J E GY Z Ő K Ö NY V
Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 30.
napján megtartott soron következő nyílt üléséről.
Polgármester
Alpolgármester
Képviselő
Képviselő
Képviselő

Jelen vannak:

Fedor Attila
Tóth Gellért
Gór Gyula
Ifj. Tóbiás György
Tóth János

Tanácskozási joggal van jelen:

Hornyákné Szilasi Melinda Aljegyző
Kisida Gábor Andrásné
Gazdálkodási előadó
Gór Katalin
Jegyzőkönyvvezető

Meghívott:

Fedor Kálmánné

LNÖ elnök-helyettese

Fedor Attila polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel mind az 5 megválasztott tag jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Javasolt napirendi pontok:
1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett
munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
2. Helyi rendeletek felülvizsgálata
Előadó: jegyző
3. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata /nemzetiségi önkormányzat/
Előadó: jegyző
4. Indítványok, javaslatok.
5. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: igazgatási előadó
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a képviselő-testület egyhangúan a következő
napirendet fogadta el:
Elfogadott napirendi pontok:
1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett
munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
2. Helyi rendeletek felülvizsgálata
Előadó: jegyző
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3. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata /nemzetiségi önkormányzat/
Előadó: jegyző
4. Indítványok, javaslatok.
5. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: igazgatási előadó
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett
munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
2. Helyi rendeletek felülvizsgálata
Előadó: jegyző
3. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata /nemzetiségi önkormányzat/
Előadó: jegyző
4. Indítványok, javaslatok.
5. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: igazgatási előadó
Napirendi pontok tárgyalása:
1./ napirendi pont:
Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett
munkáról
Előadó: polgármester
Fedor Attila polgármester elmondja, hogy az elmúlt testületi ülés óta megrendezésre került a
karácsonyi ünnepség. A decemberi hónapot a számlák kifizetése jellemezte, a befizetéseknél
még mindig vannak hiányosságok. A munkaügyi központ január folyamán utalta át a Start
munkaprogramból visszatérítendő összeget.
Január elején a 2014. évi kistérségi startmunka program keretén belül a munkaügyi központ
felé leadtunk egy tervezetet. Sajnos a belvízelvezetés program nem folytatódik, így az
elkezdett árokpucolást egyelőre nem tudjuk befejezni. Három mintaprogramot pályázott meg
az önkormányzat: mezőgazdasági, téli és egyéb értékteremtő, valamint helyi sajátosságokra
épülő közfoglalkoztatás. A mezőgazdasági program keretén belül 1ha földterületen
burgonyatermesztéssel foglalkozna 4 ember. A 07 helyrajziszámú földterületről lenne szó,
ahol a szántás már el is van végezve. Az értékteremtő program keretén belül az andrástanyai
temető lekerítése, a ládbesenyői temető kitisztítása, ravatalozók és egyéb faszerkezetű
építmények karbantartása, valamint a hivatali épület renoválása lenne a fő cél.
A helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás keretén belül 2 ember foglalkozna
parkrendezéssel, szociális segítségnyújtással (bevásárlás, gyógyszerkiváltás).
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Gépjárműadóval kapcsolatban még nem ismert a nyitóállapotunk, a december havi változások
még nem érkeztek meg. A felszólítások ellenére még mindig vannak hiányosságok, nem
minden cég utalt.
Az ÉRV-től kaptunk egy 900.000,- forint értékű számlát, ami 450m3 vízfogyasztást tartalmaz
közületi tarifával elszámolva. Időközben felvettük a kapcsolatot az ÉRV-vel és kérvényeztük
a 4-5 havi visszafizetés lehetőségét.
Jelenleg a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretén három emberünk a nyárfás
tisztításával, hó eltakarítással, az óvodások szállításával, egyéb hivatali teendőkkel
foglalkozik.
2./ napirendi pont:
Helyi rendeletek felülvizsgálata
Előadó: jegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző elmondja, hogy a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény szerint a méltányossági jogcímű közgyógy kérelem vonatkozásában
a települési önkormányzat képviselő-testülete az egészségbiztosítási szerv szakhatósági
állásfoglalása megérkezését követően
nyolc napon belül kell hogy döntsön a
közgyógyellátásra való jogosultságról, a közgyógyellátásra való jogosultság kezdő
időpontjáról valamint a jogosult gyógyszerkeretéről, külön megjelölve a szakhatósági
állásfoglalás alapján az egyéni gyógyszerkeret összegét.
Ugyanakkor a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselő-testület hatásköreit a
polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására
átruházza. Javasolja, a 8 napos határidő betartását szem előtt tartva, a méltányossági jogcímen
történő közgyógyellátásra vonatkozó képviselő-testületi hatáskör átruházását a jegyzőre, és a
decemberben elfogadott rendelet módosítását.
Fedor Attila polgármester: Aki ezzel egyet ért, kérem szavazzon.
Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő testülete 5 ”igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet-tervezete
a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2013. (XII.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3./ napirendi pont:
Együttműködési megállapodások felülvizsgálata /nemzetiségi önkormányzat/
Előadó: jegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző elmondja, hogy a közigazgatás 2013. évi átszervezése
miatt több ponton szükségessé vált a Ládbesenyői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodás módosítása. A szükséges módosítások jelölve vannak a
tervezetben.
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Fedor Attila polgármester felkéri a tisztelt képviselő-testületet, hogy megtárgyalás után
szavazzák meg az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő testülete 5 ”igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (I.30.) HATÁROZATA
Tárgy: A Ládbesenyői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Ládbesenyői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodást felülvizsgálta, a szükséges
módosításokat elvégezte.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
felülvizsgált és módosított együttműködési megállapodás
aláírására, melynek egy példánya jelen határozat mellékletét
képezi.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
4./ napirendi pont
Indítványok, javaslatok
Megállapodás hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű
közszolgáltatóval
Előadó: polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján / az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi)
Fedor Attila polgármester elmondja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a
települési önkormányzatoknak kell gondoskodniuk, így a települési önkormányzatnak a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött írásbeli szerződés
útján kell biztosítania. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ládbesenyő település tekintetében
a CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt –t (mint közérdekű szolgáltatót) jelölte ki a
hulladékgazdálkodási szolgáltatás ideiglenes ellátásra. A CIRKONT Zrt. teljes körű
szerződést kötött a szolgáltatás vonatkozásában az ÉHG Zrt-vel, arra vonatkozóan, hogy az
ÉHG Zrt szolgáltatási területén lévő 75 önkormányzattal az ideiglenes ellátásra a CIRKONT
Zrt helyett az ÉHG Zrt kösse meg a megállapodást.
Ennek az egyik oka az, hogy a későbbiekben a CIRKONT Zrt. helyett ténylegesen, mint
alvállalkozó az ÉHG Zrt. végezte volna a szolgáltatást.
A fentiekben foglaltak a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal egyeztetve elfogadásra került.
Önkormányzatunk kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölő határozatának módosítását
abban a tekintetben, hogy a díjak a rezsidíjnak megfelelően kerüljenek meghatározásra.
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Az előterjesztés mellékletében található megállapodás tervezet már a kérelmünknek megfelelő
módosított díjtételeket tartalmazza 101 ingatlan vonatkozásában.
Fedor Attila polgármester miután előterjesztette az ÉHG Zrt. megállapodásának tervezetét,
felkéri a tisztelt képviselő-testületet, hogy megtárgyalás után szavazzák meg az
előterjesztésben lévő határozati javaslatot.
Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő testülete 5 ”igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014. (I.30.) HATÁROZATA
Tárgy: Megállapodás hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes
ellátásra kijelölt közérdekű közszolgáltatóval
Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes
ellátásáról szóló megállapodást, s azt az előterjesztés mellékletében
foglalt tartalommal jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
(A megállapodás a határozat mellékletét képezi.)
Határidő:
Felelős:

15 nap
polgármester

Fedor Attila polgármester ismerteti az önkormányzat anyagi helyzetét. A hivatal dologi
kiadásai havi szinten meghaladják a 780.000,- forintot, amely tartalmazza többek között a
gázszámlát, falugondnoki szolgálat és hivatal fenntartási költségeket (üzemanyag, irodaszerek
bevásárlása) valamint a szemétszállítás díját. Pályázati lehetőség esetén fűtéskorszerűsítés
keretén belül tudnánk spórolni a gázszámlán. A kommunális adóból és a gépjárműadóból
származó bevételekkel év vége felé tudunk majd számolni. A szemétszállítás díja, ami havi
szinten 180.000.,- forint, teljes mértékben felborította az önkormányzat költségvetését.
Számolva a havi 500.000,- forintos normatívával szűkös év elébe nézünk. Kicsi az esélye a
falunap megrendezésének, de remélhetőleg a gyereknap és az öregek napja megtartható majd,
esetleg pályázat keretén belül.
Gór Gyula képviselő elmondja, hogy a falugondnoki busz garázsának az ajtaja rossz, nem
lehet bezárni.
Fedor Attila polgármester: gondoskodni fogok a kijavításáról.
Mivel több indítvány és javaslat nem hangzott el, megköszönte a részvételt és a nyílt ülést
befejezettnek nyilvánította. Megköszöni Gór Katalin hivatali munkáját, aki február 1.
dátummal az Edelényi Járási Hivatal munkatársa lesz. Munkáját Nagy Andrea, fogja átvenni.
Elmondja, hogy a továbbiakban az ülés zárt üléssel folytatódik.
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5./ napirendi pont
Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: igazgatási előadó
A napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történik, melyről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
Jegyző távollétében:

Hornyákné Szilasi Melinda
Aljegyző

Fedor Attila
Polgármester
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1. melléklet
2./ napirendi ponthoz
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Készítette:

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Hornyákné Szilasi Melinda
aljegyző
ELŐTERJESZTÉS

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. január 30. napján tartandó soron következő ülésére
Tárgy: A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2013. (XII.20.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény 50/A. § (10)
bekezdése értelmében méltányossági jogcímű közgyógy kérelem vonatkozásában a települési
önkormányzat képviselő-testülete az egészségbiztosítási szerv szakhatósági állásfoglalása
megérkezését követően nyolc napon belül dönt:
- a közgyógyellátásra való jogosultságról,
- a közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontjáról,
- a jogosult gyógyszerkeretéről, külön megjelölve a szakhatósági állásfoglalás alapján
az egyéni gyógyszerkeret összegét.
Ugyanakkor Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. §(4) –
(5) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy: A képviselő-testület hatásköreit a
polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására
ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az
átruházott hatáskör tovább nem ruházható.
A fentiek figyelembevételével – a 8 napos határidő betartását szem előtt tartva – javaslom a
méltányossági jogcímen történő közgyógyellátásra vonatkozó képviselő-testületi hatáskör
átruházását a jegyzőre.
Amennyiben a Képviselő-testület a fenti előterjesztéssel egyetért, kérem az előterjesztés
mellékletét képező rendelet-tervezetet megtárgyalni, majd azt követően elfogadni
szíveskedjenek.

Ládbesenyő, 2014. január 23.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
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Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2014.(I…..) önkormányzati rendelet-tervezete
a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2013. (XII.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ládbesenyő község Önkormányzatának Képviselőtestülete (továbbiakban: Önkormányzat) a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1)
bekezdés 8 pontjában, a 41.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban
Sztv.) 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendeletben foglaltakat a következőket
rendeli el:
1.§ A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2013. (XII.20.)
önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a következő (2) bekezdéssel
egészül ki:
“(2) A képviselő-testület a jelen rendelet 8. §
- a alapján megállapítható
közgyógyellátásra való jogosultsággal kapcsolatos hatáskört a jegyzőre ruházza
át. “
2. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Fedor Attila
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2014. január ….... napján kihirdetésre került.

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
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2. melléklet
3./ napirendi ponthoz
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Készítette:

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Hornyákné Szilasi Melinda
aljegyző
ELŐTERJESZTÉS

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. január 30. napján tartandó soron következő ülésére
Tárgy: Együttműködési megállapodások felülvizsgálata /nemzetiségi önkormányzatok/
Előterjesztő: Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § - a értelmében:
„ A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén –
biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a
működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.
A helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot,
valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására
vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást
minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő
harminc napon belül felül kell vizsgálni.”
A közigazgatás 2013. évi átszervezése miatt több ponton szükségessé vált az együttműködési
megállapodás módosítása, a szükséges módosításokat jelöltük a tervezetben.
A fentieket figyelembe véve terjesztem elő a Képviselő – testület elé elfogadásra a
Ládbesenyői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal kötött - felülvizsgált és módosított együttműködési megállapodást, melyet megtárgyalni, majd jóváhagyni szíveskedjen.
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HATÁROZATI JAVASLAT
Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2014. (I…..) HATÁROZATA
Tárgy: A Ládbesenyői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Ládbesenyői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodást felülvizsgálta, a szükséges
módosításokat elvégezte.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felülvizsgált
és módosított együttműködési megállapodás aláírására, melynek
egy példánya jelen határozat mellékletét képezi.
Határidő: folyamatos
Felelős:

polgármester

Ládbesenyő, 2014. január 23.

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
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Melléklet Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2014. (I. …..) határozatához
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Ládbesenyő Község Önkormányzata (képviseli Fedor
Attila polgármester, székhely: 3780. Ládbesenyő, Kossuth út 64. sz.) a továbbiakban
Önkormányzat,
másrészről a Ládbesenyői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete (képviseli Bubenkó Béláné elnök, székhely: 3780. Ládbesenyő, Kossuth u 64.)
továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat között, az alulírott helyen és időben, a következő
feltételekkel.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 80. § - a alapján
Ládbesenyő Község Önkormányzata és a Ládbesenyői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik:
A megállapodás főbb területei:
1. A helyi nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei.
2. A költségvetés, beszámolás és gazdálkodás végrehajtása.
3. A nemzetiségi Önkormányzat képviselete a helyi önkormányzat ülésein és az
önkormányzat képviselete a nemzetiségi önkormányzat ülésein.
4. Egyéb együttműködési területek.

1. A helyi nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei
Ládbesenyő Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésre álló anyagi
körülményei figyelembe vételével biztosítja a Ládbesenyői Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint:
-

-

-

A helyi Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat ülései
lebonyolításához szükséges helyiséget a Kossuth út 64. sz. alatt, illetve
közmeghallgatásaihoz, egyéb rendezvényeihez a Rákóczi út 10. sz. alatt. Az
Önkormányzat továbbá lehetővé teszi a Nemzetiségi Önkormányzat részére az
önkormányzat más helyiségeiben a rendezvényeinek ingyenes megszervezését.
A képviselő-testület a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal Ládbesenyői
Kirendeltségén keresztül biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat kérésének
megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az
ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges
tárgyi és személyi feltételeket. Ez azonban nem mehet a hivatali munka rovására.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a
jegyző, távolléte esetén aljegyző és a Közös Önkormányzati Hivatal Ládbesenyői
Kirendeltségének témafelelősei részt vesznek.
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-

-

A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal Ládbesenyői
Kirendeltségének gazdálkodási ügyintéző munkakörben (továbbiakban gazdálkodási
előadó) foglalkoztatott köztisztviselő látja el.
A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések
kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a
jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal Ládbesenyői Kirendeltségén titkársági
feladatokat ellátó - igazgatási előadói munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő megbízásával látja el.

2. A költségvetés, beszámolás és gazdálkodás végrehajtása
2.1. A költségvetési koncepció elkészítése
A jegyző által megbízott köztisztviselő minden év október 1.-jéig a költségvetési
koncepció összeállítása kapcsán áttekinti a nemzetiségi önkormányzat elnökével a
nemzetiségi önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, kiadásait és
bevételi forrásait. A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési
koncepciót az elnök legkésőbb október 31.-ig benyújtja a képviselő-testületnek. A koncepciót
a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja és határozatot hoz a
költségvetés-készítés további munkálatairól, ütemezéséről.
2.2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése
A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes
információk ismeretében a jegyző megbízottja folytatja az egyeztetést a Nemzetiségi
Önkormányzat elnökével, ezen egyeztetés keretében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat következő évével kapcsolatos pénzügyi
adatokat, egyéb információkat. Az egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 10
napon belül kell megkezdeni.
A jegyző a gazdálkodási előadó közreműködésével készíti elő a Nemzetiségi
Önkormányzat költségvetési határozatának tervezetét.
A Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalja és önálló határozatában elfogadja a Nemzetiségi
Önkormányzat költségvetését. Ládbesenyő Község Önkormányzatának költségvetési
rendelete tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott önkormányzati költségvetési
támogatás összegét.
2.3 A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
Ha a Ládbesenyői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az eredeti
előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése van, illetve a kiadási
előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, módosítja a költségvetésről szóló határozatát.
A módosítást a gazdálkodási előadó az elnök kérésére készíti elő.
A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testületének határozata alapján módosíthatók.
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2.4. Információszolgáltatás a költségvetésről
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el és erről
információt a gazdálkodási előadó úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos
tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.
2.5. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje.
A Nemzetiségi Önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-i fordulónappal
féléves költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31-i fordulónappal éves
költségvetési beszámolót kell készítenie a központilag előírt formanyomtatványon és
tartalommal. Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről
szeptember 15-ig, míg három negyedéves éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához
kapcsolódóan tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét.
2.6.Költségvetési határozat végrehajtása
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a
jegyző, illetve a gazdálkodási előadó munkakörben alkalmazott köztisztviselő látja el.
2.7. Kötelezettségvállalás rendje
A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása
(végrehajtása) során a kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag
Bubenkó Béláné elnök, vagy távollétében és az elnök összeférhetetlensége, érintettsége esetén
elnökhelyettes, nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A kötelezettségvállalás előtt a
kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem
használt előirányzat biztosítja -e – a kiadás teljesítésére a fedezetet.
2.8. Utalványozás
A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag Bubenkó Béláné
elnök, vagy távollétében,és összeférhetetlensége, érintettsége esetén az általa felhatalmazott
Szilágyi Györgyné, Lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni
csak érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás
ellenjegyzése mellett kerülhet sor.
2.9. Ellenjegyzés
A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzését a Szendrőládi Közös
Önkormányzati Hivatal Aljegyzője végzi. Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet
meglétének, valamint jogszerűségének ellenőrzésére irányul.
A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést – ugyanazon gazdasági
eseményre vonatkozóan – azonos személy nem végezheti. Kötelezettségvállalási,
érvényesítési, utalványozás, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a
tevékenységet közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.
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2.10. Érvényesítés
Az érvényesítést a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által megbízott
gazdálkodási előadó végzi.
2.11. A Ládbesenyői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlája
A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos
minden gazdasági esemény - külön a részére és kizárólagos használatára megnyitott
pénzforgalmi számlán bonyolódik.
A Nemzetiségi Önkormányzat működésének helyi önkormányzattól eredő támogatását a
Nemzetiségi Önkormányzat a mindenkori önkormányzati költségvetési rendeletben
meghatározottak szerint kapja meg átutalással.
A központi költségvetés támogatását az önkormányzat pénzforgalmi számláján keresztül –
az önkormányzat számlájára történő megérkezést követő 3 napon belül utalja át az
önkormányzat.
2.12. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
A gazdálkodási előadó a helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli
nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti.
Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért, a nemzetiségi önkormányzat tekintetében
az elnök a felelős.
3. A nemzetiségi Önkormányzat képviselete a helyi önkormányzat ülésein és az
önkormányzat képviselete a nemzetiségi önkormányzat ülésein.
3.1.A ládbesenyői helyi önkormányzat tanácskozási joggal meghívja a testület üléseire a
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, aki akadályoztatása esetén helyettesítéséről
gondoskodhat.
3.2. A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi üléseire meghívja a
ládbesenyői helyi önkormányzat polgármesterét, aki akadályoztatása esetén
helyettesítésről gondoskodhat.
4. Egyéb együttműködési területek.
4.1.A ládbesenyői helyi önkormányzat és a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat törekszik
arra, hogy a törvényben előírt közmeghallgatást közösen tartsa.
4.2.A helyi önkormányzat évente három alkalommal biztosítja a falugondnoki gépjármű
használatát a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat részére a hivatalos nemzetiségi
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rendezvényen való részvételhez. ( Ebből egy alkalom az ország bármely területére két
alkalom Borsod-Abaúj Zemplén megye területére vonatkozik)
4.3.Amennyiben a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat – hazai és/vagy külföldi
tapasztalatcserét szervez a lengyel hagyományok ápolásával összefüggően, akkor a
résztvevők 30 %- ában részvételt biztosít a helyi önkormányzati képviselők és a Közös
Önkormányzati Hivatal Ládbesenyői Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők számára.
Az együttműködési megállapodást minden évben január 31-ig kell felülvizsgálni és
szükség szerint módosítani.
Jelen Együttműködési megállapodás elfogadásával hatályát veszti Ládbesenyő Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 123/2012. (XII.13.) sz. határozatával és a
Ládbesenyői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XI.29.)
sz. határozatával elfogadott és aláírt együttműködési megállapodás.
Ládbesenyő, 2014. január ….

Bubenkó Béláné
LNÖ elnök távollétében:

Fedor Kálmánné
elnök

Fedor Attila
polgármester
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3. melléklet
4./ napirendi ponthoz
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Készítette:

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Hornyákné Szilasi Melinda
aljegyző
ELŐTERJESZTÉS

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. január 30. napján tartandó soron következő ülésére
/szóbeli előterjesztés alapján/
Tárgy: Megállapodás hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásra kijelölt
közérdekű közszolgáltatóval
Előterjesztő: polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ládbesenyő település tekintetében a CIRKONT
Hulladékgazdálkodási Zrt –t (mint közérdekű szolgáltatót) jelölte ki a hulladékgazdálkodási
szolgáltatás ideiglenes ellátásra.
A CIRKONT Zrt. teljes körű szerződést kötött a szolgáltatás vonatkozásában az ÉHG Zrt-vel,
arra vonatkozóan, hogy az ÉHG Zrt szolgáltatási területén lévő 75 önkormányzattal az
ideiglenes ellátásra a CIRKONT Zrt helyett az ÉHG Zrt kösse meg a megállapodást.
Ennek az egyik oka az, hogy a későbbiekben a CIRKONT Zrt. helyett ténylegesen, mint
alvállalkozó az ÉHG Zrt. végezte volna a szolgáltatást.
A fentiekben foglaltak a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal egyeztetve elfogadásra került.
Önkormányzatunk kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölő határozatának módosítását
abban a tekintetben, hogy a díjak a rezsidíjnak megfelelően kerüljenek meghatározásra.
Az előterjesztés mellékletében található megállapodás tervezet már a kérelmünknek megfelelő
módosított díjtételeket tartalmazza 101 ingatlan vonatkozásában.
A fentieket figyelembe véve terjesztem a Képviselő – testület elé az ÉHG Zrt.
megállapodásának tervezetét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására,
melyet megtárgyalni, majd azt követően elfogadni szíveskedjenek.
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HATÁROZATI JAVASLAT
Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2014. (I. …..) HATÁROZATA
Tárgy: Megállapodás hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes
ellátásra kijelölt közérdekű közszolgáltatóval
Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes
ellátásáról szóló megállapodást, s azt az előterjesztés mellékletében
foglalt tartalommal jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
(A megállapodás a határozat mellékletét képezi.)
Határidő:
Felelős:

15 nap
polgármester

Ládbesenyő, 2014. január 30.

Fedor Attila
polgármester
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„TERVEZET”
MEGÁLLAPODÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KÖZSZOLGÁLTATÁS IDEIGLENES ELLÁTÁSÁRA
KIJELÖLT KÖZÉRDEKŰ SZOLGÁLTATÓVAL
SZERZŐDŐ FELEK
Mely létrejött egyrészről Ládbesenyő Község Önkormányzata
képviseli: Fedor Attila polgármester
cím: 3780. Ládbesenyő, Kossuth Lajos út 64.
adószám:15548438-1-05
számlaszám: 11734080-15548438-00000000
mint önkormányzat;
másrészről az ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt
képviseli: Boros Béla elnök-igazgató
cím: 3700. Kazincbarcika, Eszperantó út 2.
cégjegyzékszám: 05-10-000241
adószám: 11447304-2-05
bankszámlaszám: 10918001-00000004-03480005
mint a kijelölt szolgáltató megbízottja - együttesen, mint felek - között a mai napon az
alábbi feltételek mellett:

A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1. Felek rögzítik, hogy a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 Miskolc,
Dózsa György út 15.) 202-16/2013/HULL. számú határozatával a Cirkont
Hulladékgazdálkodási Zrt.-t hivatalból indított eljárásában, Ládbesenyő település
tekintetében hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására, közérdekű
szolgáltatóvá jelölte ki 2013. december 27. napján. A tevékenység megkezdésének
időpontja, és az ideiglenes ellátás időtartama 2014. január 1-től Ládbesenyő települési
önkormányzat által új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése megkötéséig,
de legfeljebb 2014. szeptember 30-ig tart.
2.
a) Az ideiglenes ellátással érintett földrajzi terület: Ládbesenyő település közigazgatási
területe.
b) Az ideiglenes ellátás keretében a kijelölt szolgáltató feladata a nem veszélyes hulladék
(kommunális hulladék) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása.
c) Az ideiglenes ellátás útvonalát, heti járattervét jelen szerződés 1. sz. melléklete
tartalmazza.
d) A közérdekű szolgáltató a tevékenység végzését hetente ingatlanonként egy
alkalommal, minden héten, keddi napon gyakorolja, az adott nap 06:00 órájától.
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KÖZÉRDEKŰ SZOLGÁLTATÁS IDEIGLENES ELLÁTÁSÁNAK DÍJA (AZ
ELLÁTOTT TERÜLETRE IRÁNYADÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ)
3. A B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölő határozatában megállapított
díjak:
a) Természetes személy ingatlan használó esetén:
110-120 literes edény:
347 Ft/ürítés+ÁFA, azaz bruttó 440,69 Ft/ürítés
b) költségvetési szerv és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmények esetén az a) pontban
meghatározott szolgáltatási díjat kell alkalmazni.
5.030 Ft/m3+ÁFA, azaz bruttó 6.388,10 Ft/m3
c) Az a) és a b) pontokban nem említett nem természetes személy ingatlan használó
esetén :
7.400 Ft/m3+ÁFA, azaz bruttó 9.398 Ft/m3
d) A szolgáltatási díj megfizetése a kijelölő határozatban megállapított ürítési díjak
szerint, Ládbesenyő Önkormányzat közigazgatási területére, a KSH 2011. évi
népszámlálás adatai alapján megállapított lakott ingatlan szám (Xdb) és az ürítési
alkalom figyelembe vételével történik oly módon, hogy a szolgáltatási díjról egy
összegben kiállított számla összegét a három adat szorzata adja.
110-120 literes űrtartalmú edény – 101 ingatlan esetén
AZ IDEIGLENES ELLÁTÁS DÍJÁNAK MEGFIZETÉSE
4.
a) Az ideiglenes ellátás díja a kijelölt közérdekű szolgáltató által, jelen megállapodás
3.)pontjában foglaltak figyelembe vételével, havonta utólag, egy összegben kiállított számla
kézhezvételétől számított 8 napon belül kerül megfizetésre oly módon, hogy azt az
önkormányzat – a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 33.§.(1) bekezdésében
foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása, valamint a 2013. évi CXXXIV
törvény 3.§. (6) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítése érdekében - egy összegben,
a szolgáltató részére megelőlegezi, és átutalja a kijelölt szolgáltató megbízottjának UniCredit
Bank Zrt. 10918001-00000004-03480005 sz. bankszámlájára. Az Önkormányzat saját
hatáskörében eljárva dönt az általa megelőlegezett díjnak az ingatlanhasználó általi utólagos
megfizetéséről. Jelen megállapodás aláírásával az önkormányzat kötelezi magát arra, hogy a
kijelölt szolgáltató megbízottja által, részére minden hónapban utólagosan, jelen
megállapodásban meghatározott módon kiállított és megküldött számlákat befogadja, azokat
nem kifogásolja meg.
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b) A kijelölt szolgáltató javára szóló beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozatot a polgármester által aláírva, jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a kijelölt
szolgáltatóhoz eljuttatja. A felhatalmazó nyilatkozat mintát jelen megállapodás 2. sz.
melléklete tartalmazza.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
Jelen megállapodás megszűnik a kijelölő határozatban meghatározott időtartam lejártával,
vagy a feltétel bekövetkeztével, illetve szükségellátás bevezetésével, vagy jogszabályban
meghatározott egyéb módon.

Ládbesenyő, 2014. január ……

___________________________________
önkormányzat

____________________________
kijelölt szolgáltató
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