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Rendele t: 412017. (lV. 28; - a hulladékkezelési kozszolgáltatásról szólo 1212013, (X, 28,)

onk. rendelet módosításáról
5l2o17. (lV. 28.) - az anyakonyvi szolgáltatások helyi szabálYairól



JEGYZŐKONW

Késztilt: Ladánybene Kozség Onkormányzat Képviseló-testuletének 2017. április 26-t
ülésén

Jelen vannak: Kardos Attila polgármester

dr. Rácz lmre Gábor
simkóné Jámbor Marianna
vida Lászlóné
Visontay István képvisel k (5 fo)

Szádvári Erika aljegyzó (Jelenléti ív mellékelve)

Jeqvz kcinvvvezet : Jurászik Erika elóadó

Kardos Attila polqármester: 16.00 órakor koszontotte a megjelenteket, elmondta, hogy a
képviselo-testületi ulés határozatképes, mivel 7 f ó képviselobol 5 fó jelen van. Mátyás Ferenc
és Tóth Árpád munkahelyi elfoglaItsága miatt nem vesz részt az ulésen.

A ieqvz kcinvv hitelesítésére felkérte: dr Rácz lmre Gábor és
Simkóné Jámbor Marianna képviseloket.

A Képviselo-testület a jegyzokonyv hitelesítok személyére tett javaslatot elfogadta.

Kardos Attila polgármester javasolta napirendi pontként felvenni az alábbi napirendi pontot:

Az anyakcinyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló uj cinkormányzati rendelet
megalkotása
El adó: Kardos Attila - polgármester

A képviselo-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkul az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Kcizséq Onkormánvzat Képvisel -testíiletének 25/2017. (lV. 26.)
határozata
a napirendi pontok kcizé tcirtén felvételr l

HATÁROZAT

Ladánybene K<izség Önkorm ányzat Képvisel -testiilete a napirendi pontok ki5zé az
alábbi napirendet felveszi :

Az anyakonyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló uj cinkormányzati rendelet
megalkotása
El adó: Kardos Attila - polgármester

A képviselo-testület Kardos Attila polgármester javaslatára az alábbi módosított napirendi
pontokat fogadta el:



1, Jelentés a képvisel _testi,ilet által hozott lejárt határidej határozatok
végrehajtásáról
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

2, A hulladékkezelési k zszolgáltatás ellátásával kapcsolatos dcintések
meghozatala
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

3. Az anyakcinyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló uj cinkorm ányzati
rendelet megalkotása
El adó: Kardos Attila - polgármester

4, Onkorm ányzati fetadateltátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat
benyujtása
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

5. El terjesztés Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás társuIási tanácsa
hatá rozatai na k jóvá hagyása
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

6. Ladánybene 0í09/99. hrsz_u ingatlan bérletére vonatkozo kérelem
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

7, Egyebek

NAPIRENDI PoNToK rÁncyetÁSA:

1. Jelentés a képvisel _testiilet áltat hozott tejárt határidejÍÍ határozatok
végrehajtásáró!
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: az alábbiak szerint ismertette a lejárt határidejrj határozatok
vég rehajtását.

- óvodai beiratkozás idópontja meghirdetésre kerult,
_ fogorvosi ellátás (szerzódés megkotésre került, mríkodési engedély kiadásra kerÜlt),

dr. Rácz tmre Gábor - alpotgármester: a doktorno a hét minden napján rendel, kérése az,
ztessenidopontot.E9yelore3hónapravállalta,majd,ha

m kodik , akár meg is hosszabbítható.

A képviselók részéro! az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb észrevétel, hozzászólás nem

hangzott el.

A képviselo-testü]et 5 igen szavazattal - eIlenszavazat és tartózkodás nélkul - az aIábbi

határozatot hozta:



Ladánvbene Kcizséq Onkormánvzat Képviseló-testiiletének 26/2017. (lV. 26.}
határozata
Jelentés a lejárt határidejii határozatok végrehajtásáról

HATÁROZAT
Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat Képvisel -testtilete Kardos Attila
polgármester jelentését a lejárt határidejri határozatok végrehajtásáról
elfogadta.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017, április 26,

2. A hulladékkezelési k<izszolgáltatás ellátásával kapcsolatos dcintések
meghozatala
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: ismertette az eloterjesztést, elmondta, hogy gyakorlatilag
papíron változik minden, azonban a jelenlegi szolgáltató, mint alvállalkozó fog szállítani. A
díjtételekben sem lesz változás.

A képviselók részérol az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb észrevétel, hozzászólás nem
hangzott el.

A képviselo-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélktjl - az alábbi
határazatot hozta:

Ladánvbene Kcizséq Onkormánvzat Képvisel -testtiletének 27120í 7. (lV. 26.)
határozata

A hulladékkezelési kozszolgáltatás ellátásával kapcsolatos dontések meghozatala

HATÁROZAT

1.1 Ladánybene Kozség Önkormányzat Képviselo-testulete az NHKV Zrt (Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezeló Zrt.) 937612017. nem
megfeleloségi nyilatkozatában foglaltakra tekintettel elfogadja - a határozat 1 . sz.
mellékletét képezó - az lzsák- Kom Nonprofit Kft.-vel megkotendo megállapodást a
hulladékkezelési kozszolgáltatási szerzódés megszuntetésérol.

2.1 A Képviseló-testulet a hulladékról szóló 2012, évi CLXXXV. torvény 33. (1) és
37 , (4) bekezdéseiben foglaIt kotelezettségei teljesítése érdekében elfogadja az
Ökovíz Nonprofit Kft-vel (27OO Cegléd, Pesti ut 65., Cégj sz.: 1309086647; Adósz:
12564392-2-13, KÜJ:100 279 742; KTJ: 101 084 999) megkotendo - a határozat 2.
sz, mellékletét képezó - határozott ideig, határozott feltétel bekovetkezéséig: az uj

kozszolgáltató kiválasztására vonatkozó kozbeszerzési eljárás eredményes
lefolytatásá i g ta rtó h u l ladékkezelési kozszol g áltatási szerzódést.

3./ A Képviselo-testület felhatalmazza a polgármestert a jelenlegi hulladékkezelési
kozszolgáltatási szerzódés megszüntetésérol szóló megállapodás, a kozszolgáltatási
szerzódés aláírására.



4.t A Képviselo-testület felkéri továbbá a po19ármestert a kozszolgáltatási
szerzódésnek az NHkv Nemzeti Hulladékgazdálkodási koordináló és vagyonkezeló
Zrt. részére tortén megküldésére.

Felelos: Kardos AttiIa - polgármester
Határido: 2017 , április 30,

A képviseló{estület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélku! - az alábbi

határozatot hozta:

Onkormá
határozata
Ladánrne Kcizség Onkormányzatának 2017. évi kcizbeszerzési tervér l

Határozat

1 .) Ladánybene Kozség Önkorm ányzat Képviselo-testülete
Ladánybene Kozség Önkorm ányzatának a határozat 1 . sz.
mellékletét képezó - 2017, évi kozbeszerzésr tervét elfogadja.

2.) Egyuttal felkéri az aljegyzót Ladánybene Kozség Önkormányzat
2017 .- évi kozbeszerzési tervének te|epülés hon|apján torténó

kózzétételéról g o nd oskodj o n.

Felel s: Kardos Attila - polgármester
Szádvári Erika - aljegyzó

Határid : 2017 . április 30.



A képviselo-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
rendeletet alkotta:

A rendelet sziivegét a jegyz kiínyv melléklete tartalmazza.

3. Az anyakcinyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló uj cinkormányzati
rendelet megalkotása
Elóadó: Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: ismertette az elóterjesztést,

A képviselok részérol az elhangzottakkal kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem
hangzott el.

A képviselo-testület 5 igen szavazattal - el]enszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
rendeletet a]kotta,

A rendelet szt5vegét a jegyz ki5nry melléklete tartalmazza.

4. Onkorm ányzatil fetadatellátást szolgáló fejtesztések támogatására pályázat
benyujtása
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: ismertette az elóterjesztést, elmondta, hogy pályázatot lehet
benyujtani a belteruleti utak és járdák felujítására, a Petofi utca ujraaszf altozására
gondoltunk.

Vida Lászlóné - képvisel : járda építése is lehetséges?

Szádvári Erika - alieqvz : csak járdafelujításra lehet pályázni, uj járda építésére nem.

Vida Lászlóné - képvisel : lehetséges-e forgalomlassítót építeni, a biciklisek nagyon
gyorsan mennek a Fo utcán.

Kardos Attila - polqármester: aFó utca nem onkormányzati tulajdon,

A képviselók részéról az eIhangzottakkal kapcsotatban egyéb észrevétel, hozzászólás nem
hangzott el.

A képviseló-testulet 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás né!ku! - az alábbi
határozatot hozta:



Ladánvbene at képvisel - letének 29l2OL7.
határozata
az tinkormánYzati feladatellátást szotgáló fejlesztések támogatására támogatási igény
beny jtása

HATÁROZAT

1. LadánYbene Kcizség Onkormányzat Képviset -testiilete dcint, hogy pá|yázatot nyrijt
be az cinkormányzati feladat ellátását szotgáló fejtesztések támogat ására, ezen
bel il a belteri,ileti utak, járdák, hidak felríjítására, ezen beliil Ladánybene, pet fi
Sándor utca felrijítására. A pátyázati projekt bekeriilési iisszege: L7.5gg.25o Ft,
amelyb l 14.959.362 Ft-ot pályázati támogatásként igényel.

2. A kéPvisel -testlilet dcint, hogy a pályázathoz sziikséges ciner t, azaz 2.639.888 Ft-
ot 20t7. évi ktiltségvetésének - általános tartalék - terhére biztosít.

3. A kéPvisel -testÍ.ilet felkéri az aljegyz t a 2oL7. évi kciltségvetési rendelet
módosítására.

4. LadánYbene Kiizség Onkormányzat Képvisel -testiitete felhata|m azza Kardos Attila
- polgármestert a pályázat benyríjtására.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017. május 2.

5. El terjesztés Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társu!ás társulási tanácsa
határ ozata i n a k j óvá h a gyásá ra
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

kardos Attila - polgármester: ismertette az eloterjesztést, onkormányzati vonatkozása
nincs.

A kéPviselók részéról az elhangzottakkal kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem
hangzott el.

A kéPviselÓ-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkul - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Kcizséq Önkormánvzat Képvise| -testtitetének 30/2017. (lV. 26.)
határozata
a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társutási Tanácsa határozatának
jóváhagyásáról

HATÁROZAT

Ladánybene Kozség Önk ormányzat Képviselo-testülete egyetért Kerekeg yháza és Térsége
Társulási Tanácsának 2017, április 25-i dontésével.
Határid : 2017. április 25.
Fele! s: Kardos Attila - polgármester



Kardos Attila - poIqármester:

6. Ladánybene 0í09/99. hrsz-u ingatlan bérletére vonatkozó kérelem
El terieszt : Kardos Attila - polgármester

Kardos Attila - polqármester: ismertette a kérelmet, elmondta, hogy a régi lotér teruletéról
van szó, s annak csak egy részét szeretné bérelni.

Simkóné Jámbor Marianna - képvisel : nem éri meg, kevés a bérletí díj osszege.

Visontav lstván - képvisel : nem szeretnénk bérbe adni, ha kell neki, inkább vegye meg.

A képviselók részérol az elhangzottakkal kapcsolatban egyéb észrevétel, hozzászólás nem
hangzott el,

A képviselo-testulet 5 igen szavazattal - ellensza vazat és tartózkodás nélkul - az alábbi
határozatot hozta:

Ladánvbene Kcizséq Onkormánvzat Képvisel -testi,iletének 3í/20í 7. (lV. 26. )

határozata
Tóth János ladánybenei lakos kéreIme

HATÁROZAT

Ladánybene Kcizség Onkorm ányzat Képvisel -testtilete az cinkorm ányzat
tulajdonában lév ladánybenei 0í09/99. hrsz-u kí,iltertileti ingatlant nem adja
bérbe Tóth János ladánybenei lakos részére.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017, április 26.

7. Egyebek

Visontav lstván - képvisel : kérdezte, hogy mi a helyzet a kerékpártárolóval?

Kardos Attila - polqármester: megvásároltuk, ki kell helyezní.

Visontav lstván - képvisel : elmondta, hogy a F utcán ujonnan megépített járda
repedezik, a régi járdák most már rosszul mutatnak. A Turupuli ház elótt a fák gyokerei
felnyomták a járdát, azt is meg kellene csinálni. A Rákóczi utca nagyon szép, azonban a
gyalogosok nem nagyon használják. Mi lesz a Patika elotti terulettel?

szádvári Erika - alieqvz : a patika elotti részt a kozmunkások rendbe teszik.

Simkóné Jámbor Marrianna - képvisel : hogy áll a focipályán a vizesblokk építése?

Kardos Attila - polqármester: a falakat feIhuzták, haladnak az építéssel,

visontav lstván - képvisel : mikor dont a testület az ez évi kituntetó címekról, neki már
van javaslata.



A képviselo-testulet ülésén egyéb nem hangzott el, ezért Kardos Attila polgármester az ulést
17 .00 órakor bezárta.
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kardos Attila
polgármester
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Jegyzokonyv hitelesítok:

szádvári Erika
a|jegyzó

a:\. dr. Rácz lmre Gábor
alpblgármester

1*n(.Lí fl:I,t brw, Í//(r."i.t-
simkóné Jámbor Marianna

képviselo


