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JEGYZOKONW

Készült: Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2O16. július 5-i ülésén

Jelen vannak: Kardos Attila polgármester

Mátyás Ferenc
dr, Rácz lmre Gábor
simkóné Jámbor Marianna
Tóth Árpád
vida Lászlóné
Visontay lstván képviselők (7 fő)

Szádvári Erika aljegyző (Jelenléti ív mellékelve)

Jegvzőkönvvvezető: Jurászik Erika előadó

Kardos Attila polqármester: 14.00 órakor köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 7 fó képviselőből7 fő jelen van,

A ieqvzókönvv hitelesítésére felkérte: simkóné Jámbor Marianna és
Tóth Árpád képviselőket.

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadta.

Kardos Attila - polqármester: ismertette a napirendi pontokat, kérte a képviselőket, hogy a
napirendi pontokra vonatkozó javaslatot fogadja el.

NAPIRENDl PONTOK:

1. Jelentés a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

2. Etóterjesztés Ladánybene Község Önkormányzata hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletének, valamint a
közszolgáltatás i sze rződésének módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

3, Előterjesztés Ladánybene Község rendezési tervének módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

4. Előterjesztés a Ladánybenei Csiribiri Óvoda óvodavezetői pályázatának
elbírálására
Előteriesztő: Kardos Attila - po|gármester

5. Előterjesztés a tanyagondnoki szolgálat feilesztésére vonatkozó pá|yázat
benyújtására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

6. Egyebek



NAPIRENDl PONTOK TARGYALASA:

1. Jelentés a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - potqármester: az alábbiak szerint ismertette a lejárt határidejű
hatá rozatok vég reh ajtásáról szóló beszám olót:

- a sportpálya vizesblokkjának megépítésére, valamint az óvodai konyha
infrastrukturális feltételeinek javítására a pályázatok benyújtásra kerültek,

- a mezőőri álláshely betöltésére a pályázat kiírásra került, melynek határideje 30-án
lejárt (5 db pályázatot nyújtottak be),

- közigazgatási szünet meghirdetésre került

Visontav lstván - képviselő: tájékoztatást kért arról, hogy kik adták be a pályázatukat a
mezőőri álláshelyre.

Kardos Attila - poIgármester: tájékoztatta a képviselőket, s elmondta, hogy a

képv6eó-testtlbt Útese várhatóan augusztus 15-én lesz, melyen dönt a testület a

pályázatról.

A képviselők részéről a lejárt határidejű
észrevétel nem hangzott el.

A képviselő{estület 7 igen szavazattal
határozatot hozta.

határozatok végrehajtásával kapcsolatban kérdés,

- ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi

határozata
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

HATÁROZAT
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kardos Attila
polgármester jelenlését a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
elfogadta.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. július 5.

2, Előterjesztés Ladánybene Község Önkormányzata hulladékkezelési
t<tizszólgáltatásról szóló önkormányzati rendeletének, valamint a

közszol gáltatási szerződésének módosításá ra
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - potqármester: részletesen ismertette az előterjesztést.

visontav lstván - képviselő: a testület feladata a szemétszállítás biztosítása, de a jelenlegi

jogszabályi helyzettel nem ért egyet.



A képviselők részéről egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el,

A képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
rendeletet alkotta.

A rendeletet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.

Kardos Attila - polgármester a közszolgáltatási szerződés módosításával kapcsolatos döntés
meghozatalára kérte a képviselóket.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Község önkormánvzat Képviselő-testületének 46/2016. (Vll. 05,)

határozat
a, 125a6-KoM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel megkötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

Határozat

1./ Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja - határozat
mellékletét képező - a IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit
Kft-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2.

módosítását.

2,t A Képviseló-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás, a

fentieknek megfelelő tartalmú, egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási
szerződés aláírására.

3./ A Képviseló-testület felkéri továbbá a
Hulladékgazdálkodási Koordináló és
megküldésére.

Felelós. Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016, július 5,

szerzódésmódosítás az NHkv Nemzeti
Vagyonkezelő Zn. részére történő



1. ífielléklet
1-1 u l ladékgazdál kodási közszol gáltatási

szerződés 2. módosítása

Amely létrejött egyrészről az IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (6070 lzsák, Vadas dűlő 0394/6., statisztikai jelzőszám,.

12857823-9000-113-o3, Cg. 03-09-,109888, KÜJ: ,100 436 976, KTJ/telephely: 100641 032,

KTJ/IPPC. 101 640 441, Hulladék begyűjt, szállítási engedély. 92.113-1-612013.

képviseletében eljáró: Rudics Ákos ügyvezető), - a továbbiakban: Közszolgáltató -
másrészről Ladánybene Község Önkormányzata (6045 Ladánybene, FÓ Út 66.

adószám:15724698-2-03, képviseli: Kardos Attila polgármester) mint Megbízó a

továbbiakban: Önkormányzat - az Önkormányzat és a Közszolgáltató a továbbiakban

együttesen: Felek - között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

Az önkormányzat és a Közszolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek által2a14.
d*cember 17-én megkötött Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
(továbbiakban: Közszolgáltatási szerződós) közös megegyezéssel mÓdosítják a7

alábbi feltéteiek szerint:

Előzménvek: A Felek 2014. december 17-én Közszolgáltatási szerződést kötöttek
láááÁvtidné köziqizqatási területén belül a hulIadékgazdálkodási kötelező
láiüőtóáttátás éliáiáiá - hulladék qvűitése. szállítása, a -hulladéknak az lzsáki
Récilóááia rlútTaoét<Leiakón történő árta[matlanítása - érdekében 2016 április 1,.nqpj,ql
hatálvba léoett a hulladékról szóló 2012, évi CLXXXV. törvény modosításárol szolo 2015.
éÜi-ŐÓXxli tórvenv, áz állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott
óierveldi t<liétotéóérói feladatköréről,- az adatkezelés módjáról, valamint az
áááiöi"i.ialtal'ali [ótetezettseoék-iés}tétes é2abályairól szóló 6912016. (lll, 31 ) Korm.
rendelet,- valamint a hulladákgazdálkodással összefüg9ő. .egyes kormányrendeleteK
módosításáról szóló 7012016, flll. 31,) Korm. rendelet, A hivatkozott 1ogszab?|y9.1íp,an
foglalt előírások teljesítése érdekében á Felek a Közszo19áltatási szerzödést modositJak.

1.) Felek a Közszolgáltatási szerzödés ll. pontját kiegészítik az alábbi Új 3.) ponttal:

"3) A Koordináló szerv Ht. 32tA. §-ában szabályozott jogkörében biztosítja a
hulladékgazdálkodási tevékenység szabályos, zavartalan működését a telePÜlés

közigazgatási határain belül,"

2.) Felek a Közszolgáltatási szerződés llll1, pont b) pontját az alábbiak szerint
módosítják:

,,b) az országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelúgyelőség által

meghatározott minősítési engedély szerinti követelményeket biztosítja, valamint azt,

hog-y a minősítési engedély á jelen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
időbeli hatálya alatt folyamatosan a rendelkezésére áll"

21 Felek a Közszolgáltatási szerződés llll1, pont c) pontját az alábbiak szerint

módositják:

"c) a közszolgáltatás folyamatos e|látásához, és biztonsáEosan bÖvíthető fejlesztéséhez
,iukrég** fej-iesztésekei, beruházásokat a külön jogszabályban rögzített feltételek szerint



az Önkormányzattal és a Koordináló szervvel egyezteti
bitlokában elvégzi."

3.) Felek a Közszolgáltatási szerződés llll1" pont
módosítják:

ós engedólyezteti, majd engedély

e) pontját az alábbiak szerint

"e) a közszolEáltatás teljesitésével összefüggő és kúlön jogszabályban meghatározott
adatszolgáltatást rendszeresen teljesiti, § ezen adatokat a saját nyilvántartásában kezeli^
Az adatszolgáltatása kiterjed különösen az állami hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatkörérőI, az adatkezelés módjáról,
valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló a 6912016. (lll.
3í ) Korm. rendelet, 11. és 12" §-aiban foglalt adatszolgáltatásokra, melyekkel
összefüggésben közszolgáltató kijelenti, hogy tudomással bír azok e|mulasztásából
szár mazó jog következményekröl, "

5,) Felek a Közszolgáltatási szerződés lll, pontját kiegészítik az alábbi új 5,) ponttal:

"5) A közszolgáltató köteles valamennyi haszonanyagot a Koordináló szerv által kijelölt
szervezetnek átadni, a haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet
iileti meg."

6.) A Felek a Közszolgáltatási szerződés |V/1. pontját kiegészítik az alábbi új d.) ponttal:

-d) A közszolgáltató gondoskodik arról, hogy a feladatkörébe tartozó
hulladékgazdálkodási tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy
válassza meg, hogy az a Ht.-ben, illetve a hulladékgazdálkodási tervekben foglalt
megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések teljesülni tudjanak, A
közszolgáltató a tevékenységét az Országos Hulladékgazdálkodási Közszo|gáltatási
Tervben előírtaknak megfelelően köteles ellátni, amelyet a Koordináló szerv a Ht. 32lA.
§-a alapján, és erről megfelelőségi véleményt állít ki."

7) A Felek a Közszolgáltatási szerzódés V. pont 1

módosítják::
bekezdését az alábbiak szerint

{Az ingatlantu lajdonos köteles :}

A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni"

8,) A Felek a Közszolgáltatási szerződés Vll. 4) pontját az alábbiak szerint módosítják:

,,4) A közszolgáltatás ellenértékét, a közszolgáltatási díjat a hulladékbirtokosok fizetik
me9 a Koordináló szerv részére. A közszolgáltató részére a közszolgáltatási
szerződésben rögzített feladataiért a Koordináló szerv fizet szolgáltatási díjat,"

9,) A Felek a Közszolgáltatási szerződés Vll. 7) pontját az alábbiak szerint módosítják:
"7) A Hulladékkezelési közszolgáltatás díjat a hulladékbirtokosoktól a Koordináló
szerv saját nevében és számlájára köteles és jogosult beszedni."

10.) A Felek a Közszolgáltatási szerzódés Vll, 8) pontját az alábbiak szerint módosítják:



"8) A kiszámlázott, de a hulladékbirtokos által meg nem fizetett díjhátralék behajtására
a Ht. 52. §_ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Ht. 32lA. §
(1) bekezdés j) pontjában szabályozottak szerint a Koordináló szerv kezeli a
kintlévőségeket."

11.) A Felek a Közszolgáltatási szerzódés Vll, 9) pontját az alábbiak szerint módosítják:

"9) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati rendeletében
biztosított kedvezmények ellenértékét számla ellenében negyedévente megfizeti a

koord ináló szerv részére. "

12.) 
^ 

Felek a Közszolgáltatási szerződés Vll. 10) pontját az alábbiak szerint módosítják:

"10)Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kedvezményben részesített
ingatlantulajdonosokkal kapcsolatos adatszolgáltatást folyamatosan teljesíti a
közszolgáltató felé, aki a Közszolgáltatási szerződés llll1 , pont e) pontjában

szabályozottak szerint teljesíti a kedvezményekre vonatkozó adatszolgáltatását a

kcordináló szerv felé,"

,13,) Felek a Közszolgáltatási szerződést kiegészítik az alábbi új Vll/A ponttal:

"Vll/A.
A Koordináló szerv feladatai a hulladékgazdálkodási feladatellátásban

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

2) A (oordinálÖ szerÜ á közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 6912016. (lll.' 31 ) Korm. rendelet 2O. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.

3) A közszolgáltató hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló
szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználő tekintetében a
Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázottközszolgáltatási díjról állít ki számlát, Az
ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség

a közszolgáftáiót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív

mérlegét á Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási
díjba beszámítja,

4) A közszolgáftátó hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló
szerv áftál nem megfeleló adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos
valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.

5) A Koordináló szerv a 69t2O16. (lll. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti

adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok kÖrét, amelyre nincs

kozszolg?ltatási díjfizetés meghatározva az adatszol9áltatásban, ugyanakkor
vélelmelhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló
szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a6912016.
(lll. 31.) Korm.-róndelet 2o § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó
ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.

6) ni s; pont alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megkÜldi a' 
közsiolgáltatónak, és feihívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött_ ingatlanokon
végzettizolgáltatásának megfelelően korrigálla a6912016. (lll. 31 ) Kory rendelet

20. § (,1) bekezdés szerinti ádatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét
követő 8 napon belül.



7) A 6) pont szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltéró adatszolgáltatása
hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak
számlázza ki.

8) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki
nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik a Közszolgáltatási
szerződés Vll. 8) pontjában foglaltak szerint."

14} Felek a Közszolgáltatási szerződés llll1. d} pontját, 1, mellékletét hatályon kívüi
helyezik,

15 ) Egyebekben Felek a Közszolgáltatási szerzödésben foglaltakat változatlan
tafialommal fennta*ják, jelen szerződés-módosítás annak elválaszthatatlan mellékletét
képezi,

17.) Jelen szerződés-módosítás 2016" július 5. napjával lép hatályba.

A Felek jelen szerződés-módosítást átolvasás és éftelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

lzsák, 2016. július 5

lZSÁK-KoM Nonprofit Kft.
Rudics Akos
ügyvezető

Ladánybene Község Onkormányzata
kardos Attila
polgármester

Bagócsi Károly

Ellenjegyezte:
FB elnök



2, melléklet
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

KOZSZOLGALTATAS! SZERZODES
Hulladék gyűjtéséról, szállításáról, a hulladék ártalmatlanításáról és a hulladékkezelési díj

beszedéséről

Amely létrejött egyrészről az IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6070 lzsák, Vadas dűlő 0394/6., statisztikai
jelzőszám. 12857823-9000-113-o3, C9. 03-09-109888, KÜJ: 100 436 976, KTJ^elephely:

1oo641 O32, KTJllPPC: 101 640 441, képviseletében eljáró: Rudics Ákos ügyvezetŐ), - a
továbbiakban : Közszol gáltató -

másrészről Ladánybene Község Önkormányzata (6045 Ladánybene, Fő utca 66.

adószám: 15724698-2_03 képviseli: Kardos Attila polgármester) mint Megbízó - a

továbbiakban: Önkormányzat - az Önkormányzat és a Közszolgáltató a továbbiakban

együttesen: Felek - között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

Felek jelen megállapodás keretében rögzítik azokat a kötelezettségeket, melyeket a

települési önkormányzatokkal szemben a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

(továbbiakban: Ht) 33-37.§-ai, a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási

közszolgáltatási szerződésről szóló 31712013,(Vll|,28.) Korm. rendelet, valamint a Ht.

felhatalmazása alapján megalkotott helyi települési önkormányzati rendelet el*Ír, és

amelyeket az önkormányzatnak a közszolgáltatóval együttműködve- közszolgáltatási
szerzódés keretében- teljesítenie kell.

l.

Előzmények

1) Tudomásul szolgál, hogy az IZSÁK-KOM Nonprofit Kft. rendelkezik a tevékenység

végzéséhez szükséges
Közszolgáltatási engedéllyel,

lPPC engedéllyel
Hulladék begyűjt. szállítási engedéllyel
ÖHÜ minősítési osztály (okirat száma)

KÜJ szám:
KTJ szám:

14l6379-9l2o13.
51932-4-3612012.
92.113-1-612013.
c/l. (A-32912014.)

100 436 976
100 641 o32

2) Továbbá, hogy Ladánybene Önkormányzata esetében, a hulladékkezelési

közszolgáltatás ellátási kötelezettségének teljesítése nem esik a közbeszerzésekről szóló

2o11. évi cvlll, törvény /továbbiakban: Kbt./ hatálya alá, mivel az önkormányzat

résztulajdonosa a többi résztulajdonos települési önkormányzat mellett a

közszolgáltatónak /Kbt. 9, § (1) bekezdés kb) pontja alapján/

3) 2016, április 1. napján hatályba lépett a hulladékról szóló 2012, évi CLXXXV, tÖrvénY

módosításáról szóló 2015. évi CCXX|, törvény, az állami hulladékgazdálkodási kÖzfeladat

ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint

az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 6912016, (lll. 31.) Korm.

rendelet, valamint a hulladékgazdálkodással összefüg9ő egyes kormányrendeletek



módosításáról szóló 7012016, (lll. 31.) Korm, rendelet. A hivatkozott jogszabályokban foglalt
előírások teljesítése érdekében a Felek a Közszolgáltatási szerződést módosítják.

ll.
Értelmező rendel kezések

1) A közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra terjed ki a település
közigazgatási határain belül.

2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a következő hulladék tartozik:
- az ingatlantulajdonos által az ingatlanon vegyesen és elkülönítetten gyűjtött

települési hulladék * a Ht. 39. §-ában meghatározott eltéréssel -;
- a hulladékgyűjtő szigetre telepített gyűjtőedényben elheíyezett települési

hulladék;
- a lomtalanítás során a közszolgáltató részére átadott lomhulladék
- az átvételi helyen, illetve speciális gyűjtőhelyen átadott, illetve gyűjtőedényben

gyűjtött hulladék, ha annak elszállítását és kezelését a közszolgáltató végzi,
valamint

- a Ht. 61, § (4) bekezdésében meghatározott esetben az elhagyott, illetve
ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék.

- 3) A Koordináló szerv Ht, 32lA. §-ában szabályozott jogkörében biztosítja a
hulladékgazdálkodási tevékenység szabályos, zavartalan működését a település
közigazgatási határain belül.

IIl.

A közszo l gáltató tevéke nységére vonatkozó á ltalá nos sza bályok

1) A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy
a. a jelen megállapodásban nevesített közszolgáltatást folyamatosan és teljes körűen

látja el és ezen közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű, minőségű
járművet, gépet, eszközt, valamint berendezést biztosítja és a közszolgáltatás
teljes ítéséhez szü kség es létszá m ú és képzettség ű szakem bert alkalmazza,

b. az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fófelügyelőség által
meghatározott minősítési engedély szerinti követelményeket biztosítja, valamint azt,
hogy a minősítési engedély a jelen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
időbeli hatálya alatt folyamatosan a rendelkezésére áll

c. a közszolgáltatás folyamatos ellátásához, és biztonságosan bővíthetó teljesítéséhez
szükséges fejlesztéseket, beruházásokat a külön jogszabályban rögzített feltételek
szerint az Önkormányzattal és a Koordináló szervvel egyezteti és engedélyezteti,
majd engedély birtokában elvégzi.

d. a tevékenységéről és az alkalmazás tapasztalatairól évente beszámolót készít az
Önkormányzat részére, és azt a képviselő testületnek november 15. napjáíg írásban
benyújtja,

e. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő és külön jogszabályban meghatározott
adatszolgáltatást rendszeresen teljesíti, s ezen adatokat a saját nyilvántartásában
kezeli. P,z. adatszolgáltatása kiterjed különösen az állami hulladékgazdálkodási



közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az
adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes
szabályairól szóló a 6912016. (lll. 31,) Korm. rendelet, 11. és 12. §-aiban foglalt

adatszolgáltatásokra, melyekkel összefü99ésben közszolgáltató kijelenti, hogy

tudomással bír azok elmulasztásából származó jo9következményekről.

f. a település hulladékbirtokosai számára ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert

épít ki és működtet,
g. a hulladékbirtokost a közszolgáltatás módjában beálló változásról előzetesen értesíti,
h. a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjét külön szabályzatban állapítja

meg, és ezen szabályzatot az önkormányzat számára megküldi,
i. a hatályos jogszabályok szerint a közszolgáltatás ellátásához szükséges

hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel
rendelkezik,

j. a külön kormányrende|etben meghatározott összegben felelősségbiztosítási
szerződést köt.

2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe l:.rtozó hulladék kezelésével kapcsolatos
hulladékgazdálkodási műveleteket közvetlenül irányító vezetőnek középfokú

környezetvédelmi szakirányú, a hulladékgazdálkodási létesítmény vezetőjének felsófokú

műszaki vagy felsőfokú környezetvédelmi vé9zettséggel kell rendelkeznie.

3) A közszolgáltató hulladékkal kapcsolatos közvetítői, kereskedelmi tevékenységet nem

végezhet.
4) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül egyéb

hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött

hulladékgazdálkodási tevékenységet a közszolgáltató hulladék9azdálkodási
tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló

kormányrendeletben meghatározott hulladék kezelésének kivételével nem vé9ezhet.

5) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozÓ hulladékkal

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységeken kívül - a Ht. 42 § (5) bekezdésében

meghatározottakra figyelemmel - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó

hulladék energetikai hasznosítását, illetve lerakását végezheti, az általa üzemeltett

hulladékkezelő létesítményben, illetve hulladéklerakóban.

lV.

A Hu!tadékgyűjtés és szállítás részletes feltételei

1) A közszolgáltató kötelességei:
a) a közszolgáltatási tevékenység9el kapcsoIatban:
_ hulladékszállítási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása, mely

kötelezettsége teljesítése során köteles a hulladékbirtokosok részére biztosítani a

szerződés hatálya alá tartoző területen a hulladék legalább heti egyszeri

alkalommal történó begyűjtését,
- az ingatlantulajdonos által szabványos vagy a vegyesen történő hulladékgYŰjtés

célj á ra gyártott speciál is gyűjtőedényben gyújtött h u l ladékot zárhatő konténerben

vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarásÚ

konténerben, illetve az e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel a



környezet veszélyeztetését, szennyezését, illetve károsítását kizáró módon

elszállítani,
az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve,

külön gyűjtőedénybe vagy konténerbe helyezve elszállítani,
amennyiben az újrahasznosítható hulladékot hulladék9yűjtó zsákban gYŰjtik,

akkor a zsákot olyan színnel, jelzéssel vagy felirattal ellátni, amelYből

egyértelműen kiderül, hogy a zsák milyen hulladékot tartalmaz,

ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartoző elkülönítetten gyűjtött

hulladék hasznosítható összetevőket tartalmaz, a hulladék hasznosítását

megelőzően gondoskodni a hulladék válogatóműbe történő elszállításáról és a
hasznosítható hulladék-összetevők elkúlönített gyűjtését követő válogatásáról.

hulladékbegyűjtést a szállítási naptárban meghatározott napokon 6 Óra és 22 Óra

között elvégezni,
a hulladékot ürítés és elszállítás céljából az ingatlan bejáratának közelében, az

úttest szélére kitéve, közterületen átvenni. Ha az ingatlan bejárata mellett Úttest

vagy megközelítési lehetóség nincsen, úgy az ingatlan bejáratához legkÖzelebb

eső úttest mellett veszi át a hulladékot,
a hulladék átvételekor, illetve elszállításakor a kiszóródott hulladékot felszedni és

elszállítani, valamint a területet megtisztítani,
a hulladék begyűjtésének megtagadása, ha a hulladék nem az önkormányzati

rendeletben meghatározott szabványos gyűjtőedényben került átadásra (kivétel a

közszolgáltató által biztosított - az eseti többlethulladék, vagy a szelektív

hulladékgyűjtésre szolgáló zsák), továbbá ha szemrevételezéssel

megállapítható, hogy a gyűjtőedény vagy hulladékgyűjtő zsák a hulladékkal

együtt nem gyűjthető, szállítható, ártalmatlanítható (pl. állati vagy más veszélYes

hulladék), vagy új rahasznosításra alkalmatlan anya9ot tartalmaz,

a hulladék begyűjtésének megtagadása, ha a hulladéktartály betömörített,

befagyott, vagy nem lakossági eredetű, kommunális jellegű hulladékot tartalmaz.

Az ürítés megtagadását csak értesítés hátrahagyásával teheti meg,

biztosítani, hogy az ingatlantulajdonos a vegyes hulladék gyűjtéséhezlegalább 2

kúlönböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson, a választási lehetóséget

az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a

választható gyűjtőedény űrmértéke arányos legyen az ingatlanon képződő

hulladék mennyiségével,
gondoskodni arról, hogy a közszol9áltató gyűjtőjárművén munkát végző

alkalmazottak közül legalább egy jelenlévő a hulladék átvételére vonatkozó

alapfokú szakirányú képesítéssel rendelkezzen,
ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tarloző elkülönÍtetten gYŰjtÖtt

hulladék vagy lomhulladék többféle hasznosítható összetevőt tartalmaz, a

hulladék kezelését megelőzően gondoskodni a hulladék válogatóműbe tÖrténő

elszállításáról és a hasznosítható hulladék-összetevók szétválogatásáról,

az önkormányzattal e9yüttműködve az Országos Hulladék9azdálkodási

ügynökséggel (továbbiakban oHÜ) a jogszabályokban előírt szerződést

megkötni,
évente egy alkalommal biztosítani a lakosság részére a lom hulladék kijelÖlt

idószakon belúl elszállítását,
térítés ellenében hulladékgyűjtő konténert biztosítani a lakosság részére, az

építési bontási hulIadék elszállítására,
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d)

a lakosság tljékoztatásával kapcsolatban:
a közszolgáltatással érintett területen lévő hulladékgyűjtő pontok és
hulladékgyűjtő udvarok helyszínéről, nyitva tartásáról, megközelíthetőségéről,
a vegyes, az építési- bontási törmelék, az elkülönítetten gyűjtött és a lomhulladék

elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról, feltételeiről, különös tekintettel

az ünnep és szabadnapok miatti változásokról,
az elkülönített hulladékgyűjtés és a hulladék hasznosításának céljáról,

az általa nyújtott egyéb szolgáltatások rendjéről,

a közszolgáltató honlapján vagy a helyben szokásos módon az

ingatlantulajdonost tájékoztatni,
biztosítani, hogy a tájékoztatót az ingatlantulajdonos a közszolgáltató
székhelyén, telephelyén térítésmentesen személyesen átvehesse, vagy

kérelemre elektronikus úton a lakosságot az elkülönített hulladékgyűjtéssel

kapcsolatban tájékoztatni,
az ingatlantulajdonos kérésére az elkülönített hulladékgyűjtés célját, továbbá a

hasznosítás folyamatát bemutató ismeretterjesztő tájékoztatót készíteni és

ingyenesen vagy térítés ellenében postai úton az ingatlantulajdonos részére

megküldeni.
az általa vezetett ny i lvá nta rtáso kba n b iztos íta n i :

a településen képzódő vegyes hulladék fajlagos mennyiségét,
az ingatlant használók számát,
az ürítési, illetve elszállítási gyakoriságot,

az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségét, amennyiben az ingatlanon a

települési hulladékot elkülön ítetten gyűjtik.

A közszolgáltató gondoskodik arról, hogy a feladatkörébe tartozó

hulladékgazdálkodási tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel Ú9y

válassza meg, hogy az a Ht,-ben, illetve a hulladékgazdálkodási tervekben foglalt

megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések teljesülni tudjanak. A
közszolgáltató a tevékenységét az Országos Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Tervben elóírtaknak megfelelően köteles ellátni, amelyet a

Koordináló szerv a Ht, 32tA, §-a alapján, és erről megfelelőségi véleményt állít ki,

V.
Az i ngat|antu lajdonosok kötelezettsége:

Az i ngatlantulajdonos köteles:
- A kötelezó hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni
_ A vegyes, továbbá az elkülönítve gyűjthető papír-, fém-, fa-, üveg, műanyag vagy

lehetóség szerint egyéb fajtájú települési hulladékot zárhatÓ, szabványos

gyűjtőedényben vagy a hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákban

gyűjteni a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése céljából.

- A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az ingatlanon belÜl tartani

azt közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában

elhelyezni, Nem tekinthető tartós közterület használatnak a gyűjtóedény Ürítési

célból történő közterületre helyezése,



- Gondoskodni arról, hogy a települési hulladék közszolgáltatónak történő átadása,
illetve átvételi helyre, hulladékgyűjtő szigetre, továbbá hulladékgyűjtő udvarba
történő elszállítása biztonságosan, a környezet veszélyeztetését, szennyezését,
illetve károsítását, valamint a hulladék kiszóródásátkizárő módon történjen.

Vl.
Az Ö n korm ányzat kötelezettségei

Az Önkormányzat kötelezettséget váIlal arra, hogy
- a jelen megállapodásban nevesített közszolgáltatás hatékony és folyamatos

ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információkat haladéktalanul
megadja,

- a jelen szerződés megkötését követően a szerzódés időtartama alatt más
hulladékszállítóval szerződést nem köt,

- A Ht, 35. §-a szerinti taftalommal megalkotott önkormányzati rendeletben a
Közszolgáltatót, mint a hulladékkezelést kizárólagosan végző Közszolgáltatót a
jelen közszolgáltatási szerződés alapján külön nevesíti legkésőbb 2013. december
31-i9.

- a Ht. 35. § 9/ pontjában foglaltak figyelembe vételével a közszolgáltatás hatékony
és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információkat
biztosítja a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletében
szabályozottak szerint. A közszolgáltatással összefúggő személyes adatok
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az Önkormányzat rendeletében határozza
me9

- a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek
közszolgáltatással történő összehangolásának elősegítését;

- a közszolgáltatásnak a településen végzett más közszolgáltatásokkal való
összehangolásának előseg ítését;

Vll.
A közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei

1) A hulladékbegyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás díját jelen szerződés '1. számú
m el léklete tart.almazza

2) A hulladékkezelési közszolgáltatás díja magában foglalja a szállítási naptárban
meghatározott napokon történő maradék hulladék gyűjtését és elszállítását, a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtést és a begyűjtött újrahasznosítható hulladékok
előkezelóhöz vagy hasznosítóhoz szállításának, előkezelésének a házhoz menő
lomtalanításnak és a hulladék ártalmatlanításának költségét.

3) Tudomásul szolgál, hogy a kötelezően ellátandó közszolgáltatás kereteibe nem
tartozó más hulladék kezelési szolgáltatás költségei elszámolását, és díját szigorúan
el kell különíteni és a költségeket a jelen szerződésben szabályozotí közszolgáltatás
díjából nem lehet finanszírozni.

4) A közszolgáltatás ellenértékét, a közszolgáltatási díjat, az ingatlanhasználók fizetik
meg a Koordináló szerv részére, A közszolgáltató részére a közszolgáltatási
szerződésben rögzített feladataiért a Koordináló szerv fizet szolgáltatási díjat.

5) A hulladékszállítási díjfizetési idószak megegyezik a naptári éwel,
6) A hulladékszállítási díj megállapítása az AFA nélkül számított egységnyi díjtétel

meg h atáro zásáv al történik a m in iszteri rendeletben fog la ltak szeri nt.



7) A Hulladékkezelési közszolgáltatás díjat a hulladékbirtokosoktól a Koordináló szerv
saját nevében és számlájára köteles és jogosult beszedni.

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

bekezdés j) pontjában szabályozottak szerint a Koordináló szerv kezeli a

kintlévőségeket.
9) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati rendeletében

biztosított kedvezmények ellenértékét számla ellenében negyedévente megfizeti a

koordináló szerv részére, "

10)Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kedvezményben részesített
ingatlantulajdonosokkal kapcsolatos adatszolgáltatást folyamatosan teljesíti a
közszolgáltató felé, aki a Közszolgáltatási szerződés llll1. pont e) pontjában
szabályozottak szerinti teljesíti a kedvezményekre vonatkozó adatszo19áltatását a
koordináló szerv felé.

VI!/A.

A Koordináló szerv fetadatai a h ul!adékgazdálkodási feladatellátásban

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

10)A Koordináló szerÜ a kozszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 6912016. (lll.
'31.) 

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

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

12) A közszolgáltáto nianyos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredŐ, a KoordinálÓ
szerv ánál nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos
valamennyi következményért a közszolgáltatót terhel i felelősség,

13)A Koordináló szerv a 69t2o16. (lll. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs
kozszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszol9áltatásban, ugyanakkor
vélelmeihető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló

szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016.

(lll. 31.) Korm. rándelet 20 § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiánYző
ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.

M)^;5) pont alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a
' 

közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon
végzettizolgáltatásának megfelelően korrigálja a 6912016, (lll. 31.) Korm. rendelet
20: § (1) bákezdés szerinti ádatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét
követó 8 napon belül.

15)A 6) pont izerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása
'rrianyáoan - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak
számlázzaki.

.16)A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belÜl ki

nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik a Közszolgáltatási
szerződés Vll. 8) pontjában foglaltak szerint,



Vlll.
A szerződés hatálya és megszűnése, a szerződésszegés szankciói

1. A jelen szerződés 2016,július 5.-én lép hatályba.
2. A jelen szerzódést a Felek 2017, december 31, napjáig határozott időre kötik.

3. Az önkormányzat a jelen szerződést a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon
túlmenően akkor mondhatja fel, ha a közszolgáltató

a) a hul|adékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére
vonatkozó jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait
súlyosan megsértette és a jogsértés tényét bíróság vagy más hatóság
jogerősen meg állap ította,

b) vagy a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon
súlyosan megsértette.

4. A Közszolgáltató a teljesítés megkezdését követően a Polgári Törvénykönyvben
meghatározottakon túlmenően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést
akkor mondhatja fel, ha

a.) a Önkorm ányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben
meghatározott kötelezettségét- a közszolgáltató felszólítása ellenére
súlyosan megsérti és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését, vagy

b.) a hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés megkötését követően
hatályba lépett jogszabály a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
tartalmi elemeit úgy változtatja me9, hogy az a közszolgáltatónak a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe
tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.

5. A jelen szerződés felmondási ideje 6 hónap és a fent meghatározott eseteken kívül a
szerződés a határozott idő lejárta előtt nem mondható fel.

6, Amennyiben a jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen, vagy
jogszabályba ütközik, és ezt bíróság jogerős határozata megállapítja, úgy a felek ezt
a rendelkezést a vonatkozó rendelkezéssel elérni kívánt szerződéses cél
megvalósítására leginkább alkalmas, érvényes és jogszabályba nem ütköző írásbeli
rendelkezéssel kötelesek pótolni a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon
belúl. Ez a kötelezettség nem terheli a feleket, ha a bíróság által érvénytelennek
nyilvánított szerződéses rendelkezés nélkül valamelyik 'íél a szerződést nem kötötte
volna meg. A szerződés esetleges módosításáig a felek a még módosításra nem

kerú lt szabály ozást teki nti k i rányad ónak,

lx.
záró rendelkezések

A felek a jelen szerződés teljesítése érdekében egymással kötelesek együttműködni
és a szerződés rendelkezéseinek teljesülése érdekében minden szükséges
jognyilatkozatot hozzájárulást stb. a másik fél felkérése esetén haladéktalanul
megadni, A szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességéhez a
jog nyilatkozat írásba fog lalása szúkséges,
A jelen szerződés rendelkezéseit érvényesen, csak mindkét fél cégszerű aláírásával
ellátott megállapodással lehet módosítani.

1)

2)



3) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv

vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A felek a Ht, végrehajtása tárgyában

megjelent jogszabályok rendelkezéseit kötelesek betartani,

4) A Felek a jelen szerződésből származó jogvitáikat elsősorban békés Úton kísérlik

meg rendezni. Amennyiben a jogvita rendezése békés úton nem érhető el, ÚgY a

felek jelen megállapodásból származő bármilyen vitájuk elintézésére hatáskörtől

függően a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos

illetékességét kötik ki.

5) A jelen szerződésből a felek 4 példányt készítettek, melyből a feleket 2-2 példány illeti

meg.
6) A jelen szerződést aláírók kijelentik, hogy a Képviselő{estület 88/10'13. (X|.19.) sz.

határozatával a jelen megállapodásban foglaltak végrehajtásához szükséges

hozzájár ulását m eg adta.

lzsák, 2016. július 5

lZSÁK-KoM Nonprofit Kft.

Rudics Ákos

Ü9yvezető lgazgató

Ellenjegyezte:

Bagócsi Károly

FB elnök

Ladánybene Község Önkormányzata
kardos Attila

Polgármester



3. Előterjesztés a Ladánybenei Csiribiri Ovoda óvodavezetői pályázatának
elbírálására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy a képviselőtestület pályázatot írt ki a
Ladánybenei Csiribiri Óvoda óvodavezetői álláshelyének betöltésére, melyre egy pályázat
érkezett.
A pályázó írásban hozzdjárult ahhoz, hogy a képviselő-testület pályázatát nyílt ülésen
tárgyalja.
Javasolta a képviselőknek, hogy Vida Lászlóné képviselőt az óvodavezetői pályázat
elbírálásának döntésh ozatalából zárla ki.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és 1 tartózkodással - az alábbi
határozatot hozta.

Ladánvbene Közséq Önkormánvzat Képviselő-testü|etének 47120í6. (Vl|. 05.}
határozata
Vida LászIóné kizárása

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testüIete Vida LászIóné
képviselőt az óvodavezetői álláshely betöItésére vonatkozó
döntés h ozatal ból kizárja.
Határidő: 2016. július 5.
Felelős: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: kérdezte Vida Lászlónét, hogy a pályázatát szeretné-e
kiegészíteni?

Vida Lászlóné - pálvázó: elmondta, hogy már rég óta vezetője az inlézménynek, azonban
az intézményvezetői képesítést most sikerült megszereznie.

Visontav lstván - képviselő: örúl, hogy most már jogosult Vidáné azintézményvezetésére,
támogatja kinevezését.

Simkóné Jámbor Marianna - képviselő: az óvodai dolgozók támogatják kinevezését.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének 48/20í6. (Vll. 05.)
határozata
a Ladánybenei Csiribiri Ovoda magasabb vezetői beosztásának ellátására vonatkozó
pály ázat e l bí rá l ásá ról

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Ladánybenei
Csiribiri Ovoda magasabb vezetői beosztásának ellátására vonatkozó előterjesztést,
melynek alapján az alább! döntést hozta:



1. A nemzeti köznevetésről szó!ó 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése
alapján és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogálIásáról szóló 1992. évi XXX!tl. törvény köznevelési intézményekben tÖrténő
végrehajtásáról szóló 32612013. (Vll!. 30.) Korm. rendelet 22. § (í) bekezdésére
figyelemmel a Ladánybenei Csiribiri Ovoda magasabb vezetői beosztására és
az intézményvezetői feladatok ellátására 2016. augusztus í. napjától 2021.
július 31. napjáig terjedő időszakra
Vida Lászlóné-t

megbizza, akinek határozatlan időtartamú közalkalmazotti kinevezése
változatlan u l fen náI l.

2. A Képviselő_testület a magasabb vezetői pótlék összegét a Kjt. 70. §. (2)

bekezdés a) pontja alapján a pótlékalap 200 oÁ-ának megfelelő mértékben
állapítja meg.

3. A Képviselő_testület lelhatalmazza Kardos Attila - polgármestert, hogy a
vezetői megbízással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2016. július 3,1

4. Etőterjesztés a tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére vonatkozó pályázat
benyújtására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: elmondta, hogy a tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére
pályázatot kíván benyújtani, melyet az előterjesztés részletesen tarlalmaz.

A képviselők részéről észrevétel, hozzászólás nem hangzott el,

A képviselő_testület 7 igen szavazattal - ellenszavazal és tartózkodás nélkül- az alábbi
határozatot hozta:

határozata
pályázati igény benyújtása a tanyagondnoki szo!gálat fejlesztésére

HATÁROZAT

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a

Földművelésügyi Minisztérium által kiírt a tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése

és fejlesztése érdekében a te!epülési és térségi fejlesztések támogatására, a

ta nyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére.
A képviselő-testület pátyázati igényét íűnyíró traktor beszerzésére nyújtja be, s a

pá!yázaton L.L7g.576 Ft vissza nem térítendő támogatást igényel. A képviselŐ-testÜlet

2oL6. évi költségvetésében az áltaIános tartalék terhére a pályázat saját

forrásaként 131.054 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület feIhatalmazza Kardos Attila polgármestert a PálYázat

e!ektronikus úton történő benyújtására.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 201,6, július 8,



5. Előterjesztés Ladánybene Község rendezési tervének módosítására
Előteriesztő: Kardos Attila - polgármester

kardos Attila - polqármester: a testületi ülésen már volt szó a rendezési terv
módosításáról, melyet a szakhatóságok véleményeztek, ennek összefoglalásáról szól a
képvisel ő-testületi előterjesztés.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Közséq önkormánvzat Képviselő-testületének 50/20í6. (Vll. 05. )

határozata a
településrendezési eszközök egyeztetésének elfogadásáról

HATÁROZAT

1.) A képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a te|epülésrendezési eszközökről,
valamint egyes telepüIésrendezési sajátos jogintézményekről szóló
31 4120'|2.(X|.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban : Kormányrendelet) 39.
§-ában meghatározott feladatkörében eljárva eIfogadja Ladánybene
településrendezési eszközei 212016,(l.'l9.| határozattal indított
módositásának egyeztetésére vonatkozókat az előterjesztéshez
mellékelt ismertető szeri nt.

2.) A képviselő-testület felkéri a Polgármestert jelen határozat közzétételét
követóen az előterjesztés melléklete szerintiek átvezetésével a
Kormányrendelet 40,§ szerinti zárő szakvélemény megkérésére és a
jóváhagyás előte rjesztésére.

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

6. Egyebek

Kardos Attila - polgármester: elmondta, hogy az előző ülésen döntött a képviselő-testület
a konyhafejlesztési pályázatról, amely a pályázati anyaghoz becsatolásra került. A döntés a
pályázat beadása előtt több, mint 30 nappaí korábbi, ezért szükséges egy másik -
ugyanolyan tartalmú - döntést hozni.

A képviseló-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Község önkormánvzat Képviselő-testületének 51/2016. (Vtt. 05.)
határozata
pályázat benyújtása a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására

HATÁROZAT

1. Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testülete pá|yázatot nyújt be a
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására, amelyben a



Ladánybene Község Önkormányzat fenntartásában lévő Ladánybene,
Rákóczi út 6. szám (hrsz.: belterület 334.) alatt működő konyha
infrastrukturális felújítására, fejlesztésére igényel vissza nem térítendő
támogatást.

2. A fejlesztés megvalósításának költsége: beruházási összköltség bruttó
2.039.366 Fto eszközbeszerzés költsége bruttó 1.006.723 Ft, azaz összesen:
bruttó 3.046.089 Ft.

3. Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a

fejlesztési köttség saját forrásának összegét - a fejlesztés megvalósítása bruttó
összegének 5 oÁ-a - azaz,l52.304 Ft-ot 2016. évi költségvetésében az általános
tartalék terhére biztosítj a.

4. A képviselő-testület felhatalmazza Kardos Attila - polgármestert a pá|yázat
benyújtására.

Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 201,6. július 5.

Visontav !stván - képvise!ő: tájékoztatta a képviselőket, hogy a fiatalok, gyerekek
állandóan a dűlőutakon motoroznak, jó lenne a rendőrséggel összefogva razziát tartani.

A képviselők részéről az ülésen egyéb nem hangzott el, ezért Kardos Attila - polgármester -
a képviseló{estület nyílt ülését bezáría.

A zárt, ü lésen el h an gzottakat kü lön jeg yzőkönyv tart almazza.

Kmf.

/\ ,)
\ 2r:,aL'74 1'fl'-* a--
'"Szádvári 

Erika
aljegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő.

,s";-ű ,{}*b * l/br, *
simkóné Jámbor Marianna

képviselő képviselő





Ladánybene Község Ön kormá nyzat Képvise!ő-testü letének
9/2016. (Vll. 07.) önkormányzatl rendelete

a h u lladékkezelési közszo!gáltatásról szóló
12120'|3. (X. 28.) önko rmá nyzati rcndeletének módos ításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2)

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012, évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdés a) és b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján- a
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1212013. (X. 28.) önkormányzati rendeletének
módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. § A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1212013. (X. 28.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R,) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,12. § A tulajdonos és a közszolgáltató közötti szerzódésnek tartalmaznia kell,

a.) a szerződő felek megnevezését,
b.) a közszolgáltató tulajdoni szerkezetét, a feladatellátási 9yűjtőkörzet leírását,

c.) értelmező rendelkezések a közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékokról,

d. ) a közszo lg á ltató tevékenység ére vo natkozó általános sza bá lyo kat,

e.) a hulladék9yűjtés és szállítás részletes feltételeit,
f,) a közszolgáltató és a tulajdonosok kötelezettségeit,
g ) az lzsáki Regionális hulladéklerakó üzemeltetése és a vegyesen gyűjtött

hu lladék ártalmatlanításá nak sza bá lya it,

h.) az Önkormányzat kötelezettségeit,
i,) az állami hulladékgazdálkodási közfeladattal összefüggésben a Koordináló szerv

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

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

16. § (í) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan 1. § (3)

békezdésében rögzített tulajdonosának a személyi adataira vonatkozóan kötelezően
adatot kell szolgáltatni a közszolgáltatónak, és Koordináló szervnek a kötelezó
szo lg á ltatásba történő bevo násáró l szó ló értesítésse l eg yidejű leg.

(2) A közszolgáltató, és a Koordináló szerv a tulajdonos személyes adatait (név, szÜletési

hely és idő, lakcím) jogosult nyilvántartaniés kezelni.

(3) A közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokatkizárólag a közszo19áltatásifeladatai
ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlannak

nem adhatja át,

(4) A szolgáltatási díj tartozás fennállása, meg nem fizetése esetén a kÖáartozás
behajtásáig, illetve á vé9rehajtás elévüléséig tarthatja nyilván a személyi adatokat a

koordináló szerv.

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

Jo g osu latla n betekintés meg akad ály ozása érdekében sza bá lyozn i.



(6) A személyes adatok kezelésének és az adatvédelmi követelmények megszegése
esetén a Btk., károkozás esetén a Ptk, szabályai azirányadók,

(7) A közszolgáltató és a Koordináló szerv a (2) bekezdésben felsorolt személyes adat
pontosítása, kiegészítése céljából adatszolgáltatást kérhet a jegyzőtől. Pz.

adatszolgáltatás díját a vonatkozó hatályos jogszabály határozza meg."

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

veszti.
./-,}} ,,

'-ii* )::-'
Kardos Attila Lőrincz Edit jegyző
polgármester nevébenés me,sbízjsából

|_ry r1 .t\2_2 ,,

szádvári Erika
aljegyző

kihirdetési záradék:
i- ":

A rendelet 2016.július 07. napján kihirdetyé.' .. ,,,

Ladányben e, 2016. július 7.

aljegyző



JELENLETI IV

Készült: Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016.július 5- i ülésén

Jelen vannak:

1. Kardos Attila polgármester

2.Mátyás Ferenc Miklós képviselő

3. dr. Rácz Imre Gábor képviselő

4. Simkóné Jámbor Marianna képviselő

5. Tóth Áryádképviselő

6. Vida Lászlőné képviselő

7. Visontay István képviselő

8. Szádvári Erika aljegyző

MEGHÍVOTTAK
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