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ELŐTERJESZTÍlS

L ad ánybene Ko z s é g Ö nk ormány zata Képv i s e 1 o -te sttil etének
2017.jrinius 19 -i tilésére

Tárgv: Ladánybene Kcizség Önkorm ányzata Képviselo-testi,iletének ..l20l7 . (VI.22.)
onkormányzati rendelete a212017. (II.23.) 2017. évi koltségvetés módosításáról

l 2017 .

Tisztelt Képvisel -testiilet!

A rendelet á|talános indoklása:

Ladánybene Kozség Önkormányzatának Képviselo-testtilete (továbbiakban: Képviselo-testtileí) az

Áttu-iraztartásr l szóló }OIL évi CXCV. torvény (továbbiakban: Átrt.;34. .(1)-(5) bekezdéseiben
foglaltak alapján, figyelembe véve a 2017. évi koltségvetésérol szóló 2016. évi XC. torvény
felhatalm azása atapján elfogadtaLadánybene Kozség Önkormányzatának és intézményeinek 2017.

évi koltségvetését; az onkormányzati és intézményi koltségvetési rendelet jelenlegi módositását a

tobb jogcímen keletkezett bevételi tobbletek és azok felhaszná|ása tették szrikségessé.

A rendelet részletes indoklása:

Ö nko rm ányzat és Intézm ényei kiitts égvetési támo gatása :

Minden kozponti támogatás - az intézményí. érinto is - az Önkorm ányzat számlájára érkezik.

Vannak olyan bevételi fonások, amelyek bár az Önkorm ányzathoz érkeznek , azonban a

felhasznátás a beérkezés figyelembevételével az intézmények személyi jellegti kifizetéseit és azok
járulékait novelik (bérkom penzácio, ágazati pótlék), valamint az teleptilési szociális és

gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatásának bizonyos kiadásai, melyek átkertilnek

az intézményekhez. A 2016. gazdálkodási évrol szóló zárszámadási rendeletben elfogadásra

keriiltek az Önko rcnányzatnál és Intézményeinél keletekett koltségvetési maradványok. A KéPviselo
testtilet határozatot hozott a maradványok Iníézményektol valÓ elvonására vonatkoz an.

Beérkezés és a felhasználás jogcímei: Ft

Onkormányzatz

Bérnkompenzáci 89 283

S zoc iális ágazati pótlék 56 573

EIózó évi koltsé gveté si maradvány i génybevéte 1 e, T arta|ékba hely ezése 25 836 957

röH e\ózó évi koltségvetési maradvány elvonása, Tartalékba helyezése 5 981 040

ilvo da elózó évi ko lts é gv eté s i maradv ány e lvon ása, T artal ékba he lye zé s e 2 539 6í4

Kiizii s O nko rm ány zati Hivatal :

Bérkomp enzáci 13 298

Elóz évi koltségvetési maradvány megállapítása, elvonása 5 981 040

Ovoda:

Elózó évi koltségvetési maradvány megállapítása, elvonása 2 539 614
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Ila,b melléklethez
Önkorm ányzat
Eloirányzati szinten a fent említett módosításokat kell alkalmazni, bevételezni, majd a megfelelo
felhasználási helyre, mint irányítószewi támogatás átadni. A változások bemutatása a kovetkezo
m e l l ékl etekb en íalálhaío .

2la,b melléklethez
Ladánybenei Kiiztis Önkorm ányzati Hivatal (KÖH)
E\óirányzati szinten a fent említett módosításokat kell a|kalmazni, bevételezni. A változások
bemutatása a kovetkezo mellékletekben ta|álhat .

3la,b melléklethez
Ladánybenei Csiribiri Óvoda (Óvoda)
Elóirányzati szinten a fent említett módosításokat kell alkalmazni, bevételezni. A változások
bemutatása a kovetkezo mellékletekben találhat .

Az onkormányzaíi koltségvetési támogatások éves szinten megegyeznek a kozponti rendszerek
adataival. A rendeletmódosítás további rész\eíezését a megfelelo eloterjesztési mellékletekben
t é szletezttik bovebben.

Kardos Attila sk.
polgármester



lla. melléklet
Onko rm ány zat b evételei :

Ft

Megnevezés EI irányzat Módosítás Mód. e|óiránvzat

1. Mííkiidési célri támogatások
államhá ztartáson belíilr l: 151 093 101

Bérkomp enzáci 89 283

Szoc iális ágazati pótlék 56 573
Elóz évi kciltségvetési maradvály -

Intézrnényekto l elvont 8 520 654

osszesen: 151 093 101 8 666 510 159 759 61 1

2. Felhalmozási célrí támogatások
államházt. beliilr l:

oSszesen: 0 0

3. Kiizhatalmi bevételek: 21 800 000

os Zesen: 21 800 000 21 800 000

4. Míiki'dési bevételek: 10 362 500

iisszesen: 10 362 500 10 362 500

5. Felhalmozási bevételek:
fisszesen:

6. Mííki'dési cél átvett
pénzeszkiiziik:

oSsZeSen:

7. Felhalmozási cél átvett
Dénzeszkiiziik:

osszesen:

rörrsÉcvprÉsl
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 183 255 601 145 856 l83 40I 457

8. Finan szírozási bevételek: 40 000 000
E|ózó évi koltségvetési maradvány 25 836 957

FINANSZIROZASI
BEVETELEK ÖSSZPSEN: 40 000 000 34 357 61I 74 357 61l

ONKORMANYZAT
BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN : 223 255 60l 34 503 467 257 759 068



Onko rm ányzat ki adás ai : l/b melléklet
Ft

Megnevezes E|ólrányat Módosíás Mód.elóiránarÁ!

1. Személyi iuttatások 23 049 134

Bérkompenzáci 62 283

szoc iális ágazati pótlék 46 371

oSsZesen: 23 049 134 108 654 23 157 788

2. Munkaadói járulékok és szociális

houáiárulási adó 5 663 898

Bérkompenzáci szocho 13 702

szociális ágazaíi pótlék szocho 10 202

ossZesen: 5 663 898 23 904 5 687 802

3. Dologi kiadások 19 240 645

Áhahnos I skola íámogatás átcsoportosítás 807 500

ossZesen: 19 240 645 _ 807 500 18 433 145

4. Ellátottak penzbeli juttatásai 5 270 000

iisszesen: 5 270 000 5 270 000

5. Egyéb mííktidési célrí kiadások: 18 602 003

Áhabnos Iskola támogatás átcsoportosítás 807 500

El zó évi kóltségvetési maradvány -Tartalétr, 34357 611

iisszesen: 18 602 003 35 165 111 53 767 114

6. Beruházásokz 41 123 686

tisszesen: 41 123 686 41 123 686

7. Felriiítások: 7 521 885

fisszesen: 7 521 885 7 521 885

8. Egyéb felhalmoási kiadások: 300 000

iisszesen: 300 000 300 000

rörrsEGvETÉsI KIAD ÁsoK
össnsEx: L20 77l 25l 34 490 169 155 261 420

9. Finans zírczási kiadások: 102 484 350

Bérkomperzáci KOH 13 298

FINAN S ZÍROZÁS I KIAD ÁS OX
össnsnx: l02 484 350 13 298 102 497 648

öxronuÁxyznT KIADAsAI
MINDÖSSTSEN: 223 255 60l 34 503 467 257 759 068



Zla. melléklet

KOH bevételei:
Ft

Megrevezes Ehtglyzat Módosíás Mód. elólrányzat

1. Míiktidési célri támogatások
államházta Éás o n be liiló l :

tisszesen:

2. Felhalmoási cél
tá mogatás ok államházta Éás on

beliilól:
osszesen:

3. Kiizhatalmi bevételek:
oSsZesen:

4. Míiki'dés i bevéte le k:
osszesen:

5. Fe lhalmoás i bevéte lek:
osszeSen:

6. Míik dési célri átvett
penzeszkiiziik:

osszesen:

7. Felhalmoási cél átvett
pénzeszktiók:

osszeSen:

rörrsÉGvETEsI
BEVÉTELEK Össmspn:

8. Finanszíroási bevéte lek: 38 813 938

Bérkomp eruácio 13 298

Elózó évi kohségvetési maradvány 5 981 040

FINANSZROZASI
BEVÉTELEK ÖssnspN: 38 813 938 5 994 338 44 808 276

rön BEvÉTELEI
MINDÖSSfr,SEN: 38 813 938 5 994 338 44 808 276



2/b melléklet

KOH kiadásai:
Ft

Megrcvezes Elókányzat Módosftas Mód. elótrányzat

1. Személyi iuttatások 27 375 935
Bérkompeváci 10 900

osszesen: 27 375 935 10 900 27 386 835
0

2. Munkaadói járuIékok és

s mciális houÁiáru|ás i adó 6 174 730

Bérkompenzácio szocho 2398

ossze en: 6 l74 730 2 398 6 l77 128

3. Dologi kiadások 5 009 273

osszeSen: 5 009 273 5 009 273

4. Eltátottak pénzbeli iuttatásai
osszesen:

5. Egyéb miikiidési célrí
kiadások:
Elózó évi koltségvetési maradvány

elvonás ferurtartó áhal 5 98l 040

ossze en: 5 981 040 5 981 040

6. Beruháások: 254 000

osszesen: 254 000 254 000

7. Felríiítások:
osszesen:

8. Egyéb felhalmozási kiadások:
osszesen:

KÖLTSnCVEÚSI KIADÁSOX
össnsEN: 38 813 938 5 994 338 44 808 276

9. Finanszíroás i kiadás ok:

FINAN S ZiPOrÁS I KIAD ÁS OX
össru,sEN:

XÖH KIADÁSN
MINDÖSSffiSEN: 38 813 938 5 994 338 44 808 276



3/a. melléklet

ovoda bevételei:
Ft

Megrevezes EIólrányzat Módosítas Mód. e|ólrányzaí

1. Miíkt'dési célrí támogatások
államhá ztartás on be liilű l:

iisszesen:

2. Felhalmoási célri
támo gatás o k államhá ztartás on

belíilníl:
os Zesen:

3. Kiiztratalmi bevéte lek:
iisszesen:

4. M íikiidés i bevételek: 6 738 000

osszeSen: 6 738 000 6 738 000

5. Felhalmoás i bevételek:
iisszesen:

6. Míikiidési célri átvett
pénzeszkiiók:

osszeSen:

7. Felhalmoási célri átvetl
pénzeszkiiók:

iisszesen:

KöLTsÉcvprÉst
BEVETELEK ÖssmsEN: 6 738 000 6 738 000

8. FinansrirorÁsi bevé te le k: 58 793 905

E|ózo évi kohségvetési maradvány 2 539 614

FINANSrinozÁsl
BEvÉTELEK ÖssmsEN: 61 333 519 61 333 519

ÓVOUa BEVETELEI
MINDÖSSffiSEN: 68 071 519 68 071 519



3/b melléklet
óvoda kiadásai:

Ft

Megnevezes ftlrqnyat Módosítás Mód. elókánszat

1. Személyi iuttatások 40 988 7l7
osszesen: 40 988 7l7 40 988 717

2. Munkaadói járulékok és

szociális ho-{.iárulási adó 9 l09 018
iisszesen: 9 109 018 9 109 018

3. Dologi kiadások 14 983 320
osszesen: 14 983 320 14 983 320

4. Ellátottak penzbeli iuttatásai
osSzesen:

5. Egyéb miiktidési célri
kiadások:

Elózó évi kcjhségvetési maradvány
elvorrás fenntartó által 2 539 614

osszesen: 2 539 614 2 539 614

6. Beruháások: 450 850
ossze en: 450 850 450 850

7. Felriiítások:
osszesen:

8. Egyéb felhalmoási
kiadások:

osSZesen:

KOLTSEGVETESI
xruÁsoK öSSZsEN: 65 531 905 2 539 614 68 071 519

9. Finanszíroási kiadások:
össrusEx:

óvona KIADÁsAI
MINDÖSSmSEN 65 531 905 2 539 614 68 071 519



Tervezet

Ladánybene Kiizség Önkorm ányzata Képvisel -testiiletének

a 2017.évi kiittseg,.ti..á |,/3!u']irrYrÍr?r:.\;:,'l*::etének módosításáról

Ladánybene Kozség önkorm ányzatának Képviselo-testtilete (továbbiakban: .KéPviselo-
testtilet) az Ál|amháztartásról szóló 20IL évi CXCV. torvény (továbbiakban: Aht.) 34. .

bekezdésében foglalt felhatalm azás, valamint a Szerve zeti és Mtík dési SzabáIYzatr I szóló
5l2O11. (V. 26.) nkotmányzati rendelet 39. a. pontja alapján - a Pénztigyi- és E,llenorzo

Bizottság véleményének kikérésével - és a 2017. évi koltségvetésérol szóló 2016. évi XC.
torvény atapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. .

Ladánybene Kozség önk ormányzat Képviselo-testtiletének 212017. (II.23.) rendeletének 5. -a
helyébe a kovetkezó rendelkezés lép:

Az Önkormány zat b ev ételei forrásonként :

5.

(1) Az Önkorm ányzaí bevételei

Mtík dési célri támogatások áI|amháztartáson beliilrol:

Felhalm ozási cél r támogatások áI\amháztartáson beliilrol:

Kózhatalmi bevételek:

Muk dési bevételek:

Felhalm ozási bevételek :

Mtík dési célri átvett pénzeszkozok:

Felhalm ozási célri átvett pénzeszkozok :

Kiittségvetési bevételek iisszesen :

Finanszí r ozási bevételek :

Koltségvetési hiány belso finanszírozására szolg. pénzforg. bev. mtík. célra

Ko|tségvetési hiány bels finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra

Elózó évi koltségvetési maradvány 65 836 957

Önkorm ányzat bevételei mindiisszesen :

(2) Bevételek rész\etezését e rendelet íl2. mel|éklete tartalmazza.

2..
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Ft

I59 759 61I

21 800 000

10 362 500

l83 401 457

65 836 957

257 759 068



Ladánybene Kozség Onkormányzat Képviselo-testtiletének 2l20l7. (lI.23.) rendeletének 6. -a
helyébe a kovetkezo rendelkezés lép:

Az Onkormány zat kiadásai

6.

(I) Az Önkorm ányzaí kiadásai
Személyi juttatások

Munkaadói járulékok és szociá|ishozzájár. ad

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli j uttatásai

Egyéb mtíkodési célri kiadások:
ebbol Tartalék: 45 764 457

Beruházások
Fel jítások

Egyéb felhalmozási kiadások
Kiiltségvetési kiadások iisszesen :

Finanszí rozási kiadások
Önkorm ányzat kiadásai mindii sszesen :

(2 ) F o glalkoztatottak l éts z áma (en gedé l y ezeít)

(3) A kiadások részletezését e rendelet I/1 és I/3. mellékletei tartalmazzák.

Ft
23 157 788
5 687 802

18 433 l45
5 270 000

53 767 114

41 123 686
7 521 885

300 000

155 261 420
I02 497 648

257 759 068

20 fó
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3..

Ladánybene Kozség Önk otmányzat Képviselo-testtiletének 212017 . (II.23.) rendeletének 7. -a
helyébe a kovetkezó rendelkezés lép:

A L ad ányb en ei Kiizii s O nko rm ányzati Hivatal b evételei fo rrásonként :

7.

(1) A KOH bevételei

Mtik dési célír támogatások államháztartáson beltilrol:
F e lhalm ozási c é l u tám o gatás ok áIlamháztartás on b e ltilro 1 :

kózhaíalmi bevételek:

Mrik dési bevételek:

Felhalm ozási bevételek :

Mtík dési célír átvett pénzeszkozok:

Felhalm ozási célu átvett pénzeszkozok :

Kiiltségvetési bevételek iisszesen :

Finanszírozási bevételek :

pénzforg. bev. m ik. cé|ra

pénzforg. bev. felh. célra

5 981 040

44 808 276

(2) Bevételek részletezését e rendelet IIl2. melléklete tartalmazza.

4..

Ladánybene Kozség Önk ormányzat Képviselo-testiiletének 212017 . (II.23.) rendeletének 8. -a
helyébe a kovetkezo rendelkezés lép:

Ft

Koltségvetési hiány bels finanszírozására szoIg.

Kciltségvetési hiány bels finanszírozására szolg.

- ebbol: EIózó évi maradvány

xöH bevételei mindiisszesen:

44 808 27 6

Ft
27 386 835
6 I77 128

5 009 273

5 981 040

254 000

44 808 276

44 808 276

A Ladánybenei Kiiziis Onkormányzati Hivatal kiadásai
8.

(1) A KÖH kiadásai

Személyi juttatások

Munkaadói járulékok és szociálrishozzájár. ado

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli j uttatásai

Egyéb mtikodési célir kiadások:
Beruházások
Felírjítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Kiiltségvetési kiadások ii sszesen :

F inans zí r ozási kiadások

xöH kiadásai mindiissze en:

(2) Foglalkoztatottak létsz áma
(3) A kiadások rész|etezését e rendelet IIl1 mellékletei tartalmazzák.

12
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5..

LadánYbene Kcizség Önk ormányzat Képviselo-testtiletének 2l2O17 . (II.23.) rendeletének 9. _a

helyébe a kcivetkezó rendelkezés lép:

A Ladánybenei csiribiri Óvoda bevételei forrásonként:

9.

(1) Az Óvoda bevételei
Mtík dési cél támogatások á|lamháztartáson beltilr 1:

F e lhalm o zási c é lri támo gatás ok áIlamháztartás on be ltilro l :

Kozhatalmi bevételek:
MLik dési bevételek:
Felhalm ozási bevételek :

Mtíkodési célír átvett pénzeszkozok :

Felhalm ozási célri átvett pénzeszkozok :

Kiiltségvetési bevételek iisszesen :

Finanszí rozási bevételek :

Koltségvetési hiány belso finanszírozására szolg. pénzforg. bev. mtík. célra

K ltségvetési hiány bels finanszírozására szolg. pénzforg, bev. felh. célra

Ft

- ebbol: El zó évi maradvány
óvoda bevételei mindiisszesen :

2 539 614

6 738 000

6 738 000
61 333 519

68 071 519

(2) Bevételek részleíezését e rendelet III12. melléklete tartalmazza
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6..

Ladánybene Kozség Önk ormányzat Képviselo-testtiletének 2l20l7 . (II.23.) rendeletének 10. -

a helyébe a kovetkezó rendelkezés lép:

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

10.

(1) Az Óvoda kiadásai
Személyi juttatások

Munkaadói j árulékok és szoc iális hozzájárulási adó

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli j uttatásai

Egyéb mtikodési célri kiadások:
Beruházások
Felrijítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Kiiltségvetési kiadások iisszesen :

Finanszí rozási kiadások
óvoda kiadásai mindiisszesen :

kardos Attila
polgármester

A kihirdetés napja:
Ladánybene, 201 7. junius 22. nap

Ft
40 988 7 17

9 109 018

14 983 320

2 539 614
450 850

0

68 071 519

68 071 519

(2) Foglalkoztatottak létszáma 14 fó

(3) A kiadások tészletezését e rendelet III/1 és aIIIl4. mellékletei tarta\mazzák.

zár rendelkezések

7.

E rendelet kihirdetését koveto nap lép haíáIyba és hatályba lépését kovet en a I12016.(II.22.)
rendelet a kiegészítésekkel egyutt érvényes.

szádvári Erika
aljegyzó

lSzádvári Erika /

aljegyz

I4
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3oFoG 9aJíc|arlat l\'legneveres
Fogl.

sáma
Szem. jutt M. adót

tjár.
Dologi kiad.

E| látottak

iuttatásai

Míik.cél ri

kiadások

B eruhá

ások
Fel jí-

tások

Egyéb

felha lm.
Fi na nsz

kiadások
össrcsen

ll l3 999000_| Onkorm-r jogalkotás 1.25 .l52 7íl9 845 690 4 298 479

^ 0

0ll l:]0 99q000-1
Aht-n bcliili mgc|ólcgczós

t i sszafz. tt76 507
4876507

lll 999()00- l
Alrt-n bclull muk c.

támgattrok r isszafiz 87 5 726 875 726

ll l3 999000-1 Onkom ig z 231 21(l 2 234 240

0 999000_1 nnzse tuzoltósag l 30() 0()() l 300 000

l l l3( Tanalekok 45 76,1 45 ti 45 1 64 458
l332 96030]-l koztcn-lci ftnnt ós m l 0lll l30 8l0

0 6lt()()01-1 Lakóingatlm bcrbeadás 64 |6() 3 tt ()0() 302 l ó0
,<.] l .i i)i ] -ií!: ! (;{}

() 6tt0()()2-1 Ncm lakórneatlan bórbeadása l245.1 2 870 200 4ll5650
l l1lt, ll

9990()0- A ranl ltomok. HonnLhatsag l 92 330 l 92 J30
l803() 999()()0-1 orrk.hilaral 3tt ít27 236 38 827 236

l ltO_i0 9990()0-1 odal ne|elcs 5l! 793 9(): 58 793 905
l tl06(] 900,+00- l Ktem;l1 állanl vagr, önk,rendezr 2 436 320 z 436 32o

6.\]ü
],1l23 999000-1 Közhasznual fugl l() 9 933 600 2 6ti 01 269 2.10 12 887 9lz

)il ij ]

].15 l ]( 999()()0_1 Ut_ autópálr a.járda ópitésc 0 l90 737 6 tl86 ílít5 27 o77 622

)4_i l 6() 999()00-1 kcizutal hidail j4 l 630 34l 630

l0 j() 999000-1 Tclcpirlcsr hulIadék l 27 000 l27 0oo

52()2 q990()0-1 Szcnnr viz gr íiltésc. l7l 300 l 71 300

06302 999000-1 Viacrmglcs--kczclcs l 27 ()()0 l27 oo0
(] }.o Zv l lag ltas Z óü5 UOU

06ó0 l ( ítlj()0()-l zo ldterti l ct-kczcl cs l 9l7 750 42 7j8 526 250 635 0()0 3 502 738

J .q{J

]66020 90 9()0()- l Város.- és kozsegg 77l{ ll9il 778 898
aI 0

72lll 999000-1 Házion,osi alapcll 4ti 75() 48 750

723ll ll623()|-l Fogon,osi alapcllát l2 5()0 l2 500

74l l q9a000_1 CsalóLd- és ncir,éd 2lt05 l20 617 126 5tt8 750 2_i4 ()0() 4 264 996
i:li: ,'lIli,. lll ,;!ii : 1 :{J+ {}9^

)8l0 l l02 Sponlét,mí.ik, cs fi;l 6,17 5()() 1.1 603 249 15 250 749

)82044 9q9()00_1 Könl,r tári szolg () 966 3 75 |4 436 42 500 l 223 3ll
Nozm, lntczm l 0 1 tl l20 lUE

)lt4()] l 999()00-1 Ctr tl szen ,miik tám. rend rscg l 87 500 42() ()()0 607 500

íi1 5írl|

)lt40_. l l l 0]-l l szcn .mrik tám Labdarugó 0 00( 500 000

i$B {l0{l

li 4 ()4 999000-1

Egt h;ízak kozossegi cs

hiteletl lc\, 3()0 000 300 000

)n .3i}l} ü{}fi

l22 q99000- 
I

IskoIa íJnntartása (alsó

tagoZat) 46i 7i() 463 75o

l i,-. ! l,n i,:ll l r ll | ] .1 J6.i: í}

092 l2( 999()()()_ l

o la so

tagozat) 343 750 343 750

i|!) .t,t {B

960l5 5629 l 2-1 Gr errrck etkeztetés (ó\ oda) 93 750 93 750

1 |.i

)q60 l5 5629 l ]-l G1 emL ctkeztctes (iskola) 0 000 l42 ()00 l 475 000

5| 8i]{t

07()5l l(8992 1_1 szociális étkeáetés 3 250 000 1.125 ()0() 675 000

07055 lt8992lt-l Faugondnoki l 64 ,10,t 478 0(]] 
|

792 771 3 435 l83
l.t j J.l is

07 (J6(lI 99900(}-l lclepulesl tarn, + szoc 0 U0( ó 905 800

06U:(lI 999000-1 Lakásfrnnt.t,nolm l 300 000 l 300 000

06()20| 999000_1 Onk,ált.nl,ult,lakást 300 000 300 000

önkormánwat iissnsen l5,75 23 l57 788 5 687 802 l8 433 l45 5 270 000 53 167 l14 4l l23 ó86 7 52l 885 300 000 l02 497 648 
l

257 759 068

í}j1,.:l cjiji|]r('t t ]ii;
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ÁllanligKotelezó önként vállalt

Ntíiktidési célri támogatások államháztartáson beliilról
önkornr ánl, zat kolt sésv et ési t átr-r o gat ása:

34 716 4ooÖnkormányzati hivatal míik. támogatás

Z ö l dt erii,l et - gazdálk o d,ással k ap cso l at o s fel adat o k t án-r o gat ása l 505 250

Kö zl, iálo sit ással k apcso lat o s feladat o k t árT r o gat ása 1 8 72o 000

Kózt ern et o fennt art ással k ap cso lat o s feladat ok | 249 52l

kozutak fetlntartása 2.9l4 680

Eg1 eb kotelezo feladat tánrogatása 6 000 000

L akott kiilt eriilett el kap csolatos feladat ok t ánr o gat ása l 754 4oo

25 543 353Ór,o dapedagó gusok át lagos bért árrr o gat ása

7 200 o00Ór, o dap edagó gusok m lurk á_j át kozvet len iiLl s. át lago s bért ánr o gat ása

4 738 600Ór,oda miikodési támogatása
l l 223 000T eleptilési onkorrrr án1, zat ok szo ciális feladat ain ak eg1, éb t árrr o gat á

8 323 200C4, errrr ek ét kezt et ési feladat ok át lago s bért ánr o gat ása

4 ,736 105Gv ernr ekét k ezt et ési feladat ok iizem elt et ési t ám o gat ása

l 384 0o0szociális étkeztetés
2 500 000T an1, agon dnoki szolgált at ás

89 283Bérkompenzáció
56 573Szociális ágazat i pót lék

1 94l 42oKonl,t ári és kozm til,elo dési feladat ok t ám o gat ása

34 716 4oo2 500 000Ö n korm án yz at kiil tsé gve té si tám ogatása tissz e se n : 97 379 385

8 52o 654aózií éli kiil tsé gveté si m a radl,ányok e lvon ása ln téz m é n 1,e k

T árrrogat ásértékti ber ét elek

oEp finanszirozás 4 2l8 000

12 425 172MKP kozfo glalkozat ott ak bért ám o gat ása

16 643 l72Támogatásé rtékíi bevétele k iisszesen :

Felhalmozási célri támogatások államh áztartáson beliilr l

kiizhatalmi bevételek
6 000 000Gép_járnrriadó

l4 0o0 0o0Ipartizési adó

l 200 000konrmunális adó

Bírságok- pótlékok
21 80o 00oO n korm án_vz at sajátos m íi kiidé si ber,é te l e i iissz e se n :

N|íikiidé si trevéte le k
8 296 5o0Egr,éb salát ber,ételek (bérleti díjak.szoc étk )
l 080 000Egl,éb mtikodési célu támogatás: mezoór költségíérítés

986 000T o r, ábbszám |ázotí szolgált at ás

l<amat ber,ételek
lo 362 5ooEgyétl saját bevételek iisszesen:

Felhalm ozási bevéte le k

N!íikiidési célri átvett pé nzeszkiiziik

Fel halm ozási cél ri átl,ett pé nzeszkiiziik
34 7|6 1oo24 300 000124 385 057Kiiltsé gvetési bevétele k tisszese n

ina-nszí rozási bevé te l e k
65 836 957Pénzforgalom nélkiili bevételek /el z ér,i nraradr,ány /

65 a36 9s7pénzforgalom nélkiili ber,ételek l eliizij éli maradvány / iiss

34 716 4ool9o 222 ol4Ö nkormányzati tlevéte l ek mi ndiisszese n :

Be\,ételek rrreglratározása felhasználhatóság szerint

Ber,ételek alakulása I/2.sz, nrelléklet a ../2017 .(YI.22.)rendelethe

Ft

ö ssze se n

15l 238 957

34 716 4oo

1 505 250

l 8 720 00o

l 249 521

2 914 680

6 000 000
,l 

7 54 4oo

25 543 353

7 200 o00

4 738 600

l 1 223 000

8 323 200

4 ,736 l05
1 384 000

2 500 000

89 283

56 573

l 94l 420

l34 595 785

8 52o 654

4 218 0o0

l2 425 172

16 643 l72

6 000 000

14 000 000

l 200 000

600 000

21 80o 000

8 296 500

1 080 000

986 000

l0 362 500

l9l 922 ltl

65 836 957

65 836 957

257 759 068



|l3.sz. melléklet a ,. l20l7. (Y1.22.)rendelethez

Ellátottak pe nzbe li juttatás ai

Ft
Eseti penzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
I ntéznényi e llátottak p énzb e li tánn gaások (Burs a, Arany Jáno s c'sztond íi ) l00 000

E$zéb nem intézrrényi ellátottak 5 l70 000

- ebbot srepkoruak tamogaása l 70 000

- ebbol onkormanyzati segély (Szoctv. 45. .) természetbeni l 200 000

- ebb L onkornranyzati segély (Szoctv. 45. .) pénzbeli 200 000

- ebb L eryéb onk.rend-ben rnegáll. iuttaás - természetbeni(nyári 5l.étk.csolTag) 500 000

- ebb k koztemetés (Szocfu. 48. .) 200 000

- ebb L nk. áhal saját haáskorben (nem szocális és ryermekv. el írások alapján)

adott pti-i ellatas 700 000
- ebbol nk. áhal saját hataskorben (nem szocális és $zermekv. el í.ások alapján)

adott terrn-i ellatás - csomag l 000 000

- ebbol teleptilési ámogaása (Szocfu. 45. .) - hkhatasi tamogatás 300 000

- ebbol teleptilés ámogaása (Szoctv. 45. .) - átmeneti 500 000

- ebbot teleptilés ánngaása (Szoctv. 45. .) - temetési segély 400 000

Ellátottak pe nzbe li iuttatás ai mindiis sze s e n: 5 270 000

Egyéb míikiidési cél kiadások
Rend rségámogaása l20 000

Polgár r Egzestilet 300 000

Római Katohkus Ewház 300 000

Szocális Feladatellató Társulás 3 435 801

Laj o smizse Ttizvéde lrni é s M enté s i K ozte sttilet 1 300 000

Lad ányb ene - F e ls o hj o s S zennyv z- eív e és i Ö nko rma nyzati Társulás l71 300

K ec skemét Aranyhomok Eryestilet 1 87 330

Homokhatság Fei lodéséért 5 000

Aht-n behili mtik.c. ám visszafizetése 875 726

Ahalanos isko h ánrc gaása 807 500

Ladánybenei Labdarugó C fub 500 000

Tartalékok 45 764 457

- Bácsvz felhahnoás 4 700 846

- lskoh tornaszoba felhalrnoás 5 7l5 000

- Ladányb enei ávszázadok konyv kiadására 99l 000

- E$,éb tartalékok 34 357 611

Egyé b mííkiidé s i cé lrí kiadás ok mindiis s ze s e n: 53767 114

Finanszíroás i kiadás ok
Ladárybenei Koós ÖntorrrnnryaatiHivatal ( Intéznény ) 38 8l3 938

Ladánybenei Csiribiri Ovoda ( Intéznény ) 58 793 905

Al]prmhá art,áson beli.ili nregel legezesek visszafizetése 4 876 507

Finanszírc zási l<ladás ok iis s ze s e n: l02 484 350
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I/4. melléklet az .. l20l7 . (VI.22.) rendelethez

Önkorm ányzat felhalmozási kiadásai (áfávat egyiitt)

Felriiítások
Fo utca ifuda építése. vízelvezeto árkok kialakitása, parkosítás 7 521 885

Fel iítások mindiisszesen: 7 521 885

Egyéb felhalmozási célri kiadások
Els lakáshoz iutók támogatása 300 000

Egyéb felhalmozási célrí kiadások mindiisszesen: 300 000

Ft
Beruházások
Önkorm ányzat íáreyi eszkoz beszerzés 254 000

Védono tárgyi eszkóz beszerzés 254 000

IKSZT tárgyi eszkóz beszerzés 3l7 500

Szociális étkezés, gyermekéíkezteíés ételszállításhoz LADA NIVA gépkocsi beszerzése 2 849 999

Lakóin.eatlan tár gyi e szkóz beszerzés 38 000

Nem lakóin.gatlan tfu zyi eszko z beszerzés 76 200

S portpálya vizesblokk kialakítása |4 603 249

Rákóczi utca iárda építése, Yizmu utca aszfaltozás 20 190 738
Telek vásárlás 2 540 000

Beruházások mindiisszesen : 41 123 686
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IIll. rnelléklet az ll 2016.(11.22.) rendelethez
Latlánybenei Ktiziis Önkormányzati Hivatalának 2016. évi kiadások alakulása

CoFoG
Szak-
feladat Megnevezés

Fogl.
Száma

Szem.
Juttatás

Munkaadót
terhel jár.

Dologi
kiad.

Ellátott
juttatása

Míik. célri
kiadások

Beruhá-
zások

Fel jítá-
sok

Egyéb
felhalm.

célri
kiad.

Finansz.
Kiadások összesen

0l l l30 999000
Onk. és
onk.lrivatal 8 27 386 835 6 l17 128 5 009 2]3 5 981 040 254 000 44 808 276

xöH kiadások tisszesen 8 27 386 835 6 177 128 5 009 273 5 981 040 254 000 44 808 276
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Bevételek meghatározása felhasználhatóság szerint.
IIl2. melléklet a ..12017 . (vI.22.) rendelethez

Bevételek alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál
Ft

Kotelezo önkérrt vállalt Államie. öss"ese.

M íí ki' d ési cél rí tá m o ga táso k államházta rtás o n

beltilr l

Felhalmozási célrí támogatások
á|lamháztartáson beliilr l
kiizhatalmi bevételek

Míiki'dési bevételek

Felhalmozási bevételek

Míikt'dési célrí átr ett pénzeszktiziik

Felhalmozási célri átvett pénzeszkiiziik

kiiltseévetési bevételek tisszesen

Finanszírozási bevételek 44 808 276 44 808 276

Pénzforgalom nélktili bevételek l elózó évi
maradvány / :

5 981 040 5 981 040

Irárry ító s zerv i támo gatás bevéte le 38 821 236 38 827 236

Bevételek mindiisszesen : 44 808 276 44 808 276
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IIl3. melléklet a ..2017 .(YI.22.) rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ft

Eseti nénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások
Osszesen: 0

A táblázatban eredeti el irányzat nem szerepel.

IIl 4 . mellékle t a . . l 20 1 7 .(V I.22. ) rendeletéhez

Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ- val egyiitt)

Ft
Beruházások
Eeyéb tár gyi eszkóz beszerzése, létesítése 254 000

K6 Beruházások mindiisszesen : 254 000

Felríiítások
K7 Felríiítások mindiisszesen: 0

21



A táblázatbn lévő adatok kötelezó feladatokként éítelmezenök, alábontiisssal küönböáetve megaz önként vállalt feladatokat. az idei évhn n9m torveztijnk.

III/l. mellék|eí az ..l 2017, [n,22.) rendelethez

Ladánvbenei csiribiri Óvodának 20l7. éri kiadások alakulása

CoFoG
szakfel ad

at
Megnevens

Fogl.

sáma

Srmélyi

j uttatás

Munkaadót

terheló jár.

Dologi

kiadások

SmcpoI.

ell.

N{íik. célti

kiadások
B eruháások Fel jítások

Egvéb

felhalm.

céltí

kiad,

Finansz

kiadások
Ossrsen

09l l l0,

09l l40 999000- l Ovodai nel,e]és l0 j3 837 617 7 548916 3 l29 920 254 000 44 77 0 5l3

9ó0I5 5629 l ]-l

0r,odaI

ln tezíneny l

étkeztetes 3 835 500 8j7 2l0 4 170 870 l 96 850 9 040 430

960l 5 56:9l3_1

Isko l ai

intezrrny t

étkeztetés l 785 450 3 89 499 4 204 500 6379 449

96025 5629 1 7_ l

lv{unkahely i

etkeztetés l 30 680 l30 680

l3390 5 6:9]0_ l

Vendeg

étk eztetés T 62 870 7 62 870

l 0403 7 5629 l 8-1

Intéznrény en

kivulr

gyernrketk

l 0705 l 88992 l -l

szociálrs

étkeztetés l l 530 l50 JJJ J.)J 2 584 480 4 447 963

El zo evr

nnradr,án.v

el vonás 2 539 614 2 539 ól4

ovoda kiadások iissnsen 14 40 988 717 9 l09 018 l 4 983 320 450 850 68 07l 5l9
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llll2.sz. melléklet a .. l20l7.(YI.22.)rendelethez

Bel,ételek alakulása a Ladánl,benei Csiribiri Óvodánál
Ft

kotelezti
Onként

vállalt Allamis. ös szes e n
N{ íikiidé s i cé lrí támo gatás o k államháztartás o n be liilr l 0
Felhalmoási célrí támogatások államhááaÉáson beliilr l 0
kiizhatalmi ber,é te le k 0
N{ tikiidé s i ber,éte le k 6 738 000 0 0 6 738 000
Mtikodési bevételek

kiszánrlázott étkezés - szociális étkzeés 2 500 00C 2 500 000
Ellátas díiak - Ovodai étkezes 200 000 200 000
Ellátás díiak - Iskolaiétlieás l 700 000 l 700 000
Ellátasidíiak - EByéb vendég étkezes l 000 000 l 000 00c

Ellátási díiak - Mun}iahe\,i étkezes 200 000 200 00C

Kiszántlantt AFA - Ovodaiétkeás 54 000 54 00c

Kisárutántt AFA - Iskolaiétkeás 459 000 459 00C

Kkanr antt AFA - Epl,éb vendég étkezes 2?0 000 270 000
Ksárr antt AFA - Munliaheh,i étkezes 54 000 54 000
AFA visszatértilés - Szocális étkeás 300 000 300 000
Eg\,éb saiát bevételek
kamat bevételek 0
Esyeb mriktidési bevétel l 000l 1 000
Fe lhalmoás i ber,éte le k 0

N{ íikiidé s i cé lri átr,e tt pé nze szkiiziik 0

Fe lhalmoás i cé lri átve tt pé nze szkiiziik 0

Kiilts gér,e tés i ber,éte le k iis sze s e n 6 738 000 0 0 6 738 000

Finanszírozás i ber,é te le k 61 333 519 0 0 61 333 519
penzforgalom nélkiilr bevételek l elózó évi maradvánv / 2 539 614 2 539 614
Iránt,itószervi támosatás bevétele 58 793 905 58 793 905

B er,éte le k mindiissze se n: 68 07l sl9 0 0 68 071 519
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III1 3 . rne lléklet a. . . l20 l 7 .(Y I.22. ) rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb mííkiidési cétri kiadások, ...

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni iuttatások 0

Osszesen: 0

A táb|ázaíban eredeti eloirányzat nem szerepel.

III14. rnelléklet az ..l20l7 . (VI.22.) rendelethez

Óvoda felhalmo zási kiadásai 1ÁrÁ-val egyiitt)

Felriiítások
Ingatlanok felrii ítása (betonszegély) 254 000
Fel iítások mindiisszesen: 251 000

Ft
Beruházások
Egyéb tár gy t eszkóz beszerzése, létesítése 450 850

Beruházások mindiisszesen : 450 850
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ELŐTERJESZTES

A telepiilésfejlesztési koncepci , az integrált teleptilésfejlesztési stratégia és a

telep{iiésrendezés i eszkózok, a teleptilési arculati kézikonyv és a telePtiléskéPi rendelet

terv ezé s ének p artners é gi e gyezteté si szabá|y ai

Rendelet-alkotás

A telep lésfejlesztési koncepcióról, az integrált telepi,ilésfejlesztési stratégiáról és a

telepilésrendezési eszkózókr l, valamint egyes telept)lésrendezési sajátos jogintézménYekr l
szóló 3 11/201 2 (XI B.) Korntányrendelet szerint rendeletben kell meghatározni a

1akossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szeryezete, vallási kozosségekkel

(partnerekke1) való egyeztetést.

A Kormányrend elet 29. és 29lA -ai szerint:

29. Az oikormányzat - a teljes korij nyilvánosság biztosításáyal, a 29/A, és az e

fejezetben rueghatározottt határid kfigyelentbevételével - aZ egYezíetési eljárást
" 

niegel z en dónt a partnerségi egyezteíés szabályairól, amelynek során meghatározza"

a) a partnerek tájékoztatásának módját és eszkózeit,

b) a-partnerek áltat adott javaslatok, yélentények megaddsának módját és

haíári dej ét, továbbá nyilvántartásának módjót,

c) az el nám.fogadoít partnerségi javaslaíok, vélemények indokolásának módját, a

dokunt e n t á l ás uk, ny i lv án t artá s uk r endj é í,

d) az elfugadott koncepció, stratégia, telepulésrendezési eszkÓz k, kézikÓnYv és

t e t epiit is ké p i re n de l e t ny i lv án o s s á gát b i z t o s ító int é zke dé s e ke t.

2g/A. (1) A potgármester a koncepció, a stratégia, a telep lésrendezési eszkÓzÓk, a

kézikinyv és a telepiilés'képi rendelet tekintetében a társadalnli bevonás keretében

a (3) bikezdés ,rriirt, az ónkot"mányzati rendelet partnerségi eg)'eztetési

szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket (el zetes

tájékoztató), de legalább
a) kózteriileten elhelyezett hirdet fel leten,

b) helyi lapban,
c) ha van ilyen, ónkormányzati honlapon, és

d) lakossági forumon,
(2) A polgárne:ster az elkészt)lt koncepció, stratégia, telep lésrendezési eszkÓz,

kézikinyt, és telep tésképi rendelet tekintetében - a széleskorÍÍ nYilvánosság

biztosíiásával - partnerségi véleményezésre bocsátja a (3) bekezdés szerint, az

ónkormányzati rendelet parínerségi egyeztetési szabályai szerinti helYen és módon

(ntunkakózi táj ékoztató), de legalább
a) kózterí)leten elhelyezetí hirdet(ífel leten,

b) helyi lapban,
c) ha l,an ilyen, ónkormányzati honlapon, és

d) lakossági fórutnon ismerteti annak tartalmát.

(3) A koncepiió, a stratégia, a telepi)lésrendezési eszkózók, a kézikónYv és a

rclepalésképi renáelet készítésénél, módosításánál a (1) és (2) bekezdésben

fogialt minimális tájékoztatási forma a kóveíkez :

Q árlt1 urt rzdés szerinti tájékoztatási kóvetelményeket a kézik nYv, a

teiepíitésképi rendelet készítésénél, módosításánál, a koncePciÓ, stratégia

készítésénél valamint a telepiilésrendezési eszkózók teljes eljárásban tÓrténcí

ké szít é s én é l, módo s ít á s ánál telj e s kórííen,

b) a (2) bekezdésben foglalt kóvetelményeket



ba) a koncepció és stratégia készítésénél teljeskóríien, módosításánál a (2)

bekezdés a) vagy c) pontja szerinti módon,
bb) a telep lésrendezési eszkózók teljes eljárásban vag/ egyszeríísített

eljárásban tórtén készítésénél, módosításánál a véleményezési
s z aka s zb an t e lj e s kóriien,

bc) a telep lésrendezési eszkózók tárgyalásos eljárásában tórténci készítésénél,
módosításánál a végs véleményezési szakasz kezdeményezése el tt a
partnerekkel tórtén véleményezteíés során teljeskóriíen, a 32. (6)

bekezdés b) pontban foglalt esetben a (2) bekezdés a) vag1,, c) poníja
szerinti módon,

bd) a íelep lésrendezési eszkózók állami fcíépítészi eljárásban tórténcj

módosításánál a zóró vélemény megkérése el tt a (2)

bekezdés a) vagy c) poníja szerint módon,
be) kézikónyv, telep lésképi rendelet készítésénél, módosításánál teljeskóríien
kell teljesíteni.

(1) A koncepció, a stratégia, a telep lésrendezési eszkózók, a kézikónyv és a
telepiilésképi rendelet készítésér l vagy módosításáról a partnerek az el zetes
tájékoztatóval és az elkészult tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket
az ónkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerint teszik meg,

de
a) ha a (3) bekezdés szerint van lakossági fórum, azt megel(íz en legalább B nappal

korábban az elkész lt tervezetet a (3) bekezdés szerint a hirdet fel leten, helyi
lapban, honlapon meg kell jeleníteni,

b) az észrevételeket, javaslatokat
ba) a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon

beltil - kivéve, ha e rendelet ennél hosszabb határid t állapít meg -,
bb) ha a (3) bekezdés szerint nincs lakossági Jórum, a (2)

bekezdés a) vagy c) pontja szerinti kózzétételt l számított 8 napon bel l lehet

,-^r^ r"r":: 

alapon vagy elektronikusan megtenni,

Az elóterjesztett rendelet -tervezet egy olyan általános eljárási rendet javasol megállaPiíani a

partners égi szabályokról, mellyel egységes és tervezheto munkafolyamat biztosíthatÓ.

A Kormányrendeletben eloírt kovetelmények teljesítését biztositja, de az eljárási rendet nem

bonyolítj a) az egyeztetési eljárás idotartamát nem noveli a beterjesztett rendelet.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testtiletet az e\óterjesztés megtárgyalására és a partnerségi

rendelet me galko tásfu a.

Polgármester



Ladánybene Ktizség Önkorm ányzat Képvisel -testíiletének ..t2017.(VI. 22.)
iinko rm ány zati ren d elete

a telepíilésrendezéssel iisszefiigg partnerségi egyeztetés szabályairót

Ladánybene Kcizség Önkorm ányzatának Képviselo-testiilete az Alaptorvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskorében, Magyarország helyi
Önkormányzatair l szóló 20Il. évi CLXXXX. torvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkorében eljárva a kovetkezóket rendeli el:

t. Áltawnos rendelkezések
1.

(1) Ladánybene telepiilésfejlesztési koncepciójának, integrált telepiilésfejlesztési
stratégiáj ának, teleprilésrendezési eszkozeinek, teleptilési arculati kézikonyvének és
teleprilésképi rendeletének vagy azok módosításának (továbbiakban: Dokumentumok) a

lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdáIkod szervezetekkel, vallási kozosségekkel
(továbbiakban: partnerekkel) torténo egyeztetése a teleptilésfejlesztési koncepcióról, az
integrált telepi.ilésfejlesztési stratégiáról és a teleptilésrendezési eszkózcikrol, valamint egyes
teleprilésrendezési sajátos joginíézményekrol szol 314l20I2. (XI.8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Kormányrendelet) és jelen partnerségi egyezíeíés szabályai szerint torténik.

(2) E rendelet alkalmazásában partner a teleptilés kozigazgatási tertiletén:
a) ingatlannal vagy állandó lakóhellyel rend elkezó személy
b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelke zó gazdálkodó szerv ezet
c) bejegyzett egyház és civil szewezet

(3) A partnerségi egyeztetési határido esetenként kertil meghatározásra, de a Kormányrendelet
adott eljárásra vonatkoz áI|amigazgatási szervi vagy partnerségi egyeztetési idotartamánál
rovidebb nem lehet.

2.Partnerek tájékoztatási módja és eszkiizei
2.

(1) A Dokumentumokra a Kormányrendeletben eloírt egyeztetés során a polgármestet az
értelmezé she z sztik s é ge s ré s z 1 etezetts é g gel e lké s zitett dokum entum ot
a) helyez el=vagy - amennyiben a Dokumentum terjedelme, formátuma nem teszi lehetové a
teljes terjedelmukózzétételt - annak elérhetoségét kozli a kovetkezo helyeken:
aa) Önkorunányzati Hivata| (6045 Ladánybene, Fo u. 66.) elotti hirdet táblán
ab) helyi lapban, valamint
ac) a www.-ladanybene.hu honlapon,
b) lakossági fórumon ismerteti.

(2) A partnerségi egyeztetésben az 1. (2) bekezdés szerinti partnerek koztil azoknak a

véleményét kell figyelembe venni, illetve megválaszolni, akik a Dokumentum tertileti
hatály án b e 1 ti 1 re nd e lk e znek i n g at l ann a|, v agy t e l e p h e 1 1 y e 1 .

(3) A Partnerek a Dokumentumok teljeskoru elkészítése, vagy módosítása során a

Kormányrendeletben foglalt, minimális tájékoztatási forma szerint vonandók be az
egyeztetésbe.



3. A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje,
továbbá nyilvántartásának módja

3.

(1) A Partneri véleményezés határidejét a polgármester áIlapítja meg a Kormányrendeletben
foglaltak fi gyelembevételével.

(2) Partnerek javaslataikat, véleményi.iket a megadott határidon beliil
a) írásban a polgármester címére (6045 Ladánybene, Fo u. 66.,

) szóban a Polgármesteri Hivatalban (6045 , Ladánybene. Fo u.

66) ngyfélfogadási idoben - amelyrol jegyzókónyvet kell készíteni - tehetik meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti véleményeket hivatalos tigyiratként a dokumentumok kozott kell
elhelyezni és az áIlamigazgatási szervi véleményekkel azonos módon kell kezelni.

(4) A vélemények tisztázása érdekében a polgármester a partnerekkel további egyeztetést

kezdemé nyezheí, amelyrol jegyzókonyvet kell készíteni.

(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyezteíés során véleményt nem adott, VagY adott, de az

egyezíetó tfugyaláson szabáIyos meghívás ellenére nem vetí részt, a továbbiakban kifogást

nem emelo partnernek kell tekinteni.

(6) Az el nem fogadott partnerségi javaslatot onkormányzati dontéssel kell alátámasztani.

4. Az elfogadott koncepció, stratégia, telepiilésrendezési eszkiiziik, kézikiinyv és

telep iiléskép i ren d elet nyilván o ssá gát b iztosító intézked éseket.
4.

A polgármester az elfogadott koncepció, stratégia, teleptilésrendezési eszkóz, kézikonYv és

teleptilésképi rendelet kózzétételérol az álta|ános eloírások szerint gondoskodik*

5. Zár rendelkezések
5.

Ez arendelet a kihirdetését koveto napon lép hatályba.

kardos Attila
polgármester

L rincz Edit
jegyzó nevében

szádvári Erika
a|legyzt|



A rendelet kihirdetésének napja: 2017.jírnius 22.

l:Szádvári Erika:/
aljegyzó



KEcsKEuÉr MEGyEl rocú vÁnos
POLCÁRMESTERE

Iktatószám:

ErőrEn.lnszrBs
Kecskemét Megyei Jogri Város Kozgytílése

2017 .jrinius 22-én tartandó tilésére

Tárgy: Hulladékgazdálkodási ktizszo|gá|tatással kapcsolatos diintések meghozata|a

Tisztelt Kozgyrilés !

A Magyarország helyi cinkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tcirvény (továbbiakban:
M tv.) 87. -a szerint a helyi onkormányzatok képvisel -testtiletei megállapodhatnak abban,

hogy egy vagy tobb onkormányzati feladat- és hatáskor hatékonyabb, célszerubb ellátására
jogi személyiséggel rendelkezó társulást hoznak létre. Ugyanígy rendelkezlk a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. torvény (továbbiakban Ht.) 36. (1) bekezdése is, mely szerint a

telepiilési onkorm ányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében egymással

társulhatnak. A társulás tartalmát és feltételeit a helyi <inkormányzatok társulásaira vonatkoz
j o gszab ál yok kerete i kozott társul ás i me gá|lapo dásba n állapítják m e g.

A helyi onkormányzatok társulásainak részletes szabályair l az Motv. IV. fejezeíe
rendelkezik. A társulásokra vonatkozó áItalános szabályokon trilmenoen itt szabályozza a

jogalkotó a társulási megállapodás alapveíó szabályait, valamint a társulások szervezetét és

mukodését.

A társulás lényege, hogy az aztlétrehozó onkormányzatoktól elktilontilt jogi személyiséggel
rendelke zó joga\ufly, ezzel osszhangban elktiloniitt vagyoírnal rendelkezik, mely tekintetében

a társulás a tulajdonos.

A Nemzeti Hulla dékgazdálkodási Koordináló és Vagyonk ezeló Zrt. (a továbbiakban: NHKV),
mint az á|Iam áltat |étrehozott koordináló szervezet 2016. november 3-án tartott tájékoztaí
konferenciát Kecskemét Megyei Jogri Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Duna-
Tisza kóze hulladékgazdáIkodása jovójérol. A tanácskozáson a jelen lév polgármesterek

abban állapodtak ffie g, hogy a kózszo|gáltatással kapcsolatban onkormányzati társulás
létr eho zás át támo g atj ák.

A Társulás feladata a hulladékgazdáIkodási rendszer elemeinek fejlesztése. Ennek érdekében

a Kcirnyezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének

megállapításáról szóló 108412016. (II.29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat)

2. mellékletében nevesítésre kertilt a fentebb már említett KEHOP 3.2.1. jel , a komPlex
hulladékgazdáIkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tiszakózi régióban, ktilonos tekintettel az

elktilonített hulladékgyujtési, szállítási és elokezelo rendszerre elnevezéstí Projekt
(továbbiakban: ProjekQ. Ezen projektkiírás célja a projekttertileten él k megfelelo

hulladékgazdálkodási kozszolgáltatással tortén ellátásának biztosítása az Országos

Hulladék gazdáIkodási Ko zszolgáltatási tervnek megfelel en. A projekt keretében a Duna-
Tisza térségi hulladékgazdálkodási rendszerek komplex tovább fejlesztése, Így els dlegesen



eloválogató és utóválogató fejlesztése t rténhet meg, elosegítve az elkiilonített
hulladékgytíjtést. Az ennek keretében megvalósítandó beruházásokra osszesen mintegy 5,7

milliárd forint osszegu uniós forrás és annak kiegészítéseként 630 millió forint Magyarország
k zponti koltségvetésébol megtérítheto indikatív onero á11 rendelkezésre.
Az onero biztosítása az IJni s fejlesztések fejezetbe tartoz fejezeti kezelésti el irányzatok

felhasznáIásának rendjérol szóló 54912013. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. (2) bekezdés,

valamint 23. (4) bekezdése valamint a Korm. határozat alapján tortén7k, azaz a társulás

tagtrai részéról a projekt megvalósítása érdekében onerohoz hozzájárulás várhatóan nem

sztikséges.

Ezt kovetoen megkerestiik a régió polgármestereit, hogy egy hull adékgazdálkodási feladatok

ellátására létrehoznikívánt társulásban való részvételi szándékukról nyilatkozzanak.

Az Motv. 89. (1) és (2) bekezdései akként rendelkeznek, hogy a társuláshoz csatlakozni
naptári év elso, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha torvény vagy a társulási

megállapodás másként nem rendelkezik. A társuláshoz való csatlako zásr | és a kiválásrÓl, ha

torvény eltéroen nem rendelke zlk,Iegalább hat hónappal korábban, minosített tobbséggel kell

donteni, igy javaslom, hogy jelenleg azon teleptilések képviselo-testiileteivel hozzunk létre

társulást, amelyek más társulásnak nem taga| melyhez további tagok a késobbiekben - más

társul ásbó l val ó kivál ásukat koveto en _ c satlak ozhatnak.

A társulást a határozat-tewezeí mellékleteként szerepl társulási megállapodásban felsorolt

o nk o rm á ny zatok ho zzák létre .

Az Motv. 88. (1) és (2) bekezdése szerint a társulást a helyi onkormányzatok kéPviselo-

testi,iletei írásbeli megállapodással hozzák létre, mely dontést a társulásban részt vev

képviselo-testiiletek mindegyike - át nem ruházhaíó hatáskorében , min(isített tÓbbséggel

hozza meg.
A megállapodást a polgármester írja aIá.

A társulást létrehozó megállapodás tervezetét elkészítetttik, amely a hatátrozat-tewezet

mellékletét képe zi. A megállapodás-terv ezet szerint a társulás székhelye Kecskemét, ÍgY a

munkasz ewezeti feladatokat Kecskemét Megyei Jog r Város Polgármesteri Hivatala látja
majd el. A társulási legfobb kozos szervében, a Társulási Tanácsban megkózelitóleg 50000 fó

lakosságszámonként képzett csoportosítás szerint delegálnak a tagok képviselo-testi.iletei 1-1

fót azzi1, hogy egy telepiilést legfeljebb 1 f képviselhet. A tagok szavazatí atányai az á|taluk

képviselt telóptilések lakosság számához igazodnak. A tervezet értelmében a tagok a társulásra

átiuházzák ahulladék gazdáIkodással kapcsolatos feladat- és hatáskoreiket. Eszerint a társulás

láthatja el megalak.riarat kovetoen tobbek kozt a k zszolgáltató jogszabálYoknak

megfelelo kiválasztását, akózszolgáltatási szerzódés megkotését és felmondását-

A társulás onállóan hasznosítja majd a sqát, feladatellátást szolgáló vagyonát (ÍgY a Projekt

keretében megvalósítható infrastrukturális elemeket), míg a társulást megel Ózóen létrehozott,

feladatellátást szolgáló vagyont nem érinti a társulás, azt az onkormánYzaíok a Ht. 37lB. -a

alapj án boc sátj ák a kiváIasztást a kertilo kózszo\gá|tat rendelke zésér e .

A tervek szerint a projekt megvalósítására a társulás kotne konzorciumi megállaPodást a

Nemzeti Fej lesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel.



Kérem a TiszteltKózgytílést, hogy az elóterjesztést megtárgyalni, és a dcintését ahaíározat-
tervezetben foglaltak szerint megh ozni szíveskedjen.

Kecskem ét,2017. j nius 8.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

kecskemét Megyei Jog város Önkormánvzata ktizgvíílése
...l20l7 . (Y|.22.| határozata
Hulladékgazdálkodási ktizszolgá|tatással kapcsolatos dtintések meghozata|a
A kcizgyulés me gtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester fenti tárgYban késztilt

eloterj es ztését és a kov eíkezó haíározaíot hozía:

1. A kozgytílés rigy dont, hogy Kecskemét Megyei Jogri Város Önkorm ányzata társult

tagként létrehozzaaDuna-Tiszakozi HulladékgazdáIkodási Önkormányzati Társulást.

2. A kózgytílés a Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal

elfogadja, és felhatalm azza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert annak

aláírására.

3. A kozgy lés a Társulási Tanács tag|ának .-ot delegá|ja.

Felel s: Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester
Határid : értelemszeriíen



l2I07 . (V1.22.) határozat melléklete

tÁnsurÁst upcÁrrnpoDÁs

A DLINA-TIS ZA rcozl HULLADÉKGAZDÁLKODÁ S I n s KÖR}WEZETVEDELMI
öNronnaÁNyznTl TÁRs ulÁs

rnrREHozÁsÁnór

PREAMB_ULUM

1. A jelen megállapodásban felsorolt helyi nkormányzatok képvisel -testtiletei ethatarozzák,
hogy MagyarországAlapt rvenye 32. cikk (l) bekezdés k) pontjában, valarnint a Magyarország
helyi tinkormánlzatairól szóló 20l1. évi CLXXXIX. t rvény (továbbiakban: M tv.) 87. -ában
biztosított társulási jog alapjárr a ktiztjs érdekek felisrneréserr alapul , ahulladékról szóló 20L?.
évi CLXXXV. torveny (a továbbiakban: Ht.) á.ltal előírt hulladékgazdálkodási k zszolgáltatás
feladatainak hatékonyabb és célszertíbb megoldását, a kozszolgáltaás színvonalának javítását
szolgii.ló fejlesztések meryalósítása, rnint koz s cél erdekében, valamint, egyiittmrik désiik
intézményesítése és a k<iz ,s érdekérvényesítés el segítése érdekében alapító tagok (egyíittesen
és a továbbiakban, mint Tagok) jogi személyiséggel rendelkez tinkormányzati társulást
(továbbiakban Társulást) hoznak létre és biztosítj,ik annak mtik dési feltételeít.

2. A Tagok a Ht. el írásainak betartásával a saját telepiilésíikon énrényes minirnális
hulladékgazdálkodási k zszolgáltatások tartalmát és a Tarsulás által létrehozott hulladékkezel
kozpont és egyéb létesítmények kozszolgáltatói és ingatlanhasználói igénybevételének
kotelezettségét rógzítik helyi nkormarryzati rendeletíikben. A Tagok kotelezettségeket
vállalnak a Társulás által megkcitcitt hulladékgazdálkodási kozszolgáltatási szerz désnek
me gfel el cinkorrn ány zati rendeletek me galkotására.

3. A Tagok rnegállapodnak abban, hogy a fenti célok elérése érdekében egytittrntikcidve
felhatalmazzák a trirsulást a hulladékgazdálkodási rendszer b vítését, fejlesztését szolgáló
pályánat vagy pályazatok benyujtására - Hilon en a KEHOP-3.2.I. azonosítój , komplex
hulladékgazdálkodasi rendszer fejlesztése a Duna-Tisza k zi régióban, ktilon s tekintettel az
elkiiltinített hulladékgyujtési, szállítási és el kezel rendszerre elnevezésti pályázati felhívásra
(a tovribbiakban: KEHOP -3.2.1 .) - az elnyerheto támogatás vagy támogatások igénybevételére,
az ehhez sztiks éges kotel ez ett ségvál 1 al ással egyetemben,

4. A Társulás a fenti célokon feltil a hulladékgazdáIkodáshoz kothet célokra pályinatot
ny jthat be. A pályéu;at benyrijtasáról, az nero viselésér l, és annak tisszegér l, rendelkezésre
állásának kezd id pontjáról, a beruhrizás végrehajtásának módjáról a Társulási Tanács
határozatban rendelkezik.

5. A Társulás a tulajdonát képező hulladékgazdálkodási célt szolgáló eszkiiz k, ingatlanok
használatba, bérletbe, miiktidtetésbe adásáról szab adon rendelke zhet.

6. A Tagok hulladékgazdalkodási feladataikat a Társulással hulladékgazdálkodási
k zszolgáltatási szeruodést kóttitt ktizszolgáltató tján látjak el.

7. A Tagok a Társulást a Mtitv. 13. (1) bekezdés 19, pontjában (hulladékgazdálkodás),
valamint H1 33 _ 37lA. _okban foglalt és e megállapodásban részletezett egyes feladataik
ellátásar a hozzák létre.
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8. A Tagok rtigzítik, hogy a Társulás KEHOP pályazatokon vehet részt, mely alapjan a jeleir
tarsulási megállapodas V. pontjában részletezett hulladékgazdálkodási kcizszolgáltatási
programot (a továbbiakban: Projekt) valósítják meg.

9. A Tagok tudomással bírnak arról, hogy 2001 és 2010 k<izott ae ISPA penztigyi forrásainak
támogatásaval Duna-Tisza Kozi Nagytérség Regionális Szilárd Hulladék Gazdálkodasi
Rendszer elnevezéssel konzorcium j tt léhe 49 teleptilés egytithntlk désében, A rendszer
eredményeként létrejOtt vagyontágyak a részt vev 49 teleprilési orrkormárryzat, mint a Duna-
Tisza Kozi Nagyterség Telep léseinek Tulajdon Kozcissége (a továbbiakban: Tulajdon
K zosség) osztatlan koztis fulajdonában vannak, A Tulajdon K z sség vagyona az érintett
telepiilések hulladékgaz dálkodási ktizszolgáltatásanak iizemeltetését szolgflja. A Tagok
kijelentik, hogy egyutt mtik dnek annak érdekében, hogy a Tulajdon Ktizcisség vagyona jelen
megállapodás alapjan Duna-Tisza K zi teleprilések hulladékgazdálkodásának míiktidtetését
szolgálja.

10. Ezen társulási rnegállapodás rnegk tésénél Tagok, els sorban az Errrópai Unió szervei által
elfogadott vonatkozó uniós jogszabályoka! a KEHOP projektek megvalósításával tisszeftigg
hazaíjogszabályokat, így ktilon sen a 2014-2020 programozási id szakbal az egyes európai
rrniós alapokból sziirmazó támogatások felhasználásanak rendjéról szóló 2?2l20l4. (XI. 5.)
Korm. rendelet, az Errrópai Unió vagy más nemzetkozi szentezet felé vállalt k telezettséggel
cisszefiiggÓ, a 2007-2013 programozási id szakban a Kormriny által a nernzeti fejlesztési
minisztEr hataskorébe utalt bEnlházáso\ valarnint a 2014-2020 programozási id szakban a
szennlruízelvezetési és -tisztitási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízmin ség-javító
beruháeasok megvalósításaról szóló 33912014. (XII. 19.) Korm. rendelet, apáIyáaati felhívást
és ritmutatót, továbbá az Motv., az allamháetartásról szóló ?}IL évi CXCV. t rvény (a
továbbiakban: fut.), valatnint az államháztartásról szóló ttiroény végrehajtasáról ,lOto
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Á*.), a nemzeti vagyonról szóló 201 1.
évi CXCVI. ttirvétry, a szárnvitelr l szóló 2000. évi C. tcirvény (Szímv.tv.); a Ht. és az ezen
ttirvények végrehajtasával kapcsolatos egyéb jogszabályok, illetve a Polgriri Tiirvénykonyvr l
szóló 2013. évi V. tonrény (Ptk.) rendelkezéseit veszik figyelembe.

I. ELÓZETES MEGÁLLApoDÁSor, rövprpNDő ELvEK, A TÁRsuLÁs És
TAGJAI FELADATAI, rÖtnrEZETTSEGEr

1. A Tagok a jelen T:irsulási rnegállapodas aláírásával a megátlapodásban megiel lt cél(ok)
elerése érdekében Önkorman yzatíTársulást hoznak létre.
Jelerr megállapodás aláírásával a Társulás pályáeatai elfogadása (az Európai Uniós és a hazai,
áltami támogatas megitélése, folyósítasa) és megvalósítasa érdekében a V. pontban felsorolt
teriileteken miik dnek egyiitt. Ezen beliil felelosségtik fennáI| acélok érdekében megvalósuló
rendszer elókészítésért, megvalósításért, mrik dtetéséért, illetve kiterjed a kivitelezéshez
kap csoló dó bi zto s ítékok szo1 gáltatas ára, fenrrtaltására i s.

2. A Tagok az Errrópai Uniós vagy hazai hatóságok, szervezetek felé (KEHOP lranyító Hatóság,
KEHOP K zremirkodcí Szervezet) a 2014-2020. progrílmozási id szakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapb l szérmaz
tátnogatások felhasználásának rendjér l szól 27?/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a trimogatási
szerz désbon r gzített feltételek alapjan lesarek felel sek, az azokban meghatarozott
feltétel eket betartj ák.
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3. A Tagok vállalják, hogy a Tarsulást a Projekttel kapcsolatban terhel kiadásokat
lakosságszám arányosan viselik.

4. Jelen megállapodas aláírásával a tagok, rnint nkormányzatok kotelezettséget vállalnak afta,
hogy kozos kornyezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelóen, ezen megállapodás keretei
k z tt az alábbiak szerint mtik dnek egyiitt:

a) Tagok kotelezettséget vállalnak a jelen megallapodás betartására, kiiltinos tekintettel a
jelen megállapodásban rögzített, Tagokat terhel k telezettségek teljesítésére.

b) Tagok kotelezettséget vállalnak arra, hogy a Projekt rnegvalósítása erdekében
ktilcstin sen egytlttm kcidnek egymással.

c) Tagok kotelezettséget vállalnak aíTa, hogy az érintett terség kornyezetvedelmi érdekeit,
egységes fejlódését szem el tt tartva, a jelen megállapodásban foglalt elveket betartják,
a továbbiakban annak érvényesiilését nem akadályozzik, a rendszer mtik ,dését aktív
tevékenységgel szolgálj ák, k zremtikcidnek a megvalósításban.

d) Tagok megismerik, átgondoljak és értékelik a terségi hulladékgazdátkodasi rendszer
szerepét, a megállapodá,sban megfogalmazott jogokat és kotelezettségeket, elfogadják a

kialakított felel sségi rend szert.
e) Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulási rnegállapodás felmondasára csak a jelen

megállapodás XI. t. pontjábmrógzített kiválás esetén van lehet ség. Tagok elfogadják,
hogy esetleges kiválásuk vagy kizarásuk a Társulás számára jelent s hátránnyal is
jarhat, melyért teljes felelosséggel tartoznak, és az általános jogelveknek megfelel en,
teljes kcinien jótállni k telesek.

f) Tagok kcitelezettséget vállalnak, hogy a Projekt végrehajtása sorárr a hatályos
jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó uniós el írások szerint járnak el, így
ktil ntisen figyelemmel lesznek a kozbeszerzési torvény és a Ht. rendelkezéseire.

g) A társult onkorrnárryzatok átvállaljak a fejlesztés koz<is megvalósításából kiváló
onkormánpat(ok) saját forrás részének finanszírozását azza|, hogy a kiváló
onkormarryzattal szernben fenntartjrik a kiválással általa okozott karokért való
káítedtési i gényiiket.

h) Ezen megállapodás elfogadása és alálrásaa tagok részér l egyben kcitelezettségvállalást
elfogadó nyilatkozat ís. A tarsuló nkorrnányzatok tudornásul veszik, hogy jelen
megállapodásban foglalt k telezettségeik teljesítéséffi, a tárnogatást folyósító
szer..'t ezetek felé, e gyetemle ges é s korlátlan felel ósségge 1 tartoznak.

i) Tagok a saját k zvetlen tevékenységtik sorii.n elótérbe helyezik jelen megállapodás
elveit és az itt rnegfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik: a saját hatáskorben
tortén jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belteriiletbe vonás,
telekhatár módosítás, továbbá rninden olyan foladat, mely nélkíilozhetetlen a projekt
végrehajtásiihoz.

j) A Tagok k telezettséget vállalnak a Projekt megvalósításához sziikséges adatok
szo\gá|taására, továbbá a már meglévo rizemeltetési és k zszolgáltatásí szerzódéseik
rendelkezésre bocsátásara. E k rben a Tagok ngm hivatkozhatnak telepíiléstik erdekeire,
mint,,iizleti títokra".

k) A Tagok, illetve képvisel ik a tudornásukra jutott inforrnációkat csak a Projekt
rnegvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azokat iizleti titokkeirt k telesek
kezelni.

l) A fent meghatározott feladatainak ellátása soran a Tarsulás ktiteles feléves - ezer^beliil

negyedéves bontásri - rnunka és pénziigyi íitemtervet készíteni. Ezt a Tarsulási Tanács
fglévente jóvalragyja. A Tarsulás ezen iitemterv szerint koteles eljárni. Az elntik a

Tarsulási Tanács két iilése kozotti munkájaról ktiteles a Tarsulási Tanácsnak Írásban

beszámolni.
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m) A Tagok fudomiisul veszik, hogy a KEHOP keretében létrej óvó szerz í jogi védelem

a|á, 
"ro "lkotásoknak 

a kedvezmerryezett tulajdonába keríilnek. A kedvezrnénYezett

koteles a kozbes zenésieljarás lefolytatása során az ajánlati felhívasban, illetve a nYertes

ajárrlattev vel megktittitt szerz désben kik tni, hogy a teljesítés során keletkez , szerz i
jogi védelem a|á es alkotáson a kedvezményezett teríileti korlátozás nélktili,
határozatlan idejii, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot

szgtez, továbbá jogot szeíez az alkotás (tenr) átdolgozásrira is.

n) A tagok elfogadjrik, hogy a Tarsulás részéról a KEHOP keretéberr pál.yéu.at benyrijtása
konzorciumi tagkent, a Nernzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelosségti Társasággal (a továbbiakban: NFP), mint korrzorciumvezetovel
egyutfrniik dve lehetséges.

il. A TÁRSULÁS NEvE, SZEKHELyE, tr,lűnönÉst IBnüLETE

1. A Társulás neve: Duna- Ti sza kózi Hul l adék gazdálkodási és

K rnyezetvédelmi Önkorm ényzatí
Trirsulás

A Társulásnak idegen nyelvii elnevezése: nincs
A Tiársulásnak r vidített neve: nincs
Székhelye :
Miík dési teriilete:

Székhely nkormányzat neve:

2, A Tagok neve székhelye, képvisel je

6000 Kecskemét, Kossuth ter 1,

a Tagok (a tarsult orrkorrnárryzatok)
k zigazgatasi teriilete
Kecskemét Megyei Jog., Varos
Örrkormenyzata

Tag megnevezése Tae székhelye polgármester

Agasegyhriza Ktizség
önkormarrrzat

6076 AgasegyházaSzent Istvarr tér 1 Fiiredi Jrinos

Akasztó Onkorrn arr y zata 622l Akasztó. F utca 40. suhaida Antal
Albertirsa Váro s Onkorm an yzata 2730 Albertirsa, Irsay Károly u.2. Fazekas László
Alsónérnedi Nagykciz ség
önkormanyzata

235I Alsónémedi, F ,it 58. vincze József

Apai kozsée onkorrnányzata 2345 Apai, F tér 2. Novák Pál
Áporka kózség Ónkorrn ányzata 2338 Áporka, Pet fi S. u. 32. Mészáros Karoly
Apostag kozséq onkorm émyzata 6088 Apostag, Kossuth Lajos utca 1 zakar zoltén
Ballószog Kozség
Orrkormanyzata

6035 Ballószog, Rákóczi rit l5. Somogyi Lajos

Bénye k zség onkormánwata 2216 Bénye, F lt 74. kovács Erika
B*gyr Nagykozség
önkorrnanwata

2347 Bugyi, Beleznay ta I Somogyi Béla

cegl ed varos onkorrn ánvzata 21a0 Cegléd. Kossuth tér 1. Takáts Lászl
Cegledbercel Kozség
onkormanyzata

2737 Ceglodbercel, Pesti t 6l. Tor k József

csem I( zség Önkormánvzata 2713 Csem , Pet fi S. u. 1. Dr. Lakos Roland
Cseng d K<izség Önkorrnányzata 6222 Cseng d, Dózsa Gytirgy utca

35.

Lajter Ferenc
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Csévharaszt Kcizség
önkorm ánvzata

?2t2 Csévharaszt, Kossuth L. t
43/B.

Mocsáry Balri,es

Dárrszentmiklós Kózség
önkormánrzata

27 35 Dánszennniklós, Dózsa Gyiirgy
u. 100.

Sipeki Zso|t

Délegyhaza Kózség
onkormánvzata

2337 Délegyhírza, Atpád utca 8. dr. Riebl Antal

Domsod Nagykozségi
onkorrnanyzat

2344 Dcimsod, Petófi tér 6. Bencze Istviin

DunaegyházaK zség
onkormárrrzat

6323 Dunaegyhaza, Mikszáth K. u.
25.

Szilágyi István

Duna}raraszti Város
örrkorm ánvzata

2330 Dtrnalraraszti, F rit 152. Dr, Szalay László
Arrdrás

Dunatetétlen Kozség
önkorm ánvzata

6325 Dunatetétlen, Rákóczi u. 31. Pálfi Mihályné

Dunavarsárry Város
önkormrinrzata

2336 Dunavarsfoy, Kossuth Lajos u.
18.

Gerg né Varga
Tiinde

Dunavecse város onkormánvzata 6087Dunavecse.F t43. v ros srindor
Ecser Nagykozségi
önkorgr ínvzat

2233 Ecser, Széchenyt u. 1 Gál Zsolt

Farmos kóz séq onkorm rinvzata 2765 Farmos, F tér 1 Horváth László
Fels lajos K zség
önkonrr ánvzata

6055 Fels lajos, lskola utca 12. Juhász Gyrrla

Fels pakony Nagyk zség
onkorrnánvzata

2363 Fels pakony, Petófi . u. 9. Nagy Jarros

Ftilopháea K zség
onkormánuzata

6042 Fiil<iphazE Kossuth u. 5. Nagyné Balogh
Csilla

Ftil pszállás Kózségi
önkorrnarrwat

6085 Fiilopszrillás, Kossuth L. u.2. Gubacsi Gyrrla

Gomba Kozség Onkorm ányzata 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca
.,

Lehota Vilmos

Gyomró város onkorm ánvzata 2230 Gy rnr , F tér 1 Mezey Attila
Harta Nagykozség Onko rmátyzat 6326 Harta, Templom u. 68. Dollenstein

Lász|
Helvécia Nagyk zség
onkormánvzata

6034 Helvécia, Sport utca 42. Balogh Károly

Izsák Varos Onkorm ánvzata 6070 Izsák Szabadság tér l. Mondok József
Jakabszállás Kozség
önkorm ánlrzata

6078 Jakabszállás, Pet fi Sándor utca
14.

Szabó Gyórgy
Róbsrt

Jászkarajen Kozség
önkorm ínvzata

?746 Jászkarajen , Rakóczi F. utca
16.

Palya István
Kálmán

Kakucs Kozség Onkormárryzata 2366 Kakucs, F utca 20 Dr. Kendené
Toma Mriria

Kaskantyri Kozség
onkormánvzata

6211 Kaskantyri, Hrrnyadi u. l6. Úimzi Zsolt

Káva Koz sé g Onkorrn ányzata 2215 Káva, Pilisi utca 1 Dobrovenszki
Norbert

Kecskernét Megyei Jogu Város
önkorm ánvzata

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1 Szornereyné
pataki klaudia
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Kerekegyhina Város
önkorrnrinwata

6041 Kerekegyháza, F<í utca 47/A. Dr. Kelemen
Márk

Kiskunl achiiz a Nagykozség
önkormanwata

2340 Kiskunlacháaa, Kossuth ter l. dr. Répás József

kocser ktiz séq orrkorm ányzata 2755 Kocsér, Szerrt István tér 1. Bodnár András

Kóka Kozség Onkormámyzata 2243 Kóka. Dózsa Gy. irt l. Juhász Ildikó
K rtistetétlen Kcizség
önkormanvzata

2745 K r stetétlen, Kocséri ílt 4. pásztor Imre

Kunadacs Ktizség
önkormanvzata

6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. szám Farkas Ildikó

Kunbaracs Kozség
örrkorman.yzata

6043 Kunbaracs, Ktilcsey u.1 Tóth Feronc
Miklós

Kunpeszér Kcizség
önkorman.zata

6096 Kunpeszér, Béke u. 8. Németh László

kunszentmiklós város
önkorman.vzata

6090 Kunszentmiklós, Kalvin téí 12. Lesi Arpád

Iradfuybene K zség
onkormánwata

ó045 Ladánybene, F tit 66. kardos Attila

Lajosrnizse Város
onkormárrvzata

6050 Lajosrnizse, Városhaz tér 1 Basky András

Lakitel ek Onkorm án yzata 6065 Lakitelek, Széchonyi krt. 48. zobokiné l(iss
Anita

Lórév kozség onkorrnánvzat 2309lórév, Dundity A. u. 43. Bogdan Gvórgv
Maglód Varos Onkormánpata 2234 Maglód. Fó u. 12. Tabrinvi Pál

\íajosháza K zség
onkorrnánuzata

?339 Majosháza" Kossuth u. 34. Kis Gábor Ferenc

Makád ktizség onkorrnálryzat 2322. Makád, Kossuth L. u. 52. Baski Gábor
Mende kozség Önkorman .lrzata 2235 Mende, F u. 14. kaszanyi Józseí
Mikebuda Kozség
önkormri,nvzata

2736 Mikebuda, F u. 19. Takácsné
Mocsiiri Ibolva

Monor Város Onkormanyzata 2200 Monor, Kossuth L, u. 78-80. dr. Zsombok
László

Monorierd Krizség
örrkormanyzata

22L3 Monorierd , Szabadság u. 50/A. SzEnte Béla

Nagvkáta város onkorrn iín yzata 2760 Nagykáta, Dózsa Gyórgy ttt 2. Dorner Gábor
Nagyk rós Város Önkormanyzata 2750 Nagyktir s, Szabadság tér 5. Dr. Czira

Szabolcs
N yáreg yháza Nag yko zsé g
önkorrnanwata

2723 Nyáregyh éaa,Nyáry Pál t 37. Mészaros siindor

Nyárl rinc Kcizségi
Önkorr.l énuzat

6032 Nyárl rinc, Dózsa Gy. u. 34. pénzváltó István

Nyársapát Kozség
onkormanvzata

2712 Nyarsapát, Arany Jarros u. 1l. Kis Miklós

Ócsa Varos Önkorman wata 2364 Ócsa, Baicsy-Zsilinszky utca 2. Bukodi karoly
Orgovifury Nagyk zség
önkormanwata

6077 Orgoviiny, Molnar Gergely u.2. Dr. Lóczi
Boglarka

páhi kózség onkormanyzata 6075 Páhi, Vas t u.2. oroszi Istviin
pand polgármesteri Hivatal 2?l4Pánd,F t84. LáLz kJózsef
Pécel Város Onkorrnán yzata 2Ll9 Pécel, Kossuth tér 1 sz ll si Ferenc
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Péteri K zség Önkorm ányzata 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca2. pet né yizi
Valéria

Pilis Varos Onkorm ínyzata 2721 Pilis, Kossuth Lajos t 47. Simó Gábor
Csabárré

Ráckeve varos onkorm ánvzata 2300 Ráckeve, Szent Istvár tér 4. szadai József
solt város onkorm énvzafa 6320 Solt, Béke tér 1 kalmar pál
Soltszentirnro K zség
önkorm ánvzata

6223 Soltszentimre, Hósok tere l Nagy István

Siilysáp Város Onkorm ánvzata 2241 Siilysáp. Szent I. tér.l. Horinka László
szabadszállás varos
önkorrn ánuzata

6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1 Dr. Báldy Zoltán

Szalkszenfinárton K zség
öokorm ánuzata

6086 Szalkszerrfrrrárton, Jókai utca 2. Káposztás Tibor

Szentkirály Kozségi
onkormanvzat

ó031 Szentkirály, Kossuth Lajos u.
13.

szabó Gellert

Szentl rinckáta Kozség
önkorman yzata

2255 Szentlőrinckáta, Arany L u.26. Nagy Istvárr

Szentmártonkáta Nagyk zség
önkonrr ánvzata

2254 Sze,lrtmártonkáta, Rakóczi tit.
52lc.

Fodor zoltín.

S.zigetbecse Kozség
OnlrJ<,ormánwat

2321 Szigetbecse, Pet fi S. u. 34. Takács András

Szigetcsép K zségi
onkorrnán':'zat

231,7 Szigetcsépo Szabadság u. 2. Kóta Istvrfu:

Szigetszenfiniirton K zség
orrkormrínvzata

2318 Szigetszentrnárton, Telkes utca
10.

Lerner Henrik

Szigetujfalu Krizség
onkormánvzata

2319 Szigetrijfalu, F t 45. paulheim vilmos

Tabdi Kozségi Onkorm ánvzat 6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 9. Fábian sándor
Taksony Nagyk<izség
Onkormátnyzata

2335Taksony,F t85. Kreisz Lász]r

Tápióbicske Kcizség
Önkorrnan yzata

2764 Tápióbicske, Rákóczi irt 93. Kanyó Sarrdor

Tápiógyorgye K zség
onkormrlnvzata

?767 Tapiógyorgye Szent I. tér t. vanó Istvifur

Tápióság k zség onkormányzata 2253 Tápióság. Bicskei t 3. Halasi Anita
Tápiószecs Nagykozség
onkormarrwata

Z25| Tápiószecs , Deák F. u. 18. Bata József

Tápiószele váro s onkorrn ánvzata 27 66 Tápiószele, Rákó czi u. 4. kovács Ferenc
Tápi ó s z enfrrrárton N agykozs ég
onkormarrwata

z'IlL Tápiószentmárton, Kossuth 1. u.
3.

Gyóre László

Tápiósz l sK zség
önkormanvzata

2769 Tápiósz l s, Kossuth L. t 65. Dr. Szoboszlay
Án aa Karoly

Tass Ktizség Onkorrn ányzata 6098 Tass Széchenyl ,it 48 Nérneth Gábor
Tiszakecske város
önkormanwata

6060 Tiszakécske, K r si u. 2. Tóth Jrinos

Ti szaug Kozséei Orrkorm ényzat 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc t 51. Káré Gábor

Tóalmás Koz ség Orrkorrn ányzata 2?52 Tóalmás F tér t-3. Kovács
Maqdolna

T nel K zség Onkormányzata 2747 T rtol, Szent Istvfur t r 1. Godó Tibor
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A Tagok lakosságszámát, szavazatszámát és szavazati arrinyát amelléklet tartalmazza.
A lakosságszám megállapításrira az Motv. 146. (3) bekezdésében foglaltak az irarryadók,

3. A Társulas hivatalos dokumenturnai és szerz dései

A vonatkozó eI írások teljesítése mellett a Társulás hivatalos levelezése során a Társulás
nevét és székhelyét, illetve a Társulás által k tott szetzódések esetében a Társulás adósámát
és torzsk nyvi nyilvantartási számát is minden esetben fel kell tiintetni.

ilI. A TÁRSULÁS nŐranTAMA

1. A Táísulás azoíL a napon jon léfre, amely napon a Tarsulási rnegállapodast valamennyt Tue
alaírta.

2. A Tarsulás határazatlan id re, de legalább a Projekt megvalósítására és az azo|<haz
kapcsolódó kotelezettségvállalások teljesítésere - ideérwe az 5 éves k telező ferrntartási
id szakot is - jcin létre.

ry. A TÁRsuLÁs JoGÁLLÁsa

1. AzM tv. 87. rendelkezéseinek megfelel en, valamint az ÁÁt. és azÁw. szerint a Társulás
nem kciltségvetési szerv ttirzskcinyvi jogi személy.

2. A Társulas elnoke ritján kezdeményezi a Tarsulás Átt. l04. szerinti torzskcinyvi
nyilvántartásba vételét,

v. A rÁnsur,Ásnn ÁrnuH Ázorr öNronNaÁhlyzATr FELADAT- És
HATÁsKÖnÖr

l. Tagok a Trirsulási megiillapodasban vállalt koz s feladataik végrehajtása, azaz annak
eTdekében, hogy a Tarsulas áttaí megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer
miíkodése, a ktizszolgáltatás megszervezése a fenntarttrató fejl dés alapjá.n mind jogilag, mind
péneiigyileg, mind pedig mtiszakilag megfelel en biztosított legyen, a Ht, 36. -a alapjan

ugyanezen tórveny 33. , 34. , 37. ; 37/B. a, telepiilési onkormanyzatolcra vonatkozó

Uj solt Kozség Ónkorrnán yzata 632I Ujsolt, Pet fi S. u. 3. pintér sríndor
János

Uj szilv ás Kozség Onkorm ínyzat 2768 Ujszilvas, Szent Istvfui u. 6. dr. Petranyi
Csaba

uri kozség onkormánwata 2244 Uri Rííkóczi rit 31. Haraszti Imre

ÜttO Város Örrkormárr y zata 2225 ÜU , Templorn tér 3. kissné szabó
Katalin

Városfold K zség
önkormrlnwata

6033 Városfiild, Felszabadulás tja
35.

Veszelka Mihály

Vasad K zség Onkormányzata 22Il Vasad, Kossuth Lajos utca?I. Marton József
Zoltán
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szabálYokban meghatározott hulladékgazdálkodási ktizszolg áltatás ellátására vonatkozó
feladat- és hatáskorÍiket a Társulásra átnrháLzték azzal, hogy a jelerr megáIlapodás hatályba
léPésekor a Társulás mar ellátja a KEHOP 3.2.1.-e1 kapcsolatos feladatokat, ae átruháe,ott
feladat- és hatáskórok alapjan kiválasztott és a Trirsulással szen dést k tótt k zszolgáltató
pedig 20I'7. október l-jén kezdi meg kozszolgáltatási tevékenységét. Azon Tagok, amelyek
hulladékgazdálkodási feladat- és hatásk riiket érintó valamely más nkormánpati társulásban
részt vesznek, ktitelezettséget vállalnak .uTa, hogy jelen megállapodás aláírását k vet en
haladéktalanul kezdeinényezik a kozszolgáltatas rnegszervezésére irrinyuló feladat- és
hatri.sktireik más társulás által t rtén gyakorlását megalapozó trirsulási rnegállapodrisuk
módosítását annak erdekében, hogy a jelen megállapodással létrehozott tarsulás ezen feladat-
és hatáskoreiket gyakorolni fudja.

2. A Tarsulás az ingatlanhasznáIó által k telez en igénybe vett hulladékgazdálkodási
ktizszolgáltatás keretében ktiteles megszeruezni a Tagok kózigazgatási teríiletén a
kcizszolgáItaás korébe tartozó hulladék átvételét, gytijtését, elszállítasát, kezelését, valamint a
hulladékgazdrilkodási k<izszolgáltatással érintett hulladékgazdáIkodási létesítmény
fenntartás át, iizem elteté sét, vagyonkez el és ét.

3. A Tarsulas a hulladékgazdálkodási kozszolgáltatást leghamarabb 2017 . október l-vel
kezdŐd en szer-vezi meg, amelynek keretében a Tarsulás feladatai és hatasktirei a k vetk ezísk:

a) a hulladékgazdálkodási kcizszolgáltató kiválasztása (Ht. 2. (1) bekezdés 27a. pont és
Ht. 33. ), azzal, hogy a Tagok jelenlegi k zszolgaltatóival megk t tt szerzódései a
Tarsulás által megk t tt k zszolgáltatási szerzí3dés hatályba lépéséig hatályosak
maradnak,

b) a kozszolgáltatási szerzodés megkotése, módosítása (Ht. 2. (1) bekezdés 27a. pont és
Ht. 33. ),

c) akózszolgáltatási szerzodés felmondásának joga és k telezettsége (FIt. 37. , Ht. 2016.
április l. napjától hatályos92/B. (4) bekezdés),

d) a kozszolgáltatási szerz dés felmondása esetén intézkedés a hulladékgazdálkodási
ktizszolgáltatas ellátasanak biztosításiiról. (Ht. 37. (3) bekezdés),

e) krizszolgáltatrisi szerzódés felrnondása esetén a szerzódés meg ziinését l az j
hulladékgazdálkodási ktizszolgáltatási szerz dés hatályba lépéséig a
hulladékgazdálkodási kozszolgáltatás ellátásaról ttirténó gondoskodás (Ht. 37. (4)
bekezdés),

D hulladék gazdálkodási rendszer létesítése és mííkcidtetése,
g) hulladékszállító eszk z k beszerzése, mtikodtetése.

4. A hulladékgazdálkodasi kozszolgáltatás fanntartasa keretében a Tarsulás feladatai és
hatásktirei a kcivetkez k;

a) a szolgáltatóval megkotott ktizszolgáltatási szerz dés alapján a szolgáltatás
folyam atosságának biztosítása,

b) a kozszolgáltató által a hulladékgazdalkodási ktizszolgáltatási tevékenységr l készített
éves beszámoló megtárgyal ása, megállapításairól a Tagok tájékoztatása,

c) a helyi tinkormarryzati rendeletalkotás koordinálása, tartalrni információnytrjtás a Ht.
88. (4) bekezdés a), b) és d) pontokban megállapított rendeletalkotási tárgyk rben.

5. Tagok az egységes tizaneltetési koncepci t az alábbiak szerint állapitják íneg:

a) A Társulást a Tagok a helyi hulladékgazdálkodasi nkormányzatt feladatok, és

hatásk rok ellátasára hozták létre..

9l2.6



... lzLO7 . (V|.22. } határozat melléklete

b) A megvalósítani kívánt KEHOP-3.2.1. keretében a Tagok tekintetében a
kózszolgáltatást ellátó zerv a Társulás.

c) E jogkorében eljárva a Tarsulas szen,ezi mog a Tagok teríiletén a
hulladékgazdálkodási kozszolgaltatii,st, oly módon, hogy a k zszolgáltatás ellátasa
során a KEHOP -3.2.1 .-ben megvalósuló létesítményeket, berendezéseket,
eszk zoket, továbbá a Tagok által rerrdelkezésre bocsátott eszkozoket az általa
kiválasztott kozszolgáltató a Társulás által részére t rtént átadást k vet en koteles
a ktizszolgáltatas keretében használni.

d) A Tarsulás a fulajdonában álló hulladékgazdálkodási létesítmerryeket, eszktizoket,
vagyonelaneket onkéntesen a Ht. szerinti Koordináló szen/ vagyonkezelésébe
adhatja a Ht. 32. (1) bekezdés h) pontja alapján. A vagyonkezelésbe adásról a
Tarsulási Tanács min sített t bbséggel d nt.

e) A Tarsulás a tulajdonában álló hull adékgazdáIkodási létesífurenyeket, eszk zoket,
vagyonelgmeket - ha nom adja át a Ht. szerinti Koordináló szervnek
vagyonkezelésre - a nemzeti vagyonról szóló torvény eltíírásainak megfeleltlen
koteles a hulladékgazdálkodási kozszolgáltatás etlátásahoz biztosítani, e k rben a
Társulással k zszolgáltatási szerzodéssel rendelkez k zszolgáltatónak
rizemeltetésre ákdni. A Társulás a tulajdonában álIó hulladékgazdálkodási
rendszerek azon fejlesztését, arnely a2, Országos Hulladékgazdálkodási
Ktizszolgáltatrisi Teruben szerepl az adott teniletre vonatkozó feladatokat,
el Írásokat érinti, csak a Ht. 32/A. (l) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozat
birtokriban kezdheti meg.

6. A Tarsulás az átnlhinott hatásk róket más szervre nem ruhazhatja át.

7 . A Társulás állarnh á,ztartálsi szakágazati besorolása :

84121 8 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása

8. A Tarsulás alaptevékenységei szakfeladat szerinti bontásban:

6 8 0002 Nern lakóin gatlan bérbeadása, iizem eltetése
013360 Más szerv részére végzett pénzrigyi-gazdálkodási, iizemeltetési, egyéb
szolgáltatások
05 l040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanitása
05 l 060 Veszélyes hulladék kezel ése, ártalmatlanítasa
05 l 0 1 0 Hulladékgazdálkodás igazgatása
013350 Az onkonnányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
05 101 0 Hulladékgazdálkodás igazgatása
051020 Nem veszélyes (teleptilési) hulladék sszetev inek válogatása, elkrilcinített
begy jtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (teleptilési) hulladék v gyes (omlesztett) begytijtése, szállítása,
átrakrisa
0 5 1 040 Nem veszél yes hulladék kezelése, ártalm atlanítasa
05 1050 Veszélyes hulladék begytijtése, szállítása, átrakása
0 5 1 0 60 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatl anítása
051070 Használt eszk z bontása
05 1 080 Hulladék rijralrasznosítása

tol26



.l2J:a7 . N|,22.) határozat melIéklete

9. A Tarsulas az M tv. 90. (1) bekezdése alapján olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben
felel ssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

VI. A TÁRSULÁS CAZDÁLKODÁSA, VAGYONA

1. A Társulás gazdálkodására a kciltségvetési szervek gazdálkodrásara vonatkozó szabályokat
kell alkalrnazni. A Trirsulás pénz,igf-gardálkodási feladatait Kecskemét Megyei Jogu Varos
Polgármesteri Hivatala látja e[. A Társulás gazdálkodásának részletes szabáIyait krilon
szabályzat tartalmazza, amelyet a Társulás Tanácsa hagy jóvá. A Társulás tinálló adószámmal
és pérrzin tézeti számlával rendelkezik.

2. A Tarsulás gazdálkodásrá,ra a M tv., az Aht,, valamint ae Áw. rendelkezései irányadóak.

3. Kiválás vagy kizarás esetén a Tagok a vagyon természetbeni kiadására nem tarthatnak igényt.
A Társulás megsztinése esetén a Tagok egymással elszárnolnak, és a Tarsulás á|tal szerzett
vagyont a k<izcis fulajdonra vonatkozó rendelkezések alkalmazásával kell a Tagok kciztitt, azok
lakosságszárnának arányában felo sztani.

vII. A PROJEKT EREDMÉruyprpNr rÉrnprövŐ rÉrEsiTMENyEK
TULAJDONJoGA, Es ÜznMELTErÉsn

1. A Társulás a Projekttel cisszeftiggó beruházások, létesítmények i,izemeltetési, mtíkedtetési
kerdéseiról szóló d ntések meghozatalakor amennfben az nem veszélyezteti a
hulladékgazdálkodási rendszer mtiködtethet ségét - figyelernbe veszi azon Tag
onkormanyzatának dontését, amelynek kozigazgatási teriiletén fekszik a létesítmeny. Egy
esetleges kés bbi vagyonfelosztás esetén a Tagokat ahozzájéttulásuk (tinrész) arányában illető
vagyonrészt els sorban és lehet ség szerint a k zigazgatasi tenilettiktin rnegvalósult
boruházásokbóI keletkezett vagyontárgyakban kell kiadni, figyelemmel a kés bbiek sorárr az
egyes telepiil éseken ellátandó hull adrik gaz dálkodási fel adatokra is.

2. A Tagok tudornasul veszik, hogy a pályázathoz az nrész biztosítása a tagok vagy a Tarsulás
feladata a VIil. l, pont rendelkezéseinek megfelel en, amennyiben azt az adott támogatási
felhívás el írja.

3. A projektek keretén beltil meryalósuló létesítmenyek a Társulás, mint a projekt
kedvezményezettje tulajdonába keriilnek, azokhasznosításáról a Tarsulás dtint.

uII. A rÁnsurÁs cpuÁr rÉppzó pRoJEKT MEGvALósírÁsÁHoz
I(APCSOIÓUÓ EGYÉB KÖTELEZETTSnCVÁILALÁSOK PS
BIzToSÍrBror

l. Tagok egyerrként jelen megállapodás aláírasával kotelezettséget vállalnak aITa,hogy a rajuk
es és az adott évben esedékes sajáter -hányadnak és az arányos jrinrlékos kóltségeknek
megfelel osszeget - lakosságszámrrknak megfelel mértékben - (mu a saját finanszírozás
éves részét) az adott évi kriltségvetésiikbe betervezik, a2, arra vonatkozó pénztigyi forrást
meghatározzák, valamint számlavezeto bankjuktól a fizetés teljesítésére vonatkozó
nyilatkoz atot szereznek be. Fizetési késedelem esetén a Tag a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresét koteles késedelmi kamatkérrt megfizetni a Tarsulásnak.
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2. Tagok vállalják, hogy az lrányttó Hatóságrészere atátmogarási szerz désben biztosítandó
biztosítékok és szerz déses k telezettségek teljesítése érdekében egyíittmiiktidnek a
Tarsulással, vállaljrik a támogatasi szerz désben és a Társulási Tanács dontéseibon igényelt
biztosítékok nlnrjtását és az egyedi biztosítéki megállapodások megk tését, és elfogadjak, hogy
a teljesítés fedezetére a Társulás a tagi sajáter -hanyadnak és az arányos jarulékos koltségeknek
megfelel tisszeg megfizetésére egyéb biztosítékokat is kerhet.

3. A rneryalósítás során az egyes projekrelemeknél jelentkez késedelrnekkel, támogatási
szerz dést l t rtén eltérésekkel (az ellenórzések során feltárt hibákkal) és a támogatási
szerz désben vállalt (ellen rzéstiírési, stb.) k telezettség megszegésével okozott kárért a kárt
okozó Tag a felel s.

IX. BELSŐ SZERVEZETIRENDSZER

1. TÁRsuLÁsI TANÁcs

1.1. Tagok rnegállapodnak abban, hogy a Tarsulás legfobb koztis d ntéshozó szerveként
Társulási Tanácsot hoznak léne.

1.2. A Társulási Tanácsban a Társulás tagiait a Tagok képviselo-testiiletei által delegált
polgtírmesterek, vagy alpolgármesterek, vagy helyi nkormányzati képvisel k kepviselik. A
Tagok megállapodasa alapjan a Társulási Tanácsba, a jelen megállapodás rnellékletében a
jarások határainak figyelernbevételével készril! megkcizelít en 50000 f lakosszámonként
képzett csoportosítás szerinti Tagok képvisel -test letei egyiittesen delegálnak 1-1 fot azza|,
hogy egy teleptilést legfeljebb l fo képviselhet.
A Tagok a Trirsulás mrík déséhez lakosságszám arányosan jarulnak hozzá és a Tanács tagjai a
az Oket delegáló, általuk képviselt teleptilések lakosságszáma aranyában rendelkeznek
szavazati joggal.
A Társulási Tanács tagiának megbizatása legfeljebb onkorméllr'yzati tisztsége megszrinéséig,
vagy delegálása - valarneruryi áItala képviselt Tag képvisel -testtilete által torténo
visszavonasáig szól.

1.3. A Társulási Tanács tagiai sorából eln ktit és 3 alelntikot választ. A Tarsulást az elncik
kepviseli. Az eln k és alelnokok megbízatása legfeljebb az onkormányzati tisztségiik
megsziinéséig vagy delegálásuk visszavonásáig tart.

1.4. A Tanács akkor határozatképes, ha iilésén legalább a szavazatok felével rendelkez Tagot
képviseló tanácstag jelen van. A Tanács dontéseit nllt szavazással, kézfelernelésse7hozza. A
Tanács név szerint szavaz a Motv-ben meghatározott esetben, A Társulási Tanács érvényes
dontéséhez|egalább Tanács annyl tagjának igen szavazata sztikséges, amely meghaladja a jelen
lévő tagok szavazaíainak a felét és az általuk képviselt teleptilesek lakosságszámarrak a
harmadát.

1.5. A Társulási Tanács évente legalább 6 iilést tart. Az iilést az elnok, akadályoztatása esetén
az íltala kijelrilt alelntik, egytittes akadalyoztatásuk esetén pedig a korelncik hívja ossze. Az
iilést ossze kell hívni a Tanács tagjai (szavazati arány szerinti) egynegyedének, a Pénzíigyi
Ellen rz Bizottságnak, és a korrnányhivatal vezettíjének indíWányára.

1.6. Min sített tóbbség sztikséges:
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a) az eln k, alelnok megválasztásához, visszalrívásahoz;
b) a Pérutigyi Ellen rz Bizottság tagiainak megválasztásátroz, visszahívásá}roz;
c) hitelfelvételhez, a Társulás k ltségvetésér l, koltségvetésének végrehajtasaról és a

pénzmaradvany elszámolásáról szóló d ntéshez, a Társulás vagyonával t rtén
rendelkezéshez;

d) a hulladékgazdálkodási kozszolgáltató kiválasztásíttoz, a vele kcitend kcizszolgálati
szerz dés j óváhagyásához, módosításatroz;

e) pályánatbenytrjtásához,

0 név szerinti szavazás elrendeléséhez.

A min sített tobbséghez legalább a Tanács annyi tagjának igen szavazata sztlksége , amely eléri
a Tarsulásban részt t ev Tagok szavazatának tobb mint felét és az általuk képviselt teleptilések
lakosságszárnrinak a felét.

1.7. ATarsulási Tanács íilésér ljegyz konyvkésziil, melyetaz elnok és aTanács által aTagok
képviseloi k ztil rnegválasztott jegyz kcinyv hitelesít ir alá. A jegyz k nyv tartalmrira az
Motv. 52. (1) bekezdésének szabályait kell alkalmazni. A jegyz k nyvet az tilést kovet 15
napon beliil meg kell Hildeni a kormányhivatalnak.

1.8. A Tarsulási Tanács feladat- és hatáskore:
a) A megállapodásban foglaltakkal sszhangban megállapítja a szervezeti és mííkodési

szabályait;
b) Elfogadja a végrehajtáshoz sziikséges szerzódéseket, megállapodásokat, ideértve a

proj ekt kido l gozásara vonatkozóan rnás szernély(ek)nek megbízás adását;
c) kanltja a sztikséges kapcsolódó adatszolgriltatast;
d) Megállapitjaa Társulás mtik déséhez sztikséges éves tagdíjat;
e) Bármely kerdésben észrevétellel élhet a Tagok, a hatóságok, továbbá a szahnai

murrkában, kivitelezésben k zremiik d szervek, személyek felé;
D Elokészíti és koordinálja a Tagok egyíittmiik désével, szervezeti kérdésekkel

kapcsolatos dontéseit;
g) Tájékoztatja a Tarsulás tagjait dont minden, a projekt rnegvalósításához sztikséges

kérdésekben;
h) Dont pályénatbenyljtásáróI;
i) Dont az ónet viselésér l, M tiner sszegérdl és annak rendelkezésre bocsátási

id pontjáról;
j) Dont gazdalkodó szervezet alapításriról, vállalkozásban való részvételr l, és

ren d el ke zik a T ársul ás vagyon áv al kapc sol atb an,
k) A Pénziigyi Ellen rzó Bizottságot tájékoztatja;
l) Ellen rzi és elemzi a projekt szerínti célkitiizések megvalósulásanak id arányos

állapotát;
m) A szakmai nurrkát fel{igyeli;
n) Tagjai sorából elntikot, alelnok ket válas , A tisztsegviselóket visszahívhatja;
o) Megválasztja és visszahívja a Pénzrigyi Ellen rz Bizottság tagiait, targyalja és

elfogadja a Pénziigyi Ellen rz Bizottsagnak a Trirsulás gaedasági tevékenységével
kapcsolatos j elentéseit;

p) Targyalja és elfosadja a Társulás koltségvetését és beszámolóját;
q) A Tarzulas vagyonanak hasznosítása céljából a sziikséges d ntéseket meghozza.

1.9. A Társulasi Tarrács iiléseit rigy kell tisszehívni, hogy a Tanács tagiai a meghívót legalabb
nyolc nappal az lés tervezett id pontját megel z en kézhez kapják. A napirendre t rtén
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javaslat tétel ae eln k feladata, de annak osszeállításában bármellk tagnak indítványtételi ioga
u"n. A'napirendr l a Társulási Tanács határoz. A Társulási Tanács miÍk désének részletes

szabályait szervezetí é s mirkodé s i szabá|yzataban ro gzíti.

1.10. A Társulási Tanács tilésen a Tagok jegyzói tanácskozási joggal részt vehetnek.

1.11. A Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal k telesek képvisel -testiileteiknek
beszárnolni a Tarsulás miíktidésér I, szakmai tevékenységér l.

t.12. A Társulási Tanács jogszabálysért d ntéseit, míikodését a székhelyteleptilés jegyzóje
jelzi.

2. ELNÖK

2.|. Az elntik feladat-, és hataskore
Z.l.t Az elnok feladatát és hatásk rét a jogszabályok, valamint a Társulási Tanácshatározza
meg.
2.1.2. Az elnok í bb feladatai a mwrkaszewezet mtik désével kapcsolatban:

a) rneghatározza a munkaszervezet feladatait a Tiirsulás munkájának a szgn/ezésében, a
dontések el készítésében és végrehajtasában;

b) saját feladat- és hataskorébe taftozó tigyekben szabáIyozza a kiadmányozás, az
utalványozás és az ellenjegyzés rendjét;

c) a Társulási Tanács dtintéseivel cisszhangban iranltja a tarsulási vagyonnal kapcsolatos
gazdálkodást, sajtó és személyzeti munkát;

d) osszehangolja mindazon feladatokat, amelyek a Társulási Tanács és a rnunkaszer:tezet
munkájával tisszefiiggnek, részt vesz a szakmai egyeztetésekben, figyelernmel kíséri és

segíti, valamint ellenórzi a Társulási Tanács dcintéseinek végrehajtását.

2,2. Az alelnok az elntik áItal meghatározott feladatokat látja eI. Az elnok akadályoztatása
esetén az elnok által kijelcilt alelnok helyettesítí az elnok t.

3. A pÉNzücyl ELLENőnzÓ BIzoTTSÁG

3.1. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács els iilésén a tanács tagiaibÓl 3

f b l áIl Péwtigyi Ellen rz Bizottságot (a továbbiakban: PEB) hoznak létre.
3.2. A PEB tagjait a Tagok delegáljak azzal, hogy a delegált tag visszahívására és j tag
állítás ar a i s j o go sult ak.
Tisztségiik megsz ínésére a Társulási Tanácsi tagok tisztsége rnegsziínése szabályai irányadÓk.

3.3. A PEB mtíkodése:
a) A PEB elsó iilésén tagiai k ztil egyszeru t bbséggel elnoktit választ. A PEB saját iigyrendje
alapjan miik dik.
b) A PEB tagjai személyesen kotelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

c) A PEB tagjainak megbízatfusa az adott helyi nkormárryzati választási ciklus lejártáig tart.

d) A pEB tagiai az ílyen tisztséget betólt személyektól általában elvárható gondossággal

kotelesek feladataikat ellátni.
e) A pEB tiléseit sziikség szerint, de évente legalább két alkalommal ossze kell hívni. Az iilést
az elnok hívja tissze, de a bizottság bárrnely ket tagja is sszehívhatja írásban az ok és cél

rnegjelolésével, ha a bizottság sszehívására iranyuló kérelmiiket az eln k 15 napon beliil nem

teljesíti.
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0 A PEB tiléseinek tisszehívása és a napirend kialakítása az eln k feladata, de a napirend
sszeállításlíb an Tanács b ármely tagj anak indítvárrytételi j o ga van,

g) A PEB tilését az eln k, hívja tissze írásban, az tilés napját megel zoen legalább 8 nappal
korábban. Halaszthatatlan esetben a fenti id tartam 3 napra ler vidítheto, a rovidítés okanak
e gyi dej ti rnegj elolésével.
h) A PEB tilése határozatképes, ha azon a PEB tagiainak t bb mint fele jelen van. A PEB tagjai
szem élyese,lr kcitelesek elj árni, kepviseletnek nincs helye,
i) A PEB minden tagJát egy szavazat illeti meg.
j) Határozatképtelenség esetén az eredeti id pontot k vet 30 napon beliili id pontra kell az
rij abb iilést osszehívni.
k) Arnennyiben a PEB munkája során megállapítja, vagy egyébként tudomására jut, hogy a
Társulás tevékenysége vagy rnulasztása jogszabályba iitk zilq vagy egyébkent sérti a Társulás
vagy a Tagok érdekeit, k teles haladéktalanul a Társulási Tanács lésének osszehívasát
kezdanényezni, ill etve napirendj ére j o gosult j avasl atot tenni.
1) A PEB iilésér l jegyz ktinyvet és jelenléti ívgt kell készíteni 2 eredeti példányban.
A jegyzok nyv tartalmaz?a az iilésen résztvevó PEB tagok és rneghívottak nevét, a tárgyalt
napirendi pontokal,, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerti eredményét és a hozott
határozatokat. A jegyz k nywe az Mtiw.-nek a képvisel -testiiletek tilésér l szóló
jegyz konyvre vonatkozó szabályait kell alkalmazniazzalazeltéréssel, hogy a jegyz k nyvet
a PEB eln ke és a PEB által felhatalmazott szarnély,mint jegyz k nyv hitelesító ígaalá.

3.4. A PEB feladat-és hatásk re:
a) kiernelt feladata a társulás koltségvetési feltigyelete, a beruházás muk dési és pénziigyt
ellen rzése;
b) megvizsgálja a Társulás éves munkatervét, koltségvetési javaslatat, éves ktiltségvetését, éves
koltségvetés végrehajta aról szóló beszárnolóját, valamint a Tarsulási Tanács tilésének
napirendjére keriil valamennyi tizletpolitikai, gazdálkodást érint jelentést, el terjesáést,
beszámol t az adatok valódisága és jogszabálynak való rnegfelelés szempontjából és enól
beszámolót (véleményt) készít a Tarsulási Tanács számara.
c) jogosult a Tiirsulás k nyveibe betekinteni, a Társulás pénztátát, szem déseit, banksziimláját
rnegvizsgálni;
d) felvilágosítást kérhet a projekt brinrrely résztvev jét l;
e) vizsgálatainak eredrnényér l évente ktiteles beszámolót el terjeszteni a Társulási Tanács
számara.

4. MUNKASZERVEZET

4,1, A Társulás munkaszeruezgti feladatait Kecskemét Megyei Jogri Város Polgármesteri
Hivatala látja el, amely kozremuk dik kíil ncisen a Társulási Tanács iiléseinek
dokumentálasában, a koltségvetéso a ktiltségvetés végrehajtásáról és a párzmaradvány
megállapítasáról sz l , illetve egyéb szakmai dtintések el készítésében és végrehajtásában,

4.2. 
^ 

munkasz qv ezet feladatai ktilono sen:
. a prograínhoz kapcsolódó feladatok koordinálása;
. folyamatos kapcsolattartás a résztvev telepiilések képvisel ivel;
o a társulás megfelel mtikodésének biztosítasa;
. akonzultációk, egyeztetéseknxegszeryezése.
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4.3. A tag által a fejlesztes, beruhánás vonatkozásában vállalt fizetési k telezettség nem
toljesítése esetén a Tarsulas kepviseletében az eln k a fizetésí hatírid t k vet 15. naptól
azonnali beszodési megbízást (inkasszó) benytrjtasara j o gosult.

4.4. A Tarsulas céljainak megvalósításához sziikséges ktizbeszetzési, beszerzési eljarasok
lefolYtatására a Társulás elnoke jogosult, azzalhogy a bírálóbizottság rnunkájába az alelnokoket
be kell vonni.

4.5. A Társulás bels pénztigyi ellen rzését

a) a folyamatba épített, el zetes és utólagos vezet i ellen rzési tevékenység,

b) a bels ellenörzési tevékenység és

c) az a) és b) pontokban meghatározott ellen rzési tevékenységek k zponti
harmonizáci ja" szabályozása és koordinációja, valarnint a ktizzétett módszertani
utmutatók és irá.nyelvek alkalmazásának ellen rzése tján kell ellátni.

A folYamatba éPÍtett, elózetes és utólagos vezet i ellenórzés a Társuláson belril a Társulási
Tanács ál1o,l folYtatott els szintii pénztigyi irányítasi és ellen rzési rendszer, amelynek
létrehoásáért, mrik dtetéséért és fejlesztéséért az elnok felel s. A Társulás bels
ellen rzésének kialakításáról és megfelel mrikodtetésér l az elnok k teles gondoskodni. A
bels ellen rzést végzo személy vagy szelvezet tevékenységét az eln knek k zvetlenril
alarendelve végzi, jelentéseit kozvetleniil az elnoknek kiildi me8.

Egyebekben a Társulás pénztigyr és gazdálkodási feliigyeletére az Á,ht és azÁrr.. rendelkezései
az irényadóak.

x. A TÁRsuLÁs nÉpvtsELETE

1. A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok elott általános
kePviseleti jogk rrel felruhéavaaz eln k képviseli. Az elnok akadalyoztatása esetén a Társulás
kepviseletEre az eln k áItal kijeltilt alelnok jogosult.

?. A Tarsulást az elntik onrillóanképviseli. A Társulás jegyzése akként t rténik, hogy a géppel
vagy kézze| el írt, el nyomott vagy nyomtatott tarsulási név alatt az eln k teljes nevét onállóan
iaa alá.

XI. TAGSÁGI JOGVISZONY

1- A Tag a TársulásbÓl brármikor, legalább hat hónappal korábban hozott,tárgyév végére szóló
és a Tiirsulási Tanáccsal ktiz lt d ntése alapján kiválhat. Arnennyiben bármely Tag a Társulási
megallapodásból, a Társulási Tanács dcintéséb l fakadó k telezettségének a Trirsulás eln<ike
részér l t rtént ismételt Írásbeli felhívásra az abban rnegiel lt határid ben nem tesz eleget, rigy
a Tagot a Tarsulásból a Tarsulási Tanács kizarhatja.

2. Jogkóvetkezmények:
a) A kivált vagy kízáttTag nem jogosult az elszámoláskor a tobbi Taggat és a Tlírsulással

szemben énrényesíteni az urriós támogatás, illetve az állami (cél vagy címzett)
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támogatások ritjan kapott részarányos hozzájanrlást, mivel azt a pélyámatot benyrijtó
Társulás részére juttattak. K teles viszont tagsági jogviszorlya rnegszrinését l
szánnított 60 napon beliil elszámolni minden olyan vagyoni el ruryel, melyet az
egyiittmtikodés alatt vagy annak révén szerzett.

b) A kivált vagy kizárt Tag teljes kártérítési feleltísséggel és esetlege en kártalanítással
tartozik a kiválásával (kizárását el idézó magatartásával, vagy mulasztásával) a t bbi
Tagnak és a Társulásnak a projekt megvalósításával sszefiiggésben okozott karokért.

c) A kivált vagy kizámTag ezen felel ssége kiterjed minden, a kiválással vagy kizárással
osszefiigg kárra, azaz ktil ntisen, a beruhazás átalakítása, módosított tervek,-
szervezet kialakítása, tizemeltetés k ltségeinek rnegnovekedése, beruházás
eth zódása, stb. folytan felmeriil t bbletkoltségre és egyéb kána),

d) Minden Tag a megállapodás aláírásáva| bozzájarulasát adja, hogy kiválása vagy
kizárása esetár a tagi elszrfunolás keretében - Hil<in nyilatkozata nélktil is - az t
megillet sszegból, ellenértékbol kozvetlení,il levonható és elsámolható a kiváló,
vagy kizért Tagot terheló teljes kártédtés, illetve kartalanítás sszege.

e) A kiváIás vagy kizáras esetérr a Társulas tagja által a Tarsulásba bevitt vagyonnal el
kell számolni. A vagyontárgy Tarsulás tagia részére ttirtén kiadasát legfeljebb ot évre
el lehet halasztani, ha annak terrnészetben tortén kiadása veszélyeztetné a Társulás
további mrik dését. Ebben az esetben a Társulás kivált tagiát használati díj illeti meg.

3. A Tarsuláshoz tortén csatlakozás

A Társuláshoz más onkorrnányzatok - ítmennyrben a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
feladataikat a Trirsulási rnegállapodásbarr foglalt integrált regionális hulladékgazdálkodási
rendszer keretein beliil kívanják megoldani - bármikor csatlakozhatnak és a Tarsulási
Tanácshoz intézett írásos csatlakozási kérelmet nyrijthatnak be. A csatlakozási kérelemr lo a
csatlakozással osszeftiggo vagyoni, koltségvetési hozzájárulásokkal kapcsolatos kérdésekr l, a
szavazati arányok alakulásáról a Társulási Tanács min sített t bbséggel hozott d ntésével
el zetesen állást foglal. A csatlakozís a Társulási megállapodás módosítasát igenyli.

XII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HarÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNBSn

1 . A jelerr megállapodas hatálya a jelen megallapodás V. fejeztében meghatri,rozott, a tárzulásra
átnrházott rinkorrnányzati feladat- és hataskorokre terjed ki.

2. Jelen megállapodás valamennyi Tag által ttirtén aláírásának napján, ha ez nem egy id ben
t rténik, a legkés bbi aláírás napján lép hatályba.

3. A Társulás megsztinik a társulásra vonatkozó rnindenkori hatályos jogszabályi

rendelkszésekben fo glaltak szerint.

4. A Társulás megsziínése esetén a tagok a meg ztinés id pontjával bezaróan egYmással

elszámolni k telesek.

5. A Társulás megsziinése esetén a k telezettségek teljesítése után fennmaradó vagYon a

Trirsulás tagiait vagyoni hozzájárulásuk, amerrnyiben az nem állapítható meg, .igY a telePiilések
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lakosság száma arányában illeti meg. A Társulás megsztínése esetén a Társulás

ktitelezéftségeiért Tagok a vagyonihozzájárulásuk, amennyiben az nern állaPÍtható meg, gY a

teleptilések lakosságszáma arányában tartoznak felel sséggel. A tagi tirrkormánYzatok

Képvisel -testiiletei a Tarsulasi megállapodást kozos megegyezéssel rnódosíthatjak.

XIII. NYILvÁNoSSÁGBIZToSÍrÁse

A lakossági tájékoztatás keretében a Tagok egyrészt telepiilési szinten kívárrnak a Projektnek

nyilvanosságot biztosítani, másrészt a Tarsulás eln ke tájékoztatja a sajtót, továbbá

gondoskodik egyéb riton az érintett lakosság inforrnációval t rtén ellátásáról.

XIV. ZÁnÓRENDELKEZÉSEK

1. Jelen megállapodás hatályba lépéséhez és annak módosításához a Társult
Tag nkormányzatok képviselo-testiiletei rnindegyikének rnin sített tobbséggel hozott dtintése

sziikséges.

2. Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulási Tanácsban ae nko rmínyzatok kepviseletére
jogosult személyek változása esetén, 30 napon beltil meg kell jel lnirik aznj tagi képvisel ket.

3. A Tarsulás céljátképezó szakmai tevékenység végzésére, írásban kiils szakmai szerrrezetet

bízhat m g.

4. Érvénytelen rendelkezést rigy kell értelmezni, hogy az lehet leg érvényessé váljon, és a jelen

megallapodás céljanak és az aláíró Tagok akaratarrak megfeleljen. Ha valamely szerz dési

kikotés ávénfielen, rigy az a je|en megállapodás egészének érvényességét nem érinti, kivéve,
ha a Felek a jelen megállapodást az ér:vénytelon rendelkezés nélktil nem k t tték volna meg.

5. A Tagok koztittiik a jelerr megállapodas értelmezésével, alkalmazásával és végrehajtásával

kapcsolatban felmeríilt esetleges jogvitáikat megkísérlik békés riton re,lrdezni.

6. A jelen megállapodás a árgyát képez iigyletre vonatkozólag a Tagok kozotti teljes

megállapodást tartalmazza. Ajelen megállapodás rnódosítrisa vagy feltételeinek kitedesztése
csak írásban és a Felek által szabályszeriíen aláírt formában érvényes.

7. ATagok vitás kérdéseiket els sorban targyalásos írton, egymás k z tti egyeztetéssel kísérlik
meg rendezni, ennek sikertelensége esetére - hataskortól fiigg en - a Kecskernéti Jarasbíróság

és Kecskeméti Torvenyszék kizarólagos illetékességének vetik alá magukat. A Projektet érint

egymás k zotti egyeztetésekbe Tagok k telesek bevonni az Irárrltó HatÓságot.

8. A jelen megiillapodásban nom szabályozott kérdésekbe,lr a hatályos jogszabályok, Így
kiiltinosen az Motv,, az Áht. és azÁ*., az Európai Uniós tamogatásra vonatkozó jogszabályok,

valarnint a Polgári T rvényk nyv rendelkezései az iranyadóak.

Aláíró Tagok kijelentik, hogy hatask nel rendelkez képvisel -test ileteík a jelen

megallapodást el zetesen (rnin sített t bbségii határozaíta|) jóváhagytrik, és az a jelen

rnegállapodás aLáirásátkovet en a Tagokra nézve érvényes és kcitelez .
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MELLÉKLETEI*,
1. A Tagok lakosságszáma, szavazatszáma és szavazati aránya
2. A Társulási Tanác egyes tagiait jelol Tagok listája
3 . KépviselÓ-testíiletek társul ási megállapodast j óváhagyó hatriro zatai

zÁnepEn
A Duna-Tisza kozi Hulladékgazdálkodási és Kórnyezetvédelmi Önkorrnanyzati Tarsulris
Társulási megállapodasát a tag-tinkormányzatok képvise 1 -testiiletei az alábbi teshileti
riléseiken haglák j óvá:

K_ecskernét Megyei Jo
nii{il ö"torm rinyzat $iiifri$

Orrkormanyzat

Qnkorményzat
Onkormárr1yz.at

I Onkorményzat
I Onkorrnényzat

Varos önkormányzataK zgyulér. ílijfill$l11f#*ifrffi|fiil íífrijl}}l]!l§jn határozata
határozat
határozat
határozat
határozat
határozat
hatiirozat

1. melléklet A Tagok lakosságszárma, szavazatszáma és szavazati aránya

Tag teleDiilés neve Lako ssá gszám*/szavazatszám szavazati aranv í%)
l Agasegyháza 2 016 0.32
2, Akasztó 3 401 0.54
3. Albertirsa 12 606 2,07
4. Alsónánedi 5 211 0.83
5. Apai | 232 0.20
6. Áporka l 189 0,19
7. Apostag 2 069 0.33
8. Ballószog 3 51,? 0.56
9. Bénye I 2I5 0.1 9
10. Bugyi 5 306 0,84
11 Cegléd 37 I90 5,92
12. ceglédbercel 4 322 0.69
13. Csern 4 513 0.72
14. Cseng d 2 166 0,34
15. csévharaszt l 966 0,31

l6. Dtínszentrrriklós 3 030 0.48

17. Délegvhaza 3 851 0.6l
18, Domstid 6 001 0.95

19. Dunaeqvháza l 474 0.23

20. Durraharaszti 21 3I9 3.39

21. Dunatetetlen 599 0.10
)) Dunavarsánv 7 69L 1,22

23. Dunavecse 4 001 0,64
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24. Ecser 3 758 0.60

25. Farmos 3 599 0.57
26. Fels laios 939 0.15

27. Fels pakonv 3 450 0.55

28. Ftilophaea 9l6 0,15

29, Fiil nszállás 2 363 0,38

30. Gomba 2 964 0.47
31. Gytimr 16 966 2.?0
32. Hana 3 559 0,57
33. Helvécia 4 725 0.75
34. Izsák 5 948 0,95
35. Jakabszállás z 717 0.43
36, Jászkaraien 2 747 0.44
37. Kakucs 2 989 0.48
38. Kaskantyri 1011 0.16
39. Káva 639 0,10
40. keoskernét 111 985 77,82

4l. kerekeqvhána 6 579 1.05
42. kiskunlacháza 8 934 |.42
43. Kocsér l 809 0.29
44. Kóka 4 413 0.70
45. K.órostetétlen 839 0.13

46. Kunadacs 1 583 0,25
47. kunbaracs 649 0.10
48. kunpeszér 703 0.1 l
49. kunszentmiklós 8 453 1.35

50. Ladá.nybEne 1 713 0.27

51. Laiosrnizse 11 842 1.88

5?'. Lakitelek 4 658 0^74

53. Lórév 319 0.05

54. Maglód 12 214 I.94
55. Maíoshaza 1 601 0.25

56. Makád 1 212 0,19

57. Mende 4 183 0, 7

58. Mikebuda 734 0.12
59. Monor 18 203 2,90
60. Monorierd 4 505 0.72
6l. Nagvkáta 12 7l3 2.02
62. Nagyk ros 23 999 3.82

63. Nyaregyhaza 3 725 0.59

64. Nvárl rinc 2 304 0,37

ó5. Nyársapát 2 140 a34
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66. Ocsa 9 528 1.52

67. Orqovánv 3 407 0.54
68. Páhi l 240 0.20
69. Pánd 2 024 0.32
70. Pécel 15 7,18 2.5I
7l. Péteri 2 231 0,36
72. Pilís 11 708 1.86

73. Ráckeve 10 054 1.60

74. Solt 6 648 1.06

75. soltszentimre l 293 0.2t
76. Srilvsáp 8191 1,30

71, szabadszállás 6 442 1,03
,18. szalkszenfirrárton 2 844 0.45
79. szentkirály 1 938 0.31

80. szentlórinckáta L 934 0,3l
81. szentmártorrkáta 4 984 0.79
82. szigetbecse 1 390 0.2z
83. SzieetcséD 2 405 0.38

84. szigetszentmárton 2 230 0.35

85. szieetuifalu 2 l30 0.34
86. Tabdi 1 12I 0.18

87. Taksony 6 299 1.00

88. Tápióbicske 3 669 0.58

89. Tápióqvorgye 3 544 0.56
90. Tápióság 2 70t 0.43

91. Tápiószecso 6 249 0.99
92. Tápiószele 6 24I 0.99

93. Tápiószentmárton 5 454 0,87

94. Tápiósz l s 3 076 0,49

95, Tass 3 011 0,48

96. Tiszakécske Il 4?7 1.82

97. Tiszaug 919 0.15

98. Tóalmás 3 432 0.55

99. T rtel 4 z54 0,68

100. Úisolt 213 0.03

101. uiszilvas 2 781 0.44

|02. Ú.i 2 540 0,40

103. U1l 11 672 1,86

104. vrirosfold 2 245 0,36

105. Vasad 2 006 0,32

OsszeseíI 628 435 l00 %
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*Az M tv.146. (3) bekezdése alapjan a helyi nkormányzati képviselok és polgármesterek

általarros választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni
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A Társulási Tanács 1. tagiát ieliil társulási taeok
Tag teleplilés neve Lako s s á gsz ám'/s zav azatszémt %

kecskerná l11 985 17.82a/o

A Társulási Tanács 1. tagia
zavazatainak száma 111 985 í7.8?oÁ

A Társulási Tanács 2. tagiát ielii] l társutási tagok
Áqasegvháza 2 016 0,32Yo

Ballószcig 3 512 0.56%
Fels laios 939 0,1sYo

Fiilophriza 916 1-15o/o

Helvécia 4 725 0.75o/o

Jakabszállás 2,7l7 0-43oÁ

A Társulási Tanács 2. tagja
ziyazatainak száma 14 825 2.360Á

A Társulási Tanács 3. tagiát ieliil társulási tagok
kerekeevhép.a 6 579 t.OsYo

I{.unbaracs 649 0.10Yo
Ladárrybene 1 713 0,2'IYo

Laiosmizse I1 84z 1.88%
Nvárlórinc 2 304 a37o/o

Orgovány 3 4a7 0,54Yo

városfold 2 245 0,36Yo

A Társulási Tanács 3. tagia
szayazatainak záma 28 739 4.s7oÁ

A Társulási Tanács 4. tagiát ielii társulási tagok
Kocsér l 809 0.29oÁ

Nagvk r s 23 999 3.82oÁ

Nvársapát 2 l40 0,340Á

Lakitelek 4 658 0.74o/o

szentkirálv 1 938 0,370Á

Tiszakécske 1I 427 1,8zoÁ

Tiszaug 919 0.15%

A Társulási Tanács 4. tagia
szavazatainak szíma 46 890 7,4 oÁ

A Társulási Tanács 5. tagiát ieliil társulási tagok
Akasztó 3 40l 0.54Yo

Cseng d 2 166 0.34Yo

Fiil nszállás z 363 0.38%

Izsák 5 948 0.95%

Kaskantyír l01 1 0.160Á

..,l2lD7 . (V1.22.) határozat melléklete

3. A Társulási Tanács egye tagjait jel l társulási tagok listája
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Páhi I 240 0,20Vo

soltszentimre I 293 0.2lV0

Tabdi 1 I2l 0.18%

Dunatetétlen 599 0.10%

Harta 3 559 0.57Yo

Solt 6 648 1,060Á

Úisolt 213 0.03oÁ

A Társulási Tanács 5. tagia
zg]guzataínak szárna 29 562 4.70oÁ

A Társulási Tanács 6. tagiát ielii l társulási tagok
Apostag 2,069 0,33Yo

Dunaegvhaza 1 474 0.23o/o

Dunavecse 4 001 0,640Á

Kunadacs 1 583 0.25%

kunpeszer 703 0"1l%

kunszentmiklós 8 453 1.35%

szabadszállás 6 442 1,03%

szalkszenfrrrárton 2 844 0.45Yo

Tass 3 011 0,48oÁ

A Társulási Tanács ó. tagia
szavnzatainak záma 30 580 4,87oÁ

A Társulási Tanács 7. tagiát ielii l társulási tagok
Albertirsa 12 606 z,afÁ
Cegléd 37 l90 5,92oÁ

ceelédberce] 4 322 0,69Yo

Csem 4 513 0.72%

Dánszentmiklós 3 030 0.48%

Mikebuda 734 0.12o/o

A Tírsulási Tanács 7. tagia
zavazatainak száma 62 395 9,93o^

A Társulási Tanács 8. tagiát jelti l társulási tagok
Jászkaraien 2 747 0.44oÁ

k rristetétlen 839 0,13oÁ

Tápiósz lós 3 076 0,49Yo

Tortel 4 254 0,68oÁ

úiszilvás 2 78l 0.44%

Farrnos 3 599 a,57oÁ

Pánd 2 oz4 0.32%

szentl rinckáta I 934 0,3tg/o

Tápióbicske 3 669 0,58Yo

Tápiógv reve 3 544 a.560Á

Tápióság 2 701 0,43Yo
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Tániószele 6 241 0.99%
TápiószgnErrárton 5 454 0.87%

A Társulási Tanács 8. tagia
zavazataínak száma 42 863 6.82"/o

A Társulási Tanács 9. tagiát jel l társulási tagok
Kóka 4 413 0,7lYo
Mende 4 183 0.670/o

Nagykáta 12 7l3 2.02Yo

Síilvsáp 8 191 1.30%

szerrtmártonkáta 4 984 0,79Yo
Tápiószecs 6 249 0.99%
Tóalrnás 3 432 0,55%
tjri 2 540 0.40Yo

A Társulásí Tanács 9. tagia
szavazatainak száma 46 705 7.43o^

A Társulási Tanács 10. taqiát iel l társulási tagok
Bénye l 215 0.79o/g

csévharaszt 1 966 0,3IoÁ
Gomba 2 964 0.47o/o

Káva 639 0.10%
Monor l8 203 290To
Monorierd 4 505 0.?2o/o

Nyareevháza 3 72,5 0.59Yo
Péteri 2 23I 0,360Á
Pilis 11 708 1.86Yo

Vasad 2 006 0.32%
Felsopakony 3 450 0,55Yo

A Társulási Tanács 10. tagia
szavazgtainak szárna 52 612 8.37oh

A Társulási Tanács 11. tagiát ieliil társulási taeok
Gycimr 16 966 2,7IVo
Ecser 3 758 0.600/o

Maglód 12 2|4 í.94Y"
ült0 11, 672 1.86%

Pécel L5 778 2.5IaÁ
A Társulási Tanács 1l. tagia

szayazatainak száma 60 388 9.610/0

A Társulási Tanács 12. tagiát ieliil társulási tagok
Apai 7 23? 0-20%

Áoorka 1 189 0.19oÁ

D msod 6 001 0.95%

kislrunlachaza 8 934 |,42oÁ
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*Az M tv.746. (3) bekezdése alapján a helyi tirrkormányzaíiképviselók és polgármesterek
általarros választása évének januar l-jei lakosságszáma alapjan kell meghatározni

Lórév 319 0.05%
Makád l 2l2 0,IgYo
Ráckeve 10 054 l,60%
szigetbecse l 390 0.22%
Szigetcsép 2 405 0.38%
szigetszentmárton 2 230 0.35%
Szisetuifalu 2 130 0,34Yo
Délegvhriza 3 851 0.6lYo
Dunavarsány 7 69l 1.22%
Majosháza l 601 0.25%

A Társulási Tanács L2. tagia
zavazatainak száma 50 239 7,99o/o

A Társulási Tuégs 13. tagiát jetiil társulási tagok
Dunalraraszti 2| 319 3,39Yo
Taksony 6 299 1,00oÁ
ó"sa 9 528 7,5zoÁ
Alsónémedi 5 271 0.83%
Bugyr 5 306 0,84To
Kakucs 2 989 0,48o/o

A Társulási Tanács 13. tagja
zayazatainak száma 50 652 8.06olo

összes zayazutszárn 628 435
100,00

o/o
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ELŐTERJESZTES

2016. évi adóbevételek alakulásár l

Tisztelt Képvisel -testiilet!

Az onkormányzati bevételek egy részét a képviselo-testtilet által meghatározott helyi
adóbevételek alkotják, melyek befizetési határideje március 15., illetve szeptember 15.

(Ladánybenén azI. feléves befizetési határido március 16-ra váItozott anemzeti iinneP miatt).

Az ad bevételek éves alakulásár l a képvisel -testi.iletnek az alábbítájékoztatást adom:

Magánszemélvek kommunális adói a :

A képviselo-testiilet 1995. évt l vezette be a magánszemélyek kommunális adóját,

melynek osszegét 2007 .január 1 -tol 3.000.-Ftlév.
A telepiilésen 2016.12.3I-i állapotnak megfelelóen 462 db adozora osszesen 530

ad tárgyat tartunk nyilván, amely alapján 2016. évben 1.374.000.-Ft adókivetést

állapítottunk meg.
2016.12.31. napjáig lekonyvelt állapot szerint az ad z k 1.334.000.-Ft-ot fuettek be,

mely tartalmaz multra szo\ fizetési kotelezettséget (194.000.-Ft), illetve nagYobb aránYban

fol}ó évi kotelezettséget. A 2OI7. éves kivetéssel egytitt a kommunális adóbÓl jelenleg

teljesítésre vár kózel700.000.-Ft. 2016. évben a kivetések teljesítése a mai napig 8}oÁ-ban

tértiltek meg. A hátralékok mértéke a fizetési felsz Litásoknak és a végrehajtásoknak

koszonhetoen jelentos mértékben csokkent.

Helvi ipariízési adó:

A helyi ipar zési adó mértéke 2}06.január 1. napját \az adóalap I,SYo-a. Az ad z k
minden évben két egyenlo részletben az elózó évi árbevételtik alapján adóeloleget ftzetnek.

Az iparuzési adó tényleges elszámolására minden év május 31-ig keriil Sor, amikor a

vállaikozók benyujtják ui adóbevallásukat. A feldolgozott bevallások alapján aZ ad zok

fizetési kotelezettsége az elózó évekhez képest csokkent.

A jogszabáty szerint az onkorrnányzat 2017. évi adóer képessége 17.934-288.-Ft.

2016.12.3y kelt zárási osszesíto alapján a folyó évi kivetés 15.910.000.-Ft- AZ

ad hátralékok pontos osszegét a folyamatban lévo társaságok, cégek felszámolása, illetve a

fizetésképtelen, eléviilt ad zok adatai miatt meghatár ozní nem lehet, nagYságrendileg a

kivetések Z}oÁ-a. A lekonyvelt állapot szerint 2016. évben 16.358.000.-Ft-ot ftzettek be az

ad z k,mely szintén tarta]maz míItra, illetve folyó évre vonatko z fuetési kotelezettséget.



Gépiármiivek adóia:

A teleptilésen 2016. év végi zárás alapján 634 f ad z t tartottunk nyilván, mely az
el z évhez képest azonos nagyság . A nyilvántartott ad tárgyak a gépjármtivek esetében 979
db. A folyó évi el írás 18.032.000.-Ft, mely osszegbol az elszámolt idei befizetések
l7.782.000.-Ft. Az évkózi változásokat 2016. évben is a forgalomba helyezések és a
forgalomból torténo kivonások jelentették. Az évkózi terhelés 2016. évben 2.333.000.-Ft, a
fo lyó évi torlé s 2.11 2.000.-Ft.

2013. január 1-jétol a beszedett (megftzetett, behajtott) gépjármtiadóról szóló torvény
szerint a gépjármtíadó 40%-a illeti meg a telepiilési onkormányzatot. A gépjármtíadó 60oÁ-a a
kozponti koltségvetést illeti meg. A Kormányrendelet 32. . 19. pontj ában lévo szabályozás
alapján a gépjármriadó bevétel 60oÁ-át havonta, aíárgyhónapot koveto hónap 10. napjáig kell
a Magyar Allarnkincstár által megjelolt fizetési számlára utalni. 2016. évben l1.287.991.-Ft
gépjármíiadó bevétel utalása ttirtént a Kincstár számlájára.

Az adóhatósáe intézkedései a hátralékosok behaitása iievében:

Az éves ad fizetési kotelezettségrol minden adoz 2016. februárban, illetve 2016.
augusztusban értesítést kapott. A fizetési határtdót kovetoen j niusban és október-
novemberben ismételten ftzetési felhívást kaptak a lakosok az esedékes ad beftzetések
teljesítése érdekében.

A hátralékosok részére az elmult években folyamatosan, két-három havonta ftzetést
felsz lítás kertilt kézbesítésre. A felszólítások kovetkeztében nyomatékosítva van a fizetési
kotelezettség, melynek hatásárabeftzetések folyamatosan érkeznek,, igy kevesebb hátralékkal
számolhatunk.

A tobbszori felszólítás hatására sem teljesített kotelezettségek kovetkeztében a
behajtás sikeressége érdekében az onkormányzat által megbízott onálló bírósági végrehajtó
irodát kértem fel a tartozások rendezése miatt.

2017 . évben indított végrehajtási tigyek kovetkeztében a végrehajt kózremtíkodésével
az idei évben további esetekben várhat ak rijabb végrehajtások, befizetések, részben
részletfizetéssel, részben az adós jovedelmének letiltásával. Jelenleg konilbeltil 20 db
végrehajtási iigy van folyamatban a helyi adókkal kapcsolatban.

Adózással kapcsolatos meeállapítások:

A magánszemélyek kommunális adójának befizetésénél megállapithat , hogy a

befizetések és hátralékok osszege az elmrilt években nagyságrendileg azonos, arányosítva
ebben az ad nemben van a legkevesebb hátralék. A végrehajtói kozrem kodés - a tobbi
adónemmel egytitt - ahátralékok csokkentése érdekében nagy segítséget nyrijt.

A vállalkozók és vállalkozások helyi iparúzési adójával kapcsolatosan kiemelném,
hogy a három-négy nagyobb kapacitás vá|la|kozolvállalkozás, melyeknek milliós
nagyságrendtí ipartizési ad ftzetési kotelezettsége van, a kisebb bevételti vállalkozásokkal
egyi.itt az egyre nehezedo piaci helyzet és novekvő koltségek (,itdíj bevezetése,



fizetésképtelenség, hosszti lejáratu fizetési teljesítések stb.) nagy hatással vannak a
ftzetóképességiikre.

A gépjármtívek adójából származ bevételek nagy részét a teherfuvarozással
foglalko z vállalkozók fizetk. Hasonló an az iparuzési adóhoz , ezen fuvarozók koziil egyre
kevesebb vállalkozó tud idoben ftzetni, mely hiány a koltségvetésre is hatássalvan, valamint
egyre tobb hátralék keletkezik, amely nem csak a gépjármiiadóra, hanem az iparuzési ad
bevételre is kihat. Számukra jelent s segítséget jelent a részletfizetés megadása, késedelmi
pótlékok megftzetése nélkiil.2016. január |-jét l megváltozott a nyergesvontató és pótkocsi
után fizetendo adó. Nem kell krilon fizetni a vontató és a pótkocsi után, sot, a vontató nélkiili
felpótkocsikra egyáItalán nem is kell adót fizetní. Az egyes jármtivek után ktilon-kiilon
ftzetett adót felváltotta a szerelvényad zás. Azaz nem kell ktilon adót fizetni a nyergesek által
vontatott felpótko csik után.

Nagy veszteség az onkormányzati koltségvetés számáta a helyi gépjármtiadó bevétel
fentebb említett Kincstárt megilletó része, mely 2016. évben tiibb, mint 11.000.000.-Ft volt.

Kérem a tisztelt képviselo-testriletet, hogy tájékoztatásomat vitassa meg.

Ladánybene, 2017. jirnius 14.

Tisztelettel:

szádvári Erika
aljegyzó
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BESZAMOLO

Lud nybenei Csiribiri Ovodu

2016/2017.

készítette: vidaL szlóné



Beszámoló

Intézménytink mtikodésének 2016.szeptember 1-2017. május 3l-ig terjed id szakár l
szeretnék beszámolni.

A nevelési év során intézménytink mtíkcidésétaz alábbi szabályzók határoztákmeg:

-2011. évi CXC tcirvény anemzeti koznevelésrol, illetve a torvényt módosító 2012. CXXN.
torvény
-1997 . évi XXXI. torvény a gyermekek védelmérol és a gyámi.i gyi igazgatásról, valamint az
idevonatkoz módosítások.
-2008. évi XXK. torvény az esélyegyenloség érvényesi.ilésének kcizoktatásban torténo
elomozdításár l szolgáló egyes torvények módosításár |.

-20l20I2. (VIII.3l .) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények m kodésérol és a
kciznevelési intézmények névhasználaífu l.
-363 1201 2. (XII. 1 7.) kormányrend e|et Az óvodai nevelés országos alapprogramjárol.
-4812012. (XXII.I2.) EMMI rendelet apedag giai szakmai szolgáltatásokról, apedag giai
szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekrol és a ped ag giai-szakmai szo|gáltatásokon való
kozremtikcidé s feltétel eirol.
-I5l20I3. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszo|gáltat intézmények m kodésérol.
-32612013. (Vn. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok elomeneteli rendszerérol és a
kozalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. torvény kciznevelési intézményekben
torténo végrehajtásáról .

-Ladánybene Kozség Önkorm ányzat Képviselo-testtiletének vonatkozó cinkormányzati
rendeletei

A nevelési munkát meghatároz belso szabályozok:
-Az vodai nevelés országos alapprogramja
-Helyi Pedagógiai Program
-Eves Munkaterv
-SZMSZ
-Házirend

ÁImlríros adatok

Az intézmény székhelye, neve, címe Ladánybenei Csiribiri Ovoda
Ladánybene Rák czi utca 6.

Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai 85101 1 Ovodai nevelés, ellátás
Az intézmény napi nyitvatartási ideje a

20161201 7. nevelési évben
7:00 - 17:00

A nyitva tartástól zárásig óvodapedagógus
fo elalko zik a gyerekekkel

Nevelési év 2016.09.01 .-t l 2017 .08.3 1 .-ip
Nyári zárás 20|7 .07.03-08.01

ovodai beiratás 2017.05.03_04.



1. Az óvoda mííktidési feltételei

Férohely: 75 fó
Beíratott gyerekek száma : 6I fó
2017 . szeptember l-én iskol ába megy : 18 gyermek
Ev kozben elkciltózótí 2 gyermek Nagy Nikolett, Kisjuhász Benettl, ide érkezett 3
gyermek / Veres Zoltán, Merk Ottó, Németh-Trikkal Martirr/
Logopédiai foglakozásban részestilt: 1 8 gyermek
Fejleszto, felzárk zíat foglakoztatásban részestilt : 4 BTM gyermek
Gyógypedagógiai ellátást kapott: 3 SNI gyermek

A 201612017-es nevelési évben a csoportok száma:3

Csoportok fontosabb adatai:

. A gyermekek rendszeresen jártak óvodába, kivétel a betegségek és az iskolai
tanítási sziinetek idószaka.

. A Nevelési Tanácsadó szakemberei felmérték a nagycsoportos és a kozépsos
gyerekeket, akikn ek az utógond ozásáí intézményiinkben végeztik Fejleszt
foglalkozásban4 gyermek részestilt. Fejlesztéstiket Simkóné Jámbor Marianna,
Takács Mária látta el. / Keller Afrodite, Kovács Attila, Markó Jázmin, Pintér
Viktor/
Az SNI státuszri gyermekeket pedig Fekete Katalin fejlesztette. lNagy Nikolett,
Polyák Csongor, Oleácsik P áIl

. Logopédiai el|átásban is részestiltek a nagycsoportosok, és a kozépsosok ,
cisszesen l8 gyermek. A foglalkozásokat logopédus szakember, Hugli Veronika
tartotta.

. Mozgásfejlesztésen is részt vehettek a gyerekek a szril k kérése a|apján. sztícs
Valéria 1 5 gyermekkel foglalkozotí.

óvodai csoport gvermeklétszám
Manó csoport - kiscsoport 23
Csicserg csoport - kozépso csoport 19

Kacsa csoport - nagycsoport 19

Iétszám beiáró fi lány BTM SNI
kiscsoport 23 J l4 9 1

kozéps csoport I9 2 6 13

Nagycsoport I9 4 10 9 4 2



. A gyermekvédelmi feladatokat Nagy Enik látta el.

. NYár végi program lesz még a Fecsketábor, ahol iskolába meno nagycsoportosaink
ismerkedhetnek az iskolai élettel, tanító nénikkel . Ezt a programot nagyon
fontosnak tartjuk, hogy kcinnyebb legyen az ovodából iskolábatórtén átmenet .

Ktilon foglalkozásokra is járhattak a gyerekek.
A kislányok zumbáztak minden hétfón Dóka Ágnes segítségével. Fellépéstik is volt már
tobbszor, az Ovi-Gálán és a Majálison láthattuk oket táncolni.

Fociedzéseken is részt vehettek ovisaink, a focisták év végére már majdnem 20-an lettek.
A Magyar Labdarrigó Szovetség áItal rendezett Bozsik Iníézményi Programban vett részt
Óvodánk, Kerekegyházán voltunk a focistákkal 4 alkalommal is a korzeti gyermeklabdarrigó
tornán. A Majálison pedig a lajosmizsei ovi focistáival volt egy mérkozés.
Ev kozben edzová|tásra is sor keri,ilt. Tavasztol a gyerekekkel Toldi Miklós testneveló tanár
foglalkozik.

Játékos német nyelvii foglalkozások is voltak hétfonként , ahol kozéps s és nagycsoportos
gyerekek vettek részt, ezeket Sántáné Dajka Judit tartotta.

2. Személvi feltéíelek

Intézménytink minden dolgozója szakirányu képzettséggel rendelkezik. Az óvoda
családias, biztonságos, nyugodt légkorének megteremtéséróI, a gondjainkrabízotí gyermekek
érzelmi biztonságárol, sokoldalri fejlesztésérol 14 fobol áll , gyermek és hivatásszeret , jó
szaktudás , kreatív alkalmazotti kozosség gondoskodik.
Kollektívánkban év kozben vá|íozás tortént, az élelmezésvezeto Nagy LászI né más
munkahelyre ment, j dolgozó pedig Bánszki Marianna lett. Év kozben ó elvégezte a
munkáj ához szrikséges tanfolyamot is.
Felsofoku végzeítségti óvodapedagógus - 5 fo
Kozépfoku végzettségri óvodapedagógus - 1 fo
Pedagógiai asszisztens - 1 fó
Szakképzeíídajka - 2fó
Gondozóno és takarítóno - 1 fo
Elelmezésvezeto - 1 fo
Konyhaifózónó - 3fo

csoport ovono daika
Manó csoport-kiscsoport vida Lászl né Ki sj uhás zné Ha|asi Anita

Nagy Enik
Csicsergo csoport - kózépso
csoport

Gondos Róbertné Fehér Erika
simkóné Jámbor Marianna

Kacsa csoport- nagycsoport Takács Mária Kisl rincné Horváth Erika
Fekete Katalin



Bánszki Marianna élelmezésvezeto
Nagy Istvánné foszakács , konyhai dolgozó
Pesti Mária konyhai dolgozó
Fabók piroska konyhai dolgozó
Horvát zsuzsanna gondozónó, takarítóno

Technikai dolgozók:

Munkarend, munkaido beosztás :

Minden dolgozó kotelezo munkaideje: heti 40 ra.
Óvodapedagógusok: délel ttcjs, ill. délutános munkarendben dolgoznak.
Kotelez raszám: 32 ora,4 ra felkésztilés, 4 ravezetoi dcintés, megbízás alapján
Óvodave zeíó kotelezo orája: 10 óra

J. T rgyi feltételek

Intézménytink óvodai neveléshez kcitheto, tárgyi feltételei a Pedagógiai Programunk
mellékleteként csatolt eszkozjegyzéknek megfeleloen biztosított. Természetesen folyamatos
pótlásra szorulnak azok az eszkózók, melyek idokcizben tonkre mennek.
Az óvoda tárgyi ellátottságát az óvodai koltségvetésbol, sztiloi támogatásból, és pályázati
tobbletforrásból fej le sztetttik.
A folyamatosan beázo tornaszoba rj tetoszerkezetet kapott még a szeptemberi óvodakezdés
elott. Igy az ta megsztintek az esóvíz okozta problémák..
Udvari játékaink gyarapodtak Kollár Attila vállalkozó segítségével, aki egy nagy játsz házat
és 7 darab futóbiciklit ajándékozott a gyerekeknek.

4. Szakmai munkdnk
Óvodánk nevelo intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontak oztatására,
nevelésére és fejlesztésére torekszik. A gyermekek fejl dését tudatosan tervezett és szewezetí
nevelési helyzetek megteremtésével tesszrik lehetové, segídtik el . Óvodánk a gyermek
harmadik életévétóI az iskolába lépésig a családi nevelés kiegészítójeként mrikodo intézmény.
Nevelési alapelveink kozott meghatárcz : a gyermeki jogok és személyiség tisztelete,
elfogadása, szeretete és megbecstilése, mely a gyermekek egyéni képességeinek
kibontak ozíatását j e l enti.
Pedagógiai munkánk alapj át az alábbi kulcspontok képezik, melyek a mindennapokban
valósulnak meg:
- Nevelé skozpontriság, gyerm ekkozpontriság m e gorzé se,

- Differenciált fej lesztés,
- A játék kiemelt szerepe,
- A gyermek testi-lelki sztikségleteinek maximális figyelembe vétele,
-Az életkori sajátosságokhoz, egyénhez igazodo fejlodés- fejlesztés el segítése, a
tevékenységekre éptilo nevelés - tanulás megvalósulása,

Ehhez :

- Biztosítjuk abiztonságos, családias kornyezetet
- Megadjuk a meleg szeretetteljes gondoskodást
_ Odafigyeltink a tehetséges gyerekekre és segítjiik oket a fejlodésben.
_ Felkészítjtik a gyeímekeinket, hogy az iskolai elvárásoknak megfeleljenek.



Ovodai neve]éstink legfontosabb céljait és értékeit az óvoda helyi nevelési programj ában
rogzítetttik. Óvodai nevelomunkánkat akkor tartjuk eredményesnek, ha a gyermekér, u,
Óvodás évek végén a nevelési programban meghatározott sikerkritérium jellemzoivel
rendelkeznek.

Nevelotesttilettink a gyermekek képességének ismeretében meghatározta azokat a
normákat, szokásokat, szabályokat, amelyeket értéknek tekinttink, és azt, hogy milyen
teljesítményt fogadunk el sikeres fejleszto munkának.

Folyamatosan figyeljtik a pályázati lehetoségeket, ezzel is bovíteni igyeksztink
lehetoségeinket a íárgyi fejlesztések , a programok és a szakmai fejlodés tertiletén. Két
pályázaton vetttink részt, a DM nap gyermekei cím n játékokat és naptejeket nyerttink.

A Biztonságos Óvoda pályázaton pedig az induló 200 óvoda koztil az 5 nyertes óvoda egyike
lettiink. A gyerekek részt vehettek egy kozlekedésbiztonsági felmérésen. A nyertes óvodák
pedig egy KRESZ pályát kapnak ajándékba.

Szakmai munkánk jobb minosége érdekében képzéseken, megbeszéléseken vetttink részt.
Két óvodapedagógus vesz részt kozoktatásvezetói szakvizsgás képzésen Nagy Eniko,
Takács Mária .

Október 2-án,10-én, november 30-án szakmai képzések voltak intézményiinkben.
Február 16-19. kozott 3 óvóno Zárkán vett részt Mentálhigiénés alapfokri képzésen. /
Simkóné Jámbor Marianna,Takács Mária, Vida Lász|oné l

Elsodleges célunk volt:
- A gyermekek mindenekfelett áll érdekeinek tiszteletben tartásáva| a nyugodt, és

kiegyensrilyozott légkor biztosítása

- Torvényes és színvonalas intézménymtíkodés biztosítása

További céljaink:
- Az óvoda szabályoz dokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes
érte|mezé se, gyakorlati m e gval ó s ítása

- A szervezet szakmai színvonalának további er sítése

Nevelési év fo feladatai:
- Az irj dokumentumok aktualitásának megorzése
-PáIyázati lehetoségek felkutatása, felhasználása a szakmai és tátgyi feltételek javítására
- P e dagó giai Pro gramban m e gfo ga|mazott fe ladatok folyam ato s me gvaló s ítás a

5. Kapcsolatok

ovoda és a család

Toreksztink a bizalomra épiilo család - óvoda kapcsolat mélyítésére, hangsrilyozzuk a

családi nevelés semmivel nem pótolható elsodlegességét, amit a nevelomunkánkkal mi
kiegészíttink. Óvodánkban lehetoségiik van a sztiloknek az óvodai élet megismerésére.

Az egytittmtikodés formái változatosak: beíratás, anyás beszoktatás, napi kapcsolattartás,
sztiloi értekezletek, családlátogatás, sztiloi igényhez igazodó beszélgetések a gyermek
fejl désérol.



Kcizcis tinnepélyek: Oszi Bá| Adventi gyertyagyrijtás, Farsang, Anyák Napja, családi
kirándulások, Maj ális, Gyermeknap és az Ev záro.

o Óvoda és iskola

A gyermekek érdekében sztikséges a folyamatos, eredményes egytittm kodés.
Fontosnak tartjuk, hogy az átmenetet minél zokkeno mentesebbé tegyi.ik.

A kapcsolattartás formái: látogatás az elso osztályban, sztiloi értekezlet, tanító néni
látogatása az vodában, óvodai, iskolai rendezvényeken részvétel, konzultáci , kozcis táncház,
Fecsketábor.

. ovoda és kiinyvtár, kiiziiss égi ház

A kozépsos és nagycsoportos gyerekek tobb alkalommal is |átogatást tettek a konyvtárban és

a kcizciss égi házban, ahol változatos programok várták oket. Volt filmvetítés, társasjáíékozás,
kozcis konyvnézegetés.
A kozosségi ház vezetójével folyamatos a kapcsolatunk a rendezvények lebonyolítása,
szervezése miatt.

6. Rendezvények

Óvodai élettinkb en az i,innepek és a jeles napok kittintetett jelentoséggel bírnak.

Nevelési évtink programokban, eseményekben b velkedett.

1. Megiinnepelti.ik a gyerekek sztiletés- és névnapját.
2. Ósszel sétákat szervezttink a természetben.
3. Szeptember 19-én a kecskeméti Vadasparkban jártunk. Koszonjtik a turavezetést Nagy

Agnesnek.
4. Ószijótékonyságibá|at szewezttink a sztilokkel kozosen október 8-án.

5. Izgalommalvártuk a Mikulást, aki minden gyereket megajándékozott.
6. Mtisorral késztilttink a december 3-ai adventi gyertyagyrijtásra.
7 . Karácsonykor egytitt iinnepelti,ink.
8. Farsangi mulatságunk február l l-én volt, ahol a gyerekek tobbféle játék kcizril

választhattak.
9. Március 15-én az emlékmrinél kozosen emlékezttink, koszoniztunk.
10. Az Ovi_Gáta március 25-én volt, ahol a kozcinség hangulatos musort láthatott.

11. Április 12-én, Hirsvétkor orommel vették birtokbaa gyerekek a sok ajándékot. Kollár
Attilától és feleségétol egy szép i4 játsz házat és futóbicikliket kaptak. A SzÍiloi
Szervezet és a Patai család meglepeíése 2 ugrá| vár volt azol a napon. Igazi nYuszik

is voltak aznap látogatóban az oviban, koszonjtik a nyuszisimogatót CsíkszentmihálYi
Dórának.

12. Anyák Napjára minden csoport versekbol és dalokból cisszeállÍtott musorral késziilt-

13. A Majálison is sokan részt vettek . Ovis focistáink a meccsel, zumbásaink a táncca|

színesítették a programot.



14. Májusban mind a három csoport kirándulást szervezeít. Ebben az évben a
kiscsoportosok lovaskocsival a felsolajosi állatkertben jártak, majd a tanyacsárdában
lovas bemutat t láthattak. Koszonjiik a segítséget a gyerekek szállitásában Német
Józsefnek és Ordasi Józsefnek. A kozépsosok a Budapesti Állatkertben , és az
Elevenpark játszoházban voltak.A nagycsoportosok is Budapesten jártak, k a LEGO
kiállítást nézték ffieg, majd ok is azBlevenpark játsz házbanvoltak.

15. J nius 3-án iinnepélyes évzáró és ballagó mtísorral zártuk a 20l6l2017-es nevelési
évet.

16. Jrinius 7-én tartottuk a gyeímeknapot, ahol sok érdekes program várta a gyerekeket-
ugrálóvár,Vándorjátszoház, tizoltó autó, arcfestés, lufihajtás és lovaglás is volt.

17. Nyár elején tobb helyen is cseresznyézésre várták az ovisokat a helybeliek, jrinius 12-
én Visontay István vendégei voltunk.

18. Jrinius 15-én kertil sor Lajosmizsén az ovi-foci visszavágora.

)), A japánok gy tartják, a gyermek a folyó és a két sziil je mellette a part.
Ok adnak keretet az életének, k vigyázzák t l ne csorduljon.
Nem mondják mego hogyan folyjono nem szólnak bele, milyen sebességgel, nincs kiitelez
folyásiráoy, de vannak támaszok, kapaszkodók.
Es ott vannak k avlzesa part.
Kiegészítik egymást

határok,
egymásnak:

Attól teljesek,
Lztán egyszer majd eléri avu a végtelen

és
hogy egyiitt

támogatják.
vannak.

tengert, beleiimlik és szabadon riszhat. o,

Ladánybene, 201 7. jrinius 13.

vida Lászl né



Tárev: El terjesztés a 2017. évi kozigazgatási sz net elrendelésér l

El terjesztést készítette:

Et TERJESZTÉS
Ladánybene Kcizség Onkormányzat Képviset -testíiletének

2017.j nius 19-i tilésére

szádvári Erika
aljegyz

szádvári Erika
aljegyz

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

El terjeszt :



Ladánybenei Ktizcis Onkormányzati Hivata! Aljegyz jét l
6045 Ladánybene,F utca 66.

EL TERJESZTÉS
Ladánybene Kcizség Onkormányzat Képvisel -testtiletének 2Ot7.j nius 19-i iilésére

Tisztelt Képvisel -testulet!

A kozszolgálati tisztvisel kr l szóló 201,1,. évi CXC|X torvény 232 . (3) bek.

megteremtette a kozigazgatásban az un. igazgatási sztinet elrende]ésének jogszabályi

feltételeit. Az igazgatási szünetet a Képvisel -testület rendelheti el és id tartama nem

haladhatja meg a koztisztvisel éves szabadságának háromotodét.

Az el z évek gyakorlata alapján a koztisztvisel knek így módjukban állna a szabadságok
kivétele, amelyre egyébként igen nehezen van lehet ség. Az ügyfelek megfelel

tájékoztatása mellett megoldható lenne, hogy a hivatal 1 héten kereszttil zárva tartson.
Az anyakonyvvezet a szabadság ideje alatt elérhet és sztikség esetén az tigyintézést
(például: haláleset anyakonyvezése) ellátja. Más halaszthatatlan ügy az onkormányzatnál
nem várható, hiszen Ladánybenén okmányirodai tigyintézés nem m kodik. Rendkívüli
esemény esetén a dolgozók megszakítva szabadságukat, munkába állnak. A határidcíket
pedig megfelel munkaszervezéssel tartani lehet.

Javaslom a Tisztelt Testületnek 2017. augusztus21 - 23-ig- hétf - szerda (3 munkahdp,

csütortokon, pénteken már lenne hivatal), valamint 2Ol7. december 27 - 29. (3

munkanap) rendeljen el kozigazgatási szünetet. Tájékoztatom a testuletet, hogy ez évt l
a koztisztvisel k napja, mint munkasztjneti nap megszrintetésre került.

Az igazgatási sztinet tehát lehet séget ad a szabadságok kiadására, a dolgozók
pihenésére, de figyelemmel van a folyamatos feladat ellátási kotelezettség teljesítésére.
Megfelel munkaszervezési intézkedésekkel, a lakosság kell tájékoztatásával
megel zhet k az ügyféli panaszok, elkerulhet az ügyintézésben a fennakadás.
Ebben az évben mé8 nem volt igazgatási szünet.

A fentiek alapjá n az alábbi határozati javaslat elfogadására kérjük a testületet.

Ladánybene, 2017. jrinius 14.

szádvári Erika

aljegyz



Ladánvbene Kiizsée Onkormánvzat Képvisel -testiiletének ......... n17. (Vl. 19,1

határozata
lgazgatási szunet a Kozos Önkormányzati Hivatalban

HATÁRo7ATl JAVASLAT

Ladánybene Kcizségi onkormányzat Képvisel -testtilete a Ladánybenei Kiizcis

onkormányzati Hivatalb an 2OL7. augusztus 21. napjától 20L7. augusztus 23. napjáis (3

munkanap), valamint 2oL7. december 27. napjától 2OI7. december 29. napjáig (3

munkanap) igazgatási sziinetet rendet t, rigy, hogy a halaszthatatlan feladatok

ellátását biztosítani kel!.

A Képvisel -testiilet felké ri az aljegyz t a sziikséges intézkedések megtételére.

Határid : 20L7. j nius 19.

Felel s: Szádvári Erika - aljegyz



Ladánybene Kcizség Önkormányzat Polgármesterét l

6045 Ladánybene, F ut 66.
Telefon : 761457-600, Email: polqarmester@ladanvbgne.hu

ELÓTERJESZTÉS
Ladánybene Kcizség Onkormányzat Képvisel -testiiletének 2017. junius í9-i íilésére

Tárgv: azuj telkek kialakításához kapcsolódó belterulet bevonás kezdeményezése

El terieszt : kardos Attila
polgármester

Az e! teriesztést készítette: szádvári Erika
aljegyz

véleménvezés re meg ka pta :



Ladánybene Kcizség Polgármesterét l
6045 Ladánybene, F ut 66.

Telefon : 761457-600, Email: poIgármeste ladanvbene.hu

ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Kcizség Önkormányzat Képvisel -testtiletének 20í7. junius 19-i í,ilésére

Tisztelt Képvisel -testí.ilet!

Ladánybene Kozség Önkormányzata a ladánybenei - külterület - o146t1,, 01 4612.,
014613., 014614, és 014615. hrsz-u ingatlanok telekrendezését kezdeményezte, amely
területen építési telkek kialakítását tervezi.

Jelenleg az építési telkekhez kapcsolódó ajándékozási illetve csereszerzodések
megkotése van folyamatban , Ezt kovetoen kerulhet sor az építési telkek kialakítására.
Elozetes információk szerint a kialakult építési telkekre van kereslet,

Javasoljuk a tisztelt Képviselo-testületnek, hogy az elso korben kialakításra kerulo
építési telkek után kezdjünk hozzá az ujonnan kialakult 014613 és 0146138. hrsz_u utak
másik oldalán is az építési telkek kialakításához. Ennek elso lépése az érlntett foldterületek -
014614 és 0146139. - belterületbe vonása.

Fent leírtak alapján kérem a tisztelt Képviselo-testületet, hogy az el terjesztés szerinti
határozat-javaslatot megvitatni, s elfogadni szíveskedjék.

Ladánvbene Kcizséq Onkormánvzat Képvisel -testúiletének ...../2017. (Vl. í 9.)
határozata
az épitési telkek kialakításához kapcsolódó beltertiletbe vonás kezdeményezése

HATÁROZAT

Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testülete a határozat mellékletét képez
tervezett telekalakítás jogeros engedélyeztetését koveton kezdeményezi a 014613, illetve
0146138. hrsz-u kozút Kecskemét feloli oldalán az építési telkek kialakítását, illetve dont a
belteruletbe vonási eljárás megindításáról.
A képvise]ó-testület felhatalmazza Kardos Attila - polgármesteft a belterületbe vonási eljárás
megindításával kapcsolatban a telepulés rendezési tervének módosítását elókészítse.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017. december 31.

Ladánybene, 2017,junius 15.

kardos Attila
polgármester

Tisztelettel:


