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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 24-
én 17.00 órakor megtartott képviselö-testületi ülésről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Oktatótermében

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Forezekné Tóth Csilla, Kovács Bálint, Szabó
Mihály, Tánczos László képviselők és Szabó György Róbert polgármester

Meghívottak: Hegedűs Gáborné dr. cimzetes főjegyző,
Csertő János Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja,
Bakró István vállalkozó,
Sándor József az Egészségügyi és Szociális Bizottság
tagja,
Szőke Kálmán tűzoltóparancsnok,
Marozsi András tű. alezredes,
Csúri Ferenc Róbertné családsegítő,
Miklovics Lászlóné igazgatási főmunkatárs,
Viski Mihályné jakabszállási lakos,
Dr. Faragó Helga pályázatíró

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa

Szabó György Róbert polgármester köszönti a képviselőket, a megjelent
meghivottakat, a lakosság részéről megjelenteket. Megállapítja, hogy 6 fő képviselő
Jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát kéri fel, akit a testület
egyhangúlag elfogad.

Szabó György Róbert Javasolja 8. napirendi pontként felvenni a „törvényességi
felhívás a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidön kivül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól és
díjairól szóló rendeletre” cimű előterjesztést.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, kiegészítés a
napirendi pontokhoz.

Szabó Mihály a 2. napirendnél a beszámoló kifejezést kéri tájékoztatóra módosítani.

Szavazásra kéri a képviselőket a napirendre vonatkozóan.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:
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1) Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Hívatásos
Tűzoltóparancsnokság 2016. évi szakmai beszámolója
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

2) A Könnycsepp Temetkezési Kft. tájékoztatója
Előadó: Szabó György Róbert polgármester, Bakró István Csaba vállalkozó

3) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése
Előadó: Hegedűs Gáborné dr. cimzetes főjegyző

4) A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések
meghozatala
(1. Szerződésbontás az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel
2. Szerződéskötés az „ÖKOVIZ” Nonprofit Kft-vel)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

5) A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékgazdálkodási helyi
közszolgáltatásról és a közterületek tísztántartásáról szóló 3/2014. (IV. 08.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

6) Jakabszállás Településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete
(1. 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 29/A.(1)szerinti partneri egyeztetés
tájékoztatási szakaszának ismertetője
2. megbízás adása Szilberhorn Erzsébet okl. építészmérnök, városépítési
városgazdasági okl. szakmérnök részére a feladat ellátására)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

7) Jakabszállás Község Önkormányzata és intézményei Beszerzési
Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

8) Törvényességi felhívás a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendeletre
Előadó: Hegedűs Gáborné dr. címzetes föjegyző

9) Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek
Mentőalapítvány kérése

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Az 1. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert köszönti a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokságtól megjelent vendégeket,
átadja a szót Szőke Kálmán úrnak, hogy tartsa meg beszámolóját.
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Szőke Kálmán köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a 2016. évről készült
beszámoló továbbításra került az önkormányzat részére elektronikus formában,
Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy 15 településen 166 ezer lakos él, amelynek
döntő hányada Kecskeméthez tartozik. A környező települések lakosságszáma is
jelentős. A Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség közvetlen szakmai
alárendeltségben működik a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal. Kéri,
hogy amennyiben kérés, kérdés van a beszámolóval, vagy a működésükkel
kapcsolatban, azt tegyék fel.

Szabó Mihály javasolja, hogy a szabadtéri fagyvédelem elleni füstölést méltányosan
kezelje a tűzoltóság. Kifogásolja azt, hogy nem minden önkormányzat járul hozzá a
tűzoltóság működéséhez.

Tánczos László egyetért a javaslattal. Véleménye szerint a fagyvédelmi jellegű
füstölést elég legyen bejelenteni közvetlenül a tevékenység megkezdése előtt.
Ebben a kérdésben tárgyaltak az Agrárkamaránál is.

Marozsi András elmondja, hogy nekik az érvényben lévő jogszabályokat végre kell
hajtani. A bejelentést az 502-810-es telefonszámon lehet bejelenteni. Tudomása
szerint eddig nem érkezett hozzájuk ilyen jellegű bejelentés és nem is indítottak ilyen
ügyben eljárást. Érdemes bejelenteni a tevékenység megkezdése előtt, mert ha
valaki a távolból meglátja a füstöt és nincs tudomása arról, hogy a fagy ellen füstöl
valaki, akkor téves riasztás is lehet az ügyből. A felügyelet nélkül hagyott tűz nagy
kárt tud okozni. Egy szál gyufával veszélyes folyamatokat gerjeszt és több mifliárdos
károkat lehet okozni. Mindig oda kell figyelni.

Szőke Kálmán a tűzoltóság támogatásával kapcsolatban felmerült kérdésre
válaszolva elmondja, hogy valamilyen formában minden önkormányzat hozzájárul a
tűzoltóság tevékenységéhez. Közvetlenül pénzbeli támogatás formájában, vagy
azzal, hogy az önkormányzat illetékességi területén önkéntes tűzoltóságot tart fenn.
Kerekegyházának például elsődleges műveleti körzete is van.

Marozsi András elmondja, hogy támogatják azokat a kezdeményezéseket, hogy
több önkéntes tűzoltóság alakuljon. Jó példa erre Nyárlőrinc. Egy-két elhivatott
ember kell hozzá és 8-10 követő. Különböző szakfelszereléseket, tanfolyamokat
lehet nyerni. A Tűzoltóság szervezetének is könnyebb hosszabb távon. A kialakult
tűzeseteknél a szakképzett segítség sokat számít. Előre kell gondolkodni. Mindenféle
anyagi segítséget szívesen fogadnak.

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy szakmailag mennyire indokolt a belterületen
100 méterenként elhelyezett tűzcsap kiépítésének szükségessége.

Marozsi András felhívja a figyelmet arra, hogy a jogszabályt be kell tartani. 4
vízsugár 5 perc alatt elfogy az oltásnál. Ha valamit építeni, bővíteni akarnak, abban
az esetben vizsgálni kell, hogy 100 m-es körzetben van-e tűzcsap, vagy tűzi
viztározó. Kecskemét vonatkozásában 25 millió forintot költöttek a tüzcsapok
kiépítésére. Azt mérlegelni kell, hogy a hálózat alkalmas-e a kiépítésre. Az élet
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eldönti, hogy szükséges-e Ilyen sűrűséggel a kiépítés. Ha nincsen tűz, akkor ott van
megelőzésre.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1912017. (IV. 24.) határozata
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi
szakmai beszámolója

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) 2016. évben
Jakabszállás település tűzvédelmi helyzetéről, a
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről, és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 2. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert köszönti Bakró István Csaba vállalkozót. Az irásos
tájékoztatót a képviselők előzetesen megkapták. Felkéri a megjelenteket, hogy
tegyék fel kérdéseiket.

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy sirgondozást vállalnak-e?

Bakró István elmondja, hogy van rá lehetőség, az érdekeltek keressék meg és
megbeszélik a részleteket.

Kovács Bálint az iránt érdeklődik, hogy a villany elvezetésével kapcsolatban van-e
valami probléma.

Bakró István elmondja, hogy az elmúlt nyár végén kivezetésre került, az jelenleg
megoldja az igényeket. A kinti hangosításhoz beszereztek egy akkumulátort.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2012017. (IV. 24.) határozata
A Könnycsepp Temetkezési Kft. tájékoztatója

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Könnycsepp Temetkezési Kft. munkájáról szóló
tájékoztatót.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 3. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné dr. címzetes
főjegyző

Szabó György Róbert elmondja, hogy a gyermekvédelmi feladatok ellátása az
önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladat. Az írásbeli előterjesztést és
beszámolót mindenki irásban előzetesen megkapta. Amennyiben van kérdés a
jegyzőtől, a családsegítőtől, valamint az igazgatási főmunkatárstól Is lehet kérdezni.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy ki az a Gáncsné Tóth Csilla?

Csúri Ferenc Róbertné elmondja, hogy a szolgálatok és a központok közötti
együttműködés keretében a védelembe vétel esetén belép a család életébe az
esetmenedzser Is.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a jogszabályoknak megfelelően látják el
feladatukat. A jelzörendszernél évente legalább hat alkalommal ülnek össze és
megbeszélik a felvetődő problémákat. A legutóbbi esetben gyermekbántalmazás volt
a fő téma. Ahol családon belüli probléma van, adott esetben a család minden tagja
Jelen van, és kollegák a család hozzáállásától függően cselekszenek. Aki nem megy
el a szülői értekezletre, attól mit lehet elvárni. Aki nem működik együtt az
intézménnyel, az szankcionálható lesz. Minden csütörtökön 11 órától kijár A
járáshoz vitték be a hatósági ügyeket. A nem hatósági ügy maradt itt, ami nem jár
határozathozatallal 2016. január 1-töl.

Szavazásra kéri a képviselőket.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2112017. (IV. 24.) határozata
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásának átfogó értékelése
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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a 2016. évben végzett gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót.

Felelős: Hegedüs Gáborné dr. cimzetes főjegyző.
Határidő: azonnal

A 4. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban
elmondja, hogy már tavaly november óta folynak a tárgyalások. Kecskeméten,
Cegléden és Izsákon is több alkalommal részt vett a gyűléseken. Terjedelmes írásos
anyag került kiküldésre. Röviden összefoglalva visszavonták az Izsák-Kom
engedélyét, a közfeladatot továbbra is el kell látni. Az árak maradnak a korábbiak. A
közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig megbízzák az Ökoviz Nonprofit Kft
L Az eddigi két hetí hulladék elszállítása hetente valósul meg. A szelektív hulladék
elszállitása marad továbbra is két hetente tőrténő elszállítással. Bevezetik a
zöldhulladék elszállítását időszakosan. Szállítási naptár kerül kiküldésre a lakosság
részére.

Kovács Bálint megállapítja, hogy az eddigi két hetente történő hulladékszállítás
elegendő volt, ezért a tárgyalások során ezt kell szorgalmazni.

Szabó György Róbert elmondja, hogy ebben a kérdésben három település érintett —

Szentkirály, Kunbaracs és Jakabszállás — ezek a cégek viszont csak akkor kapnak
tanúsíWányt, ha hetente vállalják a hulladékszállitást, valamint a zöld- és szelektív
hulladék elszállítását kéthetente. A későbbiek folyamán a sárga zsák is
megszüntetésre kerül és sárga kuka lesz helyette.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy miért kell a módosító rendeletet a következő napon
hatályon kívül helyezni?

Hegedűs Gáborné dr. elmondja, hogy ezt a 2010. évi jogalkotási törvény és annak
végrehajtási rendelete írja elő, mert a módosító rendelet beépül, (egységes
szerkezetbe kerül) az alap rendeletbe.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2212017. (IV. 24.) határozata
A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával
kapcsolatos döntések meghozatala

1.1 Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 9376/2017. nem
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megfelelőségi nyilatkozatában foglaltakra tekintettel elfogadja — a határozat 1.
sz. mellékletét képező — az Izsák-Kom Nonprofit KfL-vel megkötendő
megállapodást a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés
megszüntetéséről.

2.1 A Képviselő-testület a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33.
(1) és 37. (4) bekezdéseiben foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében
elfogadja az Ökoviz Nonprofit Kft-vel (2700 Cegléd, Pesti Út 65., Cégj sz.:
1309086647; Adósz: 12564392-2-13, KÜJ:100 279 742; KTJ: 101 084 999)
megkötendő — a határozat 2. sz. mellékletét képező — határozott ideig,
határozott feltétel bekövetkezéséig: az Új közszolgáltató kiválasztására
vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig tartó
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelenlegi
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről szóló
megállapodás és a közszolgáltatási szerződés aláirására.

4./ A Képviselő-testület felkéri továbbá polgármestert a közszolgáltatási
szerződésnek az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. részére történő megküldésére.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidö: azonnal

Az 5. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert javasolja a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező
hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról
szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását, melyet a képviselők írásban
megkaptak.

Hozzászólás nem volt.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

A Képviselőtestület G igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

512017. (V. 09.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékgazdálkodási helyi

közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló
312014. (IV. 08.) önkormányzati mndelet módosításáról
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(A rendelet szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben foglalt tervezet
szövegéveL)

A 6. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert tájékoztat arról, hogy Jakabszállás Településképi arculati
kézikönyve és településképi rendelete előkészítés alatt van. Felkéri a képviselőket,
hogy adjanak megbízást Szilberhorn Erzsébet okl. építészmérnök, városépitési
városgazdasági okl. szakmérnök részére a feladat ellátására.

Kovács Bálint javasolja, hogy a tervező asszonyt hívják meg a következő testületi
ülésre.

Szabó György Róbert elmondja, hogy meghívja a testületi ülésre, ezen kívül a
lakosságot is kötelező tájékoztatni a Településképi arculati kézikönyvről, valamint a
településképi rendeletről.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2312017. (IV. 24.) határozata
Jakabszállás Településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete

1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta Jakabszállás Község Településképi
arculati kézikönyvére vonatkozóan a 314/2012. (Xl. 8.)
Kormány rendelet 29/A (1) bekezdés szerinti partneri
egyeztetés tájékoztatási anyagát, melyet az 1. sz melléklet
szerinti tartalommal elfogad.

2. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Jakabszállás Településképi arculati kézikönyve
és településképi rendelete elkészítésével kapcsolatos
feladatok ellátásával Szilberhorn Erzsébet okl.
építészmérnök, városépitési-városgazdasági okl.
szakmérnököt bízza meg a 2. sz. mellékeltként csatolt
szerződés szerint. A szerződés aláírásával Szabó György
Róbert polgármestert bízza meg.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester, Hegedűs
Gáborné dr. címzetes főjegyző
Határidő: Folyamatos, illetve 2017. október 1.
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A 7. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert elmondja, hogy eddig nem volt az önkormányzatnak
beszerzési szabályzata. Felkérte a cimzetes főjegyző asszonyt és a pályázatiró
kolleganőt, hogy állítsák össze. Megköszöni munkájukat. A pénzügyi kollegákkal Is
egyeztetett. Az elkészült anyagot a képviselők előzetesen írásban megkapták.

Tánczos László megkérdezi, hogy a beszerzési szabályzat hiánya okozott-e az
önkormányzat működésében valamilyen hátrányt?

Szabó György Róbert elmondja, hogy az önkormányzat sok pályázatot nyújtott és
nyújt be jelenleg is. A pályázat beadásakor több esetben fel kellett volna tölteni az
anyagot a pályázati felületre. Erre vonatkozóan törvényi előírás van. Javasolja, hogy
a beszerzési eljárásban részt vevő személyek és testületekhez az élelmezésvezetöt
is írják bele.

Tánczos László megjegyzi, hogy volt már problémája a szabályzatok
ellentmondásossága végett.

Szabó György Róbert elmondja, hogy körültekintően kell eljárni, mert minden egy
millió forint feletti beszerzésnél alkalmazni kell.

Dr. Faragó Helga előadja, hogy saját magunknak írjuk elő a szabályzatot, amelyet a
későbbiek folyamán is lehet módosítani. A gyakorlat majd megmutatja, hogy a
pénzügy például hogyan tudja félévente a beszámolót elkészíteni.

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy ez egy kísérlet. Rögzítve van,
hogy ki miért felel, kinek mi a hatásköre? A három árajánlat beszerzését eddig Is
elvégezték.

Kovács Bálint megkérdez], hogy a polgármester feladata a beszerzési tevékenység
irányítása, beszerzési feladatinak előkészítése, szervezése és megvalósítása. Dönt a
nettó 500.000.- Ft alatti beszerzésekről (három árajánlat beszerzése nem
szükséges). Eddig 200.000.- Ft összegről dönthetett a polgármester. Mi a beszerzési
értékhatár?

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy a 200.000.- Ft keretösszeg az
előirányzatok közötti átcsoportositásra vonatkozik.

Dr. Faragó Helga az eljárás akkor inditható, ha van piackutatás és rendelkezésre áll
a keretösszeg. Ezt jává kell hagynia testületnek.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2412017. (IV. 24.) határozata
Jakabszállás Község Onkormányzata és intézményei
Beszerzési Szabályzatának jóváhagyása
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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Jakabszállás Község Önkormányzata és intézményei
Beszerzési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 8. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert felkéri Hegedűs Gáborné dr. cimzetes főjegyzőt, hogy
ismertesse a házasságkötésre vonatkozó törvényességi felhívást és rendelet-
tervezetet.

Hegedűs Gáborné dr. elmondja, hogy 2017. február 16-án a testület elfogadta a
házasságkötésre vonatkozó rendeletet. 2017. április 20-án a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívást tett a házasságkötéssel kapcsolatos 3/2017.
(111.03.) önkormányzati rendeletre vonatkozóan. A határidő május 15. A felhívásban
kifogásolt három pont hibáinak kiküszöbölésére Új rendelet-tervezet elfogadását
javasolja.

Hozzászólás nem volt.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

A Képviselőtestület G igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
612017. (V.09.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól

(A rendelet szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben foglalt tervezet
szövegével.)

A 9. napirendi pont bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró
ügyek

Szabó György Róbert ismerteti a Kecskeméti Mentőállomás támogatási kérelmét.
Szóbeli javaslata a Kecskeméti Mentőállomás támogatására 100.000.- Ft, valamint a
Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatására is 100.000.- Ft. Kéri a
javaslatokat, hozzászólásokat.

A képviselők egyetértenek a javaslattal. Hozzászólás nem volt.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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Kecskemét Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek
beszerzését.

Az összeget a tartalékalapból történő átcsoportosítással
biztosítja.
Felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert a
szükséges teendők elvégzésére.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelemszerű

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2612017. (IV. 24.) határozata
A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatása

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
100.000.- Ft, azaz Egyszázezer forinttal támogatja a Kecskeméti
Hivatásos Tüzoltóparancsnokság 2017. évi működését. Az
összeget a költségvetésben biztosítja.

Felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert a
szükséges teendők elvégzésére.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelemszerű

Szabó György Róbert bejelenti, hogy május 29-én közmeghallgatás van tervezve, de
rendkívüli testületi ülés is várható.

Tánczos László javasolja, hogy előbb tartsák meg a közmeghallgatást.

Kovács Bálint egyetért a javaslattal, hogy a két esemény egy napon legyen
megtartva.

Szabó György Róbert bejelenti, hogy május 4-13-ig, szabadságon lesz.

Szabó Mihály érdeklődik, hogy tudomása szerint a testvértelepülés meghivta a
lovasnapokra a polgármestert. Erről miért nem tudtak, és kik utaznak el?

Szabó György Róbert elmondja, hogy szóbeli megkeresés érkezett ebben a
kérdésben és ma délelőtt lett egyeztetve az utaslétszám, a szállás és az időpontok. A
polgármester felsorolta az utazók névsorát.

Kovács Bálint megállapítja, hogy a főldutakra kikerültek táblák, hogy teherautóval
behajtani tilos. Mi a cél ezzel? Jogilag működhet ez Igy? Ez megoldás így?

11



Szabó György Róbert elmondja, hogyjöjjön be, aki használni akarja az utat, kössön
szerződést és tartsa karban az utat. Tavaly járhatatlanok voltak az utak. Az útban
okozott hibát javitsa ki, aki járhatatlanná teszi. Az ősszel besegitettek a falusiak is,
több helyen. Örül a lakosok segítségének. Az emberi dolog, hogy ne akadályozzuk
egymást a közterületek használatában. Tavaly az erdőkitermelőkkel leültek tárgyalni.
Többek között ez a kérdés is napirenden volt. Most éppen az a személy tette
járhatatlanná a dűlőutat, aki az akkori tárgyaláson is részt vett. Elvárja mindenkitől azt,
hogy betartsa az emberi együttélés szabályait, valamint azt, amire egyébként is
felhívták a figyelmét. Hangsúlyozza azt, hogy Jakabszálláson az összes határút a
községhez tartozik, amelyet nagyon nehéz rendben tartani, mert a szomszédos
települések lakói is használják. A környező települések közül egyedül Fülöpjakab
település működik együtt a határút rendbevételében.

A továbbiakban senki nem emelt Szót a kihelyezett behajtani tilos táblák ellen.

Szabó György Róbert bejelenti, hogy a Falvak Éjszakája rendezvény keretében
2017. május 27-én szentmisét követően 11.15-kor kerül sor a felújított emlékmű
átadására a temetőben. 17.30 órakor az Új Életek Sétányán lesz program, azt
követően színpadi programok lesznek, Sipos F. Tamás műsora, valamint az óvodások,
iskolások műsora lesz látható. Az AERO hotel elvállalta a vendéglátást. A Tarapcsik
könyvkötészetnek lesz kiállítása a Művelődési Házban.

Bukovszki Sándorné javasolja, hogy a következő évben ne egyszerre legyen minden
településen program, hanem szedjék szét két napra, vagy két hétvégére. Javasolja
továbbá, hogy a két település (Fülöpjakab) tartson közösen testületi ülést, tekintettel
arra, hogy a képviselők nem ismerik egymást.

Szabó Mihály bejelenti, hogy a döntések közé vegyék fel a Jakabszállás Községi
Sportegyesület kérését. Tájékoztat arról, hogy a Jakabszállás Községi Sportegyesület
TAO-s pályázatot kíván benyújtani a sportpályánál lévő sportépület szociális
blokkjának bővítésére. A pályázat kb. 8 millió forint értékű. Kéri a képviselő-testület
támogatását, hogy 30 % összegben támogassa a pályázat benyújtását. A többi anyagi
hozzájárulást vállalkozók támogatásából kívánják megvalósítani.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a képviselőket.

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

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2712017. (IV. 24.) határozata
Sportpálya szociális blokkjának felújítása

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a Jakabszállás Községi Sportegyesület kérelmét. A
Sportegyesület TAO-s pályázatot nyújt be — BE/SFP-17469-
2017/MLSZ számon - a sportpálya szociális blokkjának
bővítésére, női, férfi és akadálymentes mosdók kialakítására. A
kivitelezés bekerülési költsége kb. 8 MFt, amelynek 30 %-át az
önkormányzat önerő címén kifizeti.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat,
és a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Szabó György Róbert tájékoztat arról, hogy a Jakabszállási Általános Iskolánál a
tálalókonyha bővítése kapcsán felmerült, hogy akadálymentes feljárót kellene
kiépíteni, amely nagyon megnövelné a költségeket.

A képviselők egyet értettek a polgármesterrel, hogy túlzott költségvetési igény esetén
ne legyen beadva a pályázat.

Szabó György Róbert tekintettel arra, hogy több hozzászólás nem volt, a testületi
ülést berekeszti.

Szabo Gyorgy Robert ‚7 Hegedus Gaborne dr
polgarmester cimzetes fojegyzo
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JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
2017. április 24-én 17.00 órakor tartandó testületi ülésre
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1. Bukovszki Sándomé

2. Forczekné Tóth Csilla

3. Konfár János

4. Kovács Bá’int

5. Szabó György Róbert polgármester

6. Szabó Mihály

7. Tánczos László

8. Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyzö
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Jakabszállás Község Polgármestere

MEGHÍVÓ
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. április 24-én hétfőn 17.00 órai kezdettel
ülést tart a Polgármesteri Hivatal oktató termében, melyre meghívom.

Napirendi pontok:

I. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2016. évi szakmai beszámolója
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

2. A Könnycsepp Temetkezési K. beszámolója
Előadó: Szabó György Róbert polgármester, Bakró istván Csaba vállalkozó

3. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése
Előadó: Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyző

4. A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala
(I. Szerződésbontás az Izsák-Kom Nonprofit Kfl-vel 2. Szerződéskötés az .‚OKOVIZ”
Nonprofit Kfl-vel)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

5. A települési hulladékkal kapcsolatos kötelezö hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról
és a közterületek tisztántartásáról szóló 3/2014. (IV. 08.)önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

6. Jakabszállás Településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete
(1. 3 14/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 29/A.*(l) szerinti partneri egyeztetés tájékoztatási
szakaszának ismertetője
2. megbízás adása Szilberhom Erzsébet okl. építészmémök, városépítési-városgazdasági
okl. szakmémök részére a feladat ellátására)
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

7. Jakabszállás Község Önkormányzata és intézményei Beszerzési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

8. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek
Mentőalapítvány kérése

Jakabszállás, 2017. április 19.

Szabó György Róbert
polgármester

6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 11,
/76J58I-800 Fax: 76/581-802, ± 36209392398

polgannesterjakabszaJIas.hu
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Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kecskeméti Hivatásos Túzoltóparancsnokság

H-6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.
Tel: (36-76) 502-810, Fax: (36-76) 502-820, e-mail: kecskemet.hot@katved.gov.hu

ÍM) 503

KECSKEMÉTI HIVA TÁSOS TŰZOL TÓPARANCSNOKSÁG
2016. évi

BESZÁMOLÓJA

Szám: 35310/552/2017.ált.



Kecskeméti Hivatásos Tűzohóparancsnokság (továbbiakban: HTP) 2016. január 1. és 2016.
december 31. között végzett tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom.

Bevezetés:

Kecskeméti HTP működési területe Kecskemét Megyei Jogú Város és a körülötte
elhelyezkedő 14 kisebb település közigazgatási területét fedi le, ami kb. 1118 km2-en terül el,
ahol kb. 166200 lakos él. Ezen a területen látjuk el tűzoltási és műszaki mentési feladatainkat,
ezen felül a Tűzoltóparancsnokság feladatai közé tartozik Kecskemét, Kunszentmiklós és
Tiszakécske járás polgári védelmi feladatainak elvégzése is. 2016. évben a vonatkozó
törvények és jogszabMyok alapján, azok betartásával, alkalmazásával végeztük szakmai
munkánkat.

Szervezet:

A Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban KvK) közvetlen
alárendeltségében működik a Kecskeméti HTP.

Vezetés-irányítás:

A vezetési, irányítási tevékenység szabályozott normakörnyezetben, meghatározott
személyekhez rendelt felelőségi körben, vezetői fórumrendszer keretében történő
feladatszabással és információáramlással történt. A vezetői állomány komoly szakterületi
tudással és egyre több vezetői múlttal rendelkezik. A vezetők mindannyian elhivatottak,
szakmai tudásukat folyamatosan fejlesztették, a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet
normáit a rájuk vonatkozó mértékben ismerik.

A tevékenység a hatályban lévő törvények, jogszabályok, az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott
intézkedések, utasítások, parancsok. az ügyrendben, SZMSZ-ben meghatározottak, a
rendelkezésre álló tervezési alapadatok, az Országos S megyei szintű féléves munkatervek, a
kirendeltségi és helyi féléves munkatervek, a havi naptári munka- és ellenőrzési tervek
alapján szervezetten folyt A feladatok végrehajtásának ellenőrzését a jelentési
kötelezettségek előírása és a belső kontroll rendszer működtetése biztosította.

A működéshez szükséges szolgálati okmányok a tárgyévben rendelkezésre álltak. A HTP
állománya részére elkészített munkaköri leírások naprakészek voltak. Amennyiben bármelyik
munkakör ellátásában változás történt, azok a munkaköri leírásokban haladéktalanul
módosítva lettek.

A vezetés egységes, a személyi állomány összeszokottsága jó, amit a különböző műveleti
tevékenységek (tűzesetek, műszaki mentések, Vagy a hatósági oldalon az ellenőrzések)
elmélyítettek. Az elmúlt évre meghatározott feladatok végrehajtása a hozzárendelt minőségi
követelményszint, mind a vezetői állomány, mind a végrehajtói állomány tekintetében
szervezettséget, következetességet, csapatmunkát és határozottságot követelt, melyet
teljesítenünk.

Az állomány szociális hetyzetét folyamatosan figyelemmel kísértük. Az esetleges kérelmeket
vezetöi véleménnyel, a szolgálati út betartásával továbbítottuk. Az állomány leszerelési
fiuktuációjában nem volt megfigyelhető jelentős változás. Az új, egyszerűbb, átláthatóbb
„rendészeti életpálya kapcsán a 2015. évben hatályba lépett HSZT” ténylegesen jobb anyagi
elismerést jelentett a hivatásos állománynak.
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A HTP parancsnoki állománya stabil. A HTP vezetői állománya rendelkezik a beosztásához
szükséges szakmai felsőfokú végzettséggel, azonban 2 Fő tiszti kinevezésére még nem került
sor.

SZerVeZet, létszámhelyzete:

2016. évben 2 Fő leszerelő volt. egy Fő január l-el a Magyar Honvédséghez kéne áthelyezését,
egy Fő pedig decemberben Saját kérésére lemondással leszerelt. Allománylábla módosulás
miatt Február hónapban 4 fő a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra lett
áthelyezve műveletirányítói referensi beosztásba. 3 Fő fiatal, frissen kiképzett tűzoltó kezdte
meg tűzoltói pályafütását júliusban. A gondos és tervezett munkának köszönhetően az elmúlt
évben a 24/48-as váltásos munkarendben dolgozó állomány tekintetében nem okozott
problémát a szabadságok és a túl szolgálati idők kiadása. A részünkre meghatározott
munkaidőkeretet mindenki teljesítette, kiadatlan túlmunkája senkinek nem keletkezett.
A hivatali munkarendben dolgozók tekintetében is sikerült a szabadságokat kiadni. 2016-ban
betöltött státuszok: 87 Fő 24/48-as munkarendben készenléti szolgálatot ellátó, illetve 6 Fő
hivatali munkarendben dolgozó. Az állomány átlagéletkora 37,4 év.

Beosztások:

• Tűzoltóparancsnok

• Tűzoltóparancsnok-helyettes

• Műszaki biztonsági tiszt

• Katasztrófavédelmi megbízott

• Szolgálatparancsnok

• Rajparancsnok

• Szerparancsnok

• Különleges szerkezelő

• Gépjárművezető

• Beosztott tűzoltó

Az előírtaknak megfelelően az évente esedékes időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatokat a
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon elvégeztük. Ehhez kapcsolódóan az
állomány és fogászati szűrővizsgálaton is részt vett. A kötelező pszichológiai vizsgálaton -

esedékesség szerint - megjelentünk, hivatásos szolgálatra alkalmatlanság nem merült fel. Az
ezt követő fizikai felmérést az állomány maradéktalanul végrehajtona.

Oktatás és képzés:

A készenléti állomány napi munkavégzése az éves továbbképzési terv szerint folyt.
A beavatkozó állomány részére a soron kívül elrendelt képzések, oktatásra, végrehajtásra
kerültek.

A szakmai irányításunk alá tartozó Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságok (továbbiakban:
OTP). Onkéntes Tűzoltó Egyesületek (továbbiakban: OTE). Mentőcsopottok képzése a
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pályázatokon elnyeri képzések megtartásában és a vizsgán való köneműködésben, továbbá a
rendszeres iránymutatások és tájékoztatások által valósult meg. A BM OKF és az Igazgatóság
által meghatározott továbbképzéseken, szakmai napokon részt vettünk. A továbbképzési
ten’einkben az Új jogszabályok, intézkedések feldolgozása kellő hangsúlyt kapott.

Az év során a kiemelt fontosságú létesítményekben begyakorló és parancsnoki ellenőrző
gyakorlatok kerültek megszervezésre. Ennek során felmérésre került, hogy a
továbbképzéseken és gyakorlati foglalkozásokon elhangzott, illetve gyakorolt anyag
elsajátítása mennyire volt hatékony. Az állomány mennyire ismeri a rábízott technikai
eszközök kezelését, milyen állóképességgel, ügyességgel rendelkezik a rájuk váró „éles”
kárfelszámolási tevékenység során.

A helyismereti-, szituációs begyakorló-, és ellenőrző gyakorlatok a KAP-Online felületen rögzített
időben meatartásra kerültek. A gyakorlatokat a paraiwsnok, a parancsnokhelyettes ellenőrizte.
Minden gyakorlat „megfelelt” értékelést kapott.

A készenléti gépjárművezetök csak saját szervezésű vezetéstechnikai tréningen vettek részt,
más speciális képzési lehetőség nem állt a parancsnokság rendelkezésére. Belső gyakorlati
képzés helyi mtinpálya berendezésével és használatával valósult meg.

A speciális tűzoltói beavatkozások során fellépő fizikai és pszichikai igénybevétel
versenyszerű keretek közötti fejlesztése, gyakorlása, valamint a technikai tudás magasabb
szintű elsajátítása érdekében a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a HTP közös
szervezésében megrendezésre került 2016. április 20-án az I. Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó
Favágóverseny.

2016. évben 29 eseben kaptunk felsőbb szintű ellenőrzést, melyek során hiányosság
nem lett feltárva.

Ellenőrzések KMSZ OKF egyéb
!

KecskemétiHTP 21 2 6

Mentő-tűzvédelmi feladatok:

A Kecskeméti HTP 15 település mentő-tűzvédelmi feladatait látja el. Működési
területén 3 Onkormányzati Tüzoltóparancsnokság (OTP) rendelkezik elsődleges
műveleti körzenel és 5 Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) segíti munkánkat, melyből
egy, - az Orgoványi Onkéntes Tűzoltó Egyesület - önállóan beavatkozó kategóriát
kapott.

Ewyüttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó e2vesületek. létesítménvi
tűzoltósáEok:

Kecskeméti HTP működési területén:
Ballószög ÖTE, Kerekegyháza ÖTE, Lajosmizse ŐTE, Orgovány ÖTE,
Tiszakécske OTE.



• A Mercedes-Benz Manufactudng Hungary Kit területén. a főfoglalkozású
Mercedes Létesítményi Tűzoltóság.

• P-Development Kü. területén, az alkalomszerűen igénybe vehető P
Development Létesítményi Tűzoltóság.

Kecskeméti BTP

Orgovány ŐTE Beav. II. P-Developwent LTP

_____________________

Mercedes LTP

A Kecskeméti HTP 15 településen lát cl tűzoltási műszaki mentési feladatokat. A Kecskeméti
HTP működési területe szerint a következő települések érintettek:

• Ágasegyháza

• Ballószög

• Fülöpháza

• Helvécia

• Jakabszállás

• Kecskemét

• Kerekegyháza

• Kunadacs

• Kunbaracs

• Lajosmizse

• Nyárlődnc

• Orgovány

• Szentkirály

• Tiszakécske

• VárosfZild

A tűz- és káreseteknél a beavatkozó állomány szakszerűen avatkozott be, eleget téve ezzel a
törvényben megfogalmazott kötelezettségének, a szakmai felügyeleti és a társadalmi
elvárásoknak.

A tűzoltóságon lévő híradó-ügyelet müködése biztosított. A szemétyes jelzések, valamint
szerződés alapján tűzátjelző berendezésekkel el]átou létesítmények által leadott jelzések

Kerekegyháza ÖTP
Lajosmizse ÖTP
Tiszakécske OTP Ballószög ÖTE

Kerekegyháza OTE
Lajosmizse Öfl
TiszakécskeöTEt.
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fogadása folyamatos munkát igényel. A felvett jelzések PAJZS riasztási adatlap kitöltésével a
megyei müveletiránvitó főügyelet felé továbbításra kerülnek.

Káresetekről: 2016. évben a mentö-tűzvédedelmi tevékenységet a tűzoltóparancsnokság
kimagasló színvonalon végezte cl. Tavaly olyan kihívást jelentő káreset nem volt a működési
területen, mely emelt riasztási fokozatott igényelt volna. Megállapítható, hegy 2016-ban az
esetek 99,9%-a 1, vagy 11K riasztási fokozatú volt, ami azt jelenti, hogy az egységek a gyors
kiérkezéssel. hatékony beavatkozással tudták az eseteket kezelni. Az éves vonulási szám
növekedése eilenére tehát magasabb riasztási fokoztatott nem kellett elrendelni káreseteiknél.
a Kecskeméti HTP működési területéről összességében 830 esetben érkezett jelzés valamilyen
káresemény felszámolása érdekében. A bejelentések az alábbiak szerint oszlanak meg:

Riasztási adatok:

: .. .
1J1-say.

. - :- II-es ?JnáF’%.
Eset j1lege űká46si feri$ iátái. n.gobb

‘ ‘- iasztási
C ‘. . . fokozat Lt
KECSKEMÉTI HTP.

Tűzeset 376 O O

Műszaki
454 O Omentes

Beavatkozást
igénylő 519
esemény
Kiérkezés előtt
felszámolt
Szándékosan
megtévesztő 3
jelzés
Téves jelzés 232
Utólagos jelzés 19
Tűzvizsgálati
eljárások

10száma a HTP
területén.

Összesen: 830 O O

A beavatkozásokkal kapcsolatos adatgyűjtés és értékelés a vonatkozó normáknak
megfelelően megtörténtek, jelentési kötelezettségeinknek eleget tettünk. Az ügyeleti
szolgálatellátás személyi és tárgyi feltételei folyamatosan biztosítva voltak.
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A KAP-online adatszolgáltatásának ellenőrzése folyamatos volt. A PAJZS rendszer
használata készségszintű. A SZÖSZ (szolgálat-szervező) program használata során
számos esetben igény jelentkezett a program fejlesztésére, módosítására. Az igények
felterjesztése megtörtént.

Tűzoltó technika, felszerelés helyzete:

A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság technikai állományiáblája 2016. évben egy
különleges erdöszerrel bővült, amellyel pótolva lett az előző évben Kiskunhalasi HTP-re
átesoportosított hasonló típusú tüzoltó gépjármű. Az év folyamán még mindig több esetben
jelentett hosszabb-rövidebb időre szolgálatszervezési nehézséget gépjárművek javítása. A
magasból mentő gépjárművünk több hónapos elhúzódó műszaki javítás miatt nem volt
használható, helyette a Kiskunfélegvházi Tűzoltóparancsnokság Magirus típusú magasból
mentő gépjárműve látott cl szolgálatot. Mindezek ellenére a szükséges készenjét folyamatosan
biztosított volt részünkről.

A beavatkozó állomány elhelyezési körülményeiben változás nem történt. A laktanyák
állagmegóvása folyamatos. Nyári karbantartási keret terhére a szertárak falait újrafestenük,
valamint a legénységi részen található szociális blokkban található vízvezeték elzáró
szerelvényei kicserélésre kerültek. 2016. évben kapott önkormányzati támogatás segítségével
4 háló klimatizálását tudtuk megoldani. A tűzoltó gépjárművek haladéktalan riaszthatóságát
elősegítő ..statt-kuplung” rendszer feIüLvzsgálata és javítása az év végére elkészUít. A laktanya
fűtésrendszere több esetben elégtelenül működött. a karbantartás és javítási munkálatok az év
végére elkészültek. így biztosítva lett a zavartalan müködés. Evek óta folyamatosan
napirenden van egy új laktaiiva építésének terve, ami e problémáinkat megoldhatná. Az
Igazgatóság részéről folyik az előkészítő munka az Új laktanya építésével kapcsolatban. A
tűzoltó szereinket vonuló képes állapotban tartjuk, az állomány által elvégezhető
karbantartási, javítási feladatokat elvégeztük. A működtetésükhöz szükséges hatósági
iratokkal, kötelező felelősségbiztosítással, műszaki vizsgával és tűzvédelmi felülvizsgáíattal
rendelkeztek. Az éves gépjárműszemle valamint a téli és nyári időszakra történő átállás
megtörtént.

Gépjárműparkunk átlagéletkora 2016. év végén 10 év, járműveink beszerzésének évét és
típusát az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Tipus
-: -

Megnevezes - -- Rendszam Gyartasiev
Heros Aqvarius-x 7000

_____

vízszállító Z-5 2011
Mercedes TLF 2000 tartalék gépjármü fcskendö HDR-.697 1999
MIP1900

_____géjárműfecskendő

GJA-928

___

1997 --

Mercedes Atego műszaki_mentő LKT-958 2008
Renault Bronto SkyLift magasból mentő

_____

LCF-373 2007
jenault_Saurus gépjármű Jecskendő KPX-133 2007 L
RenaukMidlum gépjárműfecskendő hMPZ:0 20l4
Mercedes Unimog különleges erdőszer KJR-854 2007
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A Tűzoltóság védőruházat és védöfelszereléssel való ellátottsága a kor színvonalának
megfelelő, de az amortizációból adódó folyamatos pótlásuk szükséges. Csak az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által engedélyezett eszközöket és felszereléseket
használhatjuk.

Az egyéni védőfelszerelések jók, a tűzoltói feladatok elvégzésére alkalmasak. A fejvédő
eszközök tekintetében Rosembauer SMART, AUER F 21 0-as és Drager KPS 6200
tűzoltósisakot használjuk. Ezen kívül Rosenbauer típusú lángálló kámzsával is rendelkezik az
állomány. Az arcot és a szemet a sisakba épített plexi védi a hőtől és egyéb mechanikai
sérüléstöl. A kézvédő eszközök tekintetében mindenki rendelkezik Fire Pro E és Vektor Seiz
Fire Fireűghter típusú tűzoltó védőkesztyűvel, valamint egyéni munkavédelmi kesztyűvel.
Lábvédö eszközeink az acélbetétes, vízálló tulajdonságú Haix Pro típusú tűzoltó
védőcsizmák. A Parancsnokságon a BSTM és Héfal típusú mászóövek kerültek
rendszeresítésre. Bevetési ruhák BRJSTOL és Vektor 07 típusú tűzoltó védöruhák. melyek
vízlepergető tulajdonságúak, ezen kívül az anyaga páraáteresztő képességgel rendelkezik a
többrétegű felépítése miatt. ív viselője komfortosabban érezheti magát a munkavégzés során.
Ezen kívül könnyübevetési ruha használata is biztosított az állomány részére, amennyiben
nem indokolt a többrétegü, ám nehezebb védőöltözet használata.

A környezeti levegőtől rnggetlen egyéni légzésvédő eszközök tekintetében a DRAGER.
AUER típusú légzőkészüléket használja Tűzoltóságunk. A vegyi, biológiai jellegű káresetek
elhárítása során AUER és TRELLEBORG típusú gáztömör védőruhát használunk. A
beavatkozó állomány egyéni védőeszköz ellátottsága összességében megfelelő.

Tűzoltó sport és szakmai versenyek, elért eredmények:

A sportoláshoz szükséges feltételek részben biztosítottak a Tűzoltóságon. Rendelkezünk
konditeremmel. ahol a flzikai állóképességét az állomány szinten tudja tartani. A laktanyán
belül azonban, annak elhelyezkedése és zsúfoltsága miatt további sportolási lehetősége az
állománynak nincs. Az Onkormányzattal kialakított jó kapcsolatnak köszönhetöen a
kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban, valamint a Kecskeméti Főiskola Gépipari és
Automatizálási Műszaki Főiskola sportcsamokában további lehetöséget tudunk biztosítani az
állományunknak sporttevékenység végzésére. A 2016-os évben tűzottóink több megyei és
Országos sportversenyen vettek részt, melyeket kiváló eredményekkel zárták.

Sport eredményeink:

2016.03.22.-én a BM OKF pontszerző bajnokság Szentesen megrendezett úszó versenyen
gyors-váltó második helyezést ért el. Csapat tagjai; Szőke Kálmán, Szentesi Szabolcs, Hulej
Gábor, Brán András, Komáromi Péter

2016 09.24-én megrendezett Országos lépcsőüitó versenyen Brán András korosztályos (45-
49) második helyezést ért el. A versenyen részt vettek: Szabó Gábor, Szeleezki Dániel, Varga
Gergely, Tóth László, Károly Márk, Brán András

2016.09.21-én, Kiskunfélegyházán megrendezett Megyei Labdarúgó bajnokságon
Kecskeméti HTP csapata ötödik helyezést érte el. A versenyen részt vettek: Bukovinszki
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Krisztián, Turi Péter, Szabó 3 István, Hosszú Ferenc, Tóth László, Fekete Zoltán, Szőke
Kálmán, Vidéki István, Kovács Mihály, Molnár Sándor

2016.07.15.-én Kiskunhalason megrendezett Megyei Tűzoltó Sportversenyen A kecskeméti
HTP csapata Ütődik helyezést érte el. A csapat tagjai: Bukovinszki Krisztián, Vidéki István.
Szabó István. Magyar Dávid. Szeleczki Dániel. Szabó Imre. Kaszap Ferenc, Rácz Nándor,
Lajter Szilárd

2016.08.26.-án Orosházán megrendezett TFA versenyen rést vett a Kecskeméti HTP
állományából 3 fő. A versenyszámokat mindenki teljesítette. A csapat tagjai: Szabó Gábor,
Szeleezki Dániel. Kaszap Ferenc

2016.04.20-án. Ballószögön meErendezett Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Favágó versenyen a
Kecskeméti HTP csapata 3. helyezést ért el. A csapat tagjai: Szabó István, Banó Gábor,
Kaszap Ferenc, Székely Csaba

2016. 06. 16-án, Bakonybélen megrendezett Országos Tűzoltó Favágó versenyen részt vett a
Kecskeméti HTP versenycsapata. A versenyszámokat mindenki teljesítette. Csapat tagjai:
Kaszap Ferenc, Székely Csaba, Szőke Kálmán.

A felü2velt önkormányzati és önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenysége:

Az Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságok szakmai felűgyeletét a HTP a parancsnoka útján
folyamatosan ellátta. Az előírt rendszerességgel a parancsnoki értekezletek megtartásra
kerültek, így a szakmát érintő aktualitások, Új szabályozók ismertetése, konzultációja
megtörtént. Továbbá a parancsnok a vezetői fórumokon felül, folyamatos napi kapcsolatot tart
az általa felügyelt Onkormányzati Tűzoltóparancsnokságok, Onkéntes Tűzoltó Egyesületek,
valamint létesítményi tüzoltóságok paraiicsnokaival.
A HTP által felügyelt OTP-k Lajosmizse ÓTP kivételével a mentő tűzvédelmi tevékenységét
a hatályos jogszabályok és belső szabályozók alapján teUesítette. Az OTP-k rendelkeztek a
tűzoltási-, műszaki mentés feladatok ellátására jogosító szakmai és technikai feltételekkel,
valamint a megfelelő gyakorlati tapasztalatokkal. Az ÖTP működésével biztosított a lakosság
megfelelő szintű védelme. Lajosmizse OTP esetében több átfogó ellenőrzés végrehajtását
követöen megállapítható, több szakmai hiányosság.

Az önkormányzati tűzoltóságok a feladatarányos állami támogatás felhasználásáról készített
havi elszámolásaikat, negyedéves beszámolóikat határidőre teljesítették, melyet előzetes
kontroll után az igazgatóságra szolgálati úton felterjesztettünk. A szakmai felügyelet
keretében a HTP 15 alkalommal ellenőrizte az ÖTP-k szakmai munkájának színvonalát. A tűz
és kárelhárítási munkálataikat az általuk rendszeresített létszámmal és felszerelésekkel
hatékonyan, jó színvonalon végezték.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek hatékony működésének elösegitését, támogatását a HTP
folyamatosan végezte. ennek érdekében napi kapcsolattartás történt. Orgovány ÖTE. 2015.
december 12-én megtartott rendszerbeállító és minősítő gyakorlatot sikeresen végrehajtotta,
így 2016. 01. Ol-töl, mint önállóan II. kategóriás beavatkozó OTE lát cl készenlétet Orgovány
község területén. Orgovány OTE 2013. évi megalakulásukat követően 201 6-ban Bács-Kiskun
Megye első Onállóan Beavatkozó Tűzoltó Egyesületévé vált. A HTP által felügyelt ÖTE-k az
EMÜ-ben vállalt feladatokat teljesítették.
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Orgovány ÖTE Önállóan Beavatkozó II.
Ballószög ÖTE I. kategória
Lajosmizse ÖTE I. kategória
Tiszakécske ÖTE I. kategória
Kerekegyháza OTE IV. kategória

Az egyesületek munkájukat nagy igyekezettel és szakmai hozzáértéssel végezték. A Jó
helyismeretüknek több alkalommal nagy hasznát vettük, illetve sok esetben a község területén
az elsődleges beavatkozást is meg tudták kezdeni. A komplex megyei veszélyhe]yzeti
prognózisból adódó feladatok teljesítése érdekében több alkalommal önképzési anyag került
összeállításra és megküldésre az ÖTE-k részére (pI.: felkészülés a szabadtéri tüzek oltására,
viharkárok felszámolására, téli felkészülés).
Az önkéntes tűzoltó egyesületek a BM OKF és az MTSZ által kiírt 2016-os pályázaton
sikeresen részt vettek, így technikai felszereltségük fejlődött, valamint az üzemeltetési és
felújítási költségek igénylésére is lehetőség adódott. A HTP a pályázatok benyújtásához, a
szakmai igények megfogalmazásához Segítséget nyújtott. A pályázaton résztvevő egyesületek
összesen 5 833 633 Ft támogatásban részesültek.

Támogatási kategória Támogatási összeg (Ft)
Üzemeltetési költség 617 300
EDR rádió 500 000
Szertár építés, felújítás, bővítés 80 800
Oktatás 64 000
Védőeszköz 2 568 225
Tűzoltó technikai eszköz 2 003 308
ÖSSZESEN: 5 833 633 Ft

Az egyesületek a megítélt támogatások elszúmolását hat’dőre teljesítették. több alkalommal
éltek a pályázati kiírás nyújtotta átcsoportositási lehetőségekkel.

Önkormányzati támogatások:

2016. évben tűzoltóságunk részére Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. Városfbld
Község Onkormányzata, Helvécia Nagyközség Onkormányzata; Jakabszállás Község
Önkormányzata; Nyárlörinc Község Önkormányzata biztosított támogatást.

A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság nem folytat önálló gazdálkodási
tevékenységet, ezért a támogatási összegek a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságra kerültek átutalásra. A Kecskeméti HTP által javasolt, tűzeseti és műszaki
mentési feladatainkat segítő technikai eszközöket az Igazgatóság Műszaki Osztálya
beszerezte. A részünkre átadott eszközöket rendszerbe állítottuk, beépítettük.

A Hatósági Osztályunk. illetve a Híradó Ügyeletünk összesen 3 db új monitonal, illetve I db
megaformal bővült.

A Katasztrófavédelemnél rendszeresített, - a támogatási összegből vásárolt - 35 pár könnyű
bevetési kabát és nadrág, a nyári időszakban jellemző szabadtéri tűzesetek felszámolásánál
nyújt megfelelő védelmet és komfort érzetet a beavatkozó kollégáink számára.
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Beszereztünk két korszerű, magas nyomású sugárcsüvet, a hozzá tartozó habfeltétekkel,
melyekkel biztonságosabb. szakszerűbb, gyorsabb beavatkozásokra lesz majd lehetőségünk a
káresemények felszámolása során,

A hírügyeleten nagy teherbírású irodai forgószék, illetve székalátét került elhelyezésre, mclv
megfelelő alapot nyújt a folyamatos ülő munkát végző híradó ügyeleti feladatokat ellátó
kollégákriak.

A HTP 4 db legénységi há]ó helyiségében korszerű, energiatakarékos klíma berendezés került
telepítésre. A klíma berendezések hűtésre és mtésre egyaránt alkalmasak. Jó szolgálatot
tesznek a beavatkozó állomáiiy készenléte érdekében.

Bízom abban, hogy a működési területünkön található települések Önkormányzatai a
jövőben is figyelemmel kísérik és támogatják a mentő-tűzvédelmet ellátó hivatásos,
önkormányzati és önkéntes tűzoltókat munkájuk színvonalának emelése érdekében.

Munkavédelmi helyzet:

Féléves munkavédelmi és negyedéves kisgépkezelői munkavédelmi oktatásokat megtartottuk.
Az újomrnil kapott szakfelszerelések használatba vétele előtt rendkívüli munkavédelmi
oktatást tartottunk. Az esedékes munkavédelmi vizsgákon részt vettünk, ahol az állomány
tagjai sikeres vizsgát tettek. A Tűzoltóságunkon 20l6-bai egy fő sportfoglalkozás közben, I
Fő fizikai felmérés során szenvedett balesetet, további 1 Fő beavatkozás közben, dugólétra
legalsó fokáról történő rossz lelépés következtében sérült meg.

Polgári védelmi szakterület:

Kockázatbeeslés. katasztrófavédelmi osztályba sorolás szakmai alkalmazása

A polgári védelmi szakterület a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásával
kapcsolatos feladatokat a települések polgármesterével együttműködve hajtotta végre.
A polgármesterek a 201 6-ban ismételten lefolytatott kockázatbecslési Folyamatok
eredményeképpen illetékességi területük vonatkozásában nem kezdeményeztek átsorolást.

A te]epülési. a telejülési összesített veszély-elhárítási tervek elkészítésének támo2atása. a
tervek meEléte. tartalma:

A Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi területén munkahelyi veszély-elhárítási terv
nem került kidolgozásra. A veszélyes ipari üzemek biztonsági jelentést, biztonsági elemzést,
illetve súlyos káresemény elháhtási tervet készítenek. 201 6-ban hatósági határozattal sehol
nem kötelezett a polgármester gazdálkodó szervezetet munkahelyi veszély-elhárítási terv
készítésére. A települési tervek minden településen rendelkezésre állnak, a
veszélyeztetettségnek megfelelően a szükséges mellékletek, résztervek kidolgozásra kerültek.
A tervek a tartalmi és formai követelményeknek, felépítésük az egységes szerkezeti stniktúrát
követi. Tartalmi és formai megfelelőségük 201 6-ban ellenőrzésre került.
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A járási tervkivonatok felülvizsgálata a kirendeltségi összesitett terv alapján a KVMB-ek
bevonásával határidőre megtörtént. A járási VH ten’kivonatok egy-egy példánya az illetékes
Helyi Védelmi Bizottság titkárságán is rendelkezésre áll.

Megel6zési, beavatkozási feladatok végzése, helyi szervek polgári védelmi tevékenységének
Felügyelete

Az ellenőrzések rögzítése a KAP Online hatósági Adatszolgáltatási felületén minden esetben
megtörtént. Az ellenőrzéseket a polgári védelmi felügyelő, a HTP parancsnok, illetve
helyettese és a katasztrófavédelmi megbízottak folytatták le. Ezen Felül a katasztrófavédelmi
megbízottak tűzvédelmi szakterületen 271 db, vízügyi szakterületen 76 db ellenőrzést
folytattak le. amely 201 5-ős év értékeihez képest több mint 20%-os emelkedést mutat.

A hatályos jogszabályok alapján 3 település I., 10 település II. katasztrófavédelmi besorolású
ehhez igazodva kijelölésre kerültek a közbiztonsági referensek. Jelenleg a kijelölésre
kötelezett települések közül csak Városf?ildön nincs kijelölt közbiztonsági referens, a
katasztrófavédelemmel és a honvédelemmel kapcsolatos feladatokat a jegyző látja eL.
Munkájuk irányítását a KVMB-ek útján a polgári védelmi felügyelő végzi.

Tekintettel a rendkívüli téli időjárási helyzetekre való felkészülés fontosságára minden év
október 31-ig a települések bevonásával pontosításra kerülnek a lehetséges közúti kockázati
helyszínek, a hó eltakarításba bevonható technikai eszközök, melegedő helyek, külterületeken
élők. élelmiszerboltok, hajléktalan szállások adatai .A pontosítást követően a bejelentett
változások, a technikai eszközök meglétének és működőképességének ellenőrzése
végrehajtásra került.

A gázszolgáltató által végzett gázóra felülvizsgálatok során Kecskeméten több társasházban is
ideiglenesen lekapcsolták a szolgáltatást, amíg a lakóközösség a gázórák cseréjét nem hajtotta
végre. Ideiglenes elhelyezésre nem volt szükség, tisztálkodási lehetőséget az önkormányzat a
kijelölt oktatási intézmények tomatermeinél lévő öltözőkben biztosította. A helyszíni
igényfelméréseket a parancsnok-helyettes és a katasztrófavédelmi megbízott végezte a
közbiztonsági referens bevonásával.

Illetékességi területünkön természeti eredetű katasztrófahelvzet 2016-baii nem alakult ki. A
Belügyminisztérium EBR42 rendszerében a vis maior pályázatot egy településünk sem
nyújtott be.

Lakosságvédelmi intézkedésre 3 esetben került sor. Mindhárom esetben közterületen végzett
gépi fl5ldmunkák következtében átvágtak egy-egy gázvezetéket, ezért a kijelölt biztonsági
övezetben elzárkózást, illetve kimenekítést rendeltek el. 2016. szeptember 19-én Lajosmizsén
lakóépületből 2 fő, általános iskolából 500 Fő kimenekítésére, október 14-én
Kunszentmiklóson óvodából 66 Fő kimenekítésére és lakóépületben 3 Fő elzárkózására,
október 17-én Dunavecsén az általános iskolából 252 Fő, a bölcsödéből 30 Fő kimenekítésére
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és lakóépületben 15 elzárkózására intézkedtek koLlégáink. A parancsnoki jekntések az 50 föt
meghaladó lakosságvédelmi intézkedésekre vonatkozó előírás szerint elkészültek.

Az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása és felkészítése.
A munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakíiásnak helyzete

A Hivatásos Tűzoltóparanesnokság az önkéntes, Illetve köteles polgári védelmi szervezetek
magalakításához szükséges megalakítási okmányokkal rendelkezik. 2016-ban Fülöpjakab.
Kunszállás és Szabadszállás településeken riasztási gyakorlattal egybekötött alapképzés került
végrehajtásra a települési köteles polgári védelmi szervezetbe beosztott állomány részére.
Ezzel minden településen megtartásra kerültek a polgári védelmi alapképzések.

Komplex külső védelmi terv gyakorlat került lebonyolításra Kecskeméten (09.28.), Részleges
külső védelmi ten’ gyakorlat egy településen került végrehajtásra, Dunavecsén (11.24.). A
gyakorlatok minden esetben megfelelő értékelést kaptak.

A járási mentőszervezetek tekintetében éves ismétlő gyakorlatot a Hírös Vakond
Mentőcsoport tartott. 201 6-ban települési önkéntes mentőcsoport alakult: Kecskeméten,
Kunszentmiklóson és Városmldön. A mentőcsoportok alapképzésen, valamint összevont
rendszerbeállitó és minősítő gyakorlaton vettek részt. Minden gyakorlat eredményesen zárult,
Így a Hivatásos Tűzoltóparanesnoksághoz tartozó települési mentőcsoportok megfelelnek az
előírt szakmai követelményeknek. szükség esetén bevethetőek.

Munkahelyi polgári védelmi szervezetek létszáma változatlan maradt. A munkahelyi polgári
védelmi szervezetek állománya részt vett a belső védelmi terv, illetve a súlyos káresemény
elhárítási terv gyakorlatok lebonyolításában.

A lakosság távolsági védelmének koordinálása

A Települési Veszély-elhárítási Terv részét képezi a „Kitelepítési-befogadási részterv” amely
az érintett településeken elkészült.

Az érvényben lévő koncepció szerint alapvetően, a dunai, illetve tiszai árvízi
veszélyezettségből, valamint a paksi atomerőmű által okozott potenciális nukleáris
veszélyeztetettségből adódó események miatt került kitelepítés/befogadás megtervezésre az
alábbiak szerint:

Veszélyeztetettség kitelepülő befogadó település
település
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árvíz Tiszakécske Kecskemét

árvíz Tiszaug Nyárlőrinc

árvíz Apostag Szabadszállás

árvíz Dunaegyháza SzabadszáHás

árvíz Dunavecse Kunszentrniklós/ Szabadszállás

árvíz Szalkszentmárton Kunszentmiklós

árvíz Tass Kunszentmiklós

nukleáris Dunaegyháza Gyöngyösi Mátrarüred/ Mátraházal
Mátraszentimre

. Tiszakécske, Tiszaug. Lakitelek, Nyárlődnc,
nukleáris Dunaszentbenedek Kerekegyháza, Lajosmizse, Petöflszállás,

I Kiskunfélegyháza

nukleáris Géderlak Kecskemét

nukleáris Kiskőrös- Kecskemét
Erdőtelek

A Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság 5-2015. és a 6-2015. számú MVB határozatokban
befogadási feladatok végrehajtására kijelölt települések esetében kivétel nélkül elkészültek a
befogadási tervek. A befogadó objektumok, létesítmények hatósági kijelölő határozatait az
érintett polgármesterek elkészítették, a határozatok egy példánya az igazgatóságra
megküldésre került.

A kitelepítés személyszállítási feladatainak végrehajtása érdekében az igénybe vehető
technikai eszközök határozatokkal történő kijelölését a polgármesterek végrehajtották, a
határozatok egy-egy példánya Szintén megküldésre került az igazgatóság részére.
Kecskeméten a Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának, bevonásával
ellenőriztük az árvízi befogadó-helyeket (sportcsamokok, tomatermek). az ANTSZ OTH
ajánlásának figyelembe vételével csökkentek az egy-egy intézményben befogadható
létszámkeretek.

A köznevelésben részt vevők katasztrófavédelmi felkészítése:
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A katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot a Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon 201 6-ban
o f5 teljesített, akik elsősorban Kecskemét ás Tiszakécske városok középfokú oktatási

intézményeiből jelentkeztek. A tanulók a közösségi szolgálatot sikeresen teljesítették,
részükre az előírt igazolásokat a diákok, illetve az oktatási intézmény kérésére kiállításra
került. A küldő iskolákkal a kirendeltség az előírtak szerint együttműködési megállapodást
kötött. A Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnál kijelölt koordinátorok és mentorok
személyében változás nem történt.

2016. április 05-én Kecskeméten került sor a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági
verseny helyi fordulójának lebonyolítására. Az általános ás középiskolás kategóriában
összesen 29 csapat 116 fővel vett részt, így az előző évhez képest a csapatok száma
jelentősen, 30%-kal emelkedett, amely a kecskeméti helyi verseny lebonyolítási rendszerének
átgondolását teszi szükségessé.

Az iljúságfelkészítés keretén belül általános iskolás és óvodás csoportok látogattak el a HTP
re, ahol a korosztályuknak megfelelően ismerkedhettek meg a tűzoltók mindennapi életével és
a munkájuk során használt eszközökkel.

Az ifjúság felkészítésébe az önkormányzati tűzoltóságok, illetve az önkéntes tűzoltó
egyesületek is bekapcsolódtak, amelyek a helyi iskolákban. óvodákban mutatták be a
tűzokóságok, a katasztrófavédelem tevékenységét.

LúossáE felkészítése (aktív ás passzív módszer)

Aktív módszerrel: A 2016. április 5-én a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági
verseny helyi fordulója, illetve május 29-én nyílt napot tartottunk a Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságon.

Az érdeklődők megtekinthették a tűzoltószereket ás eszközöket és betekintést nyerheuek a
híradó ügyelet munkájába is.

Passzív módszerrel: Az előzö évekhez hasonlóan elektronikus úton a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján keresztül tájékozódhat a lakosság. Továbbá a
rendkívüli időjárással kapcsolatos lakossági tudnivalókról tájékoztató anyagot biztosítottunk a
települések részére, amelyek többsége a települések honlapján meg isjelent.

A külső védelmi tervek nyilvános változata az érintett polgármesteri hivatalokban
hozzáférhető, Kecskemét MJV honlapján elektronikus formában el is érhető. A KVT
gyakorlattól a település honlapján keresztül ás szórólap formájában is tájákoztatásra került a
lakosság.

Különleges jogrend idején történő továbbműködésre való felkészülés helyzete

A 2016. március 10-én értesítési ás készenlétbe-helyezési gyakorlat került elrendelésre. A
gyakorlat során minden berendelt személy normaidön belül beérkezett szolgálati helyére.
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A HTP értesitési terve. valamint a készenlétbe helyezési terve naprakészek, pontosításukról a
polgári védelmi felügvelö. illetve a kecskeméti katasztrófavédelmi megbízott gondoskodik.

A Hivatásos Tűzoltóparancsnoksághoz tartozó járásokban a Helyi Védelmi Bizottságok (a
továbbiakban: HVB) működése folyamatos volt. Munkájukban a kijelölt katasztrófavédelmi
elnök±elyettesek és a KvMB-k aktívan rész vettek. Az előírt HVB-khez kapcsolódó jelentések
határidőre felterjesztésre kerültek. Az MVB által kezdeményezett SZMSZ módosításokat
minden HVB jóváhagyta. A HVB-k éves rendes üléseit áprilisban és októberben tartották.
Evközben a HTP, valamint a járási mentőesoportokat érintő feladatokról, jelentősebb
beavatkozásokról a HVB elnökőket tájékoztattuk.

Kecskemét Járási Hivatal vezetőjének személye változott 2016. szeptember 01 -től, ezért a
törvény erejénél fogva a HVB elnöke tisztségét az Új hivatalvezető, Labancz Attila vette át.

Hatósági és szakhatósági feladatok végrehajtásának helyzete, hatósági ellenőrzések
koordinálása

A szakterület a hatályos szabályzók aLapján az MKI által előirányzott keretszámokink
megfelelően a polgári védelmi felügyelő szakmai irányításával, a hatósági osztállyal
együttműködésben tervezi és hajtja végre ellenörzési feladatait. Az Intézkedésnek
megfelelően, 201 6-ban a szakterület elsődlegesen a KVMB-ek útján végezte a belterűleti
vízelvezetők, ár- és belvízi védművek. helyi vízkár-elhárítási tervek. belterületi veszélyes fák
fasorok, melegedő helyek, befogadó helyek, fldtani veszélyforrás (partfal), téli közúti
kockázati helyszinek. külső védelmi terv gyakorlatok, téli gépszemlék ellenőrzéseit. A
megyei hatáskörbe tartozó ellenőrzéseket hajtottunk végre a lakossági riasztó eszközök, az I.
és 11. kategóriába sorolt vízi létesítmények tekintetében.

Szőke Kálmán tít őr,: agy
ttíwltóparancsnok



2. napirendi ponthoz

Beszámoló Jakabszállás Község Képviselő-testületének a Könnycsepp
Temetkezési Kft 2017. 03. 30-ig végzett munkájáról

Jakabszállás Község Önkormányzata és a Könnycsepp Temetkezési Kft
kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötött a Jakabszállási köztemető
üzemeltetésére.

Az üzemeltető meghatározza:

- A temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási
tevékenységek ellátásának temetői rendjét.

- Biztosítjuk az eltemetés (umaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre
való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról való gondoskodást.

- Biztosítjuk a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai
berendezései, tárolók és hűtő, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei
karbantartását, és működtetjük azokat. Az új hátsó kapu melletti csap
áthelyezése, csövezése kész. Fúrót kút, kútakria kialakítása, Ott Ú csap
elhelyezése, az odavezető víz és elektromos hálózat kiépítése megvalósult.
Akadálymentesítés a ravatalozóhoz elkészült.

A kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges áramot biztosítjuk, díját fedezzük.

A ravatalozó elektromos hálózatának felülvizsgálata, javítása megtörtént.

- Gondoskodunk a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről.

- Kijelöljük a temetési helyeket. Megtörtént az új parcella kialakítása. A
kiosztásra váró területet évi 2 alkalommal megtárcsáztattuk, az utolsó alkalmat
kivéve, amikor kaszáltattuk a gyepesedés reményében. Gondozzuk a
hadisírokat. A temető szabályzatát, térképét kifüggesztettük,vezetjük a
nyilvántartó könyveket.

- Elvégeztük a temető és létesítményeinek tisztán tartását, tisztasági festését. A
spaletták, a szociális épületrész nyflászáróinak mázolása teljesen elkészült. Az
épület verébdeszkájának mázolását folytatjuk, ha az időjárás engedi. A meglévő
kerítés oszlopainak javítására, mázolására is sor került.

Az utak karbantartását, síkosság-mentesítését, a temetőn belüli zöld felületek
folyamatos karbantartását, nyírását végezzük. Örökzöld növények, fák
telepítésére is sor került. A veszélyes fák kivágását vagy metszését kosaras
autóval, alpin technikával oldottuk meg. Elvégeztük az életveszélyes sírok
balesetveszélyének elhárítását.



- Szelektíven összegyűjtjük és elszállíttatjuk a hulladékot ez évi kb.: 350
köbméter. Megtörtént az űj hulladéktároló keretek kialakítása, elhelyezés a
temető területén. Sor került az illegális szemétlerakó helyek felszámolására a
törmelékek elszállítására.

- A temető működtetésével felmerülő közüzemi szerződéseket megkötöttük, a
közüzemi szolgáltatókkal, (víz, villany, hulladékszállítás) a közüzemi díjakat
fizetjük.

2016-os évi víz számla bruttó összege: 88.107 Ft

2016-os villany számla bruttó összege: 46.84 1 Ft

2016-os szemét (nem lebomló hulladék) bruttó összege: 53.340 Ft

(A lebomló zöld hulladék szállításának összege itt nem szerepel).

Kiskunfélegyháza, 2017. 03. 30.

Babó István Csaba
vállalkozó



Jakabszállási Polgármesteri Hivatal .Jevzöic
6078 Jakabszállás. Petőfl Sándor u. 14.

lel: (‘76) 581-801
E-mail: jegvzo@ jakabszallas.hu

Előterjesztés
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testületének

2017. április 24-i ülésének 3. napirendi pontjához

Tár2v: Tájékoztató a 2016. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
96. *. (6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat gyermekjó]éti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról évente átfogó értékelést készít, melyet a képviselő-testület megtárgyal.

Gyermekvédelmi feladatok

Településünk állandó lakosainak száma: 2708 fű, ebből 501 fő kiskorú.
2015. szeptember 1-jétől a települési önkormányzat jegyzőjének feladat-és hatásköre:

- gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,
- megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre valójogosultságát,
- megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált

gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennál lását,
- a törvényben előírt feltételek esetén megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

jogosult gyermek után a gyermeket családba fogadó gyámnak kirendelt hozzátartozó pénzbeli
ellátását

- ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és
gyámügyi feladatokat.

Társhatóságok, bíróságok kérésére gyámsági, gondnoksági, gyermek elhelyezési ügyekben 12 családnál
kellett környezettanulmányt készíteni.

A gyermekek védelmét szolgálja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása.
hogy a gyermek szociális helyzete alapján
- jogosult a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben

(továbbiakban: Gyvt.) ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és — a feltételek
fennállása esetén — a szünidei gyermekétkeztetésnek,,

- természetbeni támogatásnak
- más jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményeknek (p1. tankönyvtámogatás, kollégiumi díj)
az igénybevételére.

Települési önkormányzat jegyzője egy év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát amennyiben

a) a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át (a nvugdzjmininwm 28.500.-Ft)) feltéve, hogy a vagyoni
helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének húszszorosát, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
hetvenszeresét.

b) családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140 %-át nem
haladhatja meg, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy nagykorúvá vált gyermek tanulmányokat folytat
és megfelel a Gyvt. 20. (3)-(4) bekezdésében foglalt feltételeknek. (A vagyoni helyzet vizsgálata
ci) pontban leírtakkal egyezőek).



Tavaly átlagosan 55 család 107 kiskorú gyermeke és 10 fiatal felnőtt tagja részesült kedvezményben.

Az 55 család közül egy gyermekes családok száma 19, két gyermekes családok száma 19, három gyermekes
családok száma 10, négy vagy öt gyermekes családok száma?.
A támogatott családok közül 19 kérelmező egyedülálló szülő.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 117 gyermek illetve fiatal felnőtt családjában az
egy főre jutó családi jövedelem:

Nyugdíjminimum
Nyugdminimum Mc, Illetve annál több, de

Nyugdminimumot
nyugdíjminimum 130 %-út

felét nem érlel a nyugdíjminimumot nem
eléri, de annak 130 %-áL

meghaladja, de annak 140 %-út

éri cl
nem haladja meg

nem haladja meg

3 gyermek 36 gyermek 72 gyermek 6 gyermek

Azon gyermekeknek akiknek tárgyév augusztus l-jén és november 1-jén rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága fennáll a települési önkormányzat jegyzője tárgyév augusztus illetve
november hónapjában természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer
vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
2016. évben a kiosztott Erzsébet utalvány értéke 1 444 000,-Ft.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermeket családba fogadó
gyámnak kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és
nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmüvészeti életjáradékban,
átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak
járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről
szóló jogszabály hatálya alá tartozik.
A pénzbeli támogatás havi összege — gyermekenként - az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 22 %-a.
2016. évben ilyen pénzbeli ellátás kifizetésére és az ehhez kapcsolódó pótlék folyósítására sem került sor.

Az elmúlt évben elutasított rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem nem volt.

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményében az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások
közül csak az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
A gyermekek szervezett étkeztetését Jakabszállás Község Onkormányzata irányítása alá tartozó
Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde konyhája biztosítja.

A Gyvt. 21/B. *-a alapján az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:

u) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek,
civ) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási
és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
ac) nevelésbe vették;

b) az 1—8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

hu) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
hh) nevelésbe vették;



c) azon ci) és b) Pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó
fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;
ci) az 1—8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
cia) nevetésbe vették, vagy
dl;) utógondozói ellátásban részesül.

(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell
biztosítani:

ci) az 1—8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
b) az 1—8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket neveLnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés h) pont
hu) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekérkeztetésben;
c) az (1) bekezdés a), b) és ci) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg Vagy fogyatékos gyermek számára,
feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

Gyermekétkeztetést havonta átlagosan 252 fő veszi igénybe. Ebből általános iskolás 150 fö, óvodás
gyermek 80 fő, bölcsődés gyermek 22 fő.

2016. évben kedvezményben részesültek:

fl 100 %-os térítési 50 %-os térítési
díj kedvezmény díj kedvezmény

Bölcsődés 19 gyermek --

Óvodás 73 gyermek --

Iskolás 73 gyermek 31 gyermek

Az étkezési térítési díj kedvezményben részesülők támogatása az elmúlt évben 11.107.060,- Ft kiadással
jart.

A Gyvt. 21/C *-a 2016. január 1-jétől új ellátásként vezette be a szünidei yermekétkeztetést.
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére
a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermekek részére ingyenesen biztosíthatia.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén:
- a bölcsődei ellátásban, mini bölcsödében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesűlő gyermekek

számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi
munkanapon,

- az iskolás gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet
időtartamára eső valamennyi munkanapon, valamint az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez
igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köte]es
megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az
adott gyermek részére biztosítani.



A települési önkormányzat a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről
gondoskodik. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség a szünidei gyermekétkeztetés az étel
elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható.
Településünkön az étel helyben történő elfogyasztására nincs lehetőség, ezért az önkormányzat a szünidei
gyermekétkeztetést az étel elvitelével biztosítja.
2016. évben 44 gyermek számára igényeltek szünidei étkeztetést. Az elfogyasztott adagok száma 605,
melynek értéke 134.000,- Ft.

A Gyvt. 67/A. Fa értelmében
hátrányos helyzetű avermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek. aki
esetében az alábbi körülmények közül ey fennáll:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együti nevelő
mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családhafogadó gyám legmagasabb iskolai
végzettsége alapfokú — (alacsony Iskolai i’ég:euiség, inc/vizek igazolása a kéreknibeiz ‘izeg/dl Önkéntes
nvütuko:aua/ történik)

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelö szülők
bármelyike vagy a esaládbafogadó gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására jogosult
vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ — (alacsony Joglalko:íaíonság. nzelvnek
finzállcisár u; eljáró hatóság ellenőrzi)

- a gyermek szegregáwmnak nyilvánított lakókörnyezetben. vagy az eljárás során felveti
környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakáshan, illetve olyan
lakáskörülmények kötött él. ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges
feltételek — (elégtelen lakókörn vezet, illetve lakáskörülnzénv)

I lalmozottan háttányos helyzetű yermek: az a rendszeres gyermekvédelini kedvezményre jogosult
gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony
foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) letzalábh kettő fennáll.

2016 évben 24család kérelmezte a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítását.
II család 23 gyermeke részére hátrányos helyzet, 13 család 31 gyermeke részére a halmozottan hátrányos
helyzet megállapítására került sor.

Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006 (111.1.) Önkormányzati rendelete
szabályozza a tanyagondnoki szolgáltatás ellátási területét.
A tanyagondnoki szolgálat alapellátási feladatát Jakabszállás község közigazgatási területének [L és IV.
külterületi körzetében látja el.
Az ellátási területen élő óvodás, iskolás korú gyermekeknek az önkormányzat által fenntartott közoktatási
intézménybe történő szállítása az alapfe]adatok közé tartozik. A szállítás ingyenes.
A szülő kérelmére tavaly 3 gyermekek szállítása történt az oktatási intézménybe.
A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatokat valamint az egyéb szolgáltatási
feladatokat egy tanyagondnok látja el, Így az összes külterületi lakosság számára ez a szolgáltatás még
nem biztosított.
Az igények teljes mértékben történő kielégítéséhez - az ellátandó feladatok sokrétűségére tekintettel -

szükség lenne még egy tanyagondnoki szolgálatra és gépjárműre.

Jakabszállás, 2017. április 18.

Hegedűs Gáborné dr.
címzetes főjegyző



Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ
Gyermekj óléti Szolgálata Jakabszállás

6078 Jakabszállás, Ady E. u. 5. 2 Tel.: 76/382-558
E-mail: gyermekjolet®jakabszallas.hu

ÉVES BESZÁMOLÓ
2016

2016. január 1-jétől a családsegités csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan — egy Szer
vezeti és szakmai egységben — működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgá
lat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében.

A család- és Eyermek jóléti szolálat feladata;
A család- és gyermekjóléti szolgálat el]átja a Gyvt. 39. (2)-(4) bekezdése, 40. -a, valamint
az Szt. 54. -a szerinti feladatokat.
A családsegités és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális se
gítömunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások
közvetítésével látja el.

Személyi feltételek
2016. június 1-étöl kolléganőm távozását követően a családsegítői feladatot egyedül látom el.
A családsegítő munka mellett még 3 településen (Orgovány, Helvécia, Ballószög) a szakmai
vezetői feladatokat is ellátom.
Rendelkezem ajogszabályi előírásoknak megfelelő felsőfokú szociális munkás végzettséggel.

Tár2yi feltételek:
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az Idősek Nappali ellátása épületében rendelkezik kü
lön irodával, az Ady E. u. 5. szám alatt. Ez az ügyfelekkel folytatott személyes és zavartalan
beszélgetések terén nagyon előnyös.
A technikai feltételek megfelelöek. Rendelkezésre áll számítógép, telefon. fénymásoló és in
ternet hozzáférés.
A családlátogatásokat és a környezettanulmányok készítését szolgálati jármüvel, illetve saját
kerékpárral oldom meg.

Ellátohak köre:
Jakabszállás állandó lakosainak száma 2016-ban 2708 fő. ebből 501 tő kiskorú.
A gondozási esetek számát tekintve 2016-ban 39 család állt gondozásban, ami 88 főt jelentett.
Ebből kiskorú 37 Fő, ami 16 családot jelent. A felnőtt lakosság közül 28 fő kérte a szolgálat
segítségét folyamatosan.
Az év folyamán 10 gyermeket vettűnk gondozásba, ami 5 családot érintett. A családokkal
történő kapcsolatfelvétel 3 esetben történt ajelzőrendszer tagjainak, I esetben a gyámhatóság
kezdeményezése és I esetben a szülő jelzésének alapján.
Emellett 44 főt láttunk el tanácsadottként, ami azt jelenti, esetükben gondozásra nem volt
szükség, de több alkalommal is igénybe vették a szolgálat segítségét.
82 Fő egyszeri alkalommal jelent meg a szolgálatnál.

Szakmai tevékcnysé2:
2016 jan. 1-én megalakultak a Család- és Gyermekjóléti Központok. A hatósági intézkedések



a központ feladat körébe tartoznak. Az új feladatmegosztás fokozott együttműködés kialakítá
sát követeli meg a szolgálatok és a központok között. Az év elején átadásra kerültek a véde
lembe vett, nevelésbe vett gyermekek esetei.
Az együttműködés elsősorban a védelembe vételt érinti, mikor a hatósági döntést követően az
esetmenedzser is belép a család életébe.
Jakabszállás település esetmenedzsere Gáncsné Tóth CsiLla. Minden csütörtökön déLelőtt jön a
településre.

A gyennekvédelmi alapellátás keretében a gyermekek és családjaik együttműködése az ön
kéntességen alapul. Onkéntes megkeresés, illetve a jelzőrendszer által történt jelzés alapján
kerülök elsősorban kapcsolatba a családokkal. Felkínálom a szolgálat segítségét. Ha a család
elfogadja a segítséget, elindul a családgondozás, megállapodás kőtése, ki milyen feladatot
vállal a probléma megoldása érdekében. Mivel a kapcsolatfelvétel a legtöbb esetben továbbra
sem önkéntes, megnehezíti az együttműködés kialakulását. mert gyakran kell a munkámat
nyíltan vagy burkoltan ellenálló családokkal kezdeni. Eredményként könyvelhető el. ha sike
rül az ellenállást együttműködésbe fordítani. meri csak ezután kezdődhet meg az érdemi mun
ka a probléma megszüntetése érdekében.
Ila az alapellátás keretében történő esaládgondozás nem vezet eredményre, javaslatot kell
tenni a védelembe vételre. A védelembe vételi javaslat elkészítése előtt esetkonferenciát kell
összehívni. Az esetkonferencia célja a család és a gyermek veszélyeztetettségének megoldá
sában érintett szakemberek tapasztalatcseréje, a probléma és ajavaslat megfogalmazása.

2016-ban 3 esetben tartottunk esetkonferenciát gyermekek ügyében. I felnőtt esetében is
esetkonferenciát kellett összehívni, felnőtt gyermekei nem megfelelő gondoskodása miatt,
ebben az esetben sajnos nem sok eredményt tudtunk elérni az együttműködés hiánya miatt.
S esetben tartottunk esetmegbeszélést, gyermekek és felnőttek ügyében is.
2016-ban 4 esetben kellett védelembe vételi javaslatot tenni. Védelembe vételre két esetben
került sor, ami 7 gyermeket érintett (I eset: szülő psziciátriai betegsége, érintett 2 gyermek, 2
eset: esaládon belüli erőszak, érintett 5 gyermek). További két esetben a védelembe vételi
eljárás folyamatban van (I. eset: szülöi elhanyagolás. iskolai magatartási problémák, érintett 6
gyermek; 2. eset: kapcsolattartási problémák, érintett I gyermek).

Lezárásra 10 eset került, ami 18 gyereket érintett. A lezárásokra azért került sor, mert, a gon
dozásba vétel oka megszűnt, a gyermekek nagykorúak lettek, több család elköltözött a telepü
lésről, így megszűnt a Gyermekjóléti szolgálat illetékessége.
24 felnőtt eset került lezárásra. Ezekben az esetekben a probléma megoldódott. Az ügyfelek
döntő többsége a továbbiakban nem kérte a szolgálat segítségét, amikor tájékoztattuk őket,
hogy 2016. jan. 1-től kötelező ahavi 3 személyes találkozás megszervezése a gondozás során.
Mivel az ő ügyük legtöbb esetben ezt nem igényelte, elegendő volt a havi 1-2 találkozás, Így
kérték a megállapodás megszüntetését. A továbbiakban is bejönnek a szolgálathoz, de tanács
adottként vagy egyszeri esetként kezelem őket.

Az alapellátásba került gyermekek főként, gyermeknevelési problémák, szülői elhanyagolás,
szülők közötti konfliktus, magatartási-, tanulási zavarok vagy a szülők vagy a család életvitele
miatt kerülnek ellátásba. A családok többségében jelentkezik az anyagi, megélhetési gond is,
ami jelentősen befolyásolja a család életét, kihat egyéb problémák megjelenésére.

A Család- és Gyermekjóléti szolgálat családsegítőjeként a szülőkkel és a gyermekekkel állan
dó kapcsolatot tartok, havonta 3 személyes találkozás megszervezésére kerül sor (szükség
estén több is), ebből legalább egyszer meglátogatom a családokat, figyelemmel kísérem az
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életvitelüket és törekszem a személyes segítő kapcsolatot kiajakítására. Információkkal, segítő
beszélgetéssel. tanácsadással. hivatalos ügyeikben való közreműködéssel. illetve más szolgál
tatásba való közvetítéssel igyekszem segíteni a gyermekeknek, illetve szüleiknek.
Az elmúlt évben 264 alkalommal történt családlátogatás.

A felnőtt lakosok eLsősorban információ hiány, anyagi problémák, ügyintézésben való járat
lanság miatt veszik igénybe a szolgálat segítségét. illetve egyedül élő idősként kerülnek kap
csolatba a szolgálattal. Az egyedül élő (esetenként gyermektelen) időseknek, amellett. hogy
segítek intézni ügyeiket, szükség esetén közvetitem számukra a helyben igénybe vehető szol
gáltatásokat (szociális étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás). 2 esetben Szociális ott
honba való elhelyezés segítése vált szükségessé.

2016-ban is segítséget nyújtottam a lakosság, illetve bizonyos csoportok számára meghirdetett
pályázatok igénybevételében:

o Erzsébet program keretében 6 fő nyugdíjasnak segítettem fürdöbelépő, ill. üdü
lési pályázat, 2 család Számára pedig a nagycsaládosok számára hirdetett üdü
lési pályázat benyújtásában.

o Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett háztartási nagygépek (hű
tőgép) energia megtakarítást eredményező cseréjét támogató pályázat benyúj
tásában 4 főnek.

o Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a EDF Démász Zrt közösen meghirdetett
pályázatára 31 főnek segítettem pályázatot benyújtani. A program sikeressége
érdekében folyamatos kapcsolatot tartottam telefonon vagy e-mailben a Ma
gyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársaival.

A Család-és Gyermekjóléti szolgálat 201 6-ban végzett szakmai tevékenységének száma:
1023, ebböl:

• információnyújtás 181
• segítőbeszélgetés 301
• tanácsadás 168
• hivatalos ügyekben való közreműködés 412
• közvetítés más szolgáltatásba 13

• Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez Pénzbeli 83
Természetbeni 12

• konfliktuskezelés 22
• kríziskezelés 6
• szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása
• adományozás 75

Szakmai vezetöként Orgovány. Ballószög és Helvécia településen dolgozó családsegítő kollé
gák számára rendszeresen tartok szakmai megbeszéléseket. Napi szinten keresnek telefonon
tanácskéréssel egy-egy ügy kapcsán felmerülő probléma miatt.
Igyekszem negyedévente felkeresni mindenkit a telephelyén, hogy közösen átnézzük az ese
teket, dokumentációk vezetését.

Márciusban ás áprilisban részt vettem a család- és gyermekjóléti szolgálatok átalakításával
foglalkozó Regionális Szakmai Napokon Lajosmizsén és Nagyszénáson.
Márciusban a kecskeméti Rendőr-főkapitányságon tartott Bűnmegelözési Fórumon.
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Májusban Kecskeméten a külföldi állampolgárságú gyenTiekek helyzetéről tartott előadáson.

Felmerülő problémák1 mcEoldások:
Az elmúlt évben 12 jelzés érkezett általános és középiskoláktól, amiben főként a gyermekek
magatartási, beilleszkedési problémáit, igazolatlan hiányzásait jelezték. Ezek az esetek gyak
ran szakember (pszichológus) segítségét igényelték. A településen a gyermekek pszichológiai
ellátása 2016-ban is megoldott volt, hetente egy alkalommal (keddenként) jár a Nevelési Ta
nácsadó pszichológusa a helyi általános iskolába. 2016-ban szorosabb együttműködés van az
iskolában a pszichológussal, melynek eredményei már jelentkeznek beszámolójuk szerint.
Viszont a jelentkezést követően továbbra is hosszú a várakozási lista, ez gyakran okoz nehéz
séget a problémák megoldásában. Családsegítőként igyekszem a szülőket nevelési, életveze
tési tanácsokkal ellátni, de ez nem pótolja a szakember közreműködésének hiányát.

Az a tapasztalatom, hogy a családok problémái egyre összetettebbek: gyermeknevelési, csalá
di konfliktus, életviteli és anyagi gondok (munkanélküliség) mellett megjelenik a magatartás
zavar, a beilleszkedési nehézség, a szülői elhanyagolás, valamint a családon belüli bántalma
zás is.
Egyre több a gyermeknevelés terén jelentkező probléma, a szülők következetlen ráhagyó ne
velési módszereket alkalmaznak, nem fordítanak kellő oda6gyelést gyermekeik tanulmányi
munkájára, szabadideje hasznos eltőltésére, illetve aktuális problémáira. Sajnos a szülők sem
mutatnak gyermekeik számára sok esetben megfelelő mintát, mert mint tudjuk mindannyian,
a szülő minden tekintetben minta gyermeke számára, de amiben ez mégis legszembetűnőbben
látszik, az a gyermek viselkedése, az általa elsajátított szokások ás szabályok rendszere.
Az iskola arról számol be, ezek jó részét már nem tudják kezclni, ilyenkor jclzéssel élnek a
gyermekjóléti szolgálat felé.
Nagyon fontos, ha felismerik ezt a problémát szakemberként, már időben jelezzék, a szülők és
a gyermek minél korábban megkaphassa a szükséges segítséget, mert a berögzült szokásokat
már nagyon nehéz alakítani.
Ezekben az esetekben igyekszem hasznos, gyermeknevelés szempontjából célravezetőbb ta
nácsokkal ellátni a szülőket, valamint a Nevelési Tanácsadóhoz, bizonyos esetekben gyer
mekpszichiáterhez irányítani a szakember segítségét igénylő eseteket. Azonban lehet, hogy
csak hosszú hónapok után kerül a gyermek a szakemberhez és nem is feltétlenül mindig a
gyermek az, aki kezelésre szorul, mivel ő csak a tünethordozó.
Szinte minden gondozásomban álló család súlyos anyagi, megélhetési problémákkal is küzd,
ami főként a munkanélküliségből adódik. Gyakran ezek a problémák vezetnek családi konf
liktusokhoz, ami később a gyermekek viselkedésében, magatartásában is érzékelhető. Sajnos
az a tapasztalatom, ehhez időnként maguk a szülők is hozzájárulnak, munkához való nem
megfelelő hozzáállásukkal.
Legtöbben már évek óta munkanélküliek vagy egészségkárosodás miatt munkaképesség
csökkentek, ami hátráltató tényező a munkaerőpiacon. A segítségnyújtás érdekében a foglal
koztatással kapcsolatos információkról folyamatosan tájékozódom a munkaügyi központ hon
lapjáról, a meghirdetett álláslehetőségeket kifüggesztem az intézmény hirdetőtábláján, ahol
bárki megtekintheti. Munka után érdeklődőknek segítséget nyújtok álláskeresésben, önéletrajz
megírásában, j elentkezés e-mailben való elküldésében, telefonon történő jelentkezésben.

Észlelő és jelzőrendszer működtetése:
A jelzőrendszer tagjaival rendszeresen tartom a kapcsolatot, igyekszem az észlelő- és jelző
rendszer működését minél jobban összehangolni. Evente 6 alkalommal szakmaközi megbe
szélést tartok, melyen részt vesz a központ észlelő-és jelzőrendszeri tanácsadója, aki segíti,
támogatja ajelzőrendszeri munkát.
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A beérkező jelzéseket követően minden esetben 3 napon belül felvenem a kapcsolatot a csa
láddal, és ezt követően megtettem a szükséges lépéseket, alapellátás keretében megkezdődött
a gondozás, vagy megtörtént a szakemberhez közvetités, szükség esetén hatósági intézkedés
kezdeményezése.

Egyre több estben tartunk esetmegbeszélést, esetkonferenciát, ahol a meghívott jelzörendszeri
tagok részt is vesznek.

A jövőre vonatkozó javaslatok
A jövőben is közösen próbáljuk segíteni a szülőket a gyermekek helyzetének javítása érdeké

ben. a oktatási, nevelési intézményekkel való rendszeres együttműködésre ösztönözni. Szük
ség estén támogatni a gyermekek bölcsödébe való felvételét.

Az Éves szakmai tanácskozáson megbeszélésre kerültek a gyermekek további helyzetének
javítása érdekében felvettet javaslatok, melynek eredményeként:

• Iskola írásban jelzi. ha a szülő több esetben nem jelenik meg szülői értekezleten, fo
gadóórán és más módon sem működik együtt. Nem egyezik bele a szükséges
szakértői vizsgálat elvégzésébe, státuszmódositásba.

• A gyermekek biztonságos közlekedése érdekében kapcsolatfelvételre kerül sor a
rendörséggel, előadás tartása és kerékpárok biztonsági ellenőrzése ügyében.

• Nyári táborok megszervezése előtt az összes táborszervező intézmény, szervezet az
időpontok egyeztetése ügyében összeül (március)

Végezetül elmondhatom. hogy ajelzőrendszer tagjai jó kapcsolatban vannak egymással és a
Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal.
A szociális és gyerrnekvédelmi feladatokat ellátó szakemberek munkájukat szakértelemmel

és hivatástudattal végzik.
A szakmai együttműködés az intézmények között hatékony, mindenki együtt érző figyelem
mel törekszik a gyennekek. felnőttek helyzetének javitására.

Jakabszállás, 2016. 02. 16.

Csúd Ferenc Róbertné
családsegítő

5



a Képviselő-testület 2017. április 24-i ülésérnek
4. napirendi pontjához

Tárgy: A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. január I. napján hatályba lépett az Új hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
/továbbiakban: HÉ.!, amely Új alapokra helyezte a hulladékgazdálkodásc.

A Ht. az alábbiak szerint határozza meg a települési önkormányzatokra vonatkozó
szabályokat:

„33. (1) A települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közjeladat
ellátását a közszolgáltatóval kötött hnfladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján
biztosítja.
(2) A települési önkonnánvzat az önkonnánvzati hnUadékgazdálkodási közfeladat ellátására
közbeszerzési eljá rés! folytat le, kivéve, 1w a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban:
Kbt.) szerit?! nem kell közbeszerzési eljárást lefolytami, a hnlladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés megkötése nem tartozik a Kbt. alkalmazási körébe, vagy hu ci
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik.
(3) A felhívásban az cijánlatkérő meghatározza, hogy a közbeszerzési eljárás során milyen, a
hnUadékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ininősítéséről szóló to vény szerint
osztályba sorolt gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot vagy nyújthatnak be részvételi
jelentkezést.
34. (1) A települési önkonnányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátására a közszolgáltatóval írásbeli szerzódést köt.
(2) A települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátására csak I hulladékgazdálkodósi közszolgáltatási szerződést köthet.
3) A települési önkormányzat hufladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak a
izulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység mm őűtésáról szóló törvényben
meghatározott minőűtési engedéllyel (a továbbiakban: ‚nin őútési engedély) és a 32/A. (1)
bekezdés fl pontja szerinti megfelelóégi véleménnyel rendelkező gazdasági szereplővel
köti, et.
(4) A települési önkonnánvzat a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérően azzal a 32/A. s
(1) bekezdés f) pontja szerinti tnegfelelőségi véleménnyel rendelkező, de ininősítési
engedéllyel nem rendelkező gazdasági szereplővel is köthet hzdladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést, amelynek tagjai - az államot és a települési önkormányzatot
kivéve - valamennyien rendelkeznek minősítési ciigedéllyeL
(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek legalább az alábbiakat kell
tartalmaznia:
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Jakabszállás Község Polgármestere
ci) a közszolgáltató, illetve ci tagok azonosító adatait (név, cím, KUJ- és KTJ-azonosító,
statisztikai számjel),
b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezését,
c) a közszolgáltatási területet,
cl) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartamát.
(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a köz.szo1gá1tató’aI legfWjehh 10 évre
köthető meg.
(8) A hzdladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható, valamint az ingatkmhasználó
kérését-e önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben szüneteiteihető.
(9) A lakosság tájékoztatása érdekében a települési önkormányzat a közszolgáltatási
szerződés közzétérelről a helyben szokásos módon gondoskodik.
35. ‚ (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja

ci) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartahnát, a közszolgáltatási terület
határait az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal
összhangban.
b) ci közszolgáltató tagjai, illetve tíz alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási
tevékenységet, továbbá ci tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgálratás egészéhez
viszonyított arányát, ha ci közszolgáltatást ci közsz()lg(lt(lt(í több tagja, illetve alváücdkozó
végzi;
c-) tíz önkormányzati hnllaclékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és módját, a
közszolgáltató és tíz ingatlanhasználó ezzel összejiggő jogait és kötelezettségeit, valamint ci
hulladékgazdálkodási közszolgáltatcísi szerződés egyes tartalmi elemeit;
d) az önkormányzati hullaclékgczzdálkodási közfeladat igénybevételének miniszteri rendeletben
nem szabályozott módját ésfeltételeit;
e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési
kötelezettségei, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az
ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit;

f az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;
(2) A települési önkormányzat gondoskodik tíz elkülönített hulladékgvűjtési rendszer helyi
feltételeinek megszervezéséről.
36. (1) A települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási jdadataik ellátása érdekében
egymással társidhatnak. A társulás tartalmát és jdtételeit a helyi önkormányzatok
tcírsulcísaira vonatkozó jogszabályok keretei között társulási megállapodásban állapítják meg.

(2) A hídladékgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzati döntés meghozatala előtt
ci nyilvánosság véleményének megismerése érdekében közmeghallgatás tartható.
(3) A települési önkormányzat közmeghallgatcíst tart ci települési hulladék elkülönített
gyűjtésének bevezetésével kapcsolatos döntések meghozatala előtt.
37. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a települési önkormányzat a
Polgári Törvénykönyvben meghatározott felmondási okokon túlmenően e törvény alapján
akkor mondhatja fel, ha ci köz.szolgáltató
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó
jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek
tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapította,
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Jakabszállás Község Polgármestere
b) ci szerzőcMhe,z megállapított kötelezettségét nekifelróható módon súlyosan megsértette.
(Ja) A 2016. április 1-jé! követően inegkötöu huUadékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést atelepülési önkormányzat legfeljebb egy hónapos felmondási idővel felmondja, hu
a közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel vagy megfelelőségi véleménnyel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felmondási Idő legfeljebb 6 hónap. A felmondási Idő alatt a
közszolgáltató u hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul elláda.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a települési
önkormányzat képviselóttestüietén ek haladéktalanul intézkedn ie kell a
h ulladékgazdálkodási közszolgáitatós ellátásának biztosításáróL
(4) A települést önkormányzat a huUadékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
felmondása esetén a szerződés megszíínésétól az Új hzdladékgazdálkodási közszolgáitatási
szerződés hatályba lépéséig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
haladéktalanul gondoskodik.
(5) A huUcidékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás
ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvánturtásait a közszolgáltató ci
települési önkormányzatnak a hulladékgazdcílkodási közszolgáltazási szerződés megszűnése
napján átadja.
(6) A települési önkormányzrn a birtokában lévő és ci huUadékgazdálkodási közszolgáltatással
kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és ‚zvilvántartásait ci lndladékgazdálkodási
köszolgáltatási szerződés hatályba lépésének ‘lapján az Új közszolgáltatónak átadja.
37/A. Ha a települési önkormányzat ci hulladékgazdálkodási közszolgálratás ellátását a 33-
34.f4-ban Jbglultak szerint nem biztosítja, vagy ci hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a 33-
34.-ban meghatározott eljárás eredniénytelensége miatt nem biztosítható, a
katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény
szerint kell eljárni.”

Önkormányzatunk és az IZSÁK-KOM Nonprofit Kft-vel kötött közszolgálati szerződés
2016. Július 1. napján lépett hatályba. A NHKV Zrt. a jelenlegi közszolgáltató részére
kiadott 3700-83/2016. sz. megfelelőségi véleményt azonnali hatállyal visszavonta a Ht.
32/A. * (1) bekezdés g.) pontjára hivatkozva, miszerint az állami hulladékgazdálkodási
közfeladat keretében az állam a hulladékgazdálkodás Országos szintű céljainak és fejLesztési
irányainak teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális
használatának rendszerét.

A fentiek alapján nem áll fenn jelen pillanatban a Ht. 34. (3) bekezdésében szabályozott
előírás, miszerint csak megfelelőségi véleménnyel rendelkező közszolgáliatóval köthetünk
közszolgáltatási szerződést, így gondoskodunk kell a kötelezö közszoLgáítatás ellátásáról — a
jelenlegi közszolgáLtatási szerzödés (elmondása mellett — az Új közszolgáltató kiválasztására
vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig, ellenkező esetben a
katasztrófavédelemjelölné ki az átmeneti közszolgáltatót.

A feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében többszöri egyeztetést folytattunk az Izsák
kom Nonprofit Kft-vel, melynek eredményeként a jelenlegi szerződés felmondásra kerül,
illetve a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig megbízzuk az Okovíz Nonprofit Kft

(2700 Cegléd, Pesti út 65., Céj sz.: 1309086647; Adósz: 12564392-2-13, KW:lO0 279
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742; KTJ: 101 084 999) a feladatellátással. Az Ökovíz Nonprofit Kfi a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint NI. minősítéssel, és
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező nonprofit gazdasági társaság,
így alkalmas a feladatellátásra.

Mellékelem a jelenlegi közszolgáltatási szerződés megszüntetésére vonatkozó megállapodást,
az Ökovíz Nonprofit Kft-vel megkötendő közszolgáltatási szerződést, az Okovíz Nonprofit
Kft. által kiadott nyilatkozatot a feladatellátásról, az Izsák-Kom Nonprofit Kft. által
összeállított tájékoztató anyagokat.

Törvényi kötelezettségeink ellátása érdekében javaslom ajelenlegi szerződés megszüntetését,
az új közszolgáltatási szerződés megkötését a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig,
valamint a közbeszerzési tervünk módosítását is.

Á Ht. hivatkozott rendelkezése értelmében módosítanunk kell a hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 3/20 14. (IV. 08.) önkormányzati rendeletünket is, mivel az nevesíti a
közszolgáltatót. Át kell vezetni a közszolgáltató személyében — Ökovíz Nonprofit Kft. —

történt változást a rendeletünkben. Valamint fel kell tüntetni a zöld hulladékot és a szállítási
gyakoriságot kéthétről egy hétre módosítani kell.

Kérjem T. Képviselő-testületet az előteijesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni
szíveskedjenek.

Jakabszállás, 2017. április 12.

Szabó György Róbert
polgármester
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.12017. (IV. 24.)
A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala

Határozat

1.! Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-teswlew a NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 9376/20 17. nem
megfelelöségi nyilatkozatában foglaltakra tekintettel elfogadja — a határozat 1. sz.
mellékletét képező — az Izsák- Kom Nonprofit Kft.-vel megkötendő megállapodást a
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről.

2./A Képviselő-testület a hulladékról szóló 2012. évi CLXXX V. törvény 33. (1) és
37. * (4) bekezdéseiben foglalt kötelezettségei te]jesftése érdekében elfogadja az
Okovíz Nonprofit Kft-vel (2700 Cegléd, Pesti út 65., Cégj sz.: 1309086647; Adósz:
12564392-2-13, KÜJ: 100 279 742; KTJ: 101 084 999) megkötendő — a határozat 2. sz.
mellékletét képező — határozott ideig, határozott feltétel bekövetkezéséig: az Új
közszolgáltató kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes
]efolytatúsáig tartó hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelenlegi hulladékkezelési
közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás és a közszolgáltatási
szerződés aláírására.

4./ A Képviselő-testület felkéri tDvábbá polgármestert a közszolgáltatási szerződésnek
az NHKV Nemzeti HuHadékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére
történő megküldésére.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal
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4. napirendi Pont 1. melléklet

Megállapodás az Izsák- Kom Nonprofit Kft. és a település között
megkötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről

Amely létrejött egyrészről az IZSÁK-KOM Nonprofit Kft. (székhely: 6070 Izsák, Vadas
dűlő 0394/6.; Cgj.: 03-09-1 09888; asz: 12857823-2-03; képviseli: Rudics Akos ügyvezető)
- a továbbiakban: Közszolgáltató
másrészről: Onkormányzata (képviseli:
polgármester) mint Önkormányzat
- továbbiakban: Önkormányzat
- az Önkormányzat és a Közszolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek között.

Tudomásul szolgál, hogy

1. az Önkormányzat és az Izsák- Kom Nonprofit Kft. között fennálló közszolgáltatási
szerződés a jogszabályi környezewáltozásokból eredően pénzügyileg ellehetetlenült.

2. Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (1011
Budapest, Iskola u. 13.) országos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási koncepciója szerint a
Duna- Tisza közi térségben) 1 közszolgáltató látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

3. Az Önkormányzat, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv.) 13. 5(1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási feladat
ellátási kötelezettségének, illetve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 33. 50)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően eleget kell, hogy tegyen a kötelezően ellátandó
közszolgáltatás szervezésére, fenntartására vonatkozó kötelezettségének.

4. Az Ökovíz Nonprofit Kft ‚(2700 Cegléd, Pesti űt 65., cgj.: 1309086647; asz:
12564392-2-13;) — továbbiakban: Uj Közszolgáltató) nevében Agatics Roland ügyvezető,
nyilatkozik arról, hogy a társaság vállalja a településen a hulladékkezelési közszolgáltatás
folyamatos biztosítását a hatályos jogszabályoknak, önkormányzati rendeletnek megfelelően.
(lásd Közszolgáltatási szerződés tervezet)

5. Felek, a fentiekre tekintettel megállapodnak abban, hogy a közöttük 2013. január 01-el
megkötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel 2017. április
30. napjával megszüntetik.

6. Közszolgáltató, a hulladékkezelési közszolgáltatás folytonosságának biztosítása
érdekében vállalja, hogy a település Uj Közszolgáltatójának a teljesitéshez szükséges
dokumentumokat, adatokat és minden egyéb információt átad, minden szükséges
jognyilatkozatot hozzájárulást megad.

7. Önkormányzat vállalja, hogy a Közszolgáltatási szerződés érvényességének utolsó
napjáig, a Közs2olgáltató felé minden fennálló, nem vitatott tartozását kiegyenlíti.

A Jelen megállapodást aláírók kijelentik, hogy a jelen foglalt jognyilatkozatuk
érvényességéhez Onkormányzatának Képviselő- testülete

számú határozatával a hozzájárulását megadta.

Izsák, 2017

Izsák Kom Nonprofit Kft Önkormányzat

Melléklet: Agatics Roland nyilatkozata



4. napirendi poni 2. melléklet

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Hulladék gyűjtéséről, szállításárál, ártalmatlanításáról és a hulladékkezelési díj

beszedéséről

Amely létrejött egyrészről az „ŐKO VÍZ” Nonprofit Kft (2700 Cegléd, Pesti Út 65.,
(KUJ:100 279 742; KTJ: 101 084 999; cgj.: 1309086647; asz: 12564392-2-1 3; statisztikai
számjel: 12564392-3811-572-13) képviseletében eljá
ügyvezetö),
- a továbbiakban: Közszolgáltató

másrészről Önkormányzata (asr
képviseli polgármester) mint Megbízó
- továbbiakban: Önkormányzat

- az Őnkormányzat ás a Közszolgáltató a továbbiakban együttesen; Felek - között a mai
napon az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Tudomásul szolgál, hogy az Önkormányzat és az Izsák- Kom Nonprofit Kft. között
fennálló közszolgáltatási szerződés a jogszabályi környezet változásokból eredően
pénzügyileg ellehetetlenült, ezért a vele kötött közszolgáltatási szerződés felmondásra került.

Miután az új közszolgáltató kiválasztására kiirandó közbeszerzési eljárás lefolytatása
még nem történt meg, az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, annak érdekében,
hogy az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban; Mötv.) 13. 5 (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott
hulladékgazdálkodási feladat ellátási kötelezettségének, Illetve a hulladékról szóló 2012. év
CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 33. 5 (1) és 37. (4) bekezdéseiben foglaltaknak
megfelelően eleget tegyen a kötelezően ellátandó közszolgáltatás szervezésére, fenntartására
vonatkozó kötelezettségének, szerződő felek határozott idejű szerződést kötnek.

A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minösítéséről
szóló törvény szerint NI. minősítéssel, és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel
rendelkező nonprofit gazdasági társaság, amelyet a tulajdonos Önkormányzatok azért hoztak
létre, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatást, a társaságot alapító, illetőleg a társasághoz
csatlakozó Önkormányzatok kőzigazgatási területén megszervezze, ellássa és szükség
esetén nevében és képviseletében az illetékes hatóságoknál és koordináló szervezetnél (a
továbbiakban: Koordináló szerv) eljárjon.

II.
Értelmező rendelkezések

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 település!

hulladék — a Ht. 39. 5-ában meghatározott eltéréssel —;
• a hulladékgyűjtő szigetre telepített gyűjtöedényben elhelyezett település! hulladék;



• a lomtalanítás során a közszolgáltató részére átadott lomhulladék
• az átvételi helyen, illetve speciális gyűjtőhelyen átadott, illetve gyüjtőedényben 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 Nt. 32/A. -ában szabályozott jogkörében biztosítja a
hulladékgazdálkodási tevékenység szabályos, zavartalan működését a település
közigazgatási határain belül.”

Ill.
A közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályok

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
teljesítéséhez szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazza,

b) az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által
meghatározott minösítési 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 bővíthető 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 beszámolót készít a települési
önkormányzat részére, és azt a képviselő testületnek november 15. napjáig írásban
benyújtja,

e) a közszolgáltatás teljesitésével összefüggő és külön jogszabályban meghatározott
adatszolgáltatást rendszeresen teljesíti, s ezen adatokat a saját nyilvántartásában
kezeli. Az adatszolgáltatása kiterjed különösen a Korm. rendelet 11. és 12. *-aiban
foglalt adatszolgáltatásokra, melyekkel összefüggésben közszolgáltató kijelenti, hogy
tudomással bír azok elmulasztásából származó jogkövetkezményekről.

f) a gyűjtési körzet 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 engedéllyel rendelkezik,
j) a külön kormányrendeletben meghatározottak szerint felelősségbiztositást köt,
k) az általa begyűjtött valamennyi haszonanyagot a Koordináló szerv által kijelölt

szervezetnek átadja, és tudomásul veszi, hogy a haszonanyag-értékesítésből eredő
bevétel a Koordináló szervet illeti meg.

2. A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésénél teljesítési segédet is igénybe vehet,
amennyiben a teljesítési segéd által végzett tevékenységért a Közszolgáltató úgy felel, mintha
azt saját maga látta volna el.
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3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésével
kapcsolatos hulladékgazdálkodási műveleteket közvetlenül irányító vezetőnek középfokú
környezetvédelmi szakirányú hulladékgazdálkodási létesítmény vezetőjének felsőfokú
műszaki vagy felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel kell rendelkeznie.

4. A Közszolgáltató hulladékkal kapcsolatos közvetítői, kereskedelmi tevékenységet nem
végezhet, viszont hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységeken kívül — a Ht. 42. (5) bekezdésében
meghatározottakra figyelemmel — a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó
hulladék ártalmatlanitását végezheti, az általa üzemeltett hulladéklerakóban.

IV.

A közszolgáltató kötelességei

A közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban:
a) hulladékszállitási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására Jakabszállás

közigazgatási területén belül, mely kötelezettsége teljesítése során köteles a
hulladékbirtokosok részére biztosítani a szerződés hatálya alá tartozó területen
vegyes hulladék heti egyszeri gyakoriságú begyűjtését,

b) az ingatlantulajdonos által szabványos vagy a vegyesen történő hulladékgyűjtés céljára
gyártott speciális gyűjtőedényben gyűjtött hulladék elszállítását zárható konténerben
vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben,
illetve az e feltételeket biztosító célgéppel, szállitójárművel a környezet
veszélyeztetését, szennyezését, illetve károsítását kizáró módon elszállítani,

c) az elkülönitetten gyűitöfl települési hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve, külön
gyűjtőedénybe vagy konténerbe helyezve kétheti gyakorisággal elszállítani,

d) amennyiben az újrahasznositható hulladékot hulladékgyűjtő zsákban gyűjtik, akkor a
zsákot olyan színnel, jelzéssel vagy felirattal ellátni, amelyből egyértelműen kiderül,
hogy a zsák milyen hulladékot tartalmaz,

e) ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó elkülönitetten gyűjtött
hulladék hasznosítható összetevőket tartalmaz, a hulladék hasznosítását megelőzően
gondoskodni a hulladék válogatómübe történő elszállításáról és a hasznosítható
hulladék-összetevők elkülönített gyűjtését követő válogatásáról.

f) az elkülönítetten gyűjtött un. zöld hulladékot (füvet és lombhulladékot) a következő
módon és gyakorisággal elszállítani:

• Január hónapban két alkalommal, a kihelyezett fenyöfák gyűjtését és
szállítását.

• Áprilistól - novemberig havi 1 alkalommal házhoz menő zöldhulladék
gyüjtésként.

g) a közszolgáltató a zőldhulladék gyűjtéséhez zsákot biztosít és a zöld hulladékot csak
abban az esetben köteles elszállítani, ha ilyenben van kihelyezve.

h) hulladékbegyűjtést a szállítási naptárban meghatározott napokon 6 óra és 22 óra
között elvégezni,

1) a hulladékot ürités és elszállítás céljából az ingatlan bejáratának közelében, az úttest
szélére kitéve, közterületen átvenni. Ha az ingatlan bejárata mellett úttest vagy
megközelítési lehetőség nincsen, úgy az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest
mellett veszi át a hulladékot,

j) a hulladék átvételekor, illetve elszállításakor a kiszóródott hulladékot felszedni és
elszállítani, valamint a területet megtisztítani,
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k) 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 (p1. állati vagy más veszélyes hulladék), vagy
újrahasznositásra alkalmatlan anyagot tartalmaz,

1) a hulladék begyűjtésének megtagadása, ha a hulladéktartály tartalma betömöritett,
befagyott, vagy nem lakossági eredetű, kommunális jellegű hulladékot tartalmaz. Az
ürítés megtagadását csak értesítés hátrahagyásával teheti meg,

m) biztosítani, hogy az ingatlantulajdonos a vegyes hulladék gyüjtéséhez legalább 2
különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson, a választási lehetőséget az
ingatlantulajdonos számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható
gyüjtőedény ürmértéke arányos legyen az ingatlanon képződő hulladék
mennyiségével,

n) gondoskodni arról, hogy a közszolgáltató gyűjtőjárművén munkát végző alkalmazottak
közül legalább egy jelenlévő a hulladék átvételére vonatkozó alapfokú szakirányú
képesítéssel rendelkezzen,

o) évente egy alkalommal biztosítani a lakosság részére a lom hulladék kijelölt idöszakon
belüli elszállítását.

2. A lakosság tájékoztatásával kapcsolatban:
a) a vegyes, az elkülönítetten gyűjtött és a lomhulladék elszállitásának rendjéről, időpontjáról,

módjáról, feltételeiről, különös tekintettel az ünnep és szabadnapok miatti változásokról,
b) az általa nyújtott egyéb szolgáltatások rendjéről, a közszolgáltató honlapján vagy a

helyben szokásos módon az ingatlantulajdonost tájékoztatni,
c) biztosítani, hogy a tájékoztatót az ingatlantulajdonos a közszolgáltató székhelyén,

telephelyén térítésmentesen személyesen átvehesse, vagy kérelemre a tájékoztatót
elektronikus úton a lakosságot az elkülönített hulladékgyüjtéssel kapcsolatban tájékoztatni,

d) az ingatlantulajdonos kérésére az elkülönített hulladékgyüjtés és hasznosítás célját,
továbbá a hasznosítás folyamatát bemutató ismeretterjesztő tájékoztatót készíteni és
térités ellenében postai úton az ingatlantulajdonos részére megküldeni.

3. Az általa vezetett nyilvántartásokban biztosítani a Korm. rendeletnek megfelelően a
Koordináló szerv által megkövetelt adatok naprakész nyilvántartását.

4. A közszolgáltató gondoskodik arról, hogy a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási
tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, hogy a Ht.-ben, illetve
a hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási
célkitűzések teljesülni tudjanak.

5. A közszolgáltató a tevékenységét az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Tervben előírtaknak megfelelően köteles ellátni, amelyet a Koordináló szerv a Ht. 32/A. -a
alapján minősít, és erről megfelelőségi véleményt állít ki.

V.
Az ingatlantulajdonosok kötelezettsége

Az ingatlantulajdonos köteles:
a) A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni
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b) A vegyes, továbbá az elkülönítve gyűjthető papír-, fém-, műanyag vagy lehetőség
szerint egyéb fajtájú települési hulladékot az íngatlantulajdonos zárható, szabványos
gyűjtőedényben vagy a hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákban gyűjti a
további huiladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése céljából.

c) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az
ingatlanon belül tartja, azt közterületen tartósan csak közterület-használati engedély
birtokában helyezheti el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a gyűjtőedény
üritési célból történő közterületre helyezése.

d) Az ingatlantulajdonos gondoskodik arról, hogy a települési hulladék közszolgáltatónak
történő átadása, Illetve átvételi helyre, hulladékgyűjtő szigetre, továbbá hulladékgyűjtö
udvarba történő elszállítása biztonságosan, a környezet veszélyeztetését,
szennyezését, Illetve károsítását, valamint a hulladék kiszóródását kizáró módon
történjen.

VI.
Önkormányzat kötelezettségei

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy
a) a jelen megállapodásban nevesitett közszolgáltatás hatékony és folyamatos

ellátásához a közszolgáltató és a Koordináló szerv számára a szükséges információkat
haladéktalanul megadja,

b) A Ht. 35. 5-a szerinti tartalommal megalkotott önkormányzati rendeletben a
Közszolgáltatót, mint a hulladékkezelést kizárólagosan végző Közszolgáltatót a jelen
közszolgáltatási szerzödés alapján külön nevesiti.

c) a Ht. 35. 5 g) pontjában foglaltak figyelembe vételével a közszolgáltatás hatékony és
folyamatos ellátásához a közszolgáltató és a Koordináló szerv számára szükséges
információkat biztosítja.

d) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek
kőzszolgáltatással történő ősszehangolásának elősegítését;

e) a közszolgáltatásnak a településen végzett más közszolgáltatásokkal való
összehangolásának elősegitését;

f) a kötelezően igénybeveendő hulladéklerakónak az Izsáki Regionális Hulladéklerakót
(hrsz.:0737/12) nevesíti.

VII.
A Koordináló szerv feladatai a hulladékgazdálkodási feladatellátásban

A Koordináló szerv a Közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. 5 (2) bekezdése szerinti
megfelelőségét vizsgálja.

2. A Koordináló szerv a közszolgáltatási dijakra vonatkozó számlákat a Korm. rendelet
20. 5(1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.

3. A közszolgáltató hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló
szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a
Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az
ezzel összefüggésben keletkező dijkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a
közszolgáltatót terheli. Az igy keletkező közszolgáltatási dijkülönbözet pozitív mérlegét a
Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási dijba beszámítja.

4. A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló
szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi
következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.

5. A Koordináló szerv a Korm. rendelet 20. 5 (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból
kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási dijfizetés
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meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal
összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen
adatot kérni az illetékes hatóságtól a Korm. rendelet 20. (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.

6. Az 5) pont alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a Korm. rendelet 20. (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.

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

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

VIII.
A közszolgáltatás finanszírozásának elvei ás módszerei

1. A hulladékbegyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás díját jelen szerződés 1. számú
melléklete tartalmazza

2. A hulladékszáilítási dijfizetési időszak megegyezik a naptári évvel.
3. A hulladékszállítási díj megállapítása az ÁFA nélkül számított egységnyi díjtétel

meghatározásával történik a miniszteri rendeletben foglaltak szerint.
4. A hulladékkezelési közszolgáltatás díja magában foglalja a szállítási naptárban

meghatározott napokon történö vegyesen gyűjtött hulladék gyűjtését és elszállítását, a
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést és a begyűjtött újrahasznosítható hulladékok
előkezelőhöz vagy hasznositóhoz szállitásának, előkezelésének a házhoz menő
lomtalanításnak és a hulladék ártalmatlanításának költségét.

5. 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 szabályozott közszolgáltatás dijából
nem lehet finanszírozni.

6. A közszolgáltatás ellenértékét (közszolgáltatási díj) az ingatlanhasználók fizetik meg a
Koordináló szerv részére.

7. A 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 dijhátralék behajtására a Ht.
52. @-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Ht. 32/A. (1)
bekezdés j) pontjában szabályozottak szerint a Koordináló szerv kezeli a
kintlévőségeket.

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 Ill/l. pont e) pontjában
szabályozottak szerinti teljesíti a kedvezményekre vonatkozó adatszolgáltatását a
Koordináló szerv felé.
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11. A közszolgáltató részére a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a
Koordináló szerv, külön logszabályban meghatározott szolgáltatási díjat fizet

lx.
A szerződés hatálya és megszünése, a szerzödésszegés szankciái

A Jelen szerződés 2017. május 1-jén lép hatályba.
2. A Jelen szerződést a Felek Jelen szerződés aláírásával egy időben induló közbeszerzési

eljárás eredményeként kötendő új huliadékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
hatályba lépéséig kötik.

3. A közszolgáltatási szerződés megszűnik:
a) a települési Önkormányzat új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése

megkötésekor
b) a meghatározott időtartam lejártával,
c) a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
d) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,
e) felmondással.

4. Az önkormányzat a Jelen szerződést a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon
túlmenöen akkor mondhatja fel, ha a közszolgáltató

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a kőrnyezet védelmére
vonatkozó jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat elöírásait
súlyosan megsértette és a jogsértés tényét bíróság vagy más hatóság jogerősen
megállapította,

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

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

a) a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződében
meghatározott kötelezettségét- a közszolgáltató felszólitása 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 meg, hogy az a közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási
kőzszolgáltatás szerzödésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és Jogos
érdekeit Jelentős mértékben sérti.

X.
Záró rendelkezések

Amennyiben a Jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, vagy jogszabályba
ütközik, és ezt bíróság jogerös ítélete 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 döntés jogerőre emelkedését követő 30 napon belül. Ez a kötelezettség nem
terheli a feleket, ha a bíróság által érvénytelennek nyilvánított szerződéses rendelkezés
nélkül valamelyik fél a szerződést nem kötötte volna meg. A szerződés esetleges
módositásáig a Felek a még módosításra nem került szabályozást tekintik irányadónak.
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2. A felek a 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 jognyilatkozat írásba foglalása
szükséges.

3. A Jelen szerződés rendelkezéseit érvényesen, csak mindkét fél cégszerű aláírásával
ellátott megállapodással lehet módosítani

4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Ht.
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

5. 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 származó bármilyen vitájuk elintézésére a Kecskeméti Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.

6. A Jelen szerződésből a Felek 4 példányt készítettek, melyből a Feleket 3-3 példány illeti
meg.

7. A jelen szerződést aláirók kijelentik, hogy a Jelen szerződésben foglalt jognyilatkozatuk
érvényességéhez Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

számú határozatával a hozzájárulását megadta.

Cegléd, 2017

„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft Önkormányzata
ügyvezető polgármester
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1. Számú melléklet

A 2017. évi hulladékkezelési díj Ft + Áfa/év

50 l-es gyüjtőedény edénybiztosítás nélkül

60 l-es gyüjtöedény edénybiztosítás nélkül

80 l-es gyűjtőedényedénybiztosítás nélkül 10.377,12

110-120 l-es gyüjtőedény edénybiztosítás nélkül 14092,78

1 10-1 20 l-es gyűjtöedény edénybiztosítással

240 literes gyűjtőedény

120 literes zsák a maradék hulladéknak 333

A dij tartalmazza a maradék hulladékgyűjtés, szelektív hulladékgyüjtés ás a házhoz menő
lomtalanitás költségét.
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Tisztelt Tulajdonos Önkormányzatok!

Mint arról már más forrásokból (internet, TV, újság) bizonyára értesültek, 2017. április 30- ig
kötelezö, a térségi hulladékkezelő közszolgáltatóknak integrálódniuk. Az eljárás ismert a vízi
közművek integrációjából. A Január 01- én dolgozó 108 Közszolgáltatóból, maximum 20 maradhat.
(Jelenleg már csak kb. 50 rendelkezik engedéllyel, és naponta csökken a szám)

A mi térségünk, a Duna- Tisza köze Régióhoz tartozik (lásd melléklet).
A Régióban üzemelő települések és cégek többsége az Ökoviz Nonprofit Kft. /Hirös

Hulladékgazdálkodási Kft. társasághoz csatlakozott, így a megadott határidőig, a Társaság
280 000 lakos hulladékkezelő Közszolgáltatójává válik. Ennek megfelelően, a térség többi
Közszolgáltatójának az engedélye megszűnt.
A teljesség igénye nélkül, a csatlakozó települések: Cegléd, Nagykőrös, Monor, Nagykáta,
Tápiószecső, Pilis, Tiszakécske, Lakitelek, Dunavecse, Apostag, Dömsőd, Akasztó, Dunaegyháza,
Dunatetétlen, Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Tass, Kiskunlacháza, Albertirsa, Bénye,
Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Farmos, Gomba, Gyömrő, Káva, Kocsér, Káka, Mende,
Mikebuda, Monorierdő ‚Nyáregyháza, Nyársapát ‚Pánd ‚Féteri, Sülysáp, Szentlőrinckáta,
Szentmártonkáta, Tápióbicske ‚Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele,
Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás, Törtel, Újszilvás, Úri, Vasad.

Az év első felében pedig, további települések csatlakozása lesz — területi lehatárolás miatt
— kötelező, (Jelenleg Felső-bácskai hulladékgazdálkodási Np. kit.; Vertikál Np Kit; Szolnoki NHK
cégek területéről) igy a várható lakos létszám meghaladja a 400 000 lakost, ami megközelíti az
NHKV Zrt. által 1 Közszolgáltatóhoz tartozó, elvárt méretet. Ez anyagilag is Jelentős tőbbletbevételt
jelent, ami nélkül egy Közszolgáltató képtelen megmaradni.

A Hirös Hulladékgazdálkodási Kft. pedig jelenleg, 48 térségi település kb.4,7 milliárd forint
önkormányzati vagyonának kezeléséért felelős. A Hirös Hulladékgazdálkodási Kft. 75%-os
tulajdonosa (80 %-os szavazattal) az Ökoviz Nonprofit Kft.

Az Izsák Kom Nonprofit Kit. vezetése, az elmúlt időszakban számtalan egyeztetésen és
tárgyaláson vett részt, (NHKV, Közszolgáltatók stb.) amely során elsődleges cél volt, hogy a
szolgáltatás színvonala ne csökkenjen, (esetleg emelkedjen) a lakosság a változásból ne
érzékeen semmit, az izsáki lerakó továbbra is fogadhassa a hulladékot, és a dolgozók
megtarthassák a munkahelyüket.

A tárgyalások eredményeként egyértelmüvé vált, hogy a fenti követelményeknek — első
sorban a szolgáltatás folytonosságának a biztosítása az Ökovíz Np / Hírös Hulladékgazdálkodási
KfLfelelmeg.

A lehetőséget az NHKV is támogatja, elfogadva az alábbi érveket:



1. Az Izsák Kom Np Kft, jelenleg is, csak a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 5 - 7 kukás
autójával tudja biztosítani a folyamatos szolgáltatást, illetve az Országos Hulladékgazdálkodási
tervben foglalt követelmények, p1. zöld hulladékgyűjtés, iskolai papírgyűjtés bevezetését,
2. a Hírös létesítményeiben van lehetőség az újrahasznosítható, komposztálható hulladékok
előkezelésére, hasznosítására, illetve a vegyes hulladék mechanikai- biológiai hulladékkezelésére,
3. Az Ökovíz / Hírös biztos anyagi háttérrel rendelkezik, nem küzd napi likviditási
problémákkal, nem szorul hitelfelvételre a napi működés biztosítására,
4. rendelkezik az egyre bonyolultabbá váló adatszolgáltatási rendszerrel,
5. rendelkezik megfelelő szakértelmű és tapasztalt dolgozókkal,
6. jogutódlással átveszi a dolgozókat,
7. bevezeti a zöldhulladék gyűjtést és az iskolai papírgyűjtést,
8. alkalmas a térségbe érkező, hulladékgazdálkodási fejlesztések megvalósítására és
üzemeltetésére.

Amennyiben további információra van szükségük, szíves állok az Önök rendelkezésére a
+36 30 411 6756 telefonszámon vagy személyesen egy előre egyeztetett időpontban.

Tisztelettel

Rudics Ákos
ügyvezető Igazgató



Ütemterv

Az Izsák- Kom Nonprofit kft. munkatársai gondoskodnak, az ütemterv
megvalósításáról. Előkészítik a szerzödéseket, a közbeszerzési anyagot, értesítik a
lakosságot, lefolytatják az egyeztetést a katasztrófavédelemmel.

Szükség esetén személyesen is egyeztet az Önkormányzatokkal, részt vesz az
önkormányzat testületi ülésén. Felelős: Rudics Ákos ügyvezető.

Az Izsák Kom Nonprofit kft. minden dolgozóját átveszi az Új” Közszolgáltató, tehát a
közszolgáltatás ellátásának folytonossága biztosítva lesz!!

1. Jelenlegi Közszolgáltató 2017. április 10-ig, írásban Jelzi a település képviselö testülete
felé, hogy 2017. május Ol-töl afeladata ellátására képtelen.
Megküldi:
a. felmondási szerződés tervezetet, tájékoztatást a felmondás indoklásával
b. közszolgáltatási szerződés tervezetet,
c. Ökovíz Nonprofit Kit. nyilatkozatát, hogy a kőzszolgáltatás végzését elváflalja,
d. ütemtervet.

2. Miután a megadott határidő 2017. április 30. a Képviselő testület a soron következő
ülésén (április hónap) közös megegyezéssel, 2016. január 31.-el időponttal szerződést
bont a jelenlegi kőzszolgáltatóval.

3. Következö napirendi pontban a testűlet felhatalmazza a polgármestert, hogy átmeneti
időszakra, de legkésőbb az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásának
időpontjáig - szerződést kössön az „ŐKOVÍZ” Nonprofit Kft-vel. 2017. május 01. napjától.

4. Önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása. (Közszolgáltató személye, és a
műszaki tartalom változása miatt, p1. zöld hulladékgyűjtés stb.)

5. A Polgármester és az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kit. aláírják az előzetesen megküldött és
egyeztetett hulladék közszolgáltatói szerződést.
Az Ökoviz nagyon rövid időn belül megküldi az NHKV —nek, illetékes hatóságoknak a
a. közszolgáltatási szerződéseket
b. önkormányzati rendeleteket,
c. egyéb adatszolgáltatást p1. tájékoztatja a Katasztrófavédelmi Hivatalt a változásról.

6. A Közszolgáltató az önkormányzati közgyűlésig megküldi a szállítási naptárt, zöld
hulladékgyűjtéssel, iskolai papírgyűjtéssel kapcsolatos tudnivalókat, stb.)

7. A Közszolgáltató 2017. április 24- május 08 között tájékoztatja a lakosságota
változásokról és ezen időszak alatt megköti a jogi személyekkel, vállalkozásokkal a
hulladékkezelési szerződéseket.
a. minden háztartás megkapja a 2017. évre vonatkozó szállítási naptárt,
b. minden háztartás kap 2 db remélhetőleg már lebomló zöld zsákot, a zöld hulladéknak,
c. tájékoztatást a zöld hulladékgyűjtéssel kapcsolatban

8. Közös közbeszerzési eljárás megindítása, végleges szerződés megkötése a
közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott területi közszolgáltatóval. (A térségben 1 db
közszolgáltató lehet)
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Tisztelt Polgármester/Elnök/Vezető Asszony/Úr!
—

A Kormány a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszerének átalakításával célul tűzte ki egy
egységes, nonprofit közszolgáltatás kialakítását, tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás jelenlegi rendszere szolgáltatási területenként számos tekintetben (p1. közszolgáltatási
díjak mértéke, a szolgáltatás műszaki tartalma, üzemeltetési mutatói stb.) Jelentős eltérést mutat. Az
állami szerepvállalás előtt a közszolgáltató társaságok nem voltak érdekeltek a költséghatékonyabb
működésben. Az átalakítás az egységesítésen, optimalizáláson felül biztositani kivánja, hogy a
közszolgáltatásért fizetendő lakossági díjak ne növekedjenek, mellyel teljesíteni tudjuk a
rezsicsökkentési jogszabályi előírásokat Is.

További fontos cél az európai uniós forrásból megvalósult fejlesztések hatékony üzemeltetése és a
hiányzó kapacitások KEHOP forrásból történő mielőbbi kiépítése. Mindezekkel összhangban az Európai
Unió által, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (OHKT)
megfogalmazott, meghatározott visszagyűjtési, hasznositási kötelezettségek 2020-ig történő
teljesítése is közös, megoldandó feladat.

Az elkövetkezendő időszakban előttünk álló és a fentiekkel összefüggő további fontos feladatunk a
közszolgáltatói integráció és a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapitásáról szóló határozatban
(ÉFK) nevesitett projektek műszaki tartalmának a közszolgáltatók és az önkormányzatok közös
együttműködése által történő pontos meghatározása.

A fenti célok érdekében az önkormányzatok és a közszolgáltatók által már megismert, a
méretgazdaságos üzemméretű regionális közszolgáltatók létrehozására irányuló integrációs
folyamatok végrehajtása érdekében szükséges:

• az ellátásért felelős önkormányzatok szorosabb együttműkődésével a már meglévő
önkormányzati társulások jogi helyzetének rendezése, azok átalakítása vagy Új társulások
megalakítása, valamint;

• a társulásokban részt nem vevő önkormányzatok társulásokhoz történő mielőbbi
csatlakozása, az ellátási felelősség átadása a társulás javára;

• egységes közszolgáltató kiválasztása a közbeszerzési törvény betartásával, ezáltal az egy
régió, egy társulás, egy közszolgáltató modell megalkotása.

A fenti feladatok megvalósítása elengedhetetlenül szükségesek a projektek sikeres végrehajtása miatt.

Közös feladatunk a hulladékgazdálkodás zökkenőmentes működése, ennek érdekében természetesen
segitséget nyújtunk minden egyes önkormányzatnak, társulásnak. A területi optimalizációra adott
szakmai javaslatunk az ország teljes területére vonatkozóan megtalálható honlapunkon
(nttoc ‘L’t ti o ontenL iolrnds 2O43f!NHF’’ prt. 31 29Rh pdr?dl—_1, 12 dia), továbba
minden egyes, a részvételünkkel lezajlott szakmai konferencián bemutatásra került.

Kérem, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdésük merülne fel vagy egyeztetés
válna szükségessé, keressék bizalommal munkatársainkat az alábbi elérhetőséqen:

NHKVntegracionhkv.hu. omnt HJJjd4rJzdáJk5J Kbcrdjnjló
Es Vagy kezela Z,J
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Tisztelettel: 2.

Hajnal Zsottk
szakmai vezéigazga,íó-helyettes

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási KoordnáIó és Vagyonkezeló zrt.
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 103. I Levelezési Cím: 1255 Pf. 15 I e-mail: integracio@nhkv.hu



Nyilatkozat

Alulirott Agatics Roland, mint az Ökovíz Nonprofit kft. (2700 Cegléd, Pesti Út 65., cgj.:

1309086647; asz: 12564392-2-13) képviseletre jogosult ügyvezető igazgatója, nyilatkozom,

hogy az Ökovíz Nonprofit Kft. vállalja településen a hulladékkezelési

közszolgáltatás folyamatos biztosítását, az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásáig,

annak érdekében, hogy az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. (1) bekezdés 19. pontjában

meghatározott hulladékgazdálkodási feladat ellátási kötelezettségének, illetve a hulladékrál

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 33. (1) bekezdésében foglaltaknak

megfelelően, eleget tegyen a kötelezően ellátandó közszolgáltatás szervezésére,

fenntartására vonatkozó kötelezettségének, a hatályos jogszabályoknak, önkormányzati

rendeletnek ős a mellékelt közszolgáltatási szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően.

Továbbá nyilatkozom, hogy a Társaság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

tevékenység minösitéséről szóló törvény szerint NI. minősítéssel, és hulladékgazdálkodási

kőzszolgáltatási engedéllyel rendelkező nonprofit gazdasági társaság.

Cegléd, 2017.04.30.

Agatics Roland
ügyvezetö igazgató



Az Izsák- Kom Nonprofit Kft.
tulajdonosai részére

A 2017-es évben, tovább folytatódik az ország hulladékgazdálkodási rendszerének
átalakítása.

A Holding, (NHKV Zrt.) mára nyilvánvalóvá tette, hogy az országban az év végére, kb.
20 - 25 hulladékkezelő közszolgáltatás maradhat, ezért a vízgazdálkodási ágazatnál már
bevált módon, a jelenlegi Közszolgáltatóknak is javasolt az egyesülés, egybeolvadás, vagy
csak a szolgáltatás átadása.

Ennek ösztönzésére szolgál, a Lakossági hulladékszáilítási díj — közszolgáltató által kapott
szolgáltatási dű szám ításának módja.

Az ingatlanhasználók (lakosok és Jogi személyek) által fizetendő díjat az illetékes miniszter
rendeletben határozza meg, az Energia és Kőzműdíj meghatározó Hivatal ajánlása alapján.
A lakosság a hulladékkezelési dat a Holdingnak fizeti meg.

A szolgáltatási d pedig az az összeg, amelyet a Holding fizet a Közszolgáltatóknak a
tevékenység végzésért.

SZOLGÁLTATÁSI DÍJ SZÁMÍTÁS ÁLTALÁNOS KÉPLETE:
k1b.1;

A standard díj: 2,737 Ft/liter + áfa, ami nem más, mint az Országos Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Tervben előírt minimum közszolgáltatási tartalomért megállapított dijalap.
Korrekciós tényezőkkel pozitív irányban maximum 70%-kal, negatív irányban maximum 60%-
kal korrigálható.
Ft/bterNegativ kDrrekcióstényezóleása Ftlder — Pozitivkorrekóés tányezöirása

______

0,499 a vegyes gyűjtés nem a jogszabály szerinti gyakorisággal 0,042 a zöldhulladék gyűjtésében az OHKT-ban minimálisan elóinon felüli

L
történik szolgáltatás nyújtás

0,042 a zöldhulladék gyűjtésánek nem megfelelő teljesitése 0,208 az elkülönített csomagolási hulladék-gyűjtés az OHKT-ban
minimálisan előídtál eltérő többlet vállalása

- -

0,063 omhulladékgyűjtés OHKT-ban minimálisan előiritól magasabb színvonalú
szolgáltatás nyújtással

0083 lomhulladékgyűjtés OHKT-ban meghatározott minimumtól 0,186 a gyűjtött ás elszállitott hulladékok elökezelésének elvégzése az OHKT
eltérő atul teljesitése szerinti minimális technikai, mennyiségi ás minőségi előirásokon felül

történik

I 0,755 a települési, vegyesen gyüjtött hulladékbál anyagában hasznositható
frakció kiválasztása mechanikai, optikai kezelésset a bemenö hulladék

-J

0,472 ‘ energetikai hasznositás érdekében végzett előkezelés elvégzése a
közvetlen hasznosithatéság érdekében (utóaprításig) a kezelésére átvett

hulladék legalább 30%-a eseténmennyiségi ás minőségi elvégzése

0.001 az elökezelést nem Saját űzemeltetésében végzi 30%-ban 0,125 a vegyesen gyűjtött hulladék biológiai stabilizálása a lerakott hulladék
arányában

0,465 az OHKT-ban meghatározott hulladék mennyiségen telüi 0,2 gyűjtőedényzet (zsák) biztosítása dijmentesen az ingatlanhasználók
hulladék ártalmatlanítása vagy lerakában elhelyezése részére az ingatlantél történő vegyes hulladékgyüjtéshez

0.026 az űgytélszolgálat nem teljes körű. nem megfelelő
ellátása. a nem teljesítés %-a

0,208 az elkülönitett csomagolásihulladék-gyűjtés OHKT-ban
meghatározott minimumtál eltérő alul teljesítése

0,001

0,186

a gyűjtést, szállítást nem saját üzemeltetésében végzi
90%-ban

a gyűjtött És elszállított hulladékok elökezelésének
elvégzése nem OHKT szerinti minimális technikai,

0.001 az ádalmatlanitást nem saját üzemoltetésében végzi
90%-ban

0,019 az OHKT-ban minimá:isan meglogalmazouon túl a közszolgáltató által
maga végzett hasznosilás, termék előállitás

Korrekciós tényező esetén alkalmazott lakosság tényező (L)

kA közszolgáltató által ellátott közszolgáltatási tep3letösszesített lakosság száma [föj pozitiv korrekció negativ korrekció

___

75000 -—

200001
- I 300000 j - 0,8

400001
-

500000 lA_____ 0,8
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Az Izsák- Kom Nonprofit Kft-ét érintő tények:

- A társaság vesztesége a 2017. évben, havi szinten tovább nő, ugyanis további
költségcsökkentő lehetőségek már nem állnak rendelkezésre. A társaság elveszíti, a saiát
vagyonát ami azzal járhat, hogy az önkormányzatoknak kellene anyagilag helyt állnia,
vagy gondoskodnia a szolgáltatás ellátásáról.

- A Holding tájékoztatása szerint a Duna- Tisza közi térségben (a mellékelt térképen
jelölve) 1 közszolgáltató marad és a jelenlegi közszolgáltatók, a továbbiakban, csak, mint
alvállalkozók vehetnek részt a tevékenységben.

- Egy ilyen átszervezéssel az Izsák Kom Nonprofit Kft., anyagi gondjai nem oldódnak meg,
hiszen a bevétele ez által sem növekedne, olyan mértékben, hogy a nem csökkenő
költségei kigazdálkodhatóak lennének.

- Az NHKV szándékai szerint, az izsáki hulladéklerakó 1 - 2 éven belül bezárásra kerül,
legfeljebb tartalék kapacitásként jöhet szóba, a kecskeméti mechanikai- biológiai
hulladéklerakóból kikerülő, további hasznosításra alkalmatlan hulladék ártalmatlanitására.

- A hulladéklerakó rekultivációs céltartalékát a társaság felélte, illetve az összeget, az
elmúlt 3 évben, lerakási járulék formájában befizette a költségvetésbe.

- Az Izsák- Kom Np. Kft. a hulladék gyűjtését, csak a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. által
bérelt 5— 6 db tehergépjármüvel tudja elvégezni.

- Az újrahasznosítható hulladékot csak a kecskeméti válogatócsarnokban kezeltetheti,
- A társaság által begyűjtött, újrahasznosítható hulladék árbevételét és az állami

támogatást teljes egészében a Holding kapja meg.

Javaslat a helyzet megoldására:

Az Önkormányzat és az Izsák- Kom Nonprofit Kft. között fennálló közszolgáltatási
szerződés, a jogszabályi környezetváltozásokból eredően pénzügyileg ellehetetlenül, a
közszolgáltatási szerződés közös megállapodással felmondásra kerül.

Az új közszolgáltató kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárás lefolytatása még nem
történt meg, az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, annak érdekében, hogy az
Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: MöW.) 13. 5 (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási
feladat ellátási kötelezettségének, illetve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(továbbiakban: Ht.) 33. 5 (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eleget tegyen a
kötelezően ellátandó közszolgáltatás szervezésére, fenntartására vonatkozó
kötelezettségének, az Ökovíz Nonprofit Kft-vel.

A társaság vezetése, - mérlegelve a kialakult helyzetet, és a Kormány szándékát, - a
hulladékgyűjtési közszolgáltatás folytonossága érdekében, javaslatot tesz arra, hogy

- az Izsák Kom Nonprofit Kit. 2017. 05.01-től csak az izsáki regionális hulladéklerakó
üzemeltetőjeként működjön tovább, mindaddig, amíg a jövőbeni sorsáról nem születik
döntés,

- a hulladékgyűjtési és szállítási közszolgáltatást, minősítéssel, és hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedéllyel rendelkező Ökovíz Nonprofit Kft. gazdasági társaság
végezze.
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Ezáltal biztosítva van, hogy
- az Izsák- Kom Nonprofit kft. a depónia bezárásáig veszteség nélkül üzemeltethesse a

depón iát,
- a társaság elkerülje a csöd helyzetet és a szolgáltatás a jelenlegi színvonalon, a

katasztrófavédelem bevonása nélkül folytatódjon, meglegyen a műszaki biztonság.
- hulladékgyűjtés folyamatos legyen, a lakosság ne érzékeljen semmit a változásokból.
- teljesüljön az NHKV regionális elvárása,
- az Izsák Kom Np. Kft. dolgozói minél nagyobb számban megtarthassák munkahelyüket,

Ugyanis az Új közszolgáltató jogutódlással átveszi a begyüjtést végzö munkavállalókat.

További tudnivalák:

A Ceglédi központú Ökovíz Nonprofit Kft., végzi a Duna Tisza közén, mintegy
240 000 lakosnál a hulladékkezelési közszolgáltatást.

Az Ökovíz Np Kft., a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősitéséröl
szóló törvény szerint NI. minősítéssel, és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel
rendelkező nonprofit gazdasági társaság, amelyet a tulajdonos Önkormányzatok azért hoztak
létre, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatást, a társaságot alapító, illetőleg a társasághoz
csatlakozó Önkormányzatok közigazgatási területén megszervezze, ellássa és szükség
esetén nevében és képviseletében az illetékes hatóságoknál és koordináló szervezetnél
eljárjon.

A Társaság 75%-os tulajdonosa a Hirös Hulladékgazdálkodási Kft-nek.
(válogatócsarnok, komposztáló üzem, kukás autók stb.)

Az új közszolgáltató a településekkel kötendő közszolgáltatási szerződésben vállalja,
az országos hulladékgazdálkodási tervben előírt közszolgáltatási feladatok ellátását, a
következők szerint:

- lakossági vegyes hulladék gyűjtése (kukás) heti rendszerességgel,
- úlrahasznosítható hulladékok házhoz menő gyűjtését, kétheti gyakorisággal, sárga zsák

dUmentes biztosításával és a gyüjtöszigetek üritését,
- zöld hulladék (fű és falevél. rőzse) gyűitését, havi egyszeri gyakorisággal, (április-

november) alkalmanként, 2 dblháztartás LEBOMLÓ zsák díjmentes biztositásával, és a
fenyőfák gyűjtését januárban,

- házhoz menő lomtalanitás évi egyszeri alkalommal (ahogy eddig is volt) stb.
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uIzsák-KonP:
NONPROFIT KFT.

Izsák-Kom Nonprofit Kft.
tulajdonos Onkormányzatai Izsák, 201 7.04.19.
részére IKK/201 7/25

Tárgy: Tájékoztató a hulladékkezelői közszolgáltatásról

Tisztelt Tulajdonos Önkormányzatok!

MeUékelten megkűldjűk az Ökovíz Nonprofit Kft. megfelelöségi ás minösítési
dokumentumait, amelyet az előterjesztéshez tudnak csatolni.

Sajnálatos módon, az Izsáki Regionális Hulladéklerakó, mint kötelezően igénybeveendő
hulladéklerakó címe elírásra került, a helyes cím 6070 Izsák, Vadas dülő 0394/6 Hrsz.

Amennyiben a rendelet szabályozta, hogy az újrahasznositható hulladékok kezelését hol
kell végezni, azt törölni kellene, ugyanis a sárga zsákos gyűjtésböl származó újrahasznositható
hulladék Kecskemétre kerül, viszont az újrahasznosítható zöld hulladék kezelésének helye még
bizonytalan. Jelenleg több befogadóval ás az NHKV -val is folynak a tárgyalások a hasznositási
feltételekről és helyszinekröl. (Mivel tulajdonképpen az NHKV tulajdonában lévő hulladékról van
szó)

A lakosság április utolsó hetében- május első hetében kapja kézhez a tájékoztató levelet,
amelyet előtte az Önkormányzatoknak is megküldünk. Ezzel egy időben a társaság honlapjára is
felkerülnek a tájékoztató adatok.

Jó lenne, ha a már megszokott módon, a rendelkezésükre álló eszközökkel az
Önkormányzatok is segitenének a lakosok tájékoztatásában.

A jogi személyiségű ingatlanhasználók (vállalkozások, társaságok) és az önkormányzati
Intézmények a jövő héten megkapják a tájékoztatót és az Új szerződéseket, ugyanis a több ezer
szerződés feldolgozása sok időt vesz igénybe.

A zöld hulladék gyűjtésére szolgáló un. lebomló zsákokat megrendeltük, viszont
előfordulhat, hogy első alkalommal, a lebomló és nem lebomló zsákok még vegyesen kerülnek
kiosztásra.

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló rövid idő alatt, a váltás
zökkenömentesen legyen, ezért ha bármiben segítségre van szükségük, kérjük, jelezzék felénk,
hogy időben reagálhassunk.

Bizalmukat és segítő közreműködésüket köszönve

Rudics Ákos
ügyvezető igazgató
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Íksazószám: OKTF-KPR 1743-7/2015. Tárgy: Az “ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és
Ügyintéző Erdős Márton Viziközmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelösségú

Társaság minösitési engedélye

HATÁROZAT

L

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség),
mint hatáskörrel rendelkező elsó fokú környezetvédelmi hatóság az “ÖKOViZ” Önkormányzati
Kommunális és Viziközmű Uzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségü Társaság (székhely:
2700 Cegléd, Pesti út 65.; KUJ: 100279742; cégjegyzékszám: 13-09-086647, adószám: 12564392-2-13.,
statisztikai számjel: 12564392-3811-572-13; nyilvántartási szám: MIN_Ül 5/2015. - a továbbiakban:
Közszolgáltató) Közszolgáltatói — a l4/1488-37/20l3. iktatószámoi módosított 14/1488-15/2013.
iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély és a 4333-3/2014. ügyiratszámon
kiadott, A-269/2014. sorszámú minősítő okirat egyidejű visszavonása mellett —

A/I. minősítési osztályba sorolja

és részére kérelmének részben helyt adva — a hulladékgazdálkodási kőzszolgáltatási tevékenység végzésére
vonatkozó

minősítési engedélyt

ad Id az alábbiak szerint:

II.

13 Az en2edélyezeh tevékenysé2 meenevezése:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzése

• a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által 6148-3/2014.
számon módosított 1778-1/201 2. számon kiadott engedély,

• a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban:
Főosztály) által PE/KTF/l 9050-10/2015. számon kiadott engedély,

• a Főosztály által PE/KTF/19053-8/2015. számon kiadott engedély,
• a Főosztály által PE/KTF/19058-8/2015. számon kiadott engedély,
• a Főosztály által PEIKTFJ20003-10/201 5. számon kiadott engedély

szerinti tevékenységeket, azaz nem veszélyes hulladékok gyűjtését és szál1ítsát, veszélyes és nem veszélyes
hulladékok hulladékgyűjtő udvaron történő gyűjtését foglalja magában.

Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátásához alvállalkozót nem vesz
igénybe.

[toló Budapest. Mészáros u. 58/a, Levélcím: 1539 Up. Pf 675 www.orsugonoldhatosag.gav.huj
Telefon: 2249-lOS Fax: 2249-246 orsagos(zoldhatosazjJ



2.) A hulladék fajtája, típusa. jelleae, mennyisé2e és összetétele:

a) Szállítható ás gyűjthctö hulladékok:

kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 1709 Ol-től, a
17 09 02-től és a 1709 03-t61

Azonosító kód — Megnevezés Mennyiség It/év]
CSOMAGOLÁS1 HULLADÉK; KÖZELEBBRÓL MEG NEM

15 HATÁROZOn FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
TŐRLŐKENDŐK, SZÚRŐANYAGOK ÉS vÉDŐRI.mÁZAT

1501
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési
csomagolási hulladékot)

1501 01 papír ás karton csomagolási hulladék 4000

1501 02 — műanyag csomagolási hulladék 1000

15 01 03 Ii csomagolási hulladék 250

15 01 04 fém csomagolási hulladék 150

1501 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 150 -

1501 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 376ö -

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 900

15 Ot 09 textil csomagolási hulladék 50

15 02 abszorbensek. szűrőanyagok, törlókendők ás védőajbázat

150203 abszorbenset szűrőanyagok, törlőkendők, védőwházat,amely
160különbözik a 15 02 02-től

A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM16 HATÁROZOTT HULLADÉK
a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká
vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált

1601 gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék
(kivéve a 13, a 14 fbcsoportokban, a 16 06 ás a 16 08
alcsoportokban meghatározott hulladék)

1601 03 hulladékká vált gumiabroncsok 500
1601 19 műanyagok 110

17 ÉiiTÉsI-BOwrÁsI HULLADÉK (BELEÉRTVE A
SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

1701 beton,_tégla,_cserép_ás kerámia
170101 beton 8500
1701 02 tégla 4500

1701 07
beton, tégla, cserép ás kerámia frakció vagy azok keveréke, amely

16050különbözik_a_17_01_06-tól
17 02 fa,_üveg ás_műanyag

170201 fa 130
170202 üveg 230
170203 müanyag ——___________________________________ 530
Ii 03 bitumen keverék, szénkátrány ás kátrátyiermék

170302 bitumen keverék, amely különbözik a 1703 Ol-től 1000

1705 róla (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet),
kövek ás_kotrási_meddő

170504 föld ás kövek, amelyek különböznek a 1705 03-tól 12600
17 09 egyéb építési-bontási hulladék

170904 7200
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I IIULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A
SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL

19 KEZELO SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ
IVÓVÍZ ÉS PARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ
HULLADÉK
közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből

19 12 (p1. osztályozás, apritás, tömörítés, pellet készítés) származó
hulladék

19 12 12 egyéb, a 19 12 I 1-től különböző hulladék mechanikai kezelésével
1400• nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat Is)

TELEPULESI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A
HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ FIASONLÓ

20 KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK),
IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTEnEN GYŰJTÖn FRÁKCIÚZ
IS

2001 elkülönitetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)
200101 papíréskarton -. 8500
2001 02 üveg . 350
20 01 08 biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék 630
2001 10 ruhanemű 350
2001 11 textiliák 250
2001 34 elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól 15

2001 36
ldselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek

120különböznek a 2001 21 -töt, a 2001 23-tól és a 20 Ot 35-től
2001 39 műanyagok 1750
2001 41 kéményseprésből származó hulladék 200

• 20 02
kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is
beleértve)

200201 biológiailag lebomló hulladék 11700
20 02 02 talaj és kövek 2650
20 0203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék 1030

20 03 egyéb települési hulladék
20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is 72000

20 03 02 piacokon képződő hulladék 800

20 03 03 úttisztításból származó maradék hulladék. 1500

20 03 07 lomhulladék 20000

Összesen: 184955

b) Az Albertirsa, Dánosi u. 1584/2. hrsz. alatti hulladékgyűjtő udvarban gyűjthető nem veszélyes
hulladékok:

Azonosító kód MegÉcvezés Mennyiség ftiévj
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM

15 HATÁROZOn FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
TŐRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK És vÉDŐRI.mÁzAT

15 01
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési
csomagolási_hulladékot)

1501 01 papír és karton csomagolási hulladék 150

1501 02 műanyag csoragolási_hulladék 150

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 150

1501 07 üveg csomagolási hulladék 100

1501 09 textil csomagolási hulladék 100
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6
A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM

I HATÁROZOTT HULLADÉK

a közlekedés (szállítás) különböző területeiröl származó hulladékká
vált gépjármű (ideértvc a terepjáró járműveI is), a hulladékká vált

IG 01 gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék
(kivéve a 13, a 14 rsoportokban, a 16 06 és a 16 08
alcsoportokban meghatározott hulladék)

1601 03 hulladékká vált_gumiabroncsok 120

1601 19 műanyagok 100
ÉPÍTÉSI-BOWrÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A

17 SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
1701 beton,_tégla,_cserép_és_kerámia

1701 07
beton, tégla, cseréps kerámia frakció vagy azok keveréke, amely 1500
különbözika_1701_06-tól
TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK És A

.. 4ÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ
20 KERESKEDELMI, IPARI ÉS IWÉZMÉ’ HULLADÉK),

IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT
IS

2001 elkiilőnitetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

200101 papiréskarton 100

200102 üveg 75

2001 25 étolaj és zsír — 10

‘001 ‘8
kste, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 25

— 01 27-wl

Q Ül 30 — mosószerek, amelyek különböznek a 2001 29-tál 15

36
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek

400különböznek a 2001 21-151, a 2001 23-tól és a 2001 3546!
200139 műanyagok 100

20
kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is
beleértve)

200201 biológiailag lebomló hulladék 1000
20 03 egyéb_települési_hulladék

20 03 07 lomhulladék 750
Összesen: 4845

e) Az Albertirsa, Dánosi u. 1584/2. hrsz. alatti hulladékgyűjtő udvarban gyűjthető veszélyes hulladékok:

Azonosító kód Megnevezés Mennyiség ItiévI
09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKÁ

0901 fényképészeti ipar hulladéka
egyszer használatos fényképezögép, amely a ló 06 01, a ló 06 02

0901 II * vagy a ló 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó 2
áramforrást is tartalmaz
OLATHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG

13 HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19
ücsoportokban meghatározott hulladékot)

13 02 motor-,_hajtómű-_és_kenöolaj_hulladék__-

1302 Q5* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű-
100és kenőolaj

13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj
- 20

4



CSOMAGOLÁSl HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM
15 HATÁROZOfl FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK),

TÖRLÓKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUIIÁzAT

is
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési
csomagolási hulladékot)

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal
50szermyezett_csomagolási hulladék

16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM
HATÁROZOfl HULLADÉK
a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó huHadékká
vált gépjármű (ideértve a terepjáró jántűvet is), a hufladékká vált

1601 gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék
‚ (kivéve a 13, a 14 rócsoportokban, a 16 06 és a 16 08

alcsopodokban_meghatározott_hulladék)
1601 07 olajszűrő 10

1601 13* fékfolyadék 10
1601 14 veszélyes anyagokat tartalmaz6 fagyálló folyadék 10

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A
HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ

20 KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK),
IDEÉRTVE AZ EIKÜLÖNÍTEnEN GYŰJTŐfl FRAKCIÓT
IS

2001 elkülönf tetten gyűjtött hulladék [‘i-akciók (kivéve a 1501)

2001
19*

növényvédőszer —-____________________________ 25

2001 21 fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék lOO

2001 26 olaj és zsír, amely különbözik a 2001 25-töl 50

2001 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és 10
gyanták

20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer 5
elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02

2001 33* vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok 400
is megtalálhatók
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és

2001 35* elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 2001 21-tő! és 40
a_2001_23-tól

Összesen: 832

d) A Cegléd, Mizsei Út 6915/13 hrsz. alatti hulladékgyűjtő udvarban gyűjthető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód Megnevezés Mennyiség IVév]
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM

15 HATÁROZOfl FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
TÖRLÖKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS vÉDŐRuIIÁZAT

1501
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési
csomagolási_hulladékot)

1501 01 papír és karton csomagolási hulladék 150
1501 02 műanyag csomagolási hulladék 150

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 150

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 100

1501 09 textil csomagolási hulladék 100
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A HULLADÉKJEGYZEKBEN KÖZELEBBROL MEG NEM
16 HATÁROZOTT HULLADÉK

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká
vált gépjármű (ideértve a lerepjáró járművet is), a hulladékká vált

16 01 gópjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék
(kivéve a 13, a 14 fcsoponokban, a 16 06 ás a 16 08
alcsoportokban_meghatározott_hulladék)

1601 03 hulladékká vált_gumiabroncsok 120
1601 19 műanyagok 100

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A
17 SZENNYEZETT TERÜLETEKROL KITERMELT FOLDET IS)

17 01 beton, tégla, cserép ás kerámia

17 0! 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely
3000

különbözika_1701_06-tól
TELEPULÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A
HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ -

20 KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADEK), - -.

IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTEUEN GYŰJTÖTT FRAKCIOT
IS

20 01 elkiilönitetten gyüj tölt hulladék frakciók (kivéve a 15 01)
200101 papiréskarton 100
200102 üveg 75
2001 25 étolaj ás zsír 10

01 28
festákek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20

2501 27-től
20 01 30 mosószcrek, amelyek különböznek a 2001 29-töl —— 15

3 kiselejtezett elektromos ás elektronikus berendezések, amelyek
400különböznek a 2001 21-től, a 200] 23-tól ás a 2001 35-től -

2001 39 műanyagok I 100
kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is

— beleértve)
200201 biológiailag lebomló hulladék )1500 -

20 03 egyéb_települési_hulladék
2003 07 lomhulladék 750

Összesen: 6845

e) A Cegléd, Mizsei út 6915/13 hrsz. alatti hulladékgyűjtő udvarban yűjthetö veszélyes hulladékok:

Azonosító kód Megnevezés Mennyiség It/évi
09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA

0901 fényképészeti ipar hulladéka
egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02

09 01 II * vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó 2
áramforrást_is_tartalmaz
OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG

13 HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a OS, a 12 ás a 19
rsoponokban_meghatározott_hulladékot)

13 02 motor-, hajtómű- ás kenőolaj hulladék

13 02 Q5* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű-
100ás kenöDlaj

13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenöolaj 20

6



CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM
15 FIATÁROZOH FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK),

TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS vÉDŐRuHÁZAT

1501
csomagolási hulladék (bclcédva válogatottan gyűjtött települési
csomagolási_hulladékot)

15 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal
50szennyezett_csomagolási_hulladék

16 Á HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM
HATÁROZOTr HULLADÉK
a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká
vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált

1601 gépjármű bontásából, valamint karbantadásából származó hulladék
(kivéve a 13, a 14 főcsoponokban, a 16 06 és a -14’ 08
alcsoportokban_meghatározott_hulladék)

160107* olajszürő 10
1601 13* fékfolyadék 10
1601 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A
HÁZTARTÁSI HULLADÉ1u-IOZ HASONLÓ

20 KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK),
IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTEnEN GYŰJTÖfl FRAKCIÓT
IS

2001 elkülönitetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)
2001 19* növényvédőszer —_____________________________ 25

2001 2!’ fénycsövek és egyéb higanytartaímú hulladék 100
20 01 26’ olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25461 50

2001 27* veszélyeS anyagokat tartalmazó festéket tinták, ragasztók 10
gyanták

2001 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer 5
elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02

2001 33’ vagy a 16 06 03 azonosító kóddal je)ölt elemek és akkumulátorok 400
I Is_megtalálhatók
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és

2001 35’ elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 2001 2l-töl és 40
ja2001 23-tól

Összesen: 832

33 Engedélyezett buIladékazdálkodási közszolEáltatási tevékenvséE területe:

Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét Albenirsa, Bénye, Cegléd,
Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmikíós, Farmos, Jászkarajenő, Káva, Kóka, Mikebuda, Nyársapát, Pánd,
Sülysáp, Szentlőrinckáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószölös, Tóalmás,
Törtel, Ujszilvás, Un és Monoderdő közigazgatási területén végezheti.

4.) Telephelyek:

- 2700 Cegléd, Mizsei út 6915/14 hrsz. (KTL 101084999),
- 2730 Albertirsa, Dánosi u. 1584/2 hrsz. (KTJ: 101668582),
- 2700 Cegléd, Mizsei út 6915/13 hrsz, (KTJ: 101705452).
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III.

Bevezetendő biztonsá2i és elővigyázatossápi intézkedésekre vonatkozó követelmények:

L A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet Közszolgáltató kizárólag a 11/3. pontban
feltüntetett települések közigazgatási területén végezheti.

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzése során be kell tartani a II/l. pontban
közölt engedélyekben foglalt előírásokat.

3. Közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység - a jogszabályban foglaltak
kivételével a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra terjedhet ki.

4. Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége során nem lépheti túl jelen
határozatban szereplő éves mennyiséget.

5. Ha a jogszabályban foglalt összekeverési tilalom ellenére a háztartási, vagy a háztartási hulladékhoz
hasonló hulladék gyűjtéséreszelgáló gyűjtőedénybe szilárd halmazállapotú veszélyes hulladék kerül,
Közszolgáltatónak a veszélyes hulladékot az elszállítást megelőzöen, vagy a telephelyére történő
beszállítást követően a nem veszélyes hulladéktól cl kell különítenic, ha erre a műszaki lehetőségei
biztQs.itettak.

6. A minösitési engedély nem mentesít a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges
egyéb engedélyek megléte alól, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység megfelelő
hulladékgazdálkodási engedélyek birtokában végezhető.

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során átvett és szállított hulladékok kizárólag engedéllyel
rendelkező hulladékkezelö részére adhatóak át az engedélyében szerepló átvételi mennyiség erejéig.

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy konnányrendeletben
meghatároiott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható, valamint az ingatlanhasználó kérésére
önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető.

9. Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátásáról gondoskodni köteles
a közszolgáltatási területen.

10. A hulladékgazdálkndási közszolgáltatás végzése során Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó
által Közszolgáltató szállitóeszközéhez rendszeresitett gyűjtöedénybcn gyűjtött települési hulladékot,
vegyes hulladékot, elkülönített hulladékot összegyűjteni és elszállítani, a lomtalanítás körébe tartozó
lomhulladékokat az ingatlanhasználótól összegyűjteni, átvenni és elszállítani, valamint az általa
üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett
hulladékot összegyűjteni és elszállítani.

Ii. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzése során Közszolgáltató köteles az elhagyott, illetve
ellenörizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjteni, elszállítani és gondoskodni
a hulladék kezeléséről, ha erre a települési önkormányzattal megkötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződése kiterjed.

12. Közszolgáltatónak gondoskodnia kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tanoz6
hulladék további kezeléséröl.

13. Közszolgáltatónak legalább évente egy alkalommal gondoskodnia kel) a lomtalanítás
megszervezésérál, lebonyolításáról, a lomtalanítás során Közszolgáltatónak átadott vagy
a közterületre helyezett lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséról, elszállításáról.

14. Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységen kívül egyéb
hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási
tevékenységet — S hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiröl szóló
kormányrendeletben meghatározott hulladék kezelésének kivételével — nem végezhet.

15. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos nyilvántattási és
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséröl Közszolgáltatónak kell gondoskodnia.

ló. Közszolgáltatónak — jogszabály eltérő rendelkezése hiányában — legalább negyedévente, utólag
a hulladékgazdálkodási díj fizetésére kötelezett ingatlanhasználó vagy töle a fizetési kötelezettséget
jogszerűen átvállaló személy vagy önkormányzat részére számlát kell kiállítania.

17. Közszolgáltató köteles a jogszabályban foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni az ott
meghatározott módon.

18. Közszolgáltató köteles biztosítani, hogy az ingatlanhasználó a vegyes hulladék gyűjtéséhez legalább
2 különböző űnnértékű gyűjtöedény közül választhasson. A gyűjtőedény méretének igazodnia kell
a képzödő hulladék mennyiségéhez, valamint meg kell felelnie a hatályos jogszabályi előírásoknak.
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19. Közszolgáltató köteles a települési hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt
a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladékfajtára és -jellegre vagy -típusra utaló, egyértelműen
felismerhető és megkülönböztethető színnel, valamint jelzéssel vagy felirattal ellátni. A feliratnak
tartósnak, jól láthatónak és olvashatónak kel! lennie. Ha a települési hulladékot hulladékgyűjtő
zsákban gyüjtik, a zsákot olyan színnel, jelzéssel Vagy íelirattal kell ellátni, amelyből egyértelműen
kiderül, hogy a zsák milyen hulladékot tartalmaz.

20. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállítását zárható konténer vagy
a kiporzást és kiszóródást megakadályozó, ideiglenes takarású konténer alkalmazásával és az e
feltételeket biztosító, az egyes hulladékfajták átvételére alkalmas felépitménnyel rendelkező
célgéppel, száHitájárművel kell végezni a környezet veszélyeztetését, szemyezését, károsítását
kizáró módon.

21. Közszolgáltatónak az elkülönitetten gyűjtött települési hulladékot szükség szerinti gyakorisággal, a
vegyes hulladéktól elkülönítve kell elszállítania.

22. Közszolgáltatónak a vegyes hulladékot külön jogszabály szerint meghatározott gyakorisággal kell
elszállitania.

23. Kőzszolgáltatónak — jogszabályban foglalt kivétellel — az ingatlanbasználótól legalább
a müanyag-, fém-, papír- és vegyeshulladékot házhoz menő gyüjtési rendszerben kell elszállitania.

24. A házhoz menő gyűjtési rendszer mellett Közszolgáltatónak biztosítania kell az egyes
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/20 14.
(DC 29.) Kont. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 1. mellékletében
meghatározott műanyag-, fém- és papírhulladék elkülönített gyűjtését az általa üzemeltetett
huHadékgyűjtö udvarban is. Ha az üveghulladék elkülönített gyűjtését Közszolgáltató házhoz menő
gyűjtési rendszer keretében nem biztosítja, az üveghulladékot legalább hulladékgyűjtő udvarban
ás hulladékgyűjtő szigeten kell átvennie.

25. Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék Közszolgáltató által történő
átvételekor, összegyűjtésekor, elszállításakor a hulladék a gyűjtőedényből kiesik vagy kiszóródik,
a hulladék felszedéséről és elszállításáról, valamint a terület megtisztitásáról Közszolgáltatónak
haladéktalanul gondoskodnia kell.

26. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ingatlanhasználótól történő
átvételét, összegyűjtését ás elszállítását végző Közszolgáltató gyüjtőjánnűvén munkát végző
alkalmazottak közül Legalább egy jelenlévőnek a hulladék átvételére, összegyüjtésére vonatkozó
alapfokú szakirányú képesitéssel kell rendelkeznie.

27. Közszolgáltatónak az elkülönitetten gyűjtött hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanitását
megelőzően gondoskodnia kell a hulladék válogatóműbe történő elszállításáról, valamint
a hasznosítható összetevök előkészítő művelet útján történő válogatásáról.

28. Anyagában kell hasznosítani a válogatóműben válogatott olyan hulladékot, amely anyagáiiak
összetétele ás minősége alapján erre alkalmas.

29. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hulladéklerakóban csak
ajogszabályban leírtak teljesülése esetén rakható le.

30. Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége a másodlagos hulladékok közül

kizárólag a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében összegyűjtött, átvett, illetve elszállított

hulladék kezeléséből származó másodlagos hulladékokra terjed ki
31. Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége során maradéktalanul be

kell tartania ajogszabályi előírásokat.
32. A minősitési engedély kiállitásának alapjául szolgáló feltételeknek a minősitési engedély időbeli

hatálya alatt Közszolgáltatónak folyamatosan meg kell felelnie.
33. A hulladékgazdálkodásí kőzszolgáltatási szerződés felmondása esetén a felmondási idő alatt

Kőzszolgáltatónak a hulladékgazdálkodásí közszolgáltatást változatlanul el kell látnia.

Iv.

Jelen minösítési ngedély a kiállitásától számított 12. hónap utolsó napjáig hatályos.

V.

A Föfelügyelőség Közszolgáltatónak a Ö2 01 03, 02 01 04, 02 03 02, 02 03 04, 02 03 05, 02 06 01,

020602,020702,020704,030) 01,030) 05,0303 0!, 030307,0303 08, 040209,040215,040221,
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040222,070213,100903,100906,100908,101003,101006,101008,101201, 101206,101208,
1601 17,160118,160120,170506,170508,l90501,190502,190503,190604,l90606,l90801,
190802, 190805, 19 1201, 19 1202, 19 1203, 19 1204, illetve a 19 1205 azonosító kódú hulladékokra
vonatkozó kérelmét elutasítja.

VL

Jelen hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában a Föfelügyelöség megállapította, hogy
150000,- Ft, azaz százötvenezer forint összegű eljárási költség merült fel, amelyet Közszolgáltató
megfizetett.

VII.

A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, annak bírósági felülvizsgálatát —

jogszabálysértésre hivatkozással — a Főfelügyelöséghez a közléstől számított 30 napon belül 3 példányban
benyújtott, és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresettel lehet kérni. A bírósági
felülvizsgálat illetéke 30.000,- Fi, amelynek viseléséről az eljáró bíróság a döntésében rende4ketik. A bíróság
a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Az ügyfél
a tárgyalás tartását a keresetlevélben, illetve az alperesi ellenkérelem kézhezvételétöl számított nyolc napon
belül írásban kérheti.

INDOKOLÁS

Közszolgáltató 2015. augusztus 18-án AJI. minősítési osztályra vonatkozó minősítési engedély kiadása iránti
kérelmet nyújtott be a Főfelügyelőség részére.

Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáhatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint
az igazgatási jelkgü szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási dijakról szóló 71/2013. (VIII. IS.)
VM rendelet 1. meHékletének 2. a) pontjában meghatározott — I. minősítési fokozat iránti kérekmre
vonatkozó — 150.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Föfelügyelöség a kérelmet megvizsgálta és megállapította, hogy a huHadékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.), a hulladékgazdálkodási közszolgátta1ási tevékenység
minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban; Mtv.), a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korrn. rendeletben (a továbbiakban:
385/2014. Korm. rendelet) foglalt tartalmi és formai előírásoknak, valamint Közszolgáltató által kérelmezett
minősítési osztály követelményeinek maradéktalanul nem felelt meg, ezért a Főfelügyelőség
OKTF-KP/1 1743-2/2015. és OKTF-KP/1 1743-4/2015. iktatószámokon hiánypótlásokra hívta fel
Közszolgáltatót. Közszolgáltató a hiánypótlásokat teljesítette.

A Főfelügyelőség vizsgálta, hogy Közszolgáltató nonprofit gazdasági társaság, valamint megfelelő
hulladékgazdálkodási engedélyekkel rendelkezik. Közszolgáltató nyilatkozatot tett, hogy önkormányzati
adóhatósággal szemben köztartozása nincs, valamint igazolta, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban
szerepel.

Közszolgáltató nyilatkozott, hogy olyan hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezö gazdálkodó
szervezetnek minősül, amelyben a települési önkormányzat a szavazatok többségével tulajdoni hányada
alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető
tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok fajtája, típusa, jellege, mennyisége,
valamint összetétele — az Mtv. 6. * (2) bekezdés 1) pontját figyelembe véve — a hulladékjegyzékről szóló
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján került meghatározásra.
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Főfelügyelőség az engedélyezési eljárás során vizsgálta, hogy Közszolgáltató által a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásba bevonni kívánt hulladékok típusa és mennyisége Közszolgáltató hulladékgazdálkodási
engedélyei alapján biztosított.

Közszolgáltató köteles a minösitési engedély kiállitásának alapjául szolgáló feltételeknek az engedély időbeli
hatálya alatt folyamatosan megfelelni, így köteles a minősítési engedélyben feltüntetett, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont hulladékok típusára és mennyiségére vonatkozó feltételeket
folyamatosan biztosítani.

A Föfelügyelöség Közszolgáltató nyilatkozata alapján — „ci hulladékgazdálkodási közszolgáltatávi
tevékenység keretén belül gj’űjtöu és szállított - 1% főcsoporíba tartozó hulladékok, az ingatlanhasználók
által az ingatlanukon végzett építési bontási tevékenység során keletkező - elkülönitetten gyűjtött hulladék” —

engedélyezte az átlagosnál nagyobb mennyiségű 17-es főcsoportba tartozó hulladékokkal végzett
közszolgáltatást.

A 385/2014. Korm. rendelet 2. (1) bekezdésének 2. és ?- pontjai alapján:

2. hulladékgazdálkodási közszolgáhatás körébe tartozó hulladék: ci hulladékról szóló 2012. évi CLZVXV
törvény ‘a továbbiakban: Hí.) 42. ‚ (1) bekezdés a,)-d) ponUában meghatározostak szerint összegyi7/tött,
átvett, illetve elszállított hulladék, ideérti’e az Ilyen hulladék kezeléséből származó másodlagos hulladékot
Is;
3. másodlagos hulladék: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése során
képződő, további kezelést igénWő maradék hulladék;”

A Ht. 42. (1) beke?dés a)-d) pontjai alapján;

„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében ci közszolgáltató:
a) ci: ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállitóeszközéhez rendweresirett gyűjtőedényben gyujtött
települési hulladékot ci: ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja - ideértve ci háztartásban képződő
zöldhulladék, vegyes hulladék valamint tsz elkülönitetten gyűjtött hulladék összegyűjtését ás elszálihásáz is

h,) a lomtalanitás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, illetve átveszi és
elszállítja,
c) az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, huUalékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átveti
hulladékot összegyűjti és elszállitja,
d) az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjti, elszállítja és
gondoskodik a hulladék kezeléséről, ha erre a Települési önkormányzattal megkötött hulladékga:dálkodási
közszolgáhatás! szerződése kiterjed,”

A Rt. 2. (1) bekezdés 43., 21. és 22. pontja szerint:

„43. települési hulladék: ci háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék;
21. háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék,
ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céüára használt helyiségekben, valamint a
lakóházak közös használatú helyiségeiben ás területein képződő hulladékot;
22. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a
háztartásokon kívül képződik, ás jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló;”

Közszolgáltató a minösitési engedélykérelmében kérte a 02 01 03, 02 03 02, 02 03 04, 02 03 05,
020601,020602,020702,020704,030l01,030105,030301,030307,030308,040209,040215,
040221,040222,0702l3,100903,100906,l00908,101003,101006,l01008,10120l,101206.
10 12 08, 17 05 06 és 17 05 08 azonosító kódú hulladékok engedélyeztetését is a közszolgáltatás körén belül,
de azok a fenti jogszabályi helyekre tekintettel nem tartoznak bele a közszolgáltatás körébe, ezért S

Főfelügyelőség Közszolgáltató ezen hulladékokkal kapcsolatos kérelmét elutasította.
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Közszolgáltató által kérelmezett 02 Ot 04, ló 01 17, ló 01 18 és 16 01 20 azonosító kódú hulladékok a
246/2014. (IX. 29.) Konn. Rendelet 1. melléklete alapján hulladékgyűjtő udvarban gyűjthetöek, viszont
Közszolgáltató hulladékgyűjtő udvaraira vonatkozó hulladék gyűjtési engedélyei nem terjednek ki ezen
azonosító kódú hulladékokra, ezért a Főfelügyelőség Közszolgáltató ezen hulladékokkal kapcsolatos
kérelmét elutasította.

Közszolgáltató a minősitési engedélykérelmében kérte a 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 06 04, 19 06 06,
19 12 01, 19 12 02. 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05 azonosító kódú hulladékok engedélyeztetését is a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körén belül. Tekintettel arra, hogy Közszolgáltató az engedélyezési
eljárás során nem igazolta azt a kezelési tevékenységet, ami alapján ezen másodlagos hulladékok
Közszolgáltatónál a hulladékgazdálkodási kőzszolgáltatás során keletkeznek, a Főfelügyelőség
Közszolgáltató ezen hulladékokkal kapcsolatos kérelmét elutasította.

A jogszabályi előírások alapjne a szennyvíztisztító művekben keletkezett rácsszemét, homokfogóból
származó hulladék és települési szennyvíz tisztításából származó iszap (19 08 01, 19 08 02 és 19 08 05
azonosító kódú hulladékok) nem tartozik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe, ezért a
Föfelügiőég ezen hulladékokkal történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást elutasította.

A Főfelügyelőség a kérelmezett 19 12 12 azonosító kódú másodlagos hulladékkal kapcsolatosan
Közszolgáltató nyilatkozata — .‚ az előkezelés során válogatási maradék hulladék kele:kczik melynek
azonosító kódszáma: HAK 19 12 12. amelyet ci hulladékkezelő a hasznosítható leválogatoti hulladékokkal
eüII ‚visszaad’ a közszolgáltatónak’ — alapján engedélyezte a hulladékgazdálkodási közszolgáitatási
tevékenység végzését.

A Főfelügyelőség megállapította, hogy Közszolgáltató 14/1488-37/2013. iktatószámon módosított
14/1488-15/2013. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és 4333-3/2014.
ügyiraiszámon kiadott, A-269/20l4. sorszámú minősítő okirattat rendelkezik.

A IlL 90. * (9a) bekezdése, valamint az Mtv. 22/A. (1) bekezdése alapján a Főfelügyelőség jelen
minösítési engedély kiadásával egyidejűleg a 14/1488-37/2013. iktatószÁmon módosított
14/1488-l 5/2013. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt és 4333-3/2014.
ügyiratszámon kiadott, A-269/2014. sorszámú minősítő okiratot visszavonta.

A határ9zat rendelkező részének III. pontjában foglalt előírások az alábbiakon alapulnak:

- 3. pont a 385/2014. Korm. rendelet 3. (1) bekezdése alapján.
- 4. pont a Ht. 42. (5) bekezdése alapján.
- 5. pont a 385/2014. Konn. rendelet 3. (2) bekezdése alapján.
- 6. pont a Ht. 62. (1) bekezdése alapján.
- 7, pont a Ht. 62. (1) bekezdése alapján.
- 8. Pont a Ht. 34. (8) bekezdése alapján.
- 9. pont a HI. 4l. (1) bekezdése alapján.
- 10. pont a Ht. 42. (1) bekezdés a), b) és c) pontjai alapján.
- II. pont a Nt. 42, (1) bekezdés d) pontja alapján.
- 12. pont a 1-ft. 42. (1) bekezdése) pontja alapján.
- 13. pont a Ht. 44. (1) bekezdése alapján.
- 14. pont a Nt. 42. * (5) bekezdése alapján.
- 15. pont a Nt. 66. * (1) bekezdése alapján.
- 16. pont a Nt. 42. (1) bekezdés g) pontja alapján.
- Ii. pont a 385/2014. Korm. rendelet 6. alapján.
- 18. pont a 385/2014. Korm. rendelet 7. * alapján.
- 19. pont a 385/2014. Korm. rendelet 8. (1) és (2) bekezdése alapján.
- 20. pont a 385/2014. Konn. rendelet 9. (1) bekezdése alapján.
- 21. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. (2) bekezdése alapján.
- 22. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. (3) bekezdése alapján.
- 23. pont a 385/20 14. Korm. rendelet 9. * (4) bekezdése alapján.
- 24. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. * (5) bekezdése alapján.
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- 25. Pont a 385/2014. Konn. rendelei 10. (1) bekezdése alapján.
- 26. pont a 385/20)4. Korm. rendelet 10. (2) bekezdése alapján.
- 27. pont a 385/2014. Kant. rendelet 1) (1) bekezdése alapján.
- 28. pont a 385/2014. Korm. rendelet II. (2) bekezdése alapján.
- 29. pont a 385/2014. Korm. rendelet II. (3) bekezdése alapján.
- 30. pont a 385/20 14. Korn. rendelet 2. (1) bekezdés 2. és 3. pontjai alapján.
- 32. pont az Mw. I 0. alapján.
- 33. pont a Ht. 37. (2) bekezdés alapján.

A határozat rendelkező részének IV. pontjában foglalt időbeli hatály az Mtv. 22/A. (2) bekezdése alapján
került meghatározásra.

Ha Közszolgáltató az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is
‚ folytatni kívánja, akkor az Mtv. 13. * (1) bekezdése alapján a minösítési engedély hatályának lejárta előtt

legkésőbb 90 nappal benyújtott kérelmével kezdeményezheti a minősitési engedély hatályának
meghosszabbítását. A minősítési engedély hatátyának meghosszabbításáról szóló határozat jogerőre
emelkedéséig a kérelmező a hatályos — korábbi — minösítési engedély alapján végezheti a tevékenységét.

Ha Közszolgáltató személyében, vagy hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban olyan
változás következik be, amely a kiadott minösitési engedély adatának megváltoztatását igényli, akkor az
Mtv. II. (1) bekezdése szerint Közszolgáltató a változás bekövetkezésétöl számított 15 napon belül
adatváltoztatási kérelmet nyújt be. A kérelemhez csatolni kell az adatváltozást igazoló okiratot.

Ha Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységét érintő adataiban olyan változás következik be, amely
a minösitési osztályba sorolását nem érinti, Közszolgáltató e tényt a változás bekövetkezésétöl számított 15
napon belül bejelenti.

Ha Közszolgáltató az Mtv. 11. szerinti adatváltozásra vonatkozó bejelentési kőtelezettségének hatáddőben
nem tesz eleget, a minősítő az Mtv. 15. (1) bekezdése alapján Közszolgáltatót 50000 forint összegű birság
megfizetésére kötelezi, és határidő tűzésével felszólítja az adatváltozás bejelentésére.

Közszolgáltató a bulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését —

a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal — a Főfelügyelőségnek a hulladékgazdálkodási
tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (Xl!. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/20 12. (Xl!. 29.) Konn. rendelet) 14. * (2) bekezdése alapján bejelenti.

A Főfelügyelőség felhívja Közszolgáltató figyelmét a 439/2012. (Xli. 29.) Komi. rendelet alábbi
rendelkezésére:

15. (1) A környezetvédelmi hatóság az engedély! hivatalból visszavonhaUa. ha
q) űz engedély Jogoszda nem tesz elege! a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötekzettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
b) megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemhen valotlan adatokat szerepelteteu és űz engedély kiadását ez
érdemben befolyásolta,
c) az engedélyJogosu4ja a tevékenységét az engedévhenfoglahaktól eltérő módon gyakoroa, vagy
d) az engedé lyjogosula a hatósági ellenőrzést akadályozza.
(2) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavot!ja, ha
a,) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn.
b) az engedély jogosidíja az engedélyezett hulladékgazclálkodósi tevéken ységgel felhoD, azt megszünteti.
valamin!
c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyezwtésével, szennyezésével,
károsításávalJár.
(‘3,) A környezetvédelmi hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a
tevékenység felhagyására. valamint szükség esetén a monitoringra. utögondozásra vonatkozó
követelményeket.”
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Az Mtv. 16. * szerint:

(1) A minősítő a minősitési engeciéhi visszavonja. ha a kérelmező
a) a 13. 0) hekezdésében vagy
b) a 14. (2) hekezdéséhen
foglalt felhivásnak határidőn belül nem tesz eleget
(2) A nunősltd a „jnősitési engedélyt akkor is visszavwUa. hu a minősítés megadásához előírt feltételek már
nem állnakfenn.”

A Ki. 34. (1) és (2) bekezdése szerint:

(1) A környezetvédelmi hatóság az e törvényben, valamint más jogszabályban meghatározott előírások
teQesiíése érdekében ci huUadékbirtokost, a hulladék tulajdonosát, illetve a környezethasználót kötelezi
a) a jogszabályban foglalt vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek betartására, illetve
ajogsértő állapot megszüntetésére, ha az abban foglalt előírásokat a hulladék birtokosa, tulajdonosa, illetve
a környezethasználó megszegi, teQesülésüket elmulaszűa, illetve a huUadékgazdálkodási engedélyhez vagy

minősítési engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől, a nyilvántartásba vételhe.kbsött tevékenységet
a nyilvántartástól eltérő ‚nMon gyakorolja;
b) a környezetet veszélyezteű. szennyező, Illetve károsító tevékenység felfüggesztésére, abbahagyására, az
eredeti állapot helyreállítására;
c,) a környezet szennyezése esetében Olyan intézkedés megtételére, amely ci környezetszennyezést csökkenti
vagy incgszünteti, a környezet károsodását kizárja.
(2) A környezetvédelmi hatóság - (1) bekezdésben foglahakon túhnenően - felfüggesztL korlátozza vagy
inegtUa ci hzdladékgazdálkodási engedélyhez, minőitési engedélyhez kötő!! tevékenység engedélytői eltérő
vagy engedély nélküli, vala,n int ci nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység nyilvántartástól eltérő vagy
nyilvántartás nélküli jblviatását A határozat feUehhezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.

A itt. 86. (1) bekezdés a) és h) pontjai szerint:

„Az a természetes vagy jogi személy, egyéni vállalkozó, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező’
szervezet, aki (‘amely)
a,) a hulladékgazdálkodckval kapcsolatos jogszabály. közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy
hatósági határozat előírásait negsérti.
h) hatósági engedélyhez, hozzajáruláshoz nyilvántartásba vételhez vagy hejelentéshez kötött
huüadékgazdálkodási tevékenységet engedély. hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vdgy bejelentés nélkül,
továbbá attól eltérően végez, [...]
azt a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási birsággal kapcsolatos részletes szabályolo’ól szóló
kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.”

A Föfelűgyelőség felhívja Közszolgáltató figyelmét, hogy a Ht, 90. (8) bekezdése értelmében
hulladékgazdálkodásj közszolgáltatást csak az a nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely a települési
önkormányzattal 2013. Január 1. napját követően hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött.

A Főfelügyelőség Közszolgáltatót jelen engedély kiadásával MIN_0l5/20l5. számon nyilvántartásba vette.

A Főfelügyelőség hatásköre és illetékessége az Mtv. 1. * a) pontján és a környezetvédelmi
és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.)
Konn. rendelet 10. 1) pontján alapul.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Kel.) 153. * 2. pontja alapján eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj.
A fentiek értelmében a Főfelügyelőség az eljárási költségről a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Főfelügyelőség a minösítési engedélyt a Fit. 62. (2) bekezdése és az Mtv. 8. (1) bekezdése alapján adta
ki, figyelemmel a Kel. 71. * (1) bekezdésben és 72. (1) bekezdésében foglaltakra.
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A jogorvoslatra történő felhívás a központi államigazgatási szcrvekröl, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról •s261é 2010. évi XLIII. törvény I. (2) bekezdés g) pontja, 5. (2) és
(3) bekezdése, a Ket. 100. (1) bekezdés e) pontja és (2) bekezdése, 109. (1) bekezdés a) pontjában,
a 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rcndclet I. -ban foglaltakon alapul.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326.* (7) bekezdése állapítja meg, hatáskörét a Pp. 22. * (2) bekezdése.
A keresetlevél benyújtásának helyét és Idejét a Pp. 330. (2) bekezdése határozza meg.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Pp. 338. *-án alapul.

Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: lÉv.) 43. (3) bekezdése
ál]apítja meg. Az illeték feljegyzésről az 1w. 59. (1) bekezdése, illetve a 62. (1) bekezdés h) pontja
rendelkezik.

Jelen engedély megléte nem mentesít a jogszabályok által előírt egyéb engedélyek megszerzése alól.
C.

E határozat a Ket. 73/A. (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdés alapján a közléssel jogerős.

Budapest, 2015.11.27.

Búsi Lajos
főigazgató megbízásából

A Kladmúny hltelóüI

\ j
dr. Dobrai Balázs s.k.

főosztályvezető

Címzettek:
1. ÓKÜVÍZ Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Pesti út 65:)
2. Környezetvédelmi hatóságként eljáró kormányhivatalok (11K)
3. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (HK)
4. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (HK)
5. RNYR
6. irattár
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2016 OKT. 03

ORSZÁGOS KÖÉk1YEZETVÉDELMJ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
FŐFELÜGYELŐSÉG

HATÁROZAT

Tárgy: Az “ŐKOVÍZ’ Önkormányzati
Kommunáli ás Vízikönnü Uzemeltető
NonpmM Korlátolt Felelósségű Társaság
minősítési engedélyének meghosszabbítása

—I

Q1I

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban:
Főfelügyelőség) az “ŐKOVÍZ” Önkormányzati ICöniihunális és Vizikőzmü Uzerneltető
Nonprofit Korlátok Felelősségű Társaság (székhely: 2700 Cegléd, Pesti üt 65.; KUJ: 100279742;
cégjegyzékszám: 13-09-086647, adószám: 12564392-2-13., statisztikai számjel: 12564392-3811-572-
13; nyüvántartási szám: MIN_O 15/2015. - a továbbiakban: Közszolgáltató) kérelmének helyt ad és sz
OKTF-KP/l 1743-7/2015. iktatószámon kiadott, NI. minősítési osztályia vonatkozó minősftési
engedély (a továbbiakban: Engedély) »atályát — tekintettel arra, hogy a minősítési engedély
Idálhtásának alapjául szolgáló feltételelmek Közszolgáltató továbbra is megfelel, valamint a minősítési
osztályra tekintettel kömyezetirányítási programmal nem rendelkezett —

az alábbiak szerint meghosszabbítja.

Az Engedély jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 36. hónap utolsó napjáig hatályos.

Jelen minősítési eiedély meghosszabbítására irányuló eljárásában a Főfelügyelőség megállapítja,
hogy 120.000 Ft, azaz százhúszezer forint összegű eljárási költség merült fel, amelyet Közszolgáltató
megfizetett. -

Az Engedély és jelen határozat a továbbiakban együttesen érvényesek.

A határozat közléssel jogerős.

Jelen egyszerűsítétt határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 72. * (4) bekezdése szerint nem tartalmazza az indokolást és a
jogorvoslatról szóló tájékoztatást.

Budapest, 2016. 09. 28.

--

A kladmbiy hlaIm Búsi Lajos
főigazgató megbízásából

dr. Dobrai Balázs s.k.
főosztályvezető

1016 Budapest, Mészáms u. 58/a. Levélcím: 1539 Bp. Pf 675 www.orszaoszoldhatosaI.EOv.hU
TelefoTi: 224-9100 Fax: 224-9162 orSPlEOS(aZOIdlWtOsathU

Jklatósrám:
Ügyintéző:

QK1F-KP/8493-612016.
Erdős Márton



Címzettek:
1. OKOVÍZ Nonproit Kit (2700 Cegléd, Pesti út 65.)
2. Környezetvédelmi hatóságként eljáró konnányhivatalok. (11K)
3. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (HK)
4. Országos KatasztrófavMelmi Főigazgatóság (11K)
5. UNYR
6. Irattár
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IA. NHKV\„ 7 NEMZEn HULLADLKQAZDALKODÁS
r \ KOORDINÁLÓ És V4GYONKEZELŐ Zfl.

MEGFELELŐSÉGI
VÉLEMÉNY

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet
kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási

kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (Ill. 31.) Korm. rendeleti. 5(2)
bekezdésében foglaltak alapján a/az

“ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és
Viziközmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság
Székhely: 2700 Cegléd, Pesti út 65.

Cégjegyzékszám: 13-09-085647

részére a megfelelöségi véleményt kiadjuk és a közszolgáltató adatait az NHKV Zd.
által vezetett és honlapján közzétett nyilvántartásban rögzítjük.

A megfelelőségi vélemény visszavonásig, de legfeljebb egy évig hatályos.

Az NHKV Zd. a megfelelőségi vélemény feltételeinek közszolgáltató általi teljesítését
e vélemény kiadásától számitott 6. hónap végéig megvizsgálja.

Budapest, 2016. szeptember 30.

Weingartner Balázs elnök-vezérigazgató
meghatalmazása alapján

Schubert Viktor
közszolgáltatási koordinációs igazgató

OHICTIktatászám:
3700- ft’ / 2016.



5. napirendi ponthoz

Jakabszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

/20 17. (...j önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és a

közterületek tisztántartásáról szóló
3/2014. (IV. 08.)önkormányzati rendelet módosításáról

Jakabszállás Község Városi Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. * (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. * (1) bekezdés 19. pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. * (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező
hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántanásáról szóló 3/2014. (IV.
08.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. 5

A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és a
közterűletek tisztántartásáról szóló 3/2014. (IV. 08.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.
(2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

„2. 5(2) O zöld hulladék.”
2. 5

(1) Az R.) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. 5(1) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladék, ideértvea zöldhulladékot is átvételével,
elszállításával, kezelésével kapcsolatos feladatok elLátására az Okovíz Nonprofit Kü-vel (2700
Cegléd, Pesti út 65., Cégj sz.: 1309086647; Adósz: 12564392-2-13, KUJ:100 279 742; KTJ: 101
084 999)— továbbiakban: közszolgáltató — közszolgáltatási szerződést köt, a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 33. (1) és 37. * (4) bekezdéseiben foglaltak alapján az Új
közszolgáltató kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig.”

(2) Az R. 3. * (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. 5(3) Az újrahasznosításra alkalmatlan hulladék összegyűjtése. elszállitása hetenkénti. az
újrahasznositásra alkalmas hulladék begyűjtése kéthetenkénti a zöldhulladék elszállítása havi
gyakorisággal történik, a köszszolgáltató által elöre meghatározott időpontokban. a szállítási naptár
szerint.”

3. *

(1) Az R 4. * (1) bekezdése a következő d) ponttaL egészül ki:

„4.5(1) d) zöld hul]adékokra.”

(2) Az R. 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. 5 (2) A Közszolgáltató a papír, a műanyag és zöld hulladék gyűjtéséhez a háztartások számára
dijmentesen biztosítja a hulladékgyüjtő zsákot.”



Ez a rendelet 2017. május l-én lép hatályba,

Szabó György Róbert
polgármester

Kihirdetési záradék:

4.

május 2-án hatályát veszti.

iCi 4’..1i1
Hegedűs Gábomé dr.

címzetes főjegyző

A rendelet 2017. április .... napján kihirdetve.

Jakabszállás, 2017. április
Hegedűs Gáborné dr.
címzetes főjegyző

Rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. *-hoz

A felsorolást kiegészíti a zöldhulladékkal (mivel május 1. napjától az is elszállításra kerül)

2. *-hoz

A közszolgáltató személyében történt változást tartalmazza. Valamint a bevezetésre kerülő szállítási
gyakoriságot rögzíti.

3. -hoz

A felsorolást a zölthulladékkal egészíti ki, valamint a zsák biztosítására vonatkozóan is beiktatja a
zöld hulladékot.

4. g-hoz

Rendelkezik továbbá a hatályba lépésről: 2017. május 1. napja, és biztosítja a technikai deregulációt
(hatályon kívül helyezés).

Hatásvizsgálati lap

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. -a alapján ajogalkotás során a szabályozás várható
hatásait Fel kel! mérni, és a vizsgálat eredményét a képviselő-testület elé kell terjeszteni. A
rendelkezés részletesen meghatározza, hogy mit kell a hatásvizsgálat során vizsgálni.

1. Társadalmi hatások

A rendelet értelmében a lakossági hulladékszállítás gyakorisága a korábbi két hétröl egy hétre
változik. Elszállításra kerül a zöld hulladék is. Az újrahasznosítható hulladékot kéthetente szállítja el
a szolgáltató.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

2



A rendeletnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása van. Várhatóan kevesebb hulladékot raknak le
illegális helyen és kevesebb hulladékot égetnek el.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek többlet adminisztratív hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.

A 2012. évi CLXXXV. törvény ad felhatalmazást és kötelezettséget ajogszabály megalkotására.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak.

3



Jakabszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékgazdálkodási helyi

közszolgáhatásról és a kőzterületek tisztántartásáról szóló
3/2014. (IV. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jakabszállás Község Városi Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 19. pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. * (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljátwa, a települési
hulladékkal kapcsolatos kötelező hu[ladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és a
közterületek tisztántartásáról szóló 3/2014. (1 V. 08.) önkormányzati rendeletének
módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1.

A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és
3

közterületek tisztántartásáról szóló 3/2014. (IV. 08.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.)
2.

(2) bekezdése a következő O ponttal egészül ki:

„2. (2) f) zöld hulladék.”
2.

(1) Az R.) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. * (1) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladék, ideértve a zöldhulladékot is
átvételével,

elszállításával. kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására az Okovíz Nonprofit Kh-vel
(2700

Cegléd, Pesti út 65., Cégj sz.: 1309086647; Adósz: 12564392-2-13. KÜJ:lOO 279 742; KTJ:
101

084 999) — továbbiakban: közszolgáltató — közszolgáltatási szerződést köt. a hulladékról
szóló

2012. évi CLXXXV. törvény 33. * (1) és 37. * (4) bekezdéseiben foglaltak alapján az
uj

közszolgáltató kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig.”

(2) Az R. 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. (3) Az újrahasznosításra alkalmatlan hul]adék összegyűjtése, elszállítása hetenkénti,
az

újrahasznositásra alkalmas hulladék begyűjtése kéthetenkénti a zöldhulladék elszállítása havi
gyakorisággal történik, a köszszolgáltató által előre meghatározott időpontokban, a szállítási
naptár szerint.”

(1) Az R 4. (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:



„4. * (1) d) zöld huHadékokra.”

(2) Az R. 4. * (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. * (2) A Közszolgáltató a papír, a műanyag és zöld hulladék gyűjtéséhez a háztartások
számára díjmentesen biztosítja a hulladékgyűjtő zsákot”

4. *

Ez a rendelet 2017. május 1-én lép hatályba, és 2017. május 2-án hatályát veszti.

Szabó György Róbert
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. április 28. napján kihirdetve.

Jakabszállás, 2017. április .k’.

ilegedus Gaborne dr.
címzetes főjegyző

‘%r1”r
liegedus Gaborne dr.
címzetes föjegyző



Előterjesztés

a Képviselő-testület 2017. április 24-i ülésérnek
6. napirendi pontjához

Tárgy: JakabszállásTelepülésképi arculati kézikönyve és településképi rendelete
1.314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A.*(l) szerinti partneri egyeztetés tájékoztatási
szakaszának ismertetője
2. megbízás adása Szilberhorn Erzsébet okl. építészmérnök, városépítési
városgazdasúgi akI. szakmérnök részére a feLadat ellátására

Tisztelt Képviselő-testület!

A településfejleszíási koncepcióról. ci: integrált wlepülésfejlesztási stratágiáról ás a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmémekml szóló 314/2012. (XIS.)
Kornzáizvrendderet (továbbiakban: Kormányrendelet) településképi arculati kézikönyv és
településképi rendelet megalkotására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében javaslom az alábbi
határozat-tervezet elfogadását.

Határozat-tervezet

1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Jakabszállás Község
Településképi arculati kézikönyvére vonatkozóan a 3 14/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet 29/A
* (1) bekezdés szerinti partneri egyeztetés tájékoztatási anyagát, melyet az 1. sz melléklet
szerinti tartalommal elfogad.

2. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Jakabszállás Településképi
arculati kézikönyve és telepűlésképi rendelete elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásával
Szilberhorn Erzsébet akI. építészmérnök, városépítési-városgazdasági akI. szakmérnököt
bízza meg a 2. sz. mellékeltként csatolt szerződés szerint. A szerződés aláírásával Szabó
György Róbert polgármestert bízza meg.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester, Hegedűs Gáborné dr. címzetes főjegyző
Határidő: Folyamatos, illetve 2017. október I.

Jakabszállás, 2017. április 18.

2—

Szabó György Róbert
polgármester

6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.
76/581-800 Fax: 76/581-802, + 36209392398

polgarmcswr@jakabszallas.hu

Jakabszállás Község Polgármestere



Jakabszállás Község Polgármestere

6078 Jakabszállás, Peőfl Sándor u. 14.
76/581-800 Fax: 761581-802, + 36209392398

polgarmester@jakahszalIas.hu



6. napirendi pont I. melléklet

Levélcím; 61)1)1 Kecskemét Pf 386 E-mail: szil@epiieszmuhely.hu
E-mail; epitmub @t-onhine.hu

Településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.*(1) szerinti partneri egyeztetés tájékoztatási

szakaszának ismertetője
2017. április

st.
ÉPÍTÉSzMŰHELY KFT
6000. Kecskemét, Wcsselényi u. 1.
Telefon, fat 761 482 916
74

tervező: Szilberhorn Erzsébet 06/30-349-68-

JAKABSZÁLLÁS



TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

A településképi arculati kézikönyv a vonatkozó jogszabályi előírúsnak megfelelően készül a
következők szerint:

szemléletformáló célt szolgál
a település teljes közigazgatási területére készül
meghatározza a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket, a

településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati
jelíemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó
javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeinek tájrendezési, településtervezési,
örökségvédelmi fejezetinek felhasználásával készül az arcu]ati kézikönyv.

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

A vonatkozó jogszabályi előírásnak 2megfelelöen készül a következők szerint:
-település teljes közigazgatási területére készül.
-megállapítja: a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét

a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság
alapján a településképi szempontból meghatározó területeket,

a településképi követelményeket, amely lehet területi építészeti, egyedi
építészeti és a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre és
reklámhordozásra alkalmas egyéb műszaki berendezésre (a továbbiakban
együtt: reklámhordozók), továbbá az egyéb műszaki berendezésekre
vonatkozó követelmény.

- a helyi területi vagy egyedi védelemmel érintett területre és elemre vonatkozó
településképi követelmény megengedő, tiltó vagy kötelező köverelményként egyaránt
meghatározható.

- a településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó településképi követelmény
csak megengedő vagy tiltó követelményként határozható meg.

-egyéb területek esetében csak egyedi építészeti követelmény, ezen belül is csak építmény
anyaghasználatára vonatkozó, tiitó építészeti követelmény határozható meg.

A helyi építési szabályzatban lévő telepűlésképi szempontú előírásai és a helyi védelemre
vonatkozó rendelkezések figyelembevételével, illetve azok településképi rendeletbe való
beemelésével készül a munkarész.

a településfejleszLsi koncepcióról, az integrált településfcjlesztési stratúgiáról és a Ielepülésrendezési
uszközökről, valamint egyes íelepülúsrendezési sajátos jogintézmónyckröl szóló 31412012. (Xl. 8.) Korm.
rendelet 21.*

2 a településfcilesztési koneepcióról, az integrált telepüIésfcjlesztsi strattgiáról
és a települdsrendezési eszközökröl, valamint egyes településrendezdsi sajátos jogint!zményekrőI szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22.*



6. napirendi pont 2. melléklet
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről: Jakabszállás Község Önkormányzata

székhelye: 6078 Jakabszállás Petőfl Sándor utca 14..
Képviseli: Szabó György Róbert polgármester, mint megbízó (a
továbbiakban: Megbízó)

másrészről: Szilberhorn Erzsébet okl. építészmémök, városépítési-városgazdasági
okl. szakmémök

születési hely, idő: Kiskőrös ‚ 1954. február 19.
anyja neve: Szentgyörgyi Erzsébet
adóazonosító: 8318254325
adószám: 10503597-2-03
TAJ száma: 067 481 703
bankszám)a száma: OTP BKKM-i Ig.) 1773322-00947965
lakcíme: 6000 Kecskemét Buzogány utca 8. szám alatti lakos, mint
megbízott (a továbbiakban Megbízott), együttesen, mint Felek

között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

I. A szerződés tár2va:
Jelen megbízási szerződés alapján Megbízó megbízza Megbízottat Jakabszállás Község településképi
arculati kézikönyve ás településképi rendelete képviselő-testületi jóváhagyásra alkalmas
munkarészeinek elvégzésével, amelyet megbízó elvállal.

II. A MeEbízott feladata, kötelezettsége:
11.1. A Megbízott ellátja a tárgyi feladatot ás a képviselő-testületi előterjesztés tervezetét elkészíti.

11.2. Megbízott nyilatkozik, hogy rendelkezik főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. ([X.15.)
Korm. rendelet 3.*-5.-a szerinti foglalkoztatási feltételekkel. Megbízott a képesitését igazoló
okiratokat a Megbízó rendelkezésére bocsátja.

111. A szerződés hatálya:
A megbízás időtartama 2017. május 1. nappal kezdődik és 2017. október 1. napjáig tart A megbízási
szerződést szükség esetén a felek közös megegyezéssel meghosszabbítják.

IV. A meEbízás teljesítésének helye, módia:
IV.l. Megbízott jelen szerződésben foglalt feladatokat azok ellátásához igazodó helyen köteles ellátni.

IV.2. Megbízott a megbízást a Megbízó árdekánek megfelelöen, a tőle elvárható szakmai
alapossággal, gondossággal ás kellő körültekintássel köteles teljesíteni. Amennyiben feladatát nem
tudja teljesíteni, vagy bármely okból akadályoztatva van, haladéktalanul köteles a Megbízói értesíteni.

IV.3. A Megbízó képviseletében eljáró polgármester jogosult ás köteles a Megbízott által jelen
szerződés 1. számú melléklete szerint összeállított teljesítés igazolás alapját képező beszámoló(k)
tartalmát értékelni és ellenőrizni, ás a teljesítést elfogadni.

IV,4.Megbízott feladatai teljesítése érdekében folyamatosan kapcsolatot tart a Megbízóval.

V. A meEbízási díj és esedékessépe:
V. I. Megbízottat a megbízás teljesítéséért 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint megbízási díj illeti
meg. A megbízási díj tartalmazza a megbízási feladat ellátásával felmerülő utazási és adminisztratív
költségeket.

V.2. Megbízó a hatályos TB törvénynek megfelelően a kifizetőt terhelő járulékokkal csökkentett
megbízási díjból a hatályos SZJA és TB törvényeknek megfelelően levonja a megbízási díjból a



személyi jövedelemadó előleget, a nyugdíj-és az egészségbiztosítási járulékot, melyet a Megbízott
10%-os költségátalány figyelembevételével kér megállapítani..

V.3. A megbízás teljesítéséről Megbízott az 1. Számú melléklet szerint írásban beszámol, melyről a
Megbízó a beszámoló átvételét követő 5 napon belül teljesítés igazolást állít ki. A teljesítés igazolás
aláírását követő 5 napon belül, Megbízó a megbízási díjat V.2. szerintiek figyelembevételével
átutalással teljesíti a Megbízott OTP BKKM-i Ig.l 1773322-00947965 számú számlájára.

VI. A szerződés módosítása és meszüntetése.
VI. I. Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják.

VI.2. Szerzödő Felek jelen szerződést 30 napos felmondási határidővel indokolás nélkül írásban
felmondhatják. A felmondási idő a felmondásnak a másik félhez történö igazolt kézhezvételétől veszi
kezdetét.

VI.3. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, súlyos szerződésszegés esetén. Súlyos
szerződésszegének minősül különösen, ha a Megbízott a jelen szerződésben meghatározott
feladatainak, kötelezettségeinek határidőre Vagy felszólítás ellenére nem tesz eleget.

VI.4. Szerzödő Felek rögzítik, hogy jelen megbízási szerződés bármely okból történö megszűnése a
felek között egyidejű elszámolási kötelezettséget keletkeztet.

VII. E2yéb rendelkezések:
VIII. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen szerződés teljesítése során
folyamatosan együttműködnek, a megbízással kapcsolatos Valamennyi fontos információról egymást
kölcsönösen tájékoztatják.

VII.2. A Megbízott a megbízási jogviszonya során tudomására jutott tényt, körülmény, adatot,
minősített adatot, információt idökorlátozás nélkül illetéktelen harmadik személy részére nem adhat
át, nem tehet hozzáférhetővé, saját részre nem használhat fel.

VH.3. A Megbízott feladata ellátása során a Megbízónak okozott károkért polgári jogi felelősséggel
tartozik.

VIl.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződő Felek a Polgári Törvénykönyv
általános rendelkezéseit és annak a megbízásra vonatkozó speciális szabályait, valamint az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi LXX VIII. törvény és a főépítészi tevékenységről
szóló 190/2009. (IX.l5) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak.

VIl.5. Megbízott jelen szerződés aláírásával személyes adatainak a Megbízó által történő kezeléséhez
hozzájárul.

VII.6. A szerzödö Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel létesített jogviszonyból
eredő vitáik egyezség útján történö rendezésére törekednek, azonban annak eredménytelensége esetére
a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Jakabszállás, 2017. május...

Szilberhorn Erzsébet Szabó György Róbert
okl. építészmérnök, polgármester
városépítési-városgazdasági okl. szakmérnök
Megbízott Megbízó
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Megbízási szerződés 1. sz. melléklete:

Beszámoló

Alulírott Szilberhorn Erzsébet 6000 Kecskemét Buzogány u. 4. szám alatti lakos, a számú
megbízási szerződés alapján a. feladatokat az alábbiak szerint teljesítettem:

A fentiek alapján kérem a szerződésben foglalt bruttó 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint megbízási
díj járulékokkal csökkentet összegének az 0W BKKM-i Ig.l1773322-00947965 számú számlára
átutalással történő megfzetését.

Jakabszállás, 2017 hó nap

Szilberhorn Erzsébet
Megbízott

Teljesítés igazolás

A fentiek alapján igazolom, hogy a megbízási szerződésben foglaltak teljesítése a Megbízó részéről
megtörtént. A szerződés szerinti bruttó 500.000 ‚-Ft, azaz ötszázezer forint megbízási díj jkifizetését
engedélyezem.

Jakabszállás, 2017 hó nap

Szabó György Róbert
polgármester
Megbízó
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Beszerzési szabályzat

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Jakabszállás Község Önkormányzata a beszerzési szabályzatát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Ahtj, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (Xli. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Avr.) és az államháztartás számviteléről
szóló 4/20 13. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ahsz.) előírásai alapján a következők
szerint határozza meg.

I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A szabályzat Célja

A szabályzat célja, hogy a mindenkori költségvetési törvényben megállapított közbeszerzési
értékhatárokat el nem érő árubeszerzések, építési beruházások és szolgáltatások igénybevétele
esetén meghatározza azokat az eljárási és dokumentációs részletszabályokat amelyeket
Jakabszállás Község OnkonTlányzata és intézményei költségvetésének terhére megvalósított
beszerzések előkészítése, lefolytatása, ellenőrzése során alkalmazni kell, továbbá a beszerzési
eljárásba bevont személyek illetve szervezetek felelősségi körét, valamint a beszerzési eljárás
dokumentálási rendjét, az egyesjog- és hatáskörök gyakorlásának rendjét.
A szabályzat célja továbbá, hogy biztosítsa a közpénzek hatékony és Felelős Felhasználását,
annak átláthatóságát és nyilvános ellenörizhetőségét, a beszerzések során a tisztességes
verseny feltételeinek megteremtését; biztosítsa a helyi kis- és közepes vállalkozások
beszerzési eljárásokba való bekapcsolódását, összhangban az Országgyűlés által
meghatározott közbeszerzési alapelvekkel.

1.1. A szabályzat hatálya

(1) A szabályzat szervezeti hatálya kiterjed Jakabszállás Község Önkormányzatára és
intézményeire (Jakabszállási Polgármesteri Hivatal, Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde) mint
ajánlatkérőkre.

(2) A szabályzat személyi hatálya Jakabszállás Község Önkormányzata és intézményei részére
vonatkozó beszerzési eljárásba bevont személyekre terjed ki.

(3) A szabályzat tárgyi hatálya azokra a beszerzésekre (árubeszerzésre, építési beruházásra
valamint szolgáltatás megrendelésére) terjed ki, melyeknek az értékhatára az eljárás
megkezdésekor nem éri el a Kbt. szerinti értékhatárokat, továbbá a közbeszerzési eljárási
kivételek alá tartozó árubeszerzésekre, építési beruházásokra és szolgáltatásokra.

(4) A szabályzat időbeli hatálya: Jelen szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépését követően
induló beszerzésekre kell alkalmazni.

2. A szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai:

— az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;

— a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
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Beszerzési szabályzat

— az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet;

— az államháztartás szervezeti számviteléről szóló 4/2013. (1.1 1.) Kormányrendelet;
— A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és

ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/20 16. (XII. 23.) Kormányrendelet.

3. Értelmező rendelkezések

Ajánlatkérő: A kötelezettségvállalási szabályzatban a kötelezettségvállalásra jogosult
személy, az önkormányzat nevében történő beszerzés esetén a polgármester.
Ezen túlmenően a képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján és nevében
eljáró személy.

Ajánlattevő: Az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság. akinek az ajánlatkérő az ajánlat kérését közvetlenül
megküldi. illetve az ajánlatkérés alapján a beszerzés tárgyában ajánlatot nyújt
be.

Beszerzés: A közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzés, építési beruházás és
szolgáltatás megrendelés.

4. Összeférhetetlenség

(1) Összeférhetetlen és nem vehet részt a beszerzés elökészitésében és lebonyolításában az
árajánlatot kérő nevében olyan személy illetve szervezet. aki. iLletve amely feladatának
elfogulatlan és tárgyilagos végrehajtására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy
az eljárásban részt Vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt a beszerzési eljárásban árajánlatot tevőként,
alvállalkozóként vagy a beszerzési eljárásba bevont személyként illetve szervezetként az a
személy ilLetve szervezet. akinek, illetve amelynek közreműködése az eLjárásban a verseny
ti sztaságának sérelmét eredményez]ieti.

(3) A beszerzési eljárás előkészítése során vagy a beszerzési eljárás más szakaszában az
árajánlatot kérő nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba nem vonható be a beszerzés
tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezet, illetőleg az olyan
személy vagy szervezet, aki illetve amely

a) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll,
b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető-tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja,
c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
d) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója.

(4) A beszerzési eljárásban résztvevő a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot
köteles haladéktalanul bejelenteni a polgármestemek/jegyzőnek/intézményvezetőnek.
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(5) A beszerzési eljárásban résztvevő írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben
fennáll-e az összeférhetetlenség. (I. sz. meLléklet)

5. A beszerzés értékének meghatározása és értelmezése

(1) A beszerzés értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg
kínált — általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) — legmagasabb összegű teljes
ellenszolgáltatást kell érteni (továbbiakban: becsült érték).
(2) A beszerzés megkezdésén az ajánlatkérés, megrendelés feladásának (megküldésének)
időpontját kell érteni.

6. A beszerzések értékhatára

(1) A becsült érték kiszámítása során a beszerzés tárgyának értékét éves szinten egybe kell
számítani.

II.
ELJÁRÓ ÉS AZ ELJÁRÁSBA BEVONT SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK

I. A beszerzési eljárásban részt vevő személyek és testületek:

- képviselő-testület;
- polgármester;
- jegyző.
- intézményvezető;
- birálóbizottság;
- beszerzési refereas.

2. A képviselő-testület
(1) A képviselő-testület a nettó 2.000.0000,- Ft feletti beszerzések esetén a beszerzési
eljárások döntéshozója.
(2) A képviselő-testület tagja a nettó 2.000.000,- Ft becsült értéket elérő beszerzési
eljárásokban nem lehet a bírálóbizottság tagja, kizárólag tanácskozási joggal vehet részt a
bizottság ülésein.
(3) A bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata alapján meghozza az eljárást
lezáró döntést, határoz a beszerzési szerződések megkötéséről, feladata a szerződés
megkötésére, vagy teljesítésére való képtelenség megállapítása.

3. A polgármester
(1) Feladata Jakabszállás Község Onkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) beszerzési
tevékenységének irányítása, beszerzési feladatainak előkészítése, szervezése és megvalósítása.
(2) Dönt a nettó 500.000,- Ft alatti beszerzésekről (három árajánlat beszerzése nem
szükséges).
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(3) A nettó 500.000,- Ft-ot elérő, de a nettó 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó beszerzések
esetén gondoskodik legalább három árajánlat beszerzéséről, és meghozza az eljárást lezáró
döntést.
(4) A nettó 1.000.000,- Ft becsült értéket elérő beszerzések esetén az ajánlattételi felhívások
elkészítésével, az ajánlatok felbontásával, minősítésével, a döntés előkészítésével kapcsolatos
feladatok ellátására legalább három fős bírálóbizottságot hoz létre, amelynek tagjait írásban
bízza meg.
(5) A nettó 1.000.000,- Ft-ot elérő, de a nettó 2.000.000,- Ft-ot meg nem haladó beszerzések
esetén a bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata alapján meghozza az
eljárást lezáró döntést, a nyertes ajánlattevővel megköti a szerzödést.

4. A jegyző
(1) Feladata a Jakabszállási Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) beszerzési
tevékenységének irányítása. beszerzési feladatainak előkészítése, szervezése és megvalósítása.
(2) Dönt a nettó 500.000,- Ft alatti beszerzésekről (három árajánlat beszerzése nem
szükséges).
(3) A nettó 500.000,- Ft-ot elérő. de a nettó 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó beszerzések
esetén gondoskodik legalább három árajánlat beszerzéséről. és a polgármester egyetértésével
meghozza az eljárást lezáró döntést.
(4) A nettó 1.000.000,- Ft becsült értéket elérő beszerzések esetén az ajánlattételi felhívások
elkészítésével, az ajánlatok felbontásával, minősítésével. a döntés előkészítésével kapcsolatos
feladatok ellátására legalább három fős birálóbizottságot hoz létre, amelynek tagjait írásban
bízza meg.
(5) A nettó 1.000.000,- Ft-ot elérő, de a nettó 2.000.000,- Ft-ot meg nem haladó beszerzések
esetén a bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata alapján a polgármester
egyetértésével meghozza az eljárást lezáró döntést. a nyertes ajánlattevővel megköti a
szerződést.

5. Az intézményvezető
(1) Feladata a Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde (továbbiakban: intézmény) beszerzési
tevékenységének irányítása. beszerzési feladatainak előkészítése, szervezése és megvalósítása.
(2) Dönt a nettó 500.000,- Ft alatti beszerzésekröl (három árajánlat beszerzése nem
szükséges).
(3) A nettó 500.000,- Ft-ot elérő, de a nettó 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó beszerzések
esetén gondoskodik legalább három árajánlat beszerzéséröl. és a polgármester egyetértésével
meghozza az eljárást lezáró döntést.
(4) A nettó 1.000.000,- Ft becsült értéket elérő beszerzések esetén az ajánlattételi felhívások
elkészítésével, az ajánlatok felbontásával, minősítésével, a döntés előkészítésével kapcsolatos
feladatok ellátására legalább három fős bírálóbizottságot hoz létre, amelynek tagjait írásban
bízza meg.
(5) A nettó 1.000.000,- Ft-ot elérő, de a nettó 2.000.000,- Ft-ot meg nem haladó beszerzések
esetén a bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata alapján a polgármester
egyetértésével meghozza az eljárást lezáró döntést, a nyertes ajánlattevővel megköti a
szerződést.

6. A bírálóbizottság
(1) A bírálóbizottságban a pénzügyi szakértelmet biztosítani kell.
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(2) A bírálóbizottság állandó tagjai a hivatal köztisztviselői.
(3) A bírálóbizottság változó tagja a beszerzés tárgya szerinti, eljárásba bevont szakértő
munkatárs (a továbbiakban: szakmai szakértő).
(4) A bírálóbizottság tagjai a polgármester/jegyző/intézményvezető által aláírt megbízólevél
alapján végzik munkájukat.
(5) A bírálóbizottság tagjai minden beszerzési eljárás megindítása előtt kötelesek
összeférhetetlenségi nyilatkozatot aláírni.
(6) Az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat a beszerzési referens kéri be és őrzi.
(7) A bírálóbizottság testületként működik, döntéseit ülésein hozza. Uléseit igény szerint
tartja, melyet az elnök hív össze, az ülés céljainak megjelölésével. A bizottság akkor
határozatképes, ha a tagoknak több, mint a fele jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel,
tartózkodás nélkül hozza. A bizottság tagja a döntésben köteles részt venni.
Szavazategyenlőség esetén a bírálóbizottság elnökének szavazata dönt. A bizottsági munkáról
jegyzőkönyv készül.
(8) A bírálóbizottság feladatai:

- az ajánlattételi felhívás elkészítése;
- az ajánlattételi felhívás esetleges módosításának és helyesbítésének elkészítése;
- az ajánlattevői kör meghatározása;
- részvétel a bontási eljárás lefolytatásában és az eljárás hitelesítése;
- az érvényes ajánlatok bírálata;
- a döntési javaslat összeállítása és jóváhagyásra történő előterjesztése.

(9) A bírálóbizottság munkájának eredrnényességééd és feladatainak maradéktalan
elvégzéséért a bírálóbizottság elnöke a felelős.

7. A beszerzési refereus
(1) A beszerzési referenst a polgármester/jegyző/intézményvezető jelöli ki.
(2) A beszerzési referens a bírálóbizottság tagja is lehet.
(3) Feladatai:

- a bírálóbizottság tagjai összeférhetetlenségi nyilatkozatainak beszerzése az adott
eljárás előkészítése során;

- az eljárás minden szakaszában az eljárási cselekmények dokumentálása és a
j egyzőkönyvek elkészítése;

- az egyes eljárási cselekményekkel kapcsolatos ajánlatkérői döntések, értesítések,
meghívók kiküldése;

- konzultáció esetén annak megszervezése, jegyzőkönyv készítése;
- a jelentkezések/ajánlatok átvételének adminisztrálása és a bontás időpontjáig azok

sértetlen megőrzése;
- a bontási eljárás levezetése ésjegyzőkönyvezése;
- a bírálóbizottság üléseinek megszervezése, jegyzőkönyvezése, továbbá részvétel a

bírálóbizottság munkájában, a bizottsági tagok szakmai munkájának támogatása;
- a beszerzési eljárások dokumentumainak nyilvántartása, irattárba helyezése;
- ajelentkezések/ajánlatok hiányosságainak megállapítása; e tényekről a bírálóbizottság

tájékoztatása;
- szükség esetén hiánypótlás, felvilágosítás vagy indoklás kérése ajánlattevőktől.
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III.
BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK RENDJE

1. Beszerzési eljárás indításának feltétele
Beszerzési eljárás akkor indítható, ha az ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését
biztosító anyagi fedezettel vagy olyan biztositékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi
fedezet rendelkezésére fog állni.

2. A beszerzési eljárás lefolytatásának rendje

(1) Ajánlatkérő a nettó 500.000,- Ft becsült értéket elérő beszerzések esetén legalább három
aján]attevőtől köteles ajánlatot kérni. Az ajánlatkérés történhet:

— postai levélben.
— e-mailben,
— faxon.
— személyesen,
— telefonon.

(2) Az ajánlatok benyújtásának a módját az ajánlattételi felhívásban határozza meg az
ajánlatkérő.

(3) A nettó 1.000.000,- Ft becsült értéket meg nem haladó beszerzéseknél az elektronikus
formában beküldött árajánlat is elfogadható.

(4) Az ajánlatkérő az ajánlattevőknek köteles ugyanazon tartalmú ajánlatkérést megküldeni —

az egyenlő esély biztosítása érdekében — abban adatmódositás nem végezhető. A beszerzés
tárgyát úgy kell meghatározni. hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot
tehessenek és a benyújtott ajánlatok összehasonlithatók legyenek. Az ajánlatkérés nem
minősül megrendelésnek (kötelezettségvállalásnak). Az ajánlattételi határidőt úgy kell
megállapítani, hogy az ajánlattevőknek megfelelő idő álljon rendelkezésre az ajánlattételhez
valamint az ajánlattevök egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek.

(5) A beszerzés tárgyáva összefüggésben nettó I .000.000,- Ft feletti becsült érték esetén az
ajánlatkérésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a költségvetési szerv megnevezését, címét;

b) a beszerzési szabályzatra történő hivatkozást;

c) a beszerzés tárgyának pontos meghatározását, főbb adatait;

d) a teljesítés helyét, határidejét, az ellenszolgáltatással kapcsolatos
kikötéseket, feltételeket;

e) az ajánlat benyújtásának módját, határidejét, mellékleteit;

f) az ajánlat elbírálásának szempontjait;

g) a hiánypótlás biztosítását vagy annak kizárását.
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(6) A beszerzés tárgyával összefüggő ajánlatkérést és ajánlatot nettó 1.000.000,- Ft feletti
becsült érték esetén ajánlott, de nem kötelező az 1. ás 2. számú Jüggelákben meghatározott
tartalommal kitölteni.

(7) Nem szükséges legalább három ajánlattevőtöl árajánlatot kérni azoknál a beszerzéseknél,
amelyeket a Közbeszerzésekről szóló törvény és egyéb közbeszerzési tárgyú hatályos
jogszabályok a kivételek körébe sorolnak. (A szabályzat elfogadásakor hatályos kivételek
felsorolása a 3. sz. Jiiggelákben tájékoztatásid csatolva van,).

(8) Nem szükséges legalább három árajánlat beszerzése a nettó 500.000,- Ft alatti
beszerzéseknél, azonban a beszerzés tárgyára vonatkozóan piackutatást kell végezni. A
piackutatás megvalósulhat az interneten közzétett árak és egyéb paraméterek
összehasonlításával is.

3. Bontás, értékelés és döntés

(1) A postán és személyesen érkezett ajánlatok bontását a beszerzési referens végzi.

(2) A beszerzési eljárás bírálati szempontjai:

a) legalacsonyabb összegű ellenszo]gáltatás vagy

b) a legjobb ár-érték arány.

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztása érdekében a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő értékelési szempontok vonatkozhatnak különösen az alábbiakra: (Kbt. 76. * (3)
bek.)

a) minőség. műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, valamennyi
Ílhasználó számára való hozzáférhetőség, hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása és
egyéb szociális. környezetvédelmi és innovativ tulajdonságok, forgalmazási feltételek,
vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása. készletbiztonság, a
teljesítés időpontja, időszaka;

b) a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége és
tapasztalata, ba a személyzet minősége jelentős hatással lehet a szerződés teljesítésének
színvonalára.

(3) Ajánlatkérő kérheti a gyakorlati tapasztalat bemutatását és referencia nyilatkozatot vagy
igazolást.

(4) A legjobb ár-érték arány bírálati szempont alkalmazását ajánlatkérő írásbeli indokolással
köteles alátámasztani.

(5) A beszerzési eljárásban a döntés az eljáró és az eljárásba bevont személyek, szervezetek
résznél ismertetettek szerint történik.

(6) A nyertes ajánlat a szerződés mellékletét és a kifizetés dokumentumát képezi, - attól
Eiggetlenül, hogy a kötelezettségvállalás írásban, vagy nem írásban történt - ezeket a számlák
mellé csatolni kell, melynek végrehajtásáért a pénzügyi ügyintézö a felelős.

$ Jakabszállás Község Önkornsá,syzata
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Beszerzési szabályzat

Iv.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A pénzügyi kihatással bíró beszerzések kapcsán a kötelezettségvállalás, pénzügyi
ellenjegyzés, a teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás végrehajtási szabályait a
Kötelezettségvállalási szabályzat tartalmazza. A beszerzéssel kapcsolatos számlák, kísérő
iratokkal (ajánlatok, indoklás) való felszereléséről a pénzügyi ügyintéző gondoskodik.

V.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Beszerzési szabályzat 2017. május 1. napján ]ép hatályba. A mindenkori közbeszerzési
énékhatárt elérő. vagy azt meghaladó beszerzések rendjét a Közbeszerzési szabályzat
tartalmazza.

A jegyző gondoskodik arról. hogy a Beszerzési szabályzatban foglalt előírásokat az érintett
munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzat 4. számú Jüggelékében szereplő
megismerési nyilatkozaton aláirásukkal igazolják a hatálvbalépés napjával egyidejűleg.

Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell a Beszerzési szabályzatban
nevesített felelősségi, hatás ésjogköröket, melyek elkészitéséért ajegyző a felelős.

Kelt: Jakabszállás, 2017. április 21.

Szabó Győrgy Róbert . Hegedűs Gáborné dr.
polgarmester cimzetes fojegy zo

Jakabszállás Község Önkormányzata 9
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Beszerzési szabályzat

I sz. iii elléklet

Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Alulírott (lakcím )
mint (ajánlatkérő szerv megnevezése) ajánlatkérő

által megindított beszerzési eljárásba bevont személy kijelenteni, hogy a beszerzési szabályzat

[A. pontja szerinti összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenni.

Jelen nyilatkozatomat a

tárgyban lefolytatandó beszerzései eljárással kapcsolatban teszem.

Dátunr

nyilatkozatot tevő aláírása

Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Alulírott (lakcim )
mint (ajánlatkérő szerv megnevezése) ajánlatkérő

által megindított beszerzési eljárásba bevont személy kijelenteni, hogy a beszerzési szabályzat

1.4. pontja szerinti összeférheteúenség az általam képviselt szervezettel szemben nem áll

fenn.

Jelen nyilatkozatomat a

tárgyban lefolytatandó beszerzései eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum

nyilatkozatot tevő aláírása

10 JakabszáUds Küzsg Önkormáisyzaxa
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Beszerzési szabályzat

Ajánlutkérő neve, címe I. sz. függelék

Tárgy:

Ajánlatkérés

Tisztelt Cim!

Jakabszállás Község Önkormányzata, Jakabszállási Polgármesteri Hivatal, Jakabszállási
Ovoda és Bölcsőde a Beszerzési szabályzata alapján beszerzési eljárást folytat le, melynek
keretében 3 független gazdasági szereplőtől ajánlatot kér.

A beszerzés támogatásból/önerőből kerül finanszírozásra.

I.! Az ajánlatkérés tárva. mennyiséEe. Főbb feladatok: (Ha támogatásból valósu] meg, arra
kell utalni!)

2.! A teljesítés helye:

3.! A teljesítés határideje:

4./Az ellenszoláltatás teljesítésének feltételei:

5.! Szerződést biztosító mellékkötelezettséek:

61 Az ajánlatok értékelési szempontja: ajánlatkérő legjobb ajánlatnak a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot vagy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
kiválasztása érdekében a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tekinti. Utóbbi esetében ajánlatkérő
bírálja a szempontokat.

7.! Az alkalmassúi követelmények. az a]kalmassá meitéléséhez szüksées adatok és a
mekövete1t igazolási mód: (adott esetben)

8.! Ajánlattételi határidő:

9./Az ajánlatok benyújtásának módja. címe:
Az ajánlatokat két eredeti példányban postán kérjük benyújtani az ajánlattételi határidő
lejártáig a címre.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Ajánlat -ra vonatkozóan.”
Az ajánlatokat a következő elektronikus címre kérjük:

10.! Az ajánlat részeként következő iratokat kell benyújtani:

11.! Az ajánlattétel nyelve. és annak mehatározása, hogy a magyar nyelven kívül más
nyelven is benyújtható-e az ajánlat:

Az ajánlat nyelve magyar, és ezen kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.

Jaka bs:á Hús Község Önknrniúnyzata 11
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Beszerzési szabály2at

12.1 Az ajánlati kötöttsé minimális időtartama:

13./Az ajánlatkérés meaküldésének napja:
Az ajánlatkérés postán és e-mailben kerül kiküldésre a mai napon, az ajánlattételhez a
szükséges mellékletek egyidejű megkűldésével.

Ajánlattevő végső ajánlati ára tartalmazza együttesen árubeszerzés/építési
beruházás/szolgáltatás teljes költségét I. osztályú minőségben mindösszesen nettó áron, az
AFA-t és a bruttó árat.

A nyertesseí az önkormányzat az ajánlatok beérkezését és értékelését követő napon
belül vállalkozási/megbizási szerződést köt.
Ajánlalkérő nem köt szerzödést azzal a gazdasági szereplőveí. melynek a szerződéskötés
időpontjában helyi adó tartozása van. A helyi adó tartozásról az ajániattevőnek az ajánlat
benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni szükséges.

Dátum,

ajánlatkérő

t 2 Jakabsáflás Kör.ség Önhormányzata
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Beszerzési szabályzat

2. sz. fiiggelék

ajánlatkérő részére

JAKABSZÁLLÁS

AJÁNLAT

Tárgy:

Alul írott (név), mint a

(cég

név) kötelezettségvállalásra

jogosult képviselője az ajánlatkérésben szereplő feltételeket megismertem és elfogadom, a

feladatok elvégzésére az alábbi ajánlatot teszem:

Ajánlattevő nevr

Ajánlattevő székhelyének címe

Ajánlattevő levelezési cfme

Ajánlattevő telefon és telefax száma

Alánlati ár

Osszesen nettó
Áfa 27 %
Öszesen bruttó

Az ajánlat érvényessége:

Kijelenteni, hogy az ajánlatkérésben szereplő feladatok ellátására a megfelelő szakértelemmel
rendelkezem, a szükséges kapacitások a rendelkezésemre állnak. Az általam képviselt cég nem
áll csőd, felszámolás vagyvégelszámolás alatt.
A Jakabszállás Község Onkormányzata adóhatóságnál nyilvántartott helyi adó tartozásom
nincs. Vagy legkésőbb azt a szerződés megkötéséig rendezem.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Kel ‚2017

cégszerű aláírás

Jakabszállás Kikség Ónkorniányzata 13
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Beszerzési szabályzat

3. sz. függelék
Kbt. 9. (1) E törvényt nem kell alkalmazni
a) a külön törvényben meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésekre azzal, hogy e
beszerzésekre a külön törvényben meghatározott szabályok alkalmazandók, valamint ha a
beszerzés a külön törvény alkalmazása alól is kivételt képez és a b) pont ba) alpontjának
megfelelő kivételi esetben az Országgyűlés illetékes bizottsága külön jogszabályban
meghatározott feltételeknek megfelelő kezdeményezés alapján hozott előzetes döntésében a
külön törvény alkalmazása alól felmentést adott,
b) az cz) pont alá nem tartozó
bíz) azon beszerzésekre, amelyek esetében a közbeszerzési szabályok alkalmazása olyan
információk átadására kötelezné Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes az állam
biztonságához fűződő alapvető érdekeivel,
bb) olyan beszerzésekre, amelyek esetében Magyarország alapvető biztonsági,
nemzetbiztonsági érdekei, a minősített adatok védelme vagy a szükséges különleges
biztonsági intézkedések a közbeszerzési eljárásban előírható biztonsági intézkedésekkel nem
garantálhatóak,
és amelyek megrendelésére az Országgyűlés illetékes bizottsága külön jogszabályban
meghatározott feltételeknek megfelelő kezdeményezés alapján hozott előzetes döntésében e
törvény alkalmazása alól felmentést adott;
c) nemzetközi megállapodásban vagy nemzetközi egyezményben meghatározott külön eljárás
szerint történő beszerzésre, ha az Európai Unión kívüli állammal az Európai Unió
Működéséről szóló Szerződésnek (a továbbiakban: EUMSZ) megfelelően kötött nemzetközi
megállapodás vagy nemzetközi egyezmény projekt közös megvalósításával vagy
hasznosításával összefüggő beszerzésre vonatkozik, azzal, hogy a nemzetközi megállapodás
vagy nemzetközi egyezmény megkötéséröl az Európai Bizottságot tájékoztatni kell;
d) csapatok (katonai erők) állomásoztatására, átvonulására, alkalmazására — ideértve a
hadműveleti területre kihelyezésre (áthelyezésre), visszahelyezésre kerülő egységek esetében a
kihelyezés (áthelyezés), visszahelyezés megvalósításával összeüiggő beszerzéseket Is —

vonatkozó nemzetközi megállapodásban vagy nemzetközi egyezményben meghatározott
külön eljárás szerint történő beszerzésre;
e) ha az ajánlatkérő — nemzetközi jogi kötelezettség alapján — nemzetközi szervezet által előírt
külön eljárás szerint köteles a beszerzést megvalósítani;
1) nemzetközi szervezet vagy nemzetközi finanszírozó intézmény által meghatározott külön
eljárás szerinti beszerzésre, ha a beszerzést teljes mértékben az adott szervezet vagy
intézmény finanszírozza, vagy abban az esetben, ha a beszerzést legnagyobb arányban az adott
szervezet vagy intézmény finanszírozza, és a felek e törvénytől eltérő közbeszerzési szabályok
alkalmazásában állapodnak meg;
g) olyan beszerzésre, amelynek kizárólagos rendeltetése, hogy az ajánlatkérő számára lehetővé
tegye nyilvános elektronikus hírközlő hálózat rendelkezésre bocsátását vagy hasznosítását,
illetve a nyilvánosság irányában egy vagy több elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását;
4) az 5. (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyanjogi személlyel kötött
szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló
kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és
működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen
magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt
gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel
kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik;
14 Jakabszállás Község Önkormányzata
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Beszerzési szabályzat

i,) az 5. * (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan Jogi személlyel kötött
szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti
egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, 22 ajánlatkérők közösen döntő befolyással
rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos Jelentős
döntéseinek meghozatalában. valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és
amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel
(ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollák más Jogi személlyel kötött
vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik;
j,) az 5. (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet másik ajánlatkérővel vagy
ajánlatkérőkkel kötött szerződésére, amelynek célja közfeladatok teljesítésére. illetve
közszolgáltatások nyújtására vagy közös közérdekű célok megvalósítására irányuló
együttműködés kialakítása az ajánlatkérők között, ahol az ajánlatkérők együttműködéssel
érintett tevékenységből származó éves nettó árbevételének legfeljebb 20%-a származik a nyílt
piacról;
Á) a központi beszerző szerv által közbeszerzési eljárás útján beszerzett áru, szolgáltatás vagy
építési beruházás megrendelésére azon szervezetek részéről, amelyek javára a központi
beszerző szerv közbeszerzési szerződést kötött. valamint a központi beszerző szervek által
nyújtott járulékos közbeszerzési szolgáltatások megrendelése.

K bt. 111. E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt cl nem érő
ci) tankönyv beszerzésére, amennyiben arra a nemzeti kőznevelés tankönyvellátásáról szóló
törvényben meghatározottak szerint, az iskolai tankönyvellátás keretében kerül sor és a
tankönyv szerepel a tankönyvjegyzékben;
Á) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján
gyermekotthonban, illetve lakásotthonban elhelyezett gyermekek teljes ellátására, illetve
utógondozói ellátásban részesülők, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 59—85/A. *-ában szabályozott szociális szolgáltatások körében
ellátottak teljes ellátására szolgáló árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén;
c) a 3. melléklet szerinti szállodai és éttermi szolgáltatásokra, a 79995000-5-től 79995200-7-
ig tartó CPV kódok által meghatározott könyvtárkezelési szolgáltatásokra, a 92000000-1-től
92700000-8-ig tartó CPV kódok által meghatározott. a pihenés, kultúra és sport területén
nyújtott szolgáltatásokra, valamint a jogi szolgáltatásokra;
cl) a 3. melléklet szerinti bármely szolgáltatásra, ha annak becsült értéke a tizennyolcmillió
forintot nem éri cl;
e) nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási
tevékenység keretében történő beszerzésre:

a hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss, illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és
tejtermék, gabonafélék, kenyér és pékáru, méz, tojás, kertészeti növény beszerzésére;
g olyan szolgáltatás megrendelése esetében, amely az ajásilatkérö alaptevékenysége
ellátásához szükséges irodalmi (szakirodalmi. tudományos) mű létrehozására, tanácsadói vagy
személyi tolmácsolási tevékenység végzésére irányul;
1;) felelös akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység igénybevételére;
1) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 3. 5., 7. és 9. pontja, valamint szükség- vagy veszélyhelyzet esetén az

állatok járványos megbetegedése, a súlyos ipari vagy közlekedési baleset okozta kár, vízkár,
illetve vízminőségi kár közvetlen megelőzése, elhárítása, védekezési készültség vagy az azt
közvetlenül követő helyreállítás érdekében történő beszerzésre;
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J1) fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított áruk vagy teljesített
szolgáltatások, illetve építési beruházás beszerzésére;
k) közfoglalkoztató által közfoglalkoztatási jogviszony keretében előállított áruk, teljesített
szolgáltatások, illetve építési beruházások beszerzésére;
1) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzforgalmi
szolgáltatás igénybevételére;
nz) a postai szolgáltatást vagy a postai szolgáltató által nyújtott postai szolgáltatásoktól eltérő
szolgáltatást nyújtó szervezet beszerzései vonatkozásában;
n) kulturális javak körébe tartozó tárgyak vételére és a rájuk vonatkozó egyéb jogok
megszerzésére, valamint hangszerek, hangszertartozékok és hangszeralkatrészek beszerzésére;
o) az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 113. *-ában és 114. * (3)
bekezdésében meghatározott keret terhére történő beszerzések vonatkozásában;
p) olyan szolgáltatás megrendelése esetében, amely a pártok működését segítő tudományos,
ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi
XLVII. törvény 1. *-a alapján létrehozott alapítvány alapító okiratában meghatározott
tudományos, ismeretterjesztő, kutatási vagy oktatási tevékenység végzésére irányul, vagy azt
közvetlenül segíti;
q) a külképviselet számára történő beszerzés esetén;

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épületre vonatkozó
építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás, belsőépítészeti tervezési szolgáltatás,
településtervezési vagy tájrendezési tervezési szolgáltatás megrendelésére — az ezekhez
kapcsolódó szakági tervezési tevékenységekre kizárólag akkor, ha annak megrendelésére
építészeti, belsőépítészeti, településtervezési vagy tájrendezési lervezéssel együttesen,
ugyanazon tervezett építési beruházás tekintetében kerül sor;
s) a 71241000-9, 71242000-6, 71244000-0, 71246000-4, 71247000-l CPV kódok által
meghatározott szolgáltatásokra, feltéve, hogy a szolgáltatás megrendelésére az ;) pontban
meghatározott tervezési szolgáltatással együttesen, ugyanazon építési beruházás tekintetében
kerül sor;
1,) a védett munkahelyen, megváltozott munkaképességű személyek által előálLított áruk, vagy
teljesített szolgáltatások beszerzésére;
u) mezőgazdasági termelő, kutató tevékenység során felhasználásra kerülö 24400000-8-tól
24457000-2-ig tartó CPV kódok által meghatározott termésnövelő anyagok és engedélyezett
növényvédő szerek beszerzésére;
v) a kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból megvalósuló beszerzésekre a
24000000-4-tól 24327500-7-ig és 24500000-9-tól 24965000-6-ig tartó CPV kódok által
meghatározott áruk vonatkozásában;
x) olyan beszerzés esetén, ahol a szerződésben foglalt feladatot az 5. (1) bekezdése vagy a 7.
* (2) bekezdése szerinti ajánlatkérő vagy az említett ajánlatkérők társulása jogszabályban vagy
hatósági határozatban — az EUMSZ-szel összhangban — meghatározott kizárólagos jog alapján
teljesíti.

459/2016. (XII. 23.) Kormányrendelet

3. (1) Az ajánlatkérő a Kbt. 4. * (3) bekezdésében foglalt előírás ellenére nem köteles
három ajánlatot bekémi, ha
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ci) a beszerzés tárgya a Kbt.-ben meghatározott kivételek körébe tartozik [Kbt. 9—14. ‚ 111.
*1. azzal, hogy a Kbt. 9. (1) bekezdés q) és b) pontja esetében az Országgyűlés illetékes
bizottsága által történő mentesités nem szükséges:
b,) a beszerzés tárgya a Kbt.-ben — vagy a Kbt. 6—7. *-a szerinti ajánlatkérők esetében a
közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló Korm.
rendeletben — meghatározott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban lenne beszerezhető;
c) a beszerzés kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az
ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező feltételek
igénybevétele az ajánlatok bekérésére vonatkozó e rendelet szerinti szabályok alkalmazása
esetén meghiúsulna;
cl) a beszerzés tárgya igazságügyi szakértői megbízás, Vagy közbeszerzési eljárásokhoz,
pályázatokhoz kapcsolódó szakmai bírálóbizottsági tag rnegbízása;
e,) a szerződés tárgya közüzemi szolgáltatások (különösen víz, gáz, villamos energia,
hőenergia). vagy internet szolgáltatás megrendelése;
j) az ajánlatkérő piackutatás eredményeképpen igazolható módon meggyőződött arról. hogy az
adott piacon háromnál kevesebb gazdasági szereplö lelhetö Fel, így potenciális versenyhelyzet
nincs az adott beszerzési tárgy tekintetében;
g) a szerződés tárgya egyedi gyártású áru beszerzése, feltéve, hogy az áru egyediségét a gyártó
igazolja;
4) a fizetési kötelezettség előzetesen meghirdetett tanfolyamra, képzésre, konferenciára
történő jelentkezéssel kapcsolatos;
i) a szerződést külföldön kell megkötni vagy teljesíteni;
j) a szerződés tárgya repülőjegy vásárlása, illetve utasbiztositási szolgáltatás megrendelése;
k) a beszerzés közfoglalkoztatási program keretében történik;
1) a szerződés tárgya személyhez kötött, bizalmi jellegű szolgáltatás teljesítése;
‘,Q a szerződés tárgya állami vezetők hivatali tevékenységéhez kapcsolódó. bizalmi jellegű
szolgáltatások beszerzése (különösen beszédíró, fotós, személyi kommunikációs tanácsadó,
személyi tolmácsolás);
‘Q a szerződés tárgya állami vezetők képzésére, oktatására vonatkozó, vezetöi és
személyiségfejlesztési tanácsadási szolgáltatás;
q) a szerződés tárgya veszélyes hulladék megsemmisítése,
p,) a szerződés tárgya emberi erőforrás kezelési tanácsadás,
q) a szerződés tárgya olyan e rendelet hatálya alá tartozó korábbi szerződéshez kapcsolódó
kiegészítő árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés vagy építési beruházás, amelynek értéke
nem haladja meg az eredeti szerződés értékének ötven százalékát, és az alapszerződésben
szerződő partnertől történő beszerzés szakmai vagy gazdaságossági szempontból indokolt,
feltéve, hogy beszerzés teljes becsült értéke nem éri el a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat.
(2) Az ajánlatkérő eltekinthet attól, hogy a szerződést a három ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő valamelyikével kösse meg. ha a benyújtott árajánlatok magasabbak az interneten
elérhető és összehasonlítható módon kiválasztható alacsonyabb vételárú, az ajánlatkérés
tárgával megegyező árunál, vagy szolgáltatásnál. Ebben az esetben az ajánlatkérö az
interneten történt összehasonlító vizsgálat eredményét dokumentáUa. a szerződést pedig az
interneten történt összehasonlító vizsgálat eredményeként alacsonyabb árat ajánló gazdasági
szereplővel köti meg.
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4. sz. Jiiggelék

Niegismerési nyilatkozat

A Beszerzési szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban
foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.

Név Beosztás Kelt Aláírás

Szabó György Róbert Polgármester 2017

Forczekné Tóth Csilla Alpolgármester 2017

Hegedűs Gáborné dr. Jegyző 2017

dr. Faragó Helga Pályázati referens 2017

Gáspámé Kovács Ildikó Számviteli 2017
ügyintéző

Kollemé Rádi Valéria Pénzügyi ügyintéző, 2017
pénztáros

Fodomé Kiss Andrea Pénzügyi ügyintéző, 2017
mérlegképes
könyvelő

Ország Béláné Intézményvezető 2017

Törteli Jánosné Élelmezésvezető 2017

Kálmán Mihály Tanyagondnok 2017
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lel: (76) 581-801
E-mail: je2yzoíjakabszallas.hu

Előterjesztés
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. április 24-i ülésének 8. napirendi pontjához

Tárwy: törvényességi felhívás a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól és
díjairól szóló rendeletre (O ellékelve a BKITH/02543-1/2017. sz. törvényességi felhívás)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Törvényességi Felügyeleti
Osztály törvényességi felhívással élt a 2017. február 16-án megalkotott, fenti tárgyban
megnevezett 3/20 17. (III. 03.) önkormányzati rendeletre vonatkozóan.

A felhivásban foglaltak elfogadását javaslom és a jogszerű állapot helyreállítása érdekében a
mellékelt rendelet-tervezet elfogadását kérem.

Jakabszállás, 2017. ápdlis 21.

) Hegedűs Gábomé dr.
címzetes főjegyző



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAl.

itt. szám: BKJFR!02543.112W7. Tárgy: rőrvénységi felhívása hivatali hclyiségen
Ügyintézö: Dr. Biró Agnes kívüli és a hivatali munkaidön kivül történő

házasógkőks s bcjctwct; tIettársi kapcsolat
engedélyezésének szabályairól és dUairói szóló
rcndclctrc

Jakabszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Szabó Cyőrgy Róbert polgármester

Jakabszállás

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testiilet!

A Miniszterelnökség Államtitkárának 2016. december 28. napján kelt TFR-I/2i 52-1/206. számú utasítása
L pontjában előitta annak vizsgálatát, hogy a helyi önkormányzatok rendeletalkotása az anyakönyvi
eljárásról sz6ló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.) 96. -áhan kapott felhatalmazásnak meelel-e.
A célvizsgálat kitcijedt arra is hogy az önkormányzatok módosított1 illetve újonnan alkotott retdeleteinek
saját honlapon történő közzététele, valamint az Nfl rendszeren való feltöltése megtörtént-e. A
törvényességi izsgálatot az utasítás és a hivatalunk által összeállított szempontrendszer alapján végeztük cl
az előzetesen bekért, egységes szerkezetbe foglak tárgybeli rendeletek alapján.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselö-testülete (a továbbiakban: Képviselő-teshilet) a 2017.
Február 16-i ülésén — figyelemmel a hivaalunk ellenőrzési tenében szereplő célvizsgálatra — relülviisgálta
a korábbi, már nem hatályos jogszabály felhatalmazásán alapuló rendeletét, s megalkotta a hivatili
helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi
kapcsolat engedélyezésének szabályairól és dijairól szóló 3/2017. (W.03.) rendeletét (a továbbiakban:
Orj. A törvényességi felügyeleti eljárás tapasztalatai alapján azonban továbbra is találhatóak az Or.-ben
olyan rendelkezések, amelyek törvényességi felügyeleti eszköz alkalmazását indokolják, igy a
Magyarország helyi önkormányzatairál szóló 201!. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 132.
(1) bekezdés a) pontjáhan és a 134. (1) bekezdésében biztosított jogkörömben elján’a

tőnényességi felhívással

élek az Ör. egyes rendelkezéseivel kapcsolatban az alább részletezenek szerint.

1. Felhatalmazáson túlterjeszkedő szabályozás (hivatali munkaidón belül hivatali helyiségben történő
bánsságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesitése díjazásínak szabályozása)

A helyi önkormányzat jogalkotói feladatkörét az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja a
következőképpen határozza meg: a helyi Önkormányzata helyi közügyek intézése kőrében törvény keretei

Ügyintézés helye:
Bács-Kiskun Megyei Konnánytiva Hatósági Főosztály,
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között rendeletet alkot. Az Alaprőn’ény 32. cikk (2) ás (3) bekezdés határolja be a rendeletalkotási jogkör

kereteit, miszednl a helyi önkormányzat a feladatkörében elján’a a tön’énv által nem szabalyozott helyi

társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkorrnáiwzati

rendeletet alkot. Az önkormányzati rendelet másjogszabállyal nem lehet ellentétes.

A bevezető rész szerint a Képviselő-testület az Őr.-t az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi L törvény (a

továbbiakban: Atv.) 96. *-ában kapott felhatalmazáson alapuló jogalkotói jogkörében, végrehajtási

jelleggel alkotta meg.

Az Öv. bevezető részében hivatkozott felhatalmazó 96. a következőképpen rendelkezik: Felhatalmazást

kap a települési önkormányzat liog>’
ci) rencleletben határozza meg ci hivatali helyiségen kivü/L valamin; ci hivatali mzmkaidön kívül történő

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesitése engedélvezésének szabályait,
b.) rendeletben állapirhassa meg ci hivatali helyiségen kívüli, valamint ci hivatali munkaidőn kívül történő

házasságkütés és bejegyzett élettársi kapcsolat lércsitése esetén ci többIetszolgáItatós ellen tütelezésekónt q:

önkormán’nat részére, i’akm,int cc anyakönyvvezető részére jizetendő dU mértékét

A Képviselő-testületnek az Ah. 96. b) pontjáhan foglalt jogalkotói jogköre — a díjazásra vonatkozó

szabályozás kialakítása körében — tehát abban az esetben Ill fenn, La a szabályozott anyakönyvi

esemény hivatali helyiségen kívül éWvagy hivatali munkaidőn kívül történik Ha ezen két feltétel

egyike sem jelenik meg a tár’beU rendeleti szabályozásban, akkor az Ah’. 96. *-ban foglalt

felhatalmazáson túltcrjeszkedö szabályozisról vau Szó.

Az Öv. 2. (2) bekezdése szerint hivatali heviségen kívüli há:mságkötésnek minjsül Jakabszállás. Fetófl

Sándor u. 13. szám alatt lévő Polgármesteri Hivatal és a Jakabszállás, Petőj7 Sándor u. 13. szám alatt lévő

Mín’elődési Hó: hivatalos helyiségén kívüli helyen történő házasvágkötés. Az Or. ezen szabálya alapján a

Müvelődési Ház hivatalos helyisége — sz Atv. És az Or. tárgybeli rendelkezései szempontjából — hivatali

helyiségnek tekintendő, az itt tartott anyakönyvi esemény pedig hivatali hetyiségen belül tartottnak.

Á Képviselő-testület a helyi viszonyok alapján állapítja me, mit tekint hivatali helyisének.

Az Ór. 3. (3) bekezdése alapján hivatali munkaidőben és hivatali numkaidőn kívül a Jakabszállási

4tÍűvelűddsi Házban tödénő házosságköfés esetén 15.000 Ft dj/at kelljketni. Az Or. ezen rendelkezése

tehát hivatali munkaidőben létesített anyakönyvi eseményre is díjat állapít meg a Művelődési Ház

hivatalos helyiségére vonatkozóan.

Az Ör.-hez készített előteijesztésben található indokolás szerint a „Művelődési Mi: hivatali hu!viségnek

minősül, de azért indokolt ci hivatali munkaidőben történő esemény után Is ci djj jizetése, mert a helyiség

ünnepélyessé (étele rendkívül nagy iöbbkinnrnkc» igényei”

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5008/2013/6. határozata szerint „A végrehajtási jelleggel kiadott
önkormányzati rendelet tehát tpsás jogszabályba ütközőwz jogsértő akkar ha a felhatalmazás keretei!
táílépve szabálya:.

Az Őr. 3. (3) bekezdése hivatali munkaidőben, egyúttal hivatali helyiségben tartott anyakönyvi
eseményre is állapít meg díjat, mely az Ah. 96. *-ban foglalt felhatalmazáson túlterjeszkedik és
ellentétes az Atv. 18. * (1) bekezdésbcn foglalt szabállyal (a települési önkormányzat térítésmentesen
köteles biztosítani ci hivatali helyiséget).

2. Felbatalmazáson túlterjeszkedő szabályozás (ezvéb anyaköni családi események szabályozása)

Az Or. 9. * (2) bekezdése szerint ci rendeletet megfelelően kel! alkalmazni az egyéb családi események (p1.

Ügyintézés helye:
Bács-Kiskun Megyei Konnányhivata] Hatósági Főosztály,

Tőzvényességi Felügyeleti Osztály
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névadó, házasságkötésijuhikunQ esetén is.

A Képviselő-testület az Őr.-t kizárólag felhatalmazáson alapulva alkotta meg, eredeti jogalkotói jogköre
nem hivatkozott. A Képviselő-testületnek sz Atv. 96. a) és b) pontjaiban foglalt jogalkotói jogköre
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házassápkötés engedélyezése
szabályainak és ehhez Icötődően a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére,
valamint sz anyakönp’i’ezető részére fizetendő díj mértéke szabályainak megalkotására terjed Id, a
törvényi felhatalmazás sz egyéb családi események szabályozására nem vonatkozik. Erre tekintettel
sz Or. 9. (2) bekezdése sz Atv. 96. -ban foglalt felhatalmazáson túlterjeszkedik, ezért
jogszabálysértő.

[Jakabszállás község anyakönyvvezecőjének illetékessége miatt a bejegvzeu élettársi kapcsolat létesítésére
vonatkozó szabályok kialakítása szükségtelen. hiszen a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 5. (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt akkor köteles
megalkotni, ha a felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten más nem következik, Az Atv. 9. -a és 31.
(1) bekezdése korlátozza a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó szándék bejelentésének
helyére, azanakönyvvezető illetékességére vonatkozó szabályokat.]

Az egyéb családi események szabályozására, mint törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszony
rendezésére a Képviselő-testületnek eredeti (Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdéssel jelölt) jogalkotói
jogkörben nyílik lehetősége. Amennyiben egy önkormányzati rendeletben eredeti és felhatalmazáson
alapuló jogalkotói jogkörben is alkot rendelkezéseket a Képviselő-testület, úgy Fontos a bevezető részben
megjelölni, hogy mely rendelkezések tekintetében gyakorolja az eredeti és mely rendelkezések tekintetében
a felhatalmazáson alapuló jogalkotói jogkört. Ebben sz esetben Új önkonnányzati rendelet megalkotása
indokolt figyelemmel a Jat. 8. (2) bekezdésére, miszerint a rendelet bevezető részét nem lehet módosítani,
valamint a jogszabályszerkesztésröl szóló 61/2009. (Xll.14.) IRM rendelet 52. (2) bekezdés a) pontjára
mely szerint a felhatalmazó jogszabály pontos megjelölése a jogszabály megalkotásához szükséges
érvényességi kellék.

Ugyanakkor szükséges figyelembe venni azt a körülményt is, hogy sz Atv, 1. taxativ módon sorolja fel sz
anyakönyvi eljárásokat, melyekben a hatóság. ill. a közreműködő személy anyakönyvvezetői minőségében
jár el és a közreműködéseieljárása dij megfizetéséhez köthető vagy’ e törvény felhatalmazása alapján
alkotott helyi rendelet Vagy’ más törvényben szabályozottak alapján (lásd. Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 28. (1) és 29.* (1) bekezdés rendelkezései). Az egyéb
családi eseményen közreműködő személy az Arv. I . taxativ felsomlásám tekintettel nem
anyakönyvvezetöi minőségében, nem sz állami közhatalom birtokában jár cl. Igy nem alkalmazható
analógia ezen szolgáltatás(ok) és az Atv. I. szerinti anyakönyvi eljárások között. A dij megállapításának
módjára nem terjed ici sz Atv. 96. 1» pontja, ezért a képviselő-testület eredeti jogalkotói jogkörében sz
önkormányzat által nyújtott szolgáltatás ellenértékével kapcsolatban alakithat ki szabályozást.

3. A normatartalom viláEosságknak követelménvébe ütköző. sz engedélyezési eljárással kapcsolatos
szabályozás

Az Őr. 2. -a a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidön kívül történő házasságkötés és
bejegv2ett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól rendelkezik. E körben a jegyzői engedély
megadása feltételeként előírja a vonatkozó díj befizetésének igazolását. továbbá rendelkezik sz igazolás
módjáról is.

Az Ör. 4. -a a díj megflzetése alól az alábbiak szerint biztosit mentességet: „A 3. ‘-ban meghatározott
díjak megjizetése alól kizárólag valamelyikl közeli halálávalfenyegető egészségi áUopota miatt, előzetes

Ügyintézés helye:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Föosziály,

C_Iji,..,nI.., flc’v.I.,
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engedéb alapján adható nzenwsség. “Az Ör. ezen szakaszának szővcgczésc alapján külön döntéstől Függ a
közeli halállal Fenyegető egészségi állapot miatti dinentesség (,‚adható mentesség”). Ajogszabályhely

szövegezése továbbá úgy is érthető, hogy e döntést megelőzi egy előzetes engedélyezési eljárás (‚slőzetes
engedély alapján adható”). Nem derül ki egyértelműen az Or. rendelkezéseiböl, hogy ezen eljárás(ok)
lefolytatására mely szcn’(ek) rendelkeznek hatáskörrel, mit ért a Képviselő-testület előzetes engedélyen,
szándékában állt-e két eljárás Lefolytatását meghatározni. A Jat. 2. * (1) bekezdése előírja, hogy a
jogs;ahálynak a cimzetrek számára e rtelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie.

Az Őr. 4. -a — mivel a fentebb leírtak szerint nem határozza meg egyértelműen a díj5zetési
kötelezettség alóli mentesség szabályait — a Jat. 2. (t) bekezdésében rögzített normatartalom
iilágosságának követelményébe ütközik, ezért jogszabálysédő.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakat vizsgálja meg és a
jogszabálysértések megszüntetése érdekében 2017. május 15-ig szíveskedjen intézkedni.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy a felhívás megküldésére a helyi önkormsínyzatok törvényességi felüreleténck
részletes szabályairól szó/ó 119/2012. (VL26.) Konn. rendelet 5. * (1) bekezdése alapján kizárólag
elektronikus úton n Njt. rendszeren keresztül kerül sor.

Kérem továbbá, hogy az Mötv, 134. * (1) bekezdés második mondatában meghatározott törvényi
kötelezettség alapján a képviselő-testület által tett intézkedésröl vagy’ a testület egyet nem értéséről a
törvényességi fclhivásban megadott határidőn belül külön levélben, a Képviselő-testület döntését
csatolva, válaszolni sziveskedjen. A felhivásra vonatkozó hivatalos, aláírt és szkennelt vílaszlevél
megkiildése is kizárólag az Njt rendszeren keresztül, a jegyzű közremüködével történik.
technikailag a törvényességi felhivást tartalmazó iizenet megnyitását követően az arra adott
válaszlevélként.

Kecskemét, 2017. április 12.

Tisztelettel:

Kovács Ernő
kormánymegbizott nevében és

megbízásából -: ; -

dr. Penczné dr. Zoltán zsiizsítina
oszzályvezetöt ‘.

es.

Ügyintézés helye:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály,

Törvéavesséei Felüaveleti Osztály



Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2017. ( ) önkormányzati rendelete

a hivatali hcliségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól

Jakabszállás Község ÖnkQrmánvzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.
évi I. törvény 96. -ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében elján’a a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

A rendelet személyi hatálya kiterjed azon személyekre, akik Jakabszállás Község illetékességi
területén a Jakabszállási Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél jelentik be a házasság
megkötésére irányuló szándékukat, valamint a Jakabszállási Polgármesteri Hivatalnál
közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidön kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályai

2.

(1) Amennyiben jelen rendelet hatálya alá tartozó személyek a hivatali helyiségen, illetve
hivatali munkaidőn kívül kívánnak házasságot kötni, ebben az esetben kérelmet kell
benyújtaniuk a jegyzőhöz.

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek minősül Jakabszállás, Petőfl Sándor utca 14.
szám alatt lévő Polgármesteri Hivatal és a Jakabszállás, Petőű Sándor utca 13. szám alatt
lévő Művelődési Ház hivatalos helyiségén kívüli helyen történő házasságkötés.

(3) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnek minősül a Jakabszállási Polgármesteri
Hivatal hivatali munkaidején kívül történő házasságkötés.

(4) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés akkor engedélvezhető, ha
a felek igazolják a 3. *-ban meghatározott díj befzetését és a felek által megjelölt külső
helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény méltóságteljes lebonyolítására és a
jogszabályban előírt Feltételek biztosítására.

(5) A díj beüzetését az engedélvkére[em benyújtásával egyidejűleg a pénzÉári bizonylat. vagy
átutalási megbízás bemutatásával kell igazolni.

(6) A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére S munkanapon belül
vissza kell utalni.



A fizetendő díj mértéke, mentességek, kedvezmények

3.
(1) A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében hivatali munkaidőn kívül

történő házasságkötés többletszolgáltatási díja: 10.000 Ft.
(2) A Jakabszállási Művelődési Ház hivatali helyiségében hivatali munkaidőn kívül történő

házasságkötés többletszolgáltatási díja: 15.000 Ft.
(3) A Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés többletszolgáltatási díja: 20.000 Ft.

4.

Mentes a 3. *-ban meghatározott díj megflzetése alól az a házasuló pár, amelynek valamely
tagja közeli halállal fenyegető egészségi állapotba került.

5.

Amennyiben a házasulók legalább egyik tagja Jakabszállás Község településen állandó
bejelentett lakcímmel rendelkezik, a 3. -ban meghatározott szolgáltatási díj összegéből 50 %
kedvezményben részesül.

6.

A díjak az ÁFA-t és a házasságkötéshez használt kellékek (gyertya, pezsgő, virág stb.)
költségeit nem tartalmazzák.

Az anyakönyvvezetö részére járó díjazás mértéke

7.

A házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetöt választása szerint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy e rendelet 8. *-ában
meghatározott díjazás illeti meg.

8.

(1) Hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül megkötött házasság esetén a közreműködő
anyakönyvvezetöt házasságkötésenként bruttó 20. 000 Ft díjazás illeti meg.

(2) Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül megkötött házasság esetén a közreműködő
anyakönyvvezetőt házasságkötésenként bruttó 20. 000 Ft díjazás illeti meg.

(3) Amennyiben a házasságkötésnél az anyakönyvvezetőt segítő anyakönyvvezető is
közreműködött, őt választása szerint a 7. . szerinti szabadidő, vagy az (1) (2) bekezdésben
meghatározott összeg 50 %-a illeti meg.

Záró rendelkezés

9.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépése után
bejelentkezett házasságkötések esetén kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól és
díjairól szóló 3/20 17. (III. 03.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.



SSyöy Róbert
polgármester cimzetes föjegyző

A rendelet kihirdetve: 2017

Hegedűs Gábomé dr.
címzetes föjegyző

Általános Indokolás

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Törvényességi Felügyeleti
Osztály törvényességi felhívással élt a 2017. február ló-án megalkotott, a hivatali helyiségen
kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élenársi kapcsolat
engedélyezésének szabályairól és dijairól szóló 3/2017. (III. 03.) önkormányzati rendeletre
vonatkozóan. A felhívásban foglaltak elfogadását javaslom és ajogszerű állapot helyreállítása
érdekében új rendelet megalkotását és a régi hatályon kívül helyezését.

Részletes indokolás

1. -hoz: A rendelet hatálya a Jakabszálláson házasságot létesítőkre és a Jakabszállási
Polgármesteri Hivatalnál anvakönvvvezetői feladatokat ellátó személyekre terjed ki.

2. -hoz: A szakasz az engedélyezés szabályait Írja le arra az esetre, ha a házasságot hivatali
helyiségen kívül, illetve hivatali munkaidőn túl kívánják létesíteni.

3. -hoz: A szakasz a flzetendő díj mértékét. a mentességek és kedvezmények eseteit
szabályozza.

4. -hoz: A szakasz mentességet biztosít arra vonatkozóan, ha valamelyik fél közeli halálának
esete áll fenn.

5. -hoz: A szakasz értelmében 50 %-os kedvezményben részesü] a házasuló pár, amennyiben
legalább egyik tagja jakabszállási állandó lakcímmel rendelkezik.

6. *-hoz: A szakasz deklarálja, hogy a díjak az ÁFA-t és egyéb kellékek költségeit nem
tartalmazzák.

7. -hoz: A szakasz az eljáró anyakönyvvezetö választási lehetőségét biztosítja a szabadidő és
a 8. szerinti összeg között.

8. -hoz: A szakasz az anyakönyvvezető és az őt segítő anyakönyvvezető díjazásának összegét
szabályozza.



9. *-hoz: A szakasz hatályba léptető, értelmező és hatályon kívül helyező rendelkezéseket
tartalmaz.

Jakabszállás, 2017. április 21.
Hegedűs Gáborné dr.
címzetes főjegyző

Hatásvizsgálati lap

1. Társadalmi hatások

A rendelet hatással van a házasulandók anyagi, társadalmi viszonyaira.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Az önkormányzat költségvetésének bevételi forrásait igyekszik növelni, hogy ezzel a személyi
kiadások biztosításához hozzájáruljon.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek többlet adminisztratív hatása az anyakönyvvezetőkre nézve van.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Törvényességi Felügyeleti
Osztály törvényességi felhívása alapján a rendeletet felül kellett vizsgálni illetve Új rendelet
alkotni. Amennyiben a törvényességi felhívásnak az önkormányzat nem tesz eleget, a
törvényességi felügyelet szigorúbb eszközével élhet a felügyeleti szerv.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek a rendelet végrehajtásához rendelkezésre állnak.



Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (V.09.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. *-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

A rendelet személyi hatálya kiterjed azon személyekre, akik Jakabszállás Község illetékességi területén
a Jakabszállási Polgármesteri Hivatal anyakőnyvvezetöjénél jelentik be a házasság megkötésére
irányuló szándékukat, valamint a Jakabszállási Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonriyal
rendelkező anyakönyvvezetökre.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályai

2.

(1) Amennyiben Jelen rendelet hatálya alá tartozó személyek a hivatali helyiségen, illetve hivatali
munkaidőn kívül kívánnak házasságot kötni, ebben az esetben kérelmet kell benyújtaniuk a
jegyzőhöz.

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek minősül Jakabszállás, Petöfl Sándor utca 14. szám alatt
lévő Polgármesteri Hivatal és a Jakabszállás, Petőfi Sándor utca 13. szám alatt lévő Művelődési
Ház hivatalos helyiségén kívüli helyen történő házasságkötés.

(3) 1-livatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnek minősül a Jakabszállási Polgármesteri Hivatal
hivatali munkaidején kívül történő házasságkötés.

(4) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidön kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a felek
igazolják a 3. -ban meghatározott díj beflzetését és a fekk által megjelölt külső heLyszín aLkalmas
az anyakönyvi esemény méltóságteljes lebonyolítására és a jogszabályban előírt Feltételek
biztosítására.

(5) A díj befizetését az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg a pénztári bizonylat, vagy átutalási
megbízás bemutatásával kell igazolni.

(6) A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmezö részére 5 munkanapon belül vissza kell
utalni.

A fizetendő díj mértéke, mentességek, kedvezmények

(1) A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés többletszolgáltatási díja: 10.000 Ft.



(2) A Jakabszállási Művelődési Ház hivatali helyiségében hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés többletszolgáltatási díja: 15.000 Ft.

(3) A Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés többletszolgáltatási díja: 20.000 Ft.

Mentes a 3. -ban meghatározott díj megüzetése alól az a házasuló pár, amelynek valamely tagja közeli
halállal fenyegető egészségi állapotba került.

5. *

Amennyiben a házasulók legalább egyik tagja Jakabszállás Község településen állandó bejelentett
lakcímmel rendelkezik, a 3. *-ban meghatározott szolgáltatási díj összegéből 50 % kedvezményben
részesül.

6.*

A díjak az ÁFA-t és a házasságkötéshez használt kellékek (gyertya, pezsgő, virág stb.) költségeit nem
tartalmazzák.

Az anyakönyvvezető részére járó díjazás mértéke

7. *

A házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy e rendelet 8. *-ában meghatározott díjazás illeti meg.

8. *

(1) Hivatali helyiségben hivatali munkaidön kívül megkötött házasság esetén a közreműködő
anyakönyvvezetőt házasságkötésenként bruttó 20. 000 Ft díjazás illeti meg.

(2) Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül megkötött házasság esetén a közreműködő
anyakönyvvezetöt házasságkötésenként bruttó 20. 000 Ft díjazás illeti meg.

(3) Amennyiben a házasságkötésnél az anyakönyvvezetőt segítő anyakönyvvezető is közreműködött,
őt választása szerint a 7. . szerinti szabadidő, vagy az (1) (2) bekezdésben meghatározott összeg
50 %-a illeti meg.

Záró rendelkezés

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépése titán bejelentkezett
házasságkötések esetén kelt alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
3/20 17. (III. 03.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

I
-JOfl1\
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1

Szabo Gyorgy Robert Hegedus Gaborne r.
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2017

Hegedűs Gáborné dr.
címzetes főjegyző
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Tisztelt Szabó György Róbertl

Kecskemét Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége ügyében kérem a segítségét.

A társadalmi összeíogás szükségességének értelmében megszólitunk minden helybeli, ill. környékben lévő céget,
intézményt, vállalkozást ás magánembert, aki a Iátókörünkbe kerül, hogy minél előbb a betegek szolgálatába
állithassunk újabb, korszerűbb mentéstechnikai eszközöket.

A Mentőállomásnak a következő eszközre lenne szüksége:

- LIFEPAK-15/defibrjllátor, újraélesztö/

Az eszköz 6.286 000 Ft-ba kerül.

Az életmentéshez szükséges a megfelelő technikai háttér biztosítása.

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány feladata a gyűjtés megszervezése és az eszközök megvásárlása.

Amennyiben lehetősége van rá, számítunk önzetlen támogatására, melynek eredményeként Kecskemét
Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek mielőbbi megvásárlása válik lehetővé.

t— lop
Utalás esetén számlaszámunk: CITI bank 10800007-68164029
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Segítő szándékát megköszönve jó egészséget kívánunk!

Magassy Ágnes

36-20/398-9538

Országos Mentőszolgálat Alapítvány

omsz_logo_alapitvany
másolata
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