JEGYZÖKÖNYV

Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 29.
napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Szili Miklós polgármester, Farkasné Szoboszlai Aranka, Lagler István, Dr.
Szendrei Attiláné, Kerecsényi Zsuzsa, Bercsényi Miklós képviselők
Dr. Koncz László jegyző

Szili Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent

képviselőket.

Megállapítja,

hogy a képviselő-testület 6 fóvel határozatképes, a testületi ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek

Lagler István

javasolja Dr. Koncz László

képviselőt,

jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek

majd szavazásra teszi fel, aki egyetért a javasolt személyekkel

kézfelemeléssel szavazzon.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
88/2019. (Vili. 29.) számú

HATÁROZATA
Jegyzőkönyvvezető

és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról

Lovasberény Község önkormányzata

Képviselő-testülete

nyílt ülésén jegyzőkönyv vezetőnek

Dr. Koncz László jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Lagler István képviselőt választja meg.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

Szili Miklós polgármester: Ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javaso1ja napirendre venni
Határ Zoltán telekcsere ajánlatának megtárgyalását, valamint az óvoda két beadványának
megtárgyalását, az óvodai csoport létszámának emelését, illetve az óvodai
módosítását. Végül javasolja Berencsi Attila bérleti kérelmének megtárgyalását.

előirányzat
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Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja az ismertetett és

kibővített

napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat

fogadta el:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
89/2019.(VIII. 29.) számú
HATÁROZATA
nyílt ülés

napirendjéről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 29. -ei nyílt ülésén
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Telekcsere ajánlat megtárgyalása
2. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
3. Diósi Kft pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
4.

Gördülő

Fejlesztési Terv megtárgyalása

5. Kárpátaljai gyermekek támogatása
6. Gyermek házi orvos feladat-ellátási

szerződés

módosítása

7. Nyári Katolikus Gyermektábor támogatásának elszámolása
8. KDV Társulási Megállapodás módosítása
9. Helyiség bérleti kérelem megtárgyalása

10. Óvodai csoportok létszám emelésének cngedélyedse
11. Óvodai előirányzat módosítási kérelem megtárgyalása

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal
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I. Telekcsere ajánlat megtárgyalása

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a testületi ülésre meghívta Határ Zoltán urat,

hogy szóban terjessze elő a telekcsere javaslatát.

Határ Zoltán:

Elmondj~

hogy a tulajdonában

lévő

613 helyrajzi számú ingatlan egy részét

útként használja a közösség. A telekcserét nem támogatja. Egyeztetett

szakértőkkel,

akik az

1300 Ft/ m2 eladási árat ajánlották. Javasolj~ hogy az önkormányzat vásárolja meg a 613
hrsz-ú ingatlan sarok részét kb 500 m2 területet. Ö pedig megvásárolná a területén lévő, az
önkormányzat tulajdonát

képező

612 hrsz-ú árok

művelésű

ingatlant. Erre azért lenne

szükség, mert a 613 hrsz-ú ingatlanát értékesíteni szeretné és ezt rendezett tulajdonviszonyok
és használat mellett szeretné.
Az egyik ingatlanán jelzálogjog van bejegyezve, nem tudja pontosan melyiken, ennek törlése
után tudna ő vásárolni.

Dr. Koncz László
területből

jegyző:

Megjegyzi az önkormányzat is csak per, teher és igénymentes

vásárolhat. Amennyiben a 613 hrsz-ú ingatlanon van a teher, ez akadálya lehet a

vételeknek.

Szili Miklós polgármester:

Javasolj~

hogy amennyiben nincs semmilyen teher az

ingatlanon, úgy fölmérövel kiméreti, majd értékbecslést készíttet, és ezt

követően

dönt a

testület a vételről

A testület egyetért a javaslattal.

2. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

I az előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Koncz László

jegyző:

Ismerteti a javasolt bizottsági tagok és póttagok nevét és kéri

megválasztásukat a Helyi Választási Bizottságba.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a javasolt személyek HVB-be
történő

megválasztásával, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselö-testületének
90/2019 (VIII.29.) H A T ÁR 0 Z A T A
HVB tagjainak, póttagjainak megválasztásáról
Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő·testülete az a 2013 évi
XXXVI. tv 23. §. alapján a Helyi Választási Bizottság 3 tagját és 2
póttagját az alábbiak szerint választja meg:

Helyi Választási Bizottság tagjai:
Klupács Károly

8093 Lovasberény, Radnóti u.40.

Krencz Istvánné

8093 Lovasberény, Rákóczi u.54.

Nagyné Piskóti Magdolna

8093 Lovasberény, Kossuth u. 4.

Helyi Választási Bizottság póttagjai:
Róth Miklós Ferencné

8093 Lovasberény, Bocskai u.8.

Skultéti Gézáné

8093 Lovasberény, Széchenyi u. 60.

A Helyi Választási Bizottság megbízatása a

következő

általános

választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart.

Felelős:

Dr. Koncz László jegyző HVI

Határidő:

vezető

Folyamatos

3. Diósi Gödör Pénzügyi Beszámolójának megtárgyalása
/a Pénzügyi Bizottság beszámolója a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy Kft 2018. évi pénzügyi beszámolóját
megküldte a

Felügyelő

Bizottság elnökének, aki telefonon is jelezte, hogy mivel
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különösebb pénzmozgás nem volt a beszámoló elfogadásának írásos véleménye szerint
nincs akadálya.

Szili MikJós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a Diósi Gadör Kft pénzügyi
beszámolójának elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
91/2019. (VIII. 29.) számú
HATÁROZATA
Diósi Gödör Környezetvédő Kft 2018. évi beszámolójának elfogadásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Diósi Gödör
Kömyezetrendező

Kft 2018. évi pénzügy beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

4.

Gördülő

azonnal

Fejlesztési Terv megtárgyalása

/az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Ismerteti a 2020-2034. évi felújítási és pótlási tervet,
amellyel egyetért azzal, hogy az elavult gerincvezetékek cseréjét a jelzett

időszakban

fokozatosan el kell végezni.

A testület a polgármester javaslatát elfogadva a fejlesztési tervvel egyetért.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki a beterjesztett

Gördülő

Tervvel a kiegészítéssel együtt egyetért, kézfelemeléssel szavaz.zon.

Fejlesztési
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzat
Képviselő -testületének
92/2019 .(VIIl.29.) határozata az
1/8. Lovasberény ivóvízszolgáltató rendszer/1 (Lovasberény)-V (11-19114-1-001-00-07)
víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervről
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 1/8. Lovasberény
ivóvizszolgálta tó rendszer/! (Lovasberény)-V (11-19114-1-001-00-07) vízi közmű rendszer
ellátásért felelőse/ ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2020-2034. évi GFTt megismerte, (amennyiben releváns: az általa képviselt Önkormányzatok részére a Vhr.
90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési határidőt biztosítva) az alábbi
határozatot hozta:
1.)

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti 1/8.
Lovasberény ivóvízszolgáltató rendszer/1 (Lovasberény)-V (11-19114-1-001-00-07)
víziközmű rendszer 2020-2034. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint
véleményezésre jogosult elfogadja.

2.)

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinli 1/8.
Lovasberény ivóvízszolgáltató rendszer/1 (Lovasberény)-V (11-19114-1-001-00-07)
víziközmű rendszer 2020-2034. évi GFT beruházási tervét - melyet meghatalmazás útján a
víziközmű-szolgáltató készített el- megismerte és jóváhagyja.

3.)

Az 118. Lovasberény ivóvízszolgáltató rcndszer/l (Lovasberény)-V (11-19114-1-001-00-

07) víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és
a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.

4.)

A GFT céljai mellett fokozott figyelmet kell fordítani az AC gerinchálózat cseréjére is.

Határidő:

Felelős:

azonnal
Szili Miklós polgármester

5. Kárpátaljai gyermekek támogatása

/a kérelmet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a választó kerület
képviselője

országgyűlési

levélben fordult hozzá, hogy a kárpátaljai gyermekek üdülését az

7
önkormányzat erejéhez mérten támogassa. Tavaly 50.000,- Ft összeggel járult hozzá
az önkormányzat ezért javasolja, hogy most is 50.000,- Ft támogatást nyújtson.

A testület egyetért a polgármesterrel.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az
önkormányzat 50.000,- Ft összeggel támogassa a kárpátaljai gyermekek üdültetését,
kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt ülésen 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
93/2019. (VIII. 29.) számú
HATÁROZATA
Kárpátaljai magyar fiatalok támogatásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
kárpátaljai magyar fiatalok zánkai üdüléséhez 50.000 Ft

összegű

támogatást

biztosít, a 2019 .évi költségvetés tartaléka terhére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

6. Gyermek házi orvos feladat-ellátási

szerződés

módosítása

la módosítást a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Koncz László

jegyző:

Elmondja, hogy a módosításról egyeztetett a házi

gyermekorvossal, aki tájékoztatta, hogy kisebb változtatásokat javasol Csákvámak a
módosításban. Ezt majd meg fogja kapni a testület. Ezért javasolja, hogy a végleges
szövegezésű

módosításról döntsön a testület a következő ülésen.

A testület egyetért a

jegyző

javaslatával.
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7. Nyári Katolikus gyermektábor támogatásának elszámolása
/az elszámolást a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartaJmazza/

Szili Miklós polgármester: A Katolikus Plébánia a gyermektáboroztatásra kapott
támogatásról az elszámolást benyújtotta. Az elszámolást a Hivatal gazdálkodási
részlege ellenőrizte és elfogadásra ajánlja.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki a gyermektábor támogatásának
elszámolását jóváhagyólag elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-tes tillet
94/2019. (VIII. 29.) számú
HATÁROZATA
Katolikus nyári tábor támogatásának elszámolásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyári katolikus
gyermektábor támogatásának pénzügyi elszámolását jóváhagyólag elfogadja.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

8. KDV Társulási megállapodás módosítása
/az

előterjesztést a jegyzőkönyv

7. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Ismerteti az

előterjesztést

és a határozati javaslatot.

Javasolja a módosítás elfogadását.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki a Társulási Megállapodás javasolt
módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testiilet

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9512019.(VIII. 29.) számú
HATÁROZATA
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megá Ila podásának módosításáról
Lovasberény
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az
alábbiak szerint fogadja el:

l. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó
felsorolásból törlésre kerül a 2018. szeptember 30. nappal történt kilépés miatt
Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Apaj Község önkormányzata, Áporka
Község Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, Ráckeve Város
Önkormányzata, Szigetcsép Község önkormányzata, Szigetszentmárton Község
Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség
Önkormányzata.

2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül 2019. .szeptember 30. nappal történő
kilépés miatt Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Bugyi Nagyközség
Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kunszentmiklós Város
Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata.
3. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó
felsorolásból törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő kilépés miatt
Dunaújváros térség megnevezés alatt szereplő Apostag Község Önkormányzata,
Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen Község önkormányzata,
Dunavecse
Város
Önkormányzata,
Kunpeszér Község Önkormányzata,
Szalhzentmárton Község önkormányzata,
4. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és
felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés.

képviselőjét

tartalmazó

5. A Társulási Megállapodás jelen módosítása valamennyi tagönkormányzat
képviselő-testülete
elfogadó határozathozatalát követően, az időrendben
legutolsó határozat időpontját követő nappal lép hatályba az 6. pontban foglalt
kivétellel.
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6. Amennyiben valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete jelen módosítást
2019. szeptember 30. nap előtt elfogadja, úgy a Társulási Megállapodás jelen
módosításának 2. és 3. és 4. pontja 2019. október 1. nappal lép hatályba.

II.
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,
azonnal

Határidő:

9. Helyiség bérleti kérelem megtárgyalása

I a kérelmet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy Berencsí Attila
könyvtár egy termét már bérli

műterem

festőművész

céljából, és szeretné a mellette

úr a régi

lévő

kisebb

termet is bérbe venni 10.000,- Ft + rezsi/hó bérleti díjért. Tekintettel, hogy üresen áll
a szoba ezért javasolja bérbe adását.

A testület egyetért a polgármesterrel.

Szili Miklós polgármester szavaz.ásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az
önkonnányzat a régi könyvtár egyik 22 m"
művész

úrnak

10.000,~

területű

tennét bérbe adja Berencsi Attila

Ft/hó+ rezsi bérleti díjért, kézfelemeléssel szavazzon.

11

A

Képviselő~testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
96/2019.(VIII. 29.) számú
HATÁROZATA

Rákóczi u. 15/2. szám alatti helyiség bérbeadásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévö Rákóczi u. 15/2. szám alatti ingatlan 22 m2
területű

és egy 25,9 m2

területű

helyiségét bérbe adja műterem céljából Berencsi

Attila (Lovasberény Kossuth u. 75.) részére havi 30.000,- Ft + rezsi bérleti díj
ellenében egy évi határozott időre.
Felkéri a polgármestert a bérleti

Felelős:

szerződés

megkötésére.

Szili Miklós _polgármester,

Határidő:

azonnal

10. Óvodai csoportok létszámemelésének engedélyezése
/előterjesztést

a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Szendrei Attiláné

óvodavezető:

Elmondja, hogy az önkormányzati óvodába

beiratkozott gyermekek száma örvendetesen

nőtt,

ezért kéri az óvodai csoportok

létszámának 20%-al történő növelésének engedélyezését.

Szili Miklós polgármester: Javasolja a létszám növelés engedélyezését.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért az óvodai csoportok
20%-os létszámemelésével, kézfelemeléssel szavazzon.

12

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
97/2019. (VID. 29.) számú

HATÁROZATA
Óvodai csoportok létszámának növeléséről

Lovasberény

Község

Önkormányzata

Képviselő-testülete

engedélyezi

a

Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha részére az óvodai csoportok
létszámának 20 %-kal történő növelését.

Felellis: Dr. Szendrei Attiláné óvoda vezető
Határidő:

azonnal

11. Óvodai előirányzat módosítási kérelem megtárgyalása
/a kérelmet a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Szendrei Attiláné

képviselő, óvodavezető:

Elmondja, hogy az óvoda egyik

dolgozója, aki szülés után nem kíván visszatérni aktív állományba, jogviszonyát
közös megegyezéssel megszüntette, így a ki nem vett szabadságot, amely 138 nap ki
kell fizetni, ennek összege 1.900.000,- Ft járulékokkal együtt. A kifizetéshez
szükséges az óvodai
előirányzat

előirányzat

módosítása. Kéri a testület hozzájárulását az

módosításhoz.

Szili Miklós polgármester: Jogszabály szerint a dolgozót ez az összeg megilleti, ezért
nincs választási lehetősége az önkormányzatnak.
Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az óvodai
előirányzatot

módosítani kell, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület

9812019. (VIII. 29.) számú
HATÁROZATA
Költségvetési előirányzat módosításáról

Lovasberény

Község

Képviselő-testülete

Önkormányzata

engedélyezi

a

Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha részére az 1.900.000,- Ft összegű
szabadság megváltás kifizetését.
Felkéri a polgármestert és a

jegyzőt

a szükséges költségvetési

előirányzat

módosítás elkészítésére és beterjesztésére a szeptemberi testületi ülésre.

Felelős:

Dr. Szendrei Attiláné óvoda

vezető,

Szili Mil<lqs polgármester, Dr.

Koncz László jegyző
Határidő:

azonnal

Szili Miklós polgármester: Más nem lévén a testületi ülést berekeszti 20,30 órakor.

· · · f.#..fl'.L . .

1995

. . J.k !i
Dr. Koncz László

Szili Miklós
polgármester

jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő :

LOVASBERÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

MEGH(VÓ
Lovasberény Község Önkormányzata Képviseló-testülelének nyllt ülését,

2019. augusztus 29.-én, csütörtök 18.00 órára
a lovasberényi Polgénnestefi Hivatal tanácskozó termébe összehlvom.

Napirendi pontok:
1.

Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztésa

EIOadó: Dr.- Koncz László jegyző
2.

Diósi Gödör Kft pénzügyi beszámolófának megtérgyalása
Előadó:

3.

Sziír Miklós polgánnester

Gördülő Fejlesztési terv
Előadó

megtárgyalása

Szili Miklós polgármester

4.

Kárpátaljai gyermekek támogatása
Előadó: Szili Miklós polgármester

5.

Gyennek Mzi orvos feladat-ellátási szerződés módosltasa
E15adó: Szili Miklós polgármester

6.

Nyári Katolikus Gyermektábor támogatásénak elszámolésa
Előadó: $zjli Miklós polgármester

7.

KDV Társulási Megállapodás módosltása
Előadó: szm Miklós polgArmester

LOYasberény, 2019. augusztus 23.

8093 Lava.sbelény, Koestlttl L. u. 62. T&Ufmc(22)456-0:M ;

dmlklos@loyasberenv,OJ!atrans.hu
WWW JtwBSbe!UIY.hU

JELENLÉTI ÍV
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus
29.-én 18,00 órakor megtartott

nyílt ülésén

!:~

........~~

Szili Miklós polgármester
Farkasné Szoboszlai Aranka

képviselő

Lagler István képviselő
Dr. Szendrei Attiláné képviselő

~

.....•....•...•...

···~'··•••y~~·············
~.~' .~~~ ••••••

••• lo ••

Bercsényi Miklós képviselő

••....•.•.••.•.••....•

Dr. Varga László képviselő

...••...•.........•••.•..•.•....••••••....•..

Kerecsényi Zsuzsanna

képviselő

Dr. Koncz László jegyző

•...••...•.......•••...•••...•...

........•...••.......••....•.......•.•....•...

Meghívott jelenlevők:

•..••....•...•............•••...••........••..••..•.•..•.••..••...•..
...•...••..•.•....•..••..•......••.•••.•..•.•..•..•••••.•..•.•..•.•.•
...•.•.•....••...•....•...••.•.••...•.........•...••....•....•...•...
..•....•.•.•....••..••..................••............•..•....•••....

)

Előterjesztés

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013 évi XXXVI. tv 23. §. -a alapján
Lovasberény Községben a Helyi Választási Bizottságok tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja
meg:

Lovasberény Község Ön kormányzata Képviselő-testületének
/2019 (.)HAT Á R 0 Z ATA
HVB tagjainak, póttagjainak megválasztásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az a 2013 évi XXXVI. tv
23. §. alapján a Helyi Választási Bizottság 3 tagját és 2 póttagját az alábbiak
szerint választja meg:

Helyi Választási Bizottság tagjai:
Klupács Károly

8093.Lovasberény, Radnóti u.40.

Krencz Istvánné

8093.Lovasberény, Rákóczi u.54.

Nagyné Piskóti Magdolna

8093.Lovasberény, Kossuth u. 4.

Helyi Választási Bizottság póttagjai:
Róth Miklós Ferencné

8093.Lovasberény, Bocskai u.8.

Skultéti Gézáné

8093. Lovasberény, Széchenyiu.60.

A Helyi Választási Bizottság megbízatása a

következő

általános választásra

létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart.
Felelős:

Dr. Koncz László jegyző HVI vezető

Határidő:

Folyamatos

Szili Miklós sk.
polgármester

dr.Koncz László
jegyző

wd: F\vd: Diósi Gödör 2018

Tárgy: Fwd: Fwd: Diósi Gödör 2018
Feladó: Dr. Koncz László <jegyzo@lovasbereny.hu>

Dátum: 2019.07.26. 12:43
Címzett: Szili Miklós <szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu>

--------Továbbított üzenet -------T~rgy:Fwd: Diósi Gödör 2018

Dátum:Fri, 26 Jul 2019 12:10:09 +0200
Feladó:Aridrea Antal <antalandi78@gmail.com>
Címzett:Dr. Koncz László <jegyzo@lovasbereny. hu>

Tisztelt Jegyző Úri
Sajnos ezúttal mi késlekedtünk, m'ivel a könyvelőnk csak most tudta elkészíteni a beszámolót.
Csatolom, kérem szíveskedjenek áttekinteni, és a Taggyalési jegyz6könvvet aláírva
visszaküldeni. Azért , hogy ne kapjunk bírságot, mi mindenképpen benyújtjuk a beszámolót a
könyvelővel, és ha valami változtatási szándéka lesz az Önkormányzatnak, akkor beadunk egy
önellenőrzést.

Egyébként én átnéztem és a Natur Feld
beszámoló.

Kft.-tőf

Gábor is átnézte,

részünkről

rendben van a

Kérem szíves közremOködését az ügyben,
Üdvözlettel
Antal Andrea
Diósi Gödör Kft.

-Mellékletek:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Főkönyvi

kivonat_2018.pdf

107 KB

főkönyvi

kartonok.pdf

132 KB

18HIPA_23973567207_Diósi_Gödör_Környezetrendezö_Kft_241362611151
25.pdf

107 KB

1829_23973567207_Diósi_Gödör_Környezetrendezö_Kft_57896726060940.
pdf

154KB

Beszámoló_eredménykimutatás.pdf

2

49,4 KB

2019.07.29. 7:14

wd: Fwd: Diósi Gödör 2018

Beszámoló_eszköz-forrás. pdf

41,2 KB

Taggyűlési jegyzőkv Diósi 2018.pdf

82,1 KB

Diósi Gödör Kft Kiegészítő melléklet 2018.pdf

159 KB

2019.07.29. 7:14

FŐKÖNYVI KlVONAT

Diósi Gödör Környezetrendezó Kft. • 2018

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám

2
23
238
3

31
311

36
3681

38
381
3811

38'
3841
389

'

41
411
41312
41313
41314
41315

41316
41317
419

45
451
4512
4514
4515

454
4541
4549
466
467
468

Megnevezés
~SZLETEK
BEFEJEZETLEN TERMELÉS ~S FtLKÉSZ TERM~KEK
Félkésztermékek készletérték különbözete
KOVETELÉSEK, PéNZOGYJ ESZKOZOK és AKTlv IDOBELI
KOVETELÉSEKARUSZÁl.ÚTAsBÓL ts SZOl.GÁLTATASBÖL
Belföldi vevő követelések forintban
EG~B KOVETaÉSEK
Következ6 id6s2akban levonhaló áfa

5896912
5896912
5896912
16 70135'

PÉNZESZKOZOK
Pénztár
Pénztar-iizllmla
Bankszimrili
Elszámolási betétszamla
Átvezetési szllmla
FORRÁSOK
SAJATTOKE
Jegyzett tllke
Eredménytartalék_2012
Eredménytartalélc...2013
Eredménytartalék._2014
Eredménytartalék_.2015
Eredrnénytarta~_2016

Eredménytartalék_J017
Mérleg szerinti eredmény
RÖVID LEJARATO KOTELEZETT~GEK
R6vid laijál'llú kölcsön
EQyéb rövid lej~ kölcsönök: Amica Kft
Rövid lej kölcsön Naturfeld
Tagi kölcsön U:lvasberéoy Önk.

Szálllt6k
Belföldi anyag és aruszálírtök
Nem mmláZot! szállltésok, szolgáltatások
Előzetesen fe&számltott AFA
Fizetend6 altalános forgalmi adó
Általénos forgalmi adó elszamolási szém!a

469
4695
476

Hetyi lld6k elszámolás! számi•
Helyi iparűzési adó elszámolási számla
Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal

49

át! M~RLEGszAMLÁK

491

5
51
516

52
528
529

53
532

539
58

Forgalom
Tartozik
Követel

Nyitómltlleg szarnia
KÖLTSÉGNEMEK
ANYAGKOLTS~GEK

Energia ktg
IG~NYBE VETT SZOLGALTATASOK KOi..TS~GEI

Szamviteli szolgáltatás
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
EGY~B SZOLGÁLTATASOK KOL TS~GEI

Pénzügyi, befektetési szolgálta!asi dijak
Különféle egyéb költségek
AKTIVÁLT SAJÁT TElEJStrtSEK ~RT~KE

1350000
6 350000
11386
11386

5816912
5 896912
5896912

16189361
6350 OOO
6350000
0

Egyenleg
Tartoztk
Követel
0

0
0
11993
0
0
11381

0

11386

1D 339 988

10339361

1651190
1651100
7047268
7 047 26S
1641600
23173M6
4738150

1651100
1651100
7 046H1
7046661
1641600

607
0
0

607
607
0

0

0
860495

24279173
5099196
5000000
0

0
0
86Cl495

3287 815
218837

0
0

3 287 815
218837

60199

0
0

111812

111 812

99996
99996
5930077
2581697
0
2581697
0
3348 380
3341 OOO
7380
351 OOO
1 350 OOO
1350422
0
0
115 OOO
9 338 297
9338 297
7332064
2169
2169
1348 400
48400
1300 OOO
84583
64161
20422
5896912

0

99996
6605568
3261813
52116
2 581697
628000

3 343755

60199
99996
0
0
0
0
0
0

3343755

025
0

0

7380

351 OOO
1350000
1350422
64000

0

64000
120590

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1105 927
360146
5000000

0
0

0
0
0
0
0
6754t1
680116
52116
0
628 OOO
0
2 755
0
0
0

0
64 OOO

64000

0
0
0
6019895
2169

5590

0

2169
1348400

0

48400

0
0
0

0
10 OOO
0
10000
1302189

1300000
74583

0

64161
10422
4594 743

0
0

9 338297
9338297

1312169
0
0

0
0
0

0

0

0

1. oldal
A progrimjogo& felhaaznélÓja: ASINEL Team Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Diósi Göd6r Környezetrendez6 Kft. - 2018

2018.01.01-2018.12.31

F6k.szám
581
8

86
893

8639
867
8672
87
872
8722
9
91
911

Megnevezés
Saját termelésü készletek áftományváltozasa
~RTÉKEsfTes ELSZÁMOLT ONKOLTSÉGE ÉS RÁFORDfrÁSOK
EGYÉB RÁFORDltASOK
M6riegfordulónap elótt bek~elkezett estmény.knek az üzleti
Egyéb ráforditás
Ad6k, Illetékek, hozz.ájírulúolt
Önkorményzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulésok
~NZOGYI M0VELETEK RÁFOROITA SAi
Ftzetend6 kamatok és kamat jellegű r'fordiü1ok
Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kama1a
ÉRTeKESfTÉS ARBMTELE és BEVÉTELEK
BELFOLDI ÉRTÉKESITts ARBEVFrELE
Alaptevékenység árbevétele

1-4 számlaosztt.ly összesen

6-9 számlaosztily összesen
Mindösszesen

Forgalom
Tartozik
Követel

5 896 912
740'9

64422
422
422
64000
64000
91117
9&17
9617
0

1302169
0
0

•
0

0

0
0
0
0
0
5 000000
5000000
5 000000

45772212
7406103

46 861 f46
6 312169

53178315

53178315

0

Egyenleg
Tartozik

Követel

4 594 743
74039

0

14'22

0
0
0

'22
422
14000
64000
9617
9617
9617
0

0
5000000

0

5000000

0

5000000

0

0
0

0
0

1093934

1093934

2. oldal
A prggr11m jogos felnaRnélójll: ASINEL Tnm Ktl.

FÓKÖNYVIKARTONOK

Diósi Gödör Környezetrandez6 Kft. - 2018

Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31
F6k.ezám Ojtum
Naplóaoruám Bizonylatszim Ellen•zimla
238
2018.01.01 Nyitó 000001
491
238
2018.12.31 V/000005
Vegyes
581;
Z38
2018.12.31 VKX'IYV07
Vegyes
581;
238 (Félkésztermékek kászl&téTték kü/6nbőzete) ·összesen:

Félkészte1Tnékek készletérték különbözete
közv. ktg stkáv
stkév
516 ,5~

Lovasberény Község Onkormanyzata I
Lovasberény Község Onkonnflnyzata I

2018.02.09 K18/000001
VL1SA0242558
2018.05.23 81/000005
62
311 (Be/fő/di vev6 /cővetelések forintban). összesen:

3681
3681

2018.01.01 Nyitó 000002
491
2018.12.31 $18/000005
110773040280
4541;
3681 (Következő idősze/cban levonhetó áfa) • összesen:

Nyitás - Következő idószakban levonható
E-On Kft I éram 20170614-20181212

3811
3811
3811
3811
3811

2018.01.01 Nyi16 000003
2018.07.03 P1J000001
2018.07.03 P1/000004
2018.07.04 P1Kl00002
2018.07.04 P1!000003
381 f (PénzJár-számla) - 6$szesen:

Penztar-szémla
Natur Feld Kit I kolcsön kamat
Antal Andrea ügyvaz.etó J Tagi kölcsön
CIB I Kp felvétel bankból
LAFAYETTE 94 Kft. J DQ3SA3442054 sz. számla

3841
3841
3841
3841

2018.01.01
2018.01.31
2018.02.28
2018.03.29
2018.04.27
2018.05.23
2018.05.25
2018.05.25
2018.05.30
2018.05.31
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.07
2018.06.07
2018.06.29

3841

3841
3841
3841
3841
3841
3841
3841
3841

3841

IPJ~tell
~~

szoftverek

8722;

476;

389;
4541;

81/000001
B1J000002
81/000003
B1i000004

58
59
60
61

81/000005
81/000006
81.U00007

62
62
62
62
62
63
63
63
63
63

81/000008
81/000009
81/000010
81/000011
811000012
81/000013
8Ml00014

Követet

Egyenleg

4594 743

0

13021~

0
5896 912
5896912

4 594 743T
5896912T

0
6350000
0

491
532;
532;
532;
532;
311;
468;
532;
4541;
632;
539;
532;
4549;
468;
532;

Elszámolási betétszamla
CIS / bankk1g
CIB / bankktg
CIB I bankk1g
CIB /bankklg
Lovasberény Község Önkormc!lnyzata 1

6350000T

10800T
11386T

11386

0
0
0

3 910
0
5590
1641600
0
1651100

0
9500
0
0
1641600
, 651100

3910T
5590K

7268
0
0
0

0
422
422

Nalur Feld Kft. JNAT_01

10 800
586

0

6350000
0
0

nav 1áfa
CIB 1bankktg

sz. számla kiegyenlltése

CIB I bankk1g
Fejér Megyei l<IK I kamarai tagdlj
CIB I bankklg
E-On Kit/ 300143n264 sz
nav/ata
CIB Jbankktg

OT
OT

0
6350000
6 350 (}()(}

6350000

491

Nyitó 000004

Tartozik

5896 912

311
311

3841

911; 467;
3841;

Munkaszám Partner/Megjegyzés

0
0
0
0

422
422
0
876000
1971

635000
6384
10000

0

354
7 380

D
0

41 OOO
1305

OT
OT

11386T

OT
1641600T

OT
OT
7268T
6846T
6424T
6002T
5580T

6 355 580T
5479580T

5477 609T
4 842609T
4 836 225T
4826225T
4825871 T
4 818491 T
4 777491T
4 776186T

1. oldal
A program jogos hllhaazn.iófa: ASIN EL Team Kft.

FŐKÖNYVI

KARTONOK

Diósi Gödör K6rnyezetrendez6 Kft. - 2018

Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31
F6k.súm Dltum
Naplósorarim
2018.07.03 81/000016
3841
3841
3841
3841
3841
3841
3841
3841
3841
3841
3841
3841
3841
3841
3841
3841
3841
3341
3841
3841
3841
3841

3841

Blzonylatsztm

EIJenaúmla

64
64
64
64
64

4514;

2018.07.03 81/000017
2018.07.03 B1/000018
2018.07.03 81/000019
2018.07.03 81/000020
2018.07.03 81/000015
64
2018.07.04 81/000021
64
2018.07.04 81/000022
64
2018.07.04 81/000023
64
2018.07.10 81/000024
64
2018.07.31 BM100025
64
2018.08.17 B1/000026
65
2018.08.31 81/000027
66
2018.09.ol 81/000028
66
66
2018.09.03 81itl00029
66
2018.09.28 81/000030
68
2018. 11.12 81/000031
2018.11.12 81/000032
68
2018.11.12 81!000033
68
2018.11.13 81/000034
68
2018.11.14 811000035
68
2018.11.30 81/000036
68
69
2018.12.31 81!000037
3841 (Elszámolási betétszámla) - összesen:
64

389
389

2018.07.04 81/000021
2018.07.04 Pf!U00002

411

389 (Atvezet&si számla) - összesen:
2018.01.01 Nyito 000005
411 (Jogyzett tőke) - ősszesen:

41312

2018.01.01 Nyitó 000006
41312 (Eredményf8rlalék_2012)-ósszesen:

rr!!l~~eli

sioftvertk

Munkasz4im PartnerlMegJegyzn

4512;
4541;
532;
532;

Natur Feld Kft I fagí hitel w
Fejér Megyei KlK I kamarai tagdíj
Natur Feld Kft I t~i kölcsön vv
Antal Andrea ügyvezetó I kölcsön vv
Cl8 f bank)(tg
Lovasberény Onkorm~nyzat f tagi hitel
CIB I Kp felvétel
CIB 1bankktg
CIB f bankktg
ASIN El TEAM Kfl I AS2018I00100 sz. számla
CIB J bankktg
Fejér Megyei KIK I KIK vv
CIB I banktag
AMICA Kfl I kölcsön
GENERALMANAGER Kft./ 2018_1 sz. számla
CIB / bankktg
Lovasberény Cnkormanyzat I tagi kölcsön
CIB / bankktg
CIB /kamat
AMICA Kft I kölcsón
GENERALMANAGER Kft./ 2018_1 sz. számla
CIB I bankktg
CIB I bankktg

3841;
3811;

GIB I Kp felvétel
CIB / Kp felvétel bankból

539;
4514;
476;
532;
4515;
389;
532;
532;
4541;
532;
539;
539;
4512;
4541;
532;
4515:
532;

8722;

491

491

Jegyzett tőke

Eredménytartalék_.2012

Tartozik
0
0
0
0
0
120000
0
0
0

0
0
10000
0
47000
0
0
508 OOO
0
0

Követel
581697
10000
2000000
115 OOO
6 516
0

1641600
9850
10000
48400
18891
0
422
0
508000
2810
0

780

0
7047268

1
0
508000
3152
460
7046661

1641600
0
1 641 600

1 641600
1641600

5000
0

0

0

Egyenleg
4194489T
4184 489T
. 2184~9T
2069~9T

2062 973T
2182 973T
541373T
5315231
521523T
473123T
454 232T
464232T
463 810T
510 810T
2810T

OT
508000T
507 2.20T
507 219T
512 219T
4219T
1067T
607T
607T
1641600T
OT

DT

0
0

5000000

5 OOOOOOK

5000000

5000 OOOK

660495

0
0

860495T

860495

860495T

2. oldal
A program jogos felhann"ója: ASINEL Team KII.

FŐKÖNYVI KARTONOK

Diósi Gödör Kömyezetrendez6 Kft.· 2018

Minden partner
2018.01.01 - 2018.12..31
F6k.tzám Dátum

Naplósorszim

41313

2018.01.01 Nyit6 000007

41314

2018.01.01 Nyitó 000008

41315

2018.01.01 Nyitó 000009

Bizonylatszám

Ellenszámla

Munkaazém Partner1Megjegyz6s

491

Etedménytartálék,_2013

491

EredménytartalélL2014

491

Eredménytartalék_2015

41313 (Eredményta!falék_2013) • Osszesen:
41314 (Eredménytartalék_2014)-ősszesen:

2018.01.01 Nyitó 000010

491

Eredménytartalék_2016

2018.01.01 V/000001

Vegyes

419;

nyitó rendező

41317 (Eredménytartalék_2017) - iisszes91r.

419
419

2018.01.01 V/000001
2018.01.01 Nyitó 000011

Vegyes

491

nyitó rendező
Mérleg szerinti eredmény

3841;
3841;
8722;

AMICA Kft I kölcsön
AMICA Kft I kölcsön
AMICA Kit I kamat

41317;

419 (Mérleg szerinti eredmény) • ősszesen:
4512
4512
4512

201s.09.03 s1moo2a
2018.11.13 81/000034
2018.12.31 V/000002

66
68
Vegyes

2018.01.01 Nyitó 000012
2018.07.03 81/000016
2018.07.03 81/000018

64

64

491
3841;
3841;

Rövid lej kölcsön Natur feld
Natur Feld Kft I tagi hitel vv
Natur Feld Kft I tagi kölcsön w

4614 (Rövid lej kő/esőn Natur feld)- összesen:

64
2018.07.03 811000015
2018.11.12 81/000031
68
4515 (Tagi kölcsön Lovesbefény Önlc.) - összesen:

3841;
3841;

4541

2018.01.01 Nyitó000013

4541
4541
4541

2018.03.31
2018.03.31
2018.05.30
2018.07.04
2018.07.07

491
529; 466;
529; 466;

4515
4515

4541
4541

l}l}~~ten

szoftvereit

S18/000002
$18/000003
B1f000008
P1/000003
S18/000004

MD5SA1081491

VL1SA5404220

62

3841;
3811;

AS2018/00100

3287 815T

3 287815

0

3287815T

218837

0

218 837T

218837

0
0
0

218837T

0
0

111 812T
1118121

0
0

99 996T

99996
0
99996

99996
0

99 996K

99996
0

99996

OT

47000

47000K
52000K
52116K

60199
111 812

528:

99996

0
0

0

4512 (Egyéb rövid lej8ratú kölcsőnOI<: Amica K1f) - össz&sen:

4514
4514
4514

Egyenleg

0

111812

41316 (Eredménytarta/Mc_2016). összesen:

41317

K6vetel

3287815

60199

41315 (Eredménytlllfalék_2015) - ósstesen:

41316

Tart~ik

Lovasberény Önkormanyzat I tagi hitel
Lovasberény Onkorményzet f tagi kölcsön
nyitó / Belföldi anyag és á1Uszallít6k
GENERALMANAGER Kft. / atv8Nalkoz6
Natur Feld Kft. / szerz6dés szerint
Natur Feld Kft. INAT_01 sz. számla kiegyenlllése
LAFAYffiE 94 Kft./ DQ3SA3442054 sz. szémla
ASINEL TEAM Kft 1könyvelési dij

0
581697
2000000

5000
116
52116

60 199 T

6D 199T

99996T

OT

52116K

2 581697

2 581697K

0

2 OOOOOOK
OT

2 581697

0
2581697

0
0

120 OOO
508 OOO

120000K
628000K

0

628000

628000K

0

1641600

0
0
635000
1641 600
0

1016 OOO
635000

1641 SOOK
2 657600K
3 292600K
2657600K
1016000K
1064400K

0
0

48400

OT

3. oldal
A program jogos r.lhas.z:nál6ja: ASIN EL Team Kft.

FÓKÖNYVIKARTONOK

Diósi G&dör K6myezetrendez6 Kft.· 2018

Minden partner
2018.01.01 ·2018.12.31
F6k.szám Dátum
4541
4541

4541
4541

Napl6sorszám

2018.07.10 81/000024
2018.09.03 811000029
2018.11.14 81/000035
2018.12.31 s 18/000005

Munkasúim Partner/Megjegyzés

Blzonylatsúm
64

EHensúmla

66
68

3841;
3841;
516: 3681;

ASINEL TEAM Kft I A$2018/00100 sz. számla
GENERALMANAGER Kft. / 2018_1 sz. szémla
GENERALMANAGER Kft. / 2018_1 sz. smla
E-On Kft I áram 20170614-20181212

3841;

E-On Kft / 30014372264 sz

11on30402ao

3841;

4541 (Belfőldi anyag és áruszáHltók) ·összesen:
4549

2018.06.07 81/000012

63

2018.03.31 S18/000002
2018.03.31 $18,000003
2018.12.31 VJ000003

MD5SA1081491
VL1SA5404220
Vegyes

4541;
4541:
467;

GENERALMANAGER Kft. / alvállalkozó
Natur Feld Kft. / szerzOdés szerint
áfa szia rendezés

311;
466;

Lovasberény Község őnkormányzata I
áfa szia rendezés

466 (Előzetesen felszámltott AFA) ·összesen:

467
467

2018.02.09 K18/000001
2018.12.31 V/000003

VL1SA0242558
Vegyes

467 (Fizetrmdó általános forgalmi ad6) - összesen:
468
468

468
468
468
4695
476
476
476

2018.01.01
2018.05.25
2018.06.07
2018.12.31
2018.12.31

Nyitó 000014
81/000006
81..000013
V.000003
V/000004

62

63

491
3841;
3841;

Vegyes
Vegyes

8639;
468 (Alta/án0$ fo1ga/mi ad6 e/számolési számla} - összesen:

Vegyes
8672;
2018.12.31 V/000006
4695 (Helyi ipsrilzési adó 6J$zámolási számla) ·összesen:
491
2018.01.01 Nyit6000015
2018.07.03 81/000019
64
3841;
3811;
2018.07.03 P1f000004

Általános forgalmi adó elszámolási számi
nav I áfa
nav I éta
ata szia rendtzés
adónem kerekítés
Iparűzési

ad6

491

2018.01.01
2018.01 .01
2018.01 .01
2018.01.01

Nyitó 000001

238

Nyitó 000002

3681
3811
3841

Nyiló 000003
Nyitó 000004

Egyenleg

0
0
0
2755

10160001(
SOSOOOK

508000
0

Rövid lejératú egyéb kötelezettségek mun
Antal Andrea ügyve.zetó Jkölcsön w
Antal Andrea ügyvezető JTagi kölcsön

2 755K

3343 755
0

7380

0

73801

216 OOO
135 OOO
0

0
0
351 OOO

216000T
351 OOOT

7 380T

DT

351 OOO

351 OOO

OT

0
1350000
1350000

1350000
0

1350 OOOK

1350000

or

82422
876000
41 OOO
351 OOO

0
0
0
1350000

824227
9584221
9994227
422T

0
1350422

422

OT

1350422

OT

64000
64000

64 OfJOK

0
0
115 OOO
0

115 OOO
Félkésztermékek készletérték különbözete
Nyitás - Következő időszakban levonható
Pénztér-számla
Elszámolésí betétszámla

OT
2755K

7380

0

476 (Rövid lejéralO egyéb kötelezettségek munksvállalóklcel 9s tagokkal szemben) • össze.sen:
491
491
491

Követel

48400
508000

3341 OOO

4549 (Nem számlázott szál/Ttások, szo/géltafások} - összesen:
466
466
4$

Tartozik

0
0
0

0

115 OOO
0
5590
120590
4594 743
10800
3910
7268

OT

64000K
115000K

OT
5590K
5590K
4594743K
4605543K
4 609453K
4 616 n1 K

4. oldal
A program jogos felllaaznál6)a: ASINEL Team Kft.

FÓKÖNYVI KARTONOK
Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31
Fl5k.azám Ditum
Naplósorszám
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
516

Diósi Gödör Kömyezetrendez6 Kft.• 2018

Blzonyl11szám

2018.01.01 Nyitó 000005
2018.01.01 Nyitó 000006
2018.01.01 Nyitó 000007
2018.01.01 Nyitó 000008
2018.01.01 Nyitó 000009
2018.01.01 Nyitó 000010
2018.01.01 Nyitó 000011
2018.01.01 Nyitó 000012
2018.01.01 Nyitó 000013
2018.01.01 Nyitó 000014
2018.01.01 Nyitó 000015
491 (Nyitómérleg számla} ·összesen:
2018.12.31 818/000005

110773040280

Ellenazámla
411
41312
41313
41314
41315
41316
419
4514
4541
468
476

MunkaszAm Partner/Megjegyzés
Jegyzett t6k.e
Eredménylartalél<-2012
Eredménytartalél.2013
Eredménytartalélc2014
Eredménytartalék.....2015
Eredménytartalék...,,2016
Mérleg szerin1i eredmény
Rövid lej kölcsön Natur feld
nyitó I Belföldi anyiQ és áruszállítók
Általános forgalmi adó elstámolási számi
Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek mun

2018.07.07 $18Jll00004

4541;

E-On Kft I aram 20170614-20181212

Egyenleg

2169T

48400

0
0
0

48400T

48400

0

48400T

800000
500000
1300000

0
0
0

80000DT
1 300000T
1300000T

422
422
422
422
1971
6384
354
1305
6516
9 850
10000
18891

D
0
0

422T
844T
12.66T
1688T
3659T

5000000
0
0
0
0
0
0
2581697
1641600
0
115 OOO
2169

2169
AS2018/00100

4541;

ASINEL TEAM Kit I könyvelési díj

528 (Számvíteli szofgéltatás) - iJssz9s9n:

529
529

2018.03.31 818/000002
MD5SA1081491
4541;
2018.03.31 518/000003
'4541;
Vl1SA5404220
529 (Egyéb igénybe V9tt szo/gSltatásol< köJfséget) • összesen:

GENERALMANAGER Kft./ alvállalkoz6
Natur Feld Kft. I szerzódés szerint

532
532
532
532
532
532
532
532
532
532
532
532

2018.01.31
2018.02.28
2018.ol.29
2018.04.27
2018.05.25
2018.05.31
2018.06.01
2018.06.29
2018.07.03
2018.07.04
2018.07.04
2018.07.31

CIS I bankktg
CIB I bankktg
CIB I bankktg
CIB 1bankktg
CIB fbankktg
CIB I bankktg
GIB 1bankktg
CIB I bankktg
CIS / bankktg
CIB f bankktg
GIB I bankklg
CIB / bankktg

81/000001
BMJ00002
B1Xl00003
81!000004
81!000007
81/000009
81/00001 1
B1Xl00014
81/000020
81/000022
81/000023
81/000025

Követel
0
860495
3 287 815
218837
60199
111812
99996
0
0
82422
0
9338 291

9338 297

516 (Energia ktg) - óssres91t:

528

Tartozik

58
59
60
61
62
62
63
63
64
64

64
64

3841;
3841;
3841:
3841 ;
3841;
3841;
3841;
3841;
3841;
3841 ;
3841;

3841;

0
0
0
0
0
0
0
0
0

383 279T
4n216K
3 765031 K
3983868K
4 Q44067K
4155 879K
4 255 875K
1674178K
32578K
115000K

OT
OT
2169T

10 043T
10397T
11 702T
18 218 T
28068T

38068T
56959T

5. oldal
A program jogos falllatznW.ja: ASINEL Team Kft.

FŐKÖNYVI KARTONOK

Diósi G6dör Kömyezetrendez6 Kft. - 2018

Minden partner

2018.01.01 - 2018.12.31
F6k.szám Dátum
Napl6aol'8úm Bizonylatszám Ellenszámla
532
2018.09.28 B1/000030
66
3841:
532
2018.11.12 81/000032
3841 ;
68
532
2018.11.30 B1al00036
3841;
68
532
2018.12.31 811000007
69
3841;
532 (Pénzügyi, befektetési szofg81t8tásí dlj8k) - összesen:
539
2018.06.01 81/000010
63
3841;
539
2018.07.03 81/000017
64
3841:
3841;
539
2018.08.17 81/000026
65
2018.08.31 81/000027
539
66
3841;

Munkaszám Partner/Megjegyzés

CIS 1bankktg
CIB / bankktg
CIB / bankktg
CIB I bankktg
Fejér Megyei KIK I kamarai tagdíj
Fejér Megyei KIK I kamarai tagdlj
Fejér Megyei KIK JKIK w
CIB 1bankktg

539 (Kül6nfél6 egyéb kőltségek) -összesen:

581
581

2018.12.31 V/000005
2018.12.31 V/000007

238;
Vegyes
238;
581 (Saját termelésO készletek éllományvéltozása) • összesen:

516,529 közv. ktg stkév
stkáv

8639

2018.12.31 V/000004
V~yet.
8639 (Egyéb réfordítfm) - ősszesoo:
2018.12.31 V/000006
Vegyes

468;

adónem kerekítés

4695:

lparüzési adó

8672

Vegyes

8672 (ónkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzéjltrulások) - összesen;

8722
8722
8722
911

2018.07.03 Pt/000001
2018.11.12 81/000033
2018.12.31 V/000002

3811:
3841;
4512;
8722 {Kőlcsönök, hife/9k egyéb fizetendó kamata) - összesen:
311;
2018.02.09 K18J000001
VL1SA0242558
68
Vegyes

Natur Feld Kit I kölcsön kamat
CIB /kamat
AMICA Kft I kamat

Lovasberény KÖZSég Onkormányzata /

911 (A/aptev9kenység érbevéfele) - összesen:
ŐSSZESEN:

Tartozik

2 810
780
3152
460
64161
10000
10000
0
422
20422

Követel

Egyenleg

0
0
0
0

59769T
605491
63701T
64161 l
64161T

0

0
5896912
5896912
422
422

0
0
10000
0
10000
1 302169
0
1302169
0
0

64000
64000
9500
1
116
9617
0
0

0
0
0
0
0
0
5000000
5000000

53118315

53118316

10000T
200001
100001
10422T
104221
1 302169K
4 594 743T

4 594 7431

422T
422T
640001
64000T
95001
9501T
9617T
9617T
5000000K

5000000K

0

6. oldal
A program jogos felhnznélój•: ASIN EL Te1m Kft.

18HIPA

BEVALLÁS
a helyi íparazési adóról állandó jellegü ipar(Jzési tevékenység esetén

2018. évben kezdődő adóévről a/az.
LOVASBERÉNY KÖZS~G ÖNKORMANYZATA
illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

önkormányzat

(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat,
fővárosban a f6váiosi onkormányzat adóhatóságához.)

1.

Bevallás jellege

1.

~

Éves bevallás

2.

D
D

Záró bevallás

4.

0

Naptári évtől eltérő ÜZieti évet választó adózó bevallása

5.

D

Év közben kez.dö adózó bevallása

6.

D

Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó ánérésének évéről készült évközi bevallása

7.

D

A személyi j6Vedetemad6ról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő bevallása

a.

D
D
D

3.

9.
10.

Előtársasági

bevallás

A HIV. 41. § (B) bekezdés alapján/ közös őstermelői igazolványban adószámmal rendelkező
(adózó), családi gazdá kodó bevallása

őstennelő

A

mezőgazdasági 6stennelőnek

Is

minősülő

egyéni vállalkozó bevallása [Htv. 41/B. § (1) bekezdés)

A HIV. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapjfm adóévben állandó jellegO iparOzési
tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás

11.

D

A kísadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás

1.2 .

D

A HIV. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása

13.

D

. 14.

H.

0

A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása
(AZ adóeltmy de minimis támogatásnak min6s0t, melynek lgénybevéteJéhflz nyilatkozat kitőltése és az adóhatóság részére
történő megl<Oldése is szükséges!)

önellenőrzés

Bevallott ld6szak

j 2 j 0 l 1 l s l év ~hó

@!]naptól

l 2 I O l 1 l s l év ITI:!J hó @TI napig

1
Kitöh6 venió.:2.91.0 Nyomtatvány verzió:12.0

1

NyomtatVll: 2019.07.18 12.02.19

Ill.

ZMó bevallás

1.

0
D
0
0
D
D
0

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Felszámolás
Végelszámolás
Kényszertörlés
Adószám törJése

0

Átalakulás

Egyesülés

0

Szétválás

A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése

Hatósági megszüntetés

8.

D

El6társaságként múködO társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasftása vagy a kérelem
beiegyzés előtti visszavonasa

9.

D
0
D
0
D
D
D
D
D
D

Székhely áthelyezése

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

IV.

Telephely megszüntetése
EgyszerOsftett vállalkozói adóalanyiság megszOnése
Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése
A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adOalanyiság keletkezése
A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszGnése

A kisvállalati adóban az adóalanyiság keletkezése
A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése
A települési önkormányzat adórendetetének hatályon klvül helyezése

A bevall6sban szereplő betétlapok

cO

Kitölt6 verzió:2.9l.O Nyomtatvány verzió:12.0
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V.

Adóalany

1.

Adóalany viselt neve
(családi- és utóneve, cégneve):

2.

Adóalany születési családi- és utóneve:

3.

Születési helye:

Diósi Gödör Környezetrendezó Kft.

---------------------~

rn rn

város/község

-----------------------~

1 1 j 1 lév

4.

Születési ideje:

5.

Anyja születési családi- és utóneve:

6.

Adóazonosító jele:

7.

Adószáma:

8.

Székhelye, lakóhelye:

------ -----------------

l e IO l s 131

Lovasberény város/község

közterO-

közterü-

let neve _ __ _ u_tca
_ let jeHege _ _6_2 hsz. _ép.

Az. adóbevallást kitöltő neve
(ha az nem azonos az adóalannyal):

11. E-mail elme:

lh.

em.

ajtó

Tárnoki Mlrta

10. Telefonszáma:

VI.

nap

1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 l
l2!3j9!1j3jsj&j1 j- ffi-@J

Kossuth Lajos

9.

hó

204795444
asiner2018@gmall.com

Az adó aJapjAnak egyszerfisftett meghatározási módját választók nyilatkozata

Az. adóévre az adóalap egyszerOsftett megállapftási módját választom:

a)
b)
e)

d)

0
0
l&J
0

a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózól<ént
az egyszerGsltett vállall<ozói adó alanyaként
a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként

a kisváJlalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként

Kitött(S verzió:2.91.0 Nyomtatvány verzió:12.0

Nyomtatva: 2019.07.1812.02.20

Vll

Az.adó

(a 29. sor kivételével forintban)

(részletezése külön lapon található)*:

n1

1 1 11 1

Eladott áruk beszerzési értékének, közvetftett szolgáltatások
értékének ~~lembe vehetO
(a Htv. 39.
~ bekezdésének hatálya alá nem tartozó
adóalany eset n: "E" lap 1117. sor) együttes összege:

n1

1 1

n1

1

1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintO - éves nettó árbevétel
2.

3. Az alvállalkozói teljesl'tések értéke:
4.

n1
n1

Anyagköltség:

5. Alapkutatás alkalmazott kutatás, kisérleti

fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége:

6.

7.

Htv. szerinti - vállalkozási szintll - adóalag
[~1~2+3+4+5)
a Htv. 39. § )61! ~O) ekezdése
a k mazása ese n: "E" jelO lap 1 l . sor]**:

:Plr

Szokásos piaci árra való kiegészltés miatti korrekció"'**:

±

n1
n1

1

1
1

11

1 1[

1 1 11 1 1

1

11 1 1 11 1 1 11 1 1

1

11

1 1 11

1

1

1

1 11

1

Is i lolololl 0 1ol 0 1

1 1

lI

1

11

11

1 1

11 1

1 11 1 1

11

1

1 1 1

141 [olol 0 l l 0 1ol 0 1

1 1 11 1

1

1

11 1 1 11 1 1

1

1 11 1

B. B. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál alkalmazott adóalap

(8.1. sor; ha 8.2. na~yobb, mint 8.1., akkor 8.2.j ha 8.2.
nag}'9bb, mint 8.1. s az adózó kimentési kére met nyújtott
be, akkor 8.3.J

ni l

8.1. Áttérési különbözettel korriP.ált ad6alefi
[6. sor + "I" jelű betétlap VI • 1. vagy Ill. 1. sor]

n1

1 1

8.2. Az áttérés adóévét megelőző adóév 12 hónapra számftott
adóalapjá.nak összege:

Dl

1 1 11

8.3. Kimentési adóalap:

n1

1 1

n1

1 1 11 1

1 1

11. A fo~lalkoztatá.s csökkentéséhez kapcsolódó
adóa ap-növekmény:

ni
n1

12. Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap
(6+7+9•10+11;
FRS-t alkalmazó vállalkozó esetén 7+8+9-lo+ll}:

01 1 1

13. A:z. önkormá.nyzat illetékességi területére jutó
- a 12. sorban lévő adóalap megosztása szerinti települési szintü adóalap:

n1

1

14. Adómentes adóal~ önkormányzati döntés alapján
[Htv. 39/C. § (2) be ezdése szerint]:

n1

1 1

15. Adómentes adóal~ önkormányzati döntés alapján
[Htv. 39/C. § (4) be ezdése szerint};

n1

1 1 11 1 1 11 1

16. Az. önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap
(13-14-15):

n1

1 1

17. Adóalapra jutó iparűzési adó összege:

n1 1 1 11 1 1
[ll 1 1 11 1 1
Dl 1 1 11 1 1

9.

A2.. IFRS-t alkalmazó vallalkozónál számviteli
különbözet**":

önellenőrzésí

10. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó
adóalap-mentesség:

(16. sorx

1,6 %)

18. önkormán~ati döntés szerinti adókedvezmény
[Htv. 39/C. § (2} bekezdése szerint):
19. önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény
[Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint}:

±

1 I[ 1 1

11

lI
11

1 1 11 1 1 11 1 1 1

11
1

1

1

11 1 1 1
1

11 1. 1

11 1 1

1

1 11 1 1

1

lI

1

1 1

lI

1 1

14 11ol 0 1°ll 0 1olol
11 1 1 1 1 1

1 11

IJ

1 1

1

141 lol 0 1°l l 0 1olol
11

l 6 14 ll 0 1ol 0 1

11

11

11

1 1 11 1

11 1 1

l

1 1

11

Kitölt-' verztó:Z.91.0 Nyomtafyflt:lY ve~ió:l2.C)
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11

1

11 1 1

1 1 11

11 1

1

11

1 1 11

1 1 11 1 1

1 11

11
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VII. Az. adó

(a 29. sor kívérelével forintban)

20. Az ideiglenes jeM~O ípa.tOzési tevékenység után az
adóévben megfize ett és az önkormányzatnál levonható
adóátalány össz~e
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint]:

n1

1 1

11 1

1 11 1 1 11 1 1

1

21. A ráfordításként, költsé~ként az adóévben elszámolt
belföldi
7 ,5 %·ána a településre jutó összege
[Htv. 40/A. (1) bekezdés b) pontja szerint]:

n1

1 1

11 1

1

11 1 1 11 1 1

1

22. A ráfordításként, költsétént az adóévben elszámolt
külföldi (ítdl~ 7,5 %-ána a településre jutó összege
[Htv. 40fA. (1) bekezdés b) pontja szerint]:
·

rll

1 1 11 1 1 11

1 1 11 1 1

1

23. A ráfordftásként, költségként az adóévben elszámolt
úlhasználati d~ 7,5 %-ának a tel~Otésre jutó összege
{Htv. 40/A. § ( ) bekezdés b) po ·a szerint):

01

1 1

11

Dl

1 1

11 1

1

11

n

1

11 1 1

11

útdÍ

24. Az. önkormán}'?-ati döntés szerint a vállalkozó az adóévben
elszámolt alapkutatás alkalmazott kutatás v~ kfsérteti
te~s közvetlen kÖttsége 10%-ának telep esre jutó

h

ada

[Htv. 40/A. § (3) bekezdése]:
25. Az. iP.arOzési adófizetési kötelezettség
[17•{18+19+20+21+22+23+24)]:
26. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege:
27. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap:
28. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5 %-a:

•'f

29. A foglalkoztatás növetéséh02 kapcsolódó
létszamnövekmény (f6ben kifejezett adat):

n

rJ
íJ

1 1 11 1 1 11 1

1 1

1

1

11 1 1

1

614110

olol

1 1 11 1 1 11

1 11

1

1

1 1 11 1 1 11

1 11

1

1

1 1 11 1 1 11

1

11 1

1

11

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1

1

"'"''~" odOmeg!l'Pf,.. mód 'M"'lása .,.lében• VII. l. "'ban a ........., ~
pont szerinti esetben =az átal~adó alapja
pont szerinti esetben =az 8/A apja
pont szerinti esetben = az "A" jelO betétlap szerinti nettó 6rbevétel
pont esetében = a KIVA alapja
-Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 6. sorban az adóalap a:
VI. a) pont szerinti esetben= VII. 1. sor x 1,2,
VI. b) pont szerinti esetben= VII. 1. sor x 0,5,
vr. ~pont szerinti esetben= VII. 1. sor x 0,8,
VI. pont esetében= vu.1. sor x 1.2.
-Negatfv érték esetén az e1!5jelet a számadat elOtt kell feltüntetni!
VI. a
VI. b
VI. e
VI.

11
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VIII. Ad6el61egek bevallása

1. El61egfizetési időszak:

lil~IIT!J év
2.

l2loJ2!olév ~hó [!II]napig

0:I] hó ~naptól

Első előlegrészlet:

Esedékesség:

!2lol1is lév [IT!]M [!E)nap

összeg (forintban): 1

2.1.

1

1

11

1 1 1[ 1 1 1[ 16

1411°1°10!

!2loj2jo lév (il!Jhó [!E) nap
összeg (forintban): j 1 1 11 1 1 11 1 1 11 13 12 11°1°1° 1

3. Második elOlegrészlet: Esedékesség:

3.1.

IX.

Felel6sségem tuda1'ban kijelentem, hogy a bevall6sban szerepl6 adatok a valóságnak
megfelelnek

Lovasberén):l 2 I O l 1
helység
év

l s 11O l s l j 3 j 1 1
hó

nap

az adózó vagy

képvis~

(meghatalmazottja)

aláír a

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselő/e (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel*:

D
D
D

Az. önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott
Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

Az. önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

*A NAV ütján benyújtott bevalfás esetén nem kell jelöJn;.
1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem:

2. Adótanácsadó, adószakértő neve:
3. Adóazonosftó száma:

4. Bizonyftvány, igazolvány száma:

Kitölt6 verzió:2.91.0 Nyomtatvány verzió:l2.0
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"A„ .JELO B~TLAP
LOVASBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. évben kezdt:!dc5 adóévről a/az
önkormányzat
illetékességi t.erOletén folytatott állandó jellegCi fsf;02ési tevékenység utáni adókötelezettségrl!I szófó helyi
lpafflz si adóbevalláshoz
Vállalkozók nettó árbevételének kisz.ámftAsa
s~mviteli törvény szerint k•szft6 adóalany esetén]

(ives beszámol6jti a
1.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

Diósi Gödör Környezetrendez6 Kft.

Adóazonosító jele:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Adószáma:

l2f3j9!7lslsl&l1l~[1]~

Nettó árbevétel

II.

(forintban)

1. Htv. szerinti - véllalkozásí szintO ·éves nettó árbevétel
[2-3-4-5-6-7]:
2. A számviteli törvény az SZja törvény hatálya alii tartozó
vállalkozó komfenzációs felArral növelt ellenérték szerinti
nettó árbevéte :
3. Jogdíjbevétel:

4. eeyéb sz~áltatások énékeként, illetve egyéb ráfOrdltások
k zött kimu atott jövedéki adó összege:

5.

~yéb

ráforditások közön kimutatott regisztrációs adó, az
oholos italok utáni népegészségügyi termékadó összege:

n1
n1
n1
íJI
Dl

1 1 11 1 ls!l 0 1°1ollololol

1

1

1

1 11

1 1 11 1

1 1 11 1 1 11 1 1 11 1
1 1 11 1

5.l.

Az S. sorból a regisztrációs adó:

Dl

5.2.

Az 5 . sorból az alkoholos italok utáni népegészságügyi
termél<a.dó:

n1 1
01 l
Dl 1

6. Felszolgálási dlj árbevétele:

7. Főtevékenys~ként s~orttevékenységet v~z6, a Spgrt tv.
szerinti sponv lalkozás nenó árbevételt cs

kkentő

tétele•:

js! lolo!o] lo!o!ol

11

1 lI

11

1 1

11

1 1 1

1 1 11 1 1

11

1 1

1

1 1

1

1 1

11

1 1 11

1 11 1 1 11 1 1 11
1 11 1 1

!1

1 11 1 1 11

1 1

IJ

1 1 11

l

1 1

1 1

1

1 1 1

•A Hrv. 52. § 22. pont~ alpontja szerinti J;.A" JeUl betétlap 11.17. sora) nettó árbevétel csökkentés miatli adócsökkenés az adó~ választása
szerint az Európai Uni mllködéséről sz ó szerzOdés 107. és 108. cikkének a esek~
össugO támogatásokra való alkalmazás ról szóló 2013.
deoember 18-i lA07/2013/EU blzottsá.Si rende~a továbbiakban: csekétfsösszegO
~atásokról szóló rendelet) szabályaival OSSzh~an.

SZerz&lés 107. és 108. cikke kaJmaz · ban bizonyos támoga i kateg6riákna a belS6 piaccal összeegyeztethetővé nyilván!
ról
, 2014. június 17-i 65112014/EU bizottsági rendelet (HL L 187„ 2014.6.26„ 1. o.}, és u azt módosftó, a 65112014/EU rendeletnek a kik6t6i s
repOIOtéri Infrastruktúrákra irényuló ~IAS, a kultúrát és a kulturális OrOkség m9j161'2ését e16mozdftó lám~tlisra és a Sf>Ortlétesftményekre
és mUltifuRkcionélis szabadid6s léiesltrn yekre ny(JCott t6mogatásra vonatkozó be1elentésl határénékek, tov bé a legkOls6 régiókblll'I biztosftt rt
regioniills mOködési támogat6si p~ramok tekinteté en, valamint a 7021201.4/EU rendeletnek a támegatnat6 kOltségek össze/ének
meghatározása tekintetében töné módositásNól szóló, 2017. jíJnlus 14-12017/1084/EU bizottsá.ji rendelet (HL L.156„ 201 .6.20„ 1. o.)
szerinti, sportlétesítmél'l)'ekre nyújtott működési támogatásnak mínősOI. A támogatás igényl)evéte ról e bevallásban nyilalllozni kell!
~~a

11/A. Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. ponti) alpontja szerinti \A" jelCí betétlap 11.17. sora) nettó árbevétel csökkentés
miatti adócsökkenést választásom szerint

0
0

a csekély összega támogatásokról szóló rendelettel vagy
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizo~s támogatási kateaóriáknak a belső
piaccal összee8keztethet6vé n~lvánftásáról szóló, 20 4. június 17-i 651/2 14/EU bizottsági rendelet hatályos
szabályaival, k önösen 55. cik évei

összhangban veszem Igénybe.

z

3nap

Lovasberfn~ 1 I 0 l 1 1 9 11O 15 11 l 1 1
helység

év

hó

az adózó vagy képvisel~meghatalmazottja)

aláír

1
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BEVALLÁS és 1829-A ADATSZOLGÁLTATÁS
a 2018. évi t:Arsas6gt adóról, az en•r8laell4t69:Jövedelemadój6ról,
a hitelintúetek kü nadójA 1
az innovációs Járulékról, illetve • szakképzési hozúj4rul'5ról

•

Nern:i:ed NJó..
é$V6Mhlvam!

H
1

v

A
T
A
L

(A)

Beny(Jjtandó az ánaml adó- és vámhatósághoz

1829

12101 1 1 1 1 1 1
121°1ttv 1 1 M1 1 1 1

Postára 111dé!! dátuma
Beérkezés dátuma

nap

Atvev6 kóóia

1111

11 1

At:otevó szervezet kódja

Adózó adószáma

:z

0
N

DJ

litvev6 alllfrása
Hib6snak min6sitett bevallás vonall<ó<lja

1213191 7 131&1 6 17 1-i!J~
A

voneJk6d helye

11 11 1 1

1

1

1 1 1

Jogel<ld adószáma

11 11 1 1 1

1

1-0-DJ

0

T Adózó neve
ls székhely/

(B)

Diósi Gödör Környezetrendez6 Kft.
véros/

l e l ol913 l Lovasberén~

fióktelep

köztertllet neve

Kossuth Lajos

~ro-

utca

let jellege

Ogyinté:tö neve Tárnoki Márta

_!!__

hsz.

kOzség

-

ép.

-

~cs6-

em.

-- -

ajtó

telefonszé.ma 204795444

Bevallási l~ak

l zIol1leIol1Iol1!-l2Iol1lel1l2l3l1 I
tiY

hO

év

"apt61

11()

Mplg

~ltJcezés miatt létrehozott telephely bevallási idOszaka

1111

""

1 1 1 1 1-1
h6

naplói

Bevallás jellegeQ

1

11

év

11 11 !
M

napig

INYI 01102..01, 01-02, 02..()3 1OZ·AKTAM 103-01, 03-02, 03-03 I 03-KEASZI 03-kAASZI 041
Kitöltött lapok száma 1 1 1
1
1
1
1
1
l1I

(C}

2

3

1

2

IOS..Oll6G l05-0 l~ I0&-0 l~IOM4106-051
1011OBIEUNYl10I
1 iJ 1 1 1
1A-01~ A.·02 1

RNYIL

A..03-01

1RNYIL-01 1RNYIL-02 1SPBE.J-01 I
1
1
1
1

A.o3-02

1

1~ 1 A~ 1 A-OB 1A-07 1AH 1

FeteKSsségem tudalában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnal< megfelelnek.
Lovasberén~
helység

(F)

j 2lol1lsIols ~ 3!1 I
év

hó

P.H.

nap

alálr6s

Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása

Allami adó- és vámhatósághoz bejelenten, a bevallás
aláírására jogosult é.llandó meghatalmazAs jelölése

Adótanácsadó, adószalcértO vagy
okleveles adószakértő neve
Adóazonosító száma

1 1 11

lgazolvany száma

11111 11

Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése

1

Állami adó- és vémhaJ.óstighoz bejelentett
pénzügyi képviselc5 jelölése

1
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Nyilatkozat
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Adózó neve
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l. Gazdálkodási forma jelölése

2. Amennyiben ön az l. pontban az "a", "b'', "e", "d", "e", ''f", "g" "k", "ny", "w''
énéket 1elölte be, kérjük az EREDM~NY összegének kitöltését

3.

:t

Amennyiben ön az 1. pontban az ftl" (kettős könywitelCl iskolaszövetkezet),
vagy "gy" (kettős könvWitelO köz.érdeka nyugdljas szövetkezet) értéket jelblte be,
kéijük az OSZTALi:K összegének kitöltését

. . _ _ I_

j

1

5. A 06-os lanok helyes kitöltéséhezJ'elöliei a megfelelő áaazatot, amennyiben az 1. pontban az
"e", "gft, "Í'':' "ly", "n", "ny'', "0 "p", q". ~r", "s'', "X'' értékel' jelölte
9

•

a)

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás,

halászat

b) Egyéb ágazat

10. Ehér5 üzleti év kódkockája ("X·szel")

O

11. Jelenleg érvényes választott mérlegforduló nap kezdő időpontja (év, hónap, nap)
12. Végelszámolás alatt áll jelölése ("X·szet')
13. Végelszámolás

20.

rn

21.

D

22.
23.

kezdő időpontja

O

1 1 1 1 11 1 1 1

111111~

(év, hónap, nap)

Szervezeti kódkocka
Mikro-, kis·, illetve középvállalkozás kódkockájának jelölése az adóév első napjá.n

D

Mikro·, kis·. illetve középvállalkozás kódkockájának jelölése az adóév utolsó napján

D

Jelölje, ha a Tao. tv. 7. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást nyújt be ("X-szel")

0
0

Nyilatkozat az üzleti vagy cégérték rendeltetésszera joggyakorlás szerinti nyilvántartásáról ('X-szel"}

[!f

Könyvvezetés módjának jelölése

27.

D

Kedvezményezett eszközátruházás választásának jelölése

29.

D

Növekedési adóhitel alkalmazásának jelölése ("X·szel'1

0

Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó kötelezettségvállalás Jelölése

24.
25.
26.

Szil. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése

~

Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásáról

32.

D

Bevallási időszak elOtársasági időszakot is tartalmaz jelölése ("X-szel")

33.

0
0
D

A 15 évnél nem réaebben benyújtott, jóváhagyott fejlesztési adókedvezmény
igénybevételére irifnyuló kérelme, bejelentéSének jelölése ("X·szel")

30.
31.

34.

35.

IFRS-ek szerinti beszámoló készítésének jelölése
Jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó, ha kérelmet nyújtott be a minimumadó
helyett a számviteli szabályok szerint megállapított adóévi fizetendő aaó teljesítésére [Tao. tv. 18/D. § (8))

1
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Nyomtatva: 2019.07.18 2L54.36

1829-01-01

A társasági adó bevallása

Adózó adószáma

Adó2ó neve

Diósi Gödör KOrnyez.ettendez6 Kft.

A) A

saJ.U tevékenységhez kapcsolódó tArsasági adó (Ad6nemkód: 101)

Ai adatok ezer lorintban
(b)

(•)
Ad6zás előtti ered~ny (kivéve a 07-es lap benyújtúáta nem kOtelezett szervezeteket,
esetükben a tálgyévi eredmé~ ll829-07-02. lap (:t39). sor, vagy
01. az egyszeres kOnywltelt vez
adózók esetén a 1829-01-04. lap 95. sor} I vagy
IFR5-ek szerinll korrigált/ adózás el6ttl eredmény (182~.A-03-01. lap
sor)
(lskolaszOVetkezet és közérdeldi nyugdíjas sz6vell<ezet ne töltse ki.)

±

(±)40.

Adózás el6tti eredményt csOkkent6 jogcímek osszesen ~kett6s kön)IWitelt vezető adózók
esetén 1829-03-03. lap 60. sor e) rovat a e) rovatba. a 6 • SOf b) rovat a b)
03 rovatt>a) / vagy IFRS-ek szerinti csölckent6 jogcfmek összesen,
· ideénve a negatlv átl4!rési különbözet OSRegét,
melyet a e) rovat adatából az a) rovatba kéronk feltüntetni
AdózAs el6tli eredményt nöVel6 Jogclmek összesen (kettl5s korrrotelt wzet6 adózók
esetén 1B2!H>4-03. lap 60. sor b) rovat a e} rovatba, a 60. sor a rovat a b)
rovatba)
IFR5-ek szerinti Oövel6 jOgcfmek összesen,
04· ideértve af vagy
pozrtlv áttérési kOIOnböZet ösSzegét,
melyet a e) rovat adatából az a) rovatba kérUnk feltOntetni

1

-C±05j

A kOlföldl vállalkozó ad=ja [(:1:01).-03.+04. -(:t.05.) sorok.
0 7• vagy a jövedelem- (nyere g·) minimum)]

±1

-1

-1

otil
...1

A közhasznl:i szervezet, valll(Tlint az országos érdekképviseleti szervezet. az egyhézl
08. jogi személy végleges adóalapja
09. Társasági adó (9%}

...
±

:1:1

10. Adómentesség (Tao. tv. 20. § {l)] a e) rovatba

:1:

±
:t

...J

1

-

Adókedve:i:mények öss2e8éblll igénybe vehető rész
11· (1829-05-01. lap 20. sor b rovat ad~ból)

12. Vlsszatanott adó jkOlföldOn szerzett jövedelem után külföldön
fizetett (fizetendll) adó számltott ÖSSZege]
A 2018. évi (Illetve az Ozleti évi~adókötelezettség [09.-10.-11.·12. sorok]
lS. (Az IFRS-ek szerinti bes2é.mol kés:i:ftó adózó eserén a 1829·01-06. lap
189. sor vagy a [09.-10.-11.-12.] sorok adata)

0

-

-

100

·9

9

-

-

14. A Kárrendezési Alap részére teljesit.ett befiZetés jTao. tv. 29JB. §)
A Kárrendezési Alap részére telje sltett befizetéssel csökkentett 2018. évi
15 adókötelezettség a e) rovatba (13.-14. sorok}, a következ6 adóévekre továbbvlhet(i
· csökkentés a b) rovatba (A e) rovat minden adózó Altai kötelezően kltöltend6.)

-

16. Pénzügyi íntézmén)lek Tao. tv. 29/ZS. § {l) bekezdés szerinti különbözete
A Ta o. tv. 29/ZS. § {1) bekezdés szerinti kűlOnbOzetével cSOkkentett
2038. évi adókOtelezetts~ a e) rovatba [15. vagy 1.5.-16. sorok}. a kövell<ezO
17. adóévekre tovllbbVihetO 'lönbOz.et ab) rovatba
(A e) rovat minden adóZó által koteleztlen kitöltendő.)

-

18. Pé nZügyl Intézmények elengedési kedvezménye (Tao. tv. 29/C. §)

9

9

....

HnzOIJyi lntúmények elengedési kedvezm6nyévef csökkentett 2018. évi
adókötelezetts:t! e;) rovatba [17. WtfJY 17.-18. s01ok),
19. aköver.kez6 6ve
tov6bbvihet6 eleng::ésl kedvezm6ny ab) rovatba
(A e) rovat minden adó~ .i1a1 köteln
kitöttendG.}

1
Kltöh6 v.erzi6:2.9„,0 NyQ.mtatvány verzi6:2.0

0

...1

05. KOllöldn51 származó mentesftés alá es6 jövedelem
Adóalap [(:t01. vagy -+Q2.) -03.+04.
sorok,
06. vagy a jOVedelem- (nyereség-) minimum)

-1094

-

02. lskolaszÖVelleezet, V81J'/ közérdekO nyugdljas szOVetkezet osztaléka

j

(e)

-

Nyomtatva: 2019.07.18 21:54.36

9

-

1829-01-04

A jövedelem·Jny_eresfg-) minimum, valamint az egyszere8 könyv\titelt vezető
iut6zók ere ménylevezetéséhez kaRcsolód6 adatok. Illetve az Innovációs
J'nalék bevallása. tov~ a szakképzési hoa6járulás különbözet
bevallása a kettlis könyvvitelt vezet6 egészségügyi szolg61tat6,
illetve közhasznú nonprofit gazdasilgi társas6g mzire

Adózó adószáma

A~neve

Diósi Gödör Kömyezetrendez6 Kft.
Az adatok ezer forintban

F) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítésa

(•)

80. összes bevétel {Tao. tv. 4. § 29. pont]

:!:

50QQ

81. összes ~elt csökkent6 tételek együttes összege rrao. tv. 6. § (8))

Jl

82. összes bevételt növelő tételek együttes összege (Tao. tv. 6 § (9)]

..0

83. Korrigált összes bevétel [80.-81.+82.]

t

84. JOVedelem-{nyereség-)minimwn megállapítása (2%) (Tao. tv. 6. § (7)]

t

SOQO

19.Q
Az adatok ezer tortntl>an

GL!; egrzeres könyvvitelt vezet6 ad6z6k eredménylevezetéséhez
cso 6d6 adatok
(Az. MRP szervezetnek nem kell kitöltenie.)

(a)

(b)

{e)

Adóévi adóköteles (vállalkozási) bevétel összesen a. e) rovatba

~Az a) rovatba csak a nonprofit s~ervezet
90. rja be az alap és a vállalkozási
té'Vékenysége együttes bell'ételét)

1

J

92.

Ráfordflástjelentő eszkOzváltozAsok

94. Adóévi ráfordítások összesen [91.+92.+(:1:93). sorok]

-

95. Adózás el6tti eredmény {90.-(:1::94.) sorok e) rovatai szerlnli adatok különbsége)

:1:

93. Ráfordítást jelentő elszémol6sok

-

-

91. Ráfordllásként érvényeslthetö kiadások

:1:

"""
t

„„

Az adat ezer forintban

H} Az éves innovációs járulékkötelezettség bevaHAsa (Adónemk6d: 184)

(a)

100. Az innovációs járulék éves összege (az lnnotv. 16. § (1)-(2) bekezdéseij

1
Az adat ezer forintban

1) Az. éves lnnovtc16$ j6rulék és a 2018. üzleti évre megfizetett járuléketőleg különbözete

(a)

105 Az adóév mértegfoldulónapját követő adóév ötödik hónap utolsó napjáig
·fizetendő vagy visszaigényelhető osszeg

-

J) A kettős könyvvitelt vezet6 ~szségüp~szolgáltató, iHetve közhasznú nonprofit
p:ddasAgi tAisaság szakké~ i hoUáj 1'5 különbözetének bevallása

AZ adatok ezer forintlHln

ónemkód: 182)

(a)

115. A szaklc:épzési hozzájáru16s éves bevaBé.sát módosltó ktllöobözet osszege

±

....

116 Az. OZletl évet követfí év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizetendő, iletve visszaigényelhetó
·hozzájárulás összege

:1:.

-
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Az adózáS előtti eredményt csökkentő jogcímek
a kettős könyvvitelt vezető adózók reszére

1829-03-01
Adózo adószáma

Adózó neve

Diósi Gödör KörnyezetrendezG Kft.

Az adózés el6tti eredményt csökkent6 jogcfmek

Az adatok ezer forintban
(a)

ÖSSZ,

01. Az elöz6 6vek elhatárolt ves'Ztesér.,b61 (ne9atrv adóalapjából) az adóévben
lelrt
Fiiao. tv. 7, § ~l) a); 1 . §
17. §; 29.
2); 29/C. § {8; 29/F. § (2)
1

w);

(e)

(b}

4

29.11

02. A várható kötelezenségekre és a~eni lalltségekre a Tao. tv. 8. § (l) bekezdésének a)
po~szerint képzett céltartalék elhasználása követlc.eztében az adóévt>en bevétellcént
em olt összeg {Tao. tv. 7. § (l) b)J

....
....

03. A teNen felüli értékcsökkenés adóévben visszalrt összege, a meghatározott kivételelcte
figyelemmel [Tao. tv. 7. § (1) e.s) J
04. Az adótönlény szerint figyelembe vett értékcsökkenési lelrás osszege, további 8% eszközök
klvezeté~or,- kivéve ha az k.e dllezményezett eszközéúuhézás miatt kOvetkezett be - a
forgóeszkOzOlc k~é való átsorolásalcor a számftOtt nyilvántar1ási érték meghatiflrozott része.
feltéve, hogy u adózó ..z értékcsOkkenést költséfsént,
ráfofdftáskent számotta el {Tao. tv. 7. § (1) d); 1. s 2. sziflmC. melléklet)

1

-

elható
05 történő kive2.etésének ad6évi árfolyam~esége, figyelemmel az
· riflfordttás összegére, valamint az lldóé
n Visszalrt értékvesztés [Tao. tv, 7. § (1) dz))
06 A fejlesztést tartalék adóév utolsó n : n lekötött tartalékként kimutatott összege, de Jegfeljebb
· az adózás el6tti eredmén so százai
• és le~e~ebb soo mílli6 forint
·
rrao. tv. 7. § (1) t) ; 7. § ( 5). 16. § (1) a); 2911. ( )]

ha

~tt µáró), bevéteucent elszámolt osztalék és részesedés
törvényben
galmazott kivételekkel) (Tao. tv. 7. § (1) g); 4. § 11„ 29/ . § (3}]

oa. A tulajdoni részesedés kivezetése miatt a Tao. tv. 7. § ~10) bekezdés szerinti értékét
meghaladóan els:zAmolt bevétel a törvényben megroga mazott kii/ételekkel
{Tao. cv. 7. § (1) gy); 7. § {10); 4. § 11.)

09. Kedvezményezett részesedéscsere ~én kivezetett részesedésre elszAmott
árfolyam~reség a megszerzett társ
g tagjánál, ha igénybe kfvá.nja venni e
ked\lez.m nyt [Tao. tv. 7. § (1) h)J

10. SzakképzO Iskolai tanuló utáni kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) i)]
Sikeres szakmai vizs9iflja utAn fo!)'amatosan tovább foglalkoztatott szakkéP.Z6 iskolai tanuló.
11. továbbá a korábban munkanélkOlt fOglalkOztaiása esetén a befizetett SZOCJálls
hozzájárulási adó ífao. tv. 7. § (1) j), (3), 2011. évi CLVI. tv, 467. § (1))

1

-

-

...

-

-

.J

1
12 kutatás-f~lesztésl tevéke~sé~ének közvetJen k tségére
tekintette!
· megá.Jlap tott OSSZeg, az e Irt eltételek szerint [Tao. tv. 7. § (1) w); 7. § (21)]

-1

14 BehajthalBUanné vélt követelés lelrásakor a korábbi adóévekben adóalap növelt5 tételként
• elszámolt értékvesztés összege, valamint a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor,
beszámltásakor elszámolható összeg, az adóévben visszrurt
értékvesztés a e) rovatba. Az a~atba kérjük kiemelni a~
vállalkozéssal szembeni beh~
tlan követelés elszámolt
egét
1
rrao. tv. 7. § (1} n); 16. § (2) i)

-

.J

--

1s A. társasháztól, a té.rsaSOdüll5t61 meg:erzett bevétel, ha a jövedelemre vonatkozóan a
· társasház, társasOdOlt5 a személyi j
delemadót megfizette [Tao. tv. 7. § (1) o))
16. A fOrintról devizára, devizáról fOrintra. vaiw devizáról más devizára való éttérés következtében
az ered~artalék csöl<kenléseként elSZámoh átszámítási különbözetek 6ssze9e az áttérést
követ6 a
vben rrao. tv. 7. § (1) p)]

·-

17. Tulajdoni részesedésre visszaln értékvesztés összege [Tao. tv. 7. § (1) q))

18. Az előzó években vagy az adóévben 82. adóalapot novel6 bírságoknak, továbbá a régi An.-ban
és a Tb.- törvényekben előlrt Jojkövetkezményeknek elengedett, visszatérített bevételként
elszámolt összege (Tao. tv. 7. (1) r) )

-

-

-

-·

-

11

K.itölt6 verz.i6:2.91.0 Nyomtatvény verzi6~2.0

-

Az aoozo Ka~.· ""'"""o""""a -"~' <"'"""e~~1 "ureuen vegzen

13. A j:i3rd~bevetelre, j = r a Jogosl!ó 1mma1erlál1s J6s~~~rték!?sltéséb61 sZármazó
ere m nynek az ad
utolsó napjM lekötött tartalé ént kimutatott osszege a e)
rovatba. Az a) rovalba a e) rovat adat6b01 kiemelve
a 2016. VII. l·t61 hat~ rendelkezés szerinti nyeraség
összege. (Tao. tv. 7. (1) e); 7. § (16), (22}-(25)]
1

0

-1

A bejelentett részeseoés értékesftésének nem pénzbeli vagyoni h~lésként

07.

-
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1829-03-03
Adózó adószáma

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcrmek
a kettős könywitelt vezető adózók reszére
Adózó neve

Di6si Gödör Környezetrendez6 Kft.

Az adatok ezer forintban

Az adóús e16ttl eredményt csökkent6 jogcímek (fo,ytatás)

(e)

(b)

(a)
A jo~ódnál kedvezményezett átalakulás miatt fennáftó Tao. tv. 16. § (11} bek. szeriml
35• csö ent6 tétel ÖSSZege

-

Kedvezményezett e5Zl<Ozá!Junaz6s esetén az áttuhazó tAnsasá='- választAsa szerint - e
36. jogOWa\et afapjlln elsúmolt bevételnek az átadott eszközök ~
s könyv szerinti értékét
meg ala~ résu figyelemmel a feltételekre [Tao. tv. 16. § (1 (14)]
3 7 KedVezményezett eszkOZAtrunazáshoz kapcsolódó tétel az átvev6 társaságnál
• (Tao. tv. 16. § (13)-(14))
A bejelentett immater~~énekesltésének~v nyere= a e) rovatba. AZ a) rovaU>a
38·a
e) rovat adatjb61 ló
a 16. VIJ. 1-ta ha
rendelkez s
1
szerinti nyereség összege. [Tao. tv. 7. § (1) e); (22)-(25)]

.J

....

39. MAV Zlt-től és a MAV-5TART Zrt-«;J átv611alt, vagy elengedett kötelezettségből adódó
bevétel összege (Tao. tv. 29/A. § (3), (5))

-

40. Pénzügyi intézmény kaj)ott támogatásra tekintettel elszámolt bevétele (Tao. tv. 291ZS. § (7b))
A Bud:sti Közlekedési zrt-nek a M~ar Allam részéről átvlUlalt va~r
41· elenge
en kötelezettség elszámolás
származó bevétele (29fA. § 2)]
A kisajálltás (kiS8jaulást pótló adasvétel) sorlln reali<!ált nyeteség
42 • (Tao. tv. 7. § (1) ly)J
43. AZ adófelajánllissaJ öSS2efOggésben egyéb bevétell<6nt elszémolt j6Wfr6s (Tao. tv. 24/B. § (3)J
Alapltvány, közalapltvény, egyesület. köztestület esetén ez Ingatlanhoz kapcsolódóan
44·a Tao. TV. i. § (1) d) pont szerinti összeg [Tao. tv. 9. § (2) f)J
Alapítvány, közalapltvény, egtisoret, kOztestOfet esetén az ingatlannal közwllen
45• osszefO~sben, a közhaszn tevékenyséo rárordftásaként az adóévben elszámolt
összeg ao. tv. 9. § (2) f)]
·
AZ Szja tv. szerinti mobilitási célú lakhatási támogatás adóévben íLmltott összege
46. (Tao. tv. 7. § (1) ka)]
Az.~ tv. szerinti munkasszailás beker01esi értéke, illetve ennek növekménye a beruháZás,
47. felúj
befejezésének adóévében. taYébbá a munkássz.állás cé~}ara bérelt ingatlan bérleti
dija, Illetve a mun~állás fenntart.isénak, ozemeltetésének kö cségel [Tao. tv. 7. § (1) kb)J

....

A mOemléki i~atlan illetve védelem alatt álló épület, építmény karbantartásának költsége
48. (Tao. tv. 7. § ( ) sz); 7. § (26). (29))

-

ingatlan, helyi e~edi védelem alatt álló ingatlan kulturális örökségvédelmi célú
49· Mllemléki
beruhézáSáia, lelújft.lSára, att>antartására tekintettel járó, az eredeti jogosulttól
átvett kedvezmény (Tao. tv. 7. § (1) x); (26)-(29)]

-

Korai fázisú válfatkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének ~határozott része
50· (Tao. tv. 7. § (1) m); 7. § (8}-{8d}] (A 1829-02-03. lap 24. sor a), b) rovat a ata)

....

Elektromos tö110állomás létesltésének kedve:z:ménye, f~elemmel a feltételel<re
51 • [Tao. tv. 7. § (1) 1), 7. § (31)-(32)! (A 1829-02-03. lap 2 • sor d) rovat adata.)
52

-

-

• A munkavA!lalOI< szamára épltett bérlaK&S bekerülési értéke, illetve

„„

53.

54.
55.
56.
57.

58.
59. Eg~b csOkkenl6 jogclmek

-

60. összesen {01- 59. sorok; egyeza.n a 1829-01-01, lap 03. sof b) éslvagy e) rovatávaf]

1
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0

1829-04-01

Az adózás eléStti eredmén~ növelő j~cfmek
a kettős könywitelt vezető adózók'. r szére

Adózó lldószáma

Adózó neve

I 2 1al911!3lsl&l1l~~

Diósi Gödör Köm~ez.etrendez.6 Kft.
Az adatok eier forintban
(a)
(b)

Az ad6zAs el<Stti eredményt növelö jogcfmek
01.A VBRJaw kötelezettségekre és a ~öv6beni költségekre 1<6pzett céltanatel(, cenamuékot
n6Vel6 összeg {Tao. tv. 8. § (1) a)

-

A számviteli töfvény n.erint az adóévben terv szerinti értékcsökkenési telrásként (ideértve
0 2 . ~összegben elszámolt értékcsökkenési leírást Is) és terven felilll értékcsökkenésként
olt összeg, továbbá az immateriális jószág, ~Slköz állom4nyb61 való
e
kivezetésekor, (kivéve. ha a kedvezményezett esz
hllzis miatt láWetkezlk be),
va~ a torg6eszk0z0k Jcazé történ6 áisorolásakor a l«!nyv szerinti érték {meghatározott
té ekkel csOkkentv~a az eszköz értékcsökkenését az adózó az adóús e16tti
eredmény terhére sz
lta el (Tao. tv. e.§ (1) b))

0

-

03 Nem a vállalkozási, bevételszerző tevéke~éggiel kapcsolatos költségek, rálordltások
·összege [Tao. tv. 8. § (1) d); 22/D, § (4}; 2 /A. (4}; 3. számú mel!ékkrt)
·

-

-~
szermu
04 Joger= muarozawan m~aJl:t:ltott urrs;ag, a !"Vl ""··Alt. es r
• ~kOvetkezményelc ráfo ltás ént elszámolt összeg az öneBe~rzéshez kapcsolódó
ivételével [rao. tv. 8. § (1) e)]

05 EJten&zOU ldllföldi ~ ad6alap~ak a törvényben nevesllett
· j0vedelmekb61 ered6 része a feltéte l<re tönén6 figyelemmel [rao. tv. 8. § (1) f)J
06. Az adóévt>en k6vetelésre elszé.moh énékveszrés összege, figyelemmel a kivételekre
[Tao. tv. 8. § (1} gy))
07. A behajthatatlan követelésnek nem min6sűl6, adóévben elengedett követelés,
figyelemmel a kivételelo'e [Tao. tv. 8. § (l.) h)]

-

08 A Tao. tv. 8. § (5) bel<ezdesenek a) pontjában ~tt köterezettség_vc~e a pénzügyi
· intézménnyel szemben fennáU6 kötelezettséget)
aténalc meghatatozott része
{Tao. tv. 8. § (1) D; 8. § (S)J
EllenOrzött küHöldi téls~an fennálló részesedésre az adóévben ré.fordftásként
09·elszámolt
értékvesztés,
amvesztes;ég, valamint e részesedés l>Armely jogclmen
tórténO kivezetése következtében elszámolt veszte~eghaté.rozott rész,
·
v~ bejelentett részesedéshez kapcsolódó, az ad
en ráfordl1ásként elszámolt
é
eszéés, árforeszteség, a részesedés bánnilyen jogclmen torténó kivezetése
[Tao. tv. 8. § (1) m )
10.A forintról deviZára. devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés során
a tOketartalék növeléseként elszámolt átszámltásl különbözetek összege az ánérést
követ6 adóévben [Tao. tv. 8. § (1) o)]
11.Az aooellen6rzes, öne11enorzes soran megailapltott, adóévi költse~ként, ráfordltáskent,
vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény cs kkenléseként elszámolt
összeg [Tao. tv. e. § {l) p))

m

12. A 7. § {l.) bekezdésének
~a alapJan csökkentő tételként elszámolt OSszegbOI a
kectvezrnényezett iltalaku
al~án mt'l.,nerzett részesedés bekertllésl értéke
CSOkkentéseként, könyv szerinti rtéke
ezetéseként az adóévben bármely j~cfmen
elszámolt~ összesen legfeljebb a részesedésre 11 hivatkozott rendelkezés
afiján az
adózás el ·eredmény csökkentéseként figyelembe vett) összeg frao. IV. 8. § ( ) r) (7})

A Tao. tv. 7. § (1) bekezdésének z) pontja ~ján az adóévet megelOz.ö év(e~n az
13·adózás
el6tö eredménli csökkentésekénl, a CM/ tv. szerinti tartós adományoz ra Illetve
a felsOoktatásl intézm ny támogatásllra tekintettel elszámoll többletkedvetméll)I
ennek kétszerese, attOI függően, hofY a sze.rzOdésben vállaltak mely ok miatt nem
tel esuttek [Tao. tv. 8. § (1) s}; 29/C. § (7)

-

-

-

-

-

....

-

-

-

v;my

-

14. A 7. § (lh bekeidésének~,Ja alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként
elszámo Osszegbtll a k
z nyezett ré$zesedéscsere alap;iln megszerzett részesedés
bekerOlésl értéke csökkentéseként. könyv szerinti értéke klve.zetéseként az adóévben
bármely j~címen elszámolt (de összesen legfel;ebb a részesedésre a hivatkozott
rendelkez s
az adózás e16ttl eredmény csökkentéseként figyelembe ven) összeg
[Tao. tv. 8. § (1) t (7)J

alfJ,árl

-

15. Berutlhás, szellem! termék bekerülési értékéből az ad6zés el6tt.i eredmény
csökkentéseként a 7. § (1) bekezdés zsl: ~ontja al!ll)!án elszámolt összeg kétszerese,
megha1ározott esetekben [Tao. IV. 8. § 1 u) 16. § ( 6) b))

-

16. Az elő.zö adóévttez viszony,rtott létszámcsöl<kenés és az el6z6 adóév els6 n~én
érvé':?'ses minimálbér éves tett össze~ szorzalának l.20 százaléka, de legfelje b ~
adóz el6tti eredmény cs«!!<kentése énr lgén~vett kedvezmény 20 száz&Jéklcal
növelt öss:zege, tekintettel a meghatározott fe ételekre
[Tao. tv. 8. § (1) v), (6), 16. § (1} ch) 16. § (16) c)J

1
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1829-04-03
Ad62:ó adószáma

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek
a kettős könywitelt'vezeté5 adózók részére
Ad6z6neve

Diósi Gödör Környezetrendezö Kft.
Az adatok ezer forintban

Az adózás el6tti eredményt növel6 jogcJmek (folytatjs)

(b)

(a)

A klsv6Jlalati adóalanyis~ id(lszakában t(lkebevoné.sra tekintettel
36. aPcalmazott adóalap csO entés, a t.Okeldvonéskor [Tao. tv. 8. § (1) q))

-

Korai fázisú vállalkozásokba t0rtén6 befektetések adóalap-kedvezményének
37- kétszerese a részesedés kivezetéselc:OI' [Tao. tv. 8. § (1) g))

-

· Korai fázisú vállalkoz~ szerzett részesedésre elszámolt
38- értékvesztés OSszege [Tao. IV. 8. § (1) i))

-

39 Jogutód nélküti megszOnéskor a korábban kedvezményként érvényesltett
· Tao. tv. 7. § (l} ml:°nt szerinti összeg, amennyiben az adóalap
. növelésként
rOlt érvényesítésre [Tao. tv. 16. § (1) e), cd)]

.„

nem

40.
41.

42.
43.

44.
45.

-

60.összesen [01-59. sorok; egyez6en a 1829-01-Dl.. lap 04. sor b) és/vagy e) rovatával)

. ~··1~„ "~
.r~~·.;;.
„ :.~e ~·, .\•~.4'"·r~1,-..··' J:r\'
",,•. ~. lj~•,L~·1'1~
i ·:-- P" •\,
·t·l r ,q
/

>'

Kitölt<! verzió:2.91.0 NyomtatvAny verzió:2.0

-

-

59. Egyéb növelő jogclmek

••4i{r f '· ''~

1. , , .·1 . 1,

0

1
1

1
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1829-06-01
Adózó adószé.ma

A társaságiad6el61eg-kötelezettséJl. bevallása
a kettős könyvvitelt vezető adózok részére
Ad6Zó

neve

Diósi Gödör Kömyezetrendez6 Kft.

Figyeleml
.
A ni\ptéri évt61 ettér6 ozleti 6vet vMasztó, valamint a végelsúmol6s alatt aó adózó az A), B}, C), D), E) ~ok egyikébe
sem írhat adatot. A többi adózó az A) táblúat kttöhés6vel megha!Mozott ad6e16legét a B) vagy a C) W>Jhatban, a
mez6gazdaúgl, erd6gazd'1kodisi ágazatba, a halászati égba tartozó pedig a D) vagy az E) W>lúatban vallja be.
Az adatok ezer forintban

A) Az éves adóel61eg·kötelezettség meghatározása
{a}

0 1 Az. adóévre fizetend6 (m~állapftott) társasági adó OSszege
· (1829-01-01. lap 19. sor e rovat adata vagy a 1829-01-06. lap 180. sor b) rovat adata]

9

02.. Ha az a@v nem azonos a napt6ri éwel, az acfóévi mílködés naptári napjainak száma

03.

Te~es évre jutó el61eg-tötelezettség össz~en (01. sor vagy &5: ::

x 365 vagy 366)

9

Az adatok ezer torintban

B) Az adóef61eg bevallása ne~edéves kötelezettség esetén
(ha a 01. sor adata legfefjeö 5 millió forint}

(a)

A 2019. Jólius 1-je és 2020. június 30-a köZOttl időszak ádóelőleg-kotelezettségének összege
04 · (egyez6en
a 03. sor adatáv81) (05-08. sorok) •
05. Az adóel61eg (04. sor} 2.5 szézaléka

2019.

06.
07.

2020.

08.

9

·UI. negyedév

~

- IV. negyedév

.z

• I. negyedév

~

• II. negyedév

.J
Az adatok ezer foflntban

C) Az adóelöleg bevallása havi kötelezettség esetén
(ha a 01. sor adata nagyobb 5 mllli6 forintnál)

(a)

--

09 A 2019. július l-je és 2020. június 30-a kOZötti időszak adóelOleg·kötelezettségének összege
· (egyezően a os. sor adatával) (10.21. sorok) •

10. Az adóelóleg (09, sor) 1112-ed része

2019.

-július

11.

·augusztus

12.

• szeptember

13.

- október

14.

-november

15.

• december

16.

2020.

--

-

--

-

·január

17.

·február

18.

- március

19.

-április

20.

-május

21.

• június

-...
-

*A kerekítési szabályok alkalmazásából adódó esetleges különbözetet a B), iRetve a C) táblázat utolsó sorának összegénél kérjOk figyelembe venni.

n
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1829-07-01

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

a kettős könywitelt vezető adózók részére

(IFRS~k szerint ~ves beszámolót összeáll/tó adózóknak nem kell kitŐJtenie)

Adózó adószáma

Adóroneve

Diósi Gödör KörnyeietrendezG Kft.

A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

Az admok ezer forintban

(a}

01. i:rtékesftés nettó árbevétele (BiztosftónéJ biztosítástechnikai bevétel, befektetési
szolgáltatónál a befektetési szolgáhalásí ~ég bevételei, hitelintézetnél a
pénzügyi szolgáltatás és a befel<letési szolg
1tevékenység bevételei)
02. A 01. sorból: - exportértékesftés nettó árbevétele

(b)

D

::1:

:1:

03• .Ak1ivált saját ~esltmények értéke
04. Egyéb bevételek osszesen
A 4. soroo1: - a Konseget< (a raroroltasoKJ e11entereiezesere Illetve lejleSZll!Sere •
05•
visszafizetési köteleze~ néllcOI - kapott támogatás, jllltatás összege

:1:

06. Anyagjetlegú ráfor(jjlásol< ÖSSZesen [(:t.1>7). +(±08).+(±09).+(tlO).+(;t:ll). sorok]
07. A 06. sorból: - anyaQl<öltsé1J

(e)

::1:

-4595

::1:

..0

:1:

:t

.,i

08.

- Igénybe vett szolgáltatások értéke

::1:

134&

09.

- eladott (közvetített) szol~k értéke

::1:

10.

• eladott áruk beszerzési értéke

:1:

11.

- egyéb szolgáltatások értéke

±

1.5

12.

A 11. sorból: - bankl<Oltség

;t

u

• biztos ltási dij

13.

.:1:

15. A 1A. sorból:. bérköltség

:1:

16.

- személyi jeftegO egyéb kifizetések

::1:

17.

- bérjárulékok

~

-

-

-

19. Egyéb ráfordítások összesen

.:1:

A 19. sorból: - a költségek (a ráfordftások) ellentételezésére visszafizetési
kötelezettség nélkOI adott támogatás, juttatás összege

±

.:1:

21.

- adók, iUetékek. hozzájárulások bevallott, lizetend6 osszege
(a térsaság! és az energíaellátók jövedelemadója néllcOll összeg)

.:1:

22.

- kOvetelések elszámolt értékvesztésének összege

:1:

23.

- pénzügyi szeivezetek kQlönadó 6sSzege

:t

-

u

-

--

64

24. Betek1etésí szofgáltalási tevékenység ráfordításai

-

25. Egyéb biztosltástedmikai ráfordítások

.:1:

üzemi (üzleti) tevéke~é~ eredménye
26. {(:tOl).+(±03).+(.:1:04).· ±06 .-(:t14).-(.:1:18).·(il9).·(%24).·(±25). sorok)

.:1:

Kitölt6 verzi6:2.91.0 Nyomtatvány verzió:2.0
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.IJ

18. 8tékcsökkenési leírás

20.

1425

-±

14. személyi jellegO ráfordltások összesen {(±15).+(±16.)+(:t17). sorok)

-

5000

.:1:

--

-1084
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1829-07-02

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére
(IFRS·ek szerint éves beszámolót összeAllftó adózóknak nem kell kitőltenie)

Adózó adószáma

AJJózó neve

Diósi Gödör Környezetrendez6 Kft.
A} Az eredménykimutatáshoz kapcsotódó adatok

Az. adatok ezer forintban

(a)
PénzO~ mliveletek bevételei Osszesen
27• (biztos tónál a nem biztosltástechnikai elszámolások bevételei)

:t

28. A 27. sorból: ·kapott (járó) osztalék, részesedés

:t

29.

·részesedések értékesitésénelc áifolyamnyeresége

:t

30.

• befektetett pénzügyi eszközök kamata. árfolyamnyeresége

:t

31.

·egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellega bevételek

:t

32. A 30. és 31. sorból (együtt): magánszemélytől kapott kamatok és kama1je4leg0 beWtetek :t

33.

Pénzo~ műveletek

ráfofdft.ásai !ISS2esen
(biztos tónál a nem biztositástechnikai elszámolások ráfordftásai}

34. A 33. sorból: • befektetett pénzügyi eszkOZök értékesltésének árfolyamvesztesége

:I;

• nem ~emé~ fizetett, fizetendő kamatok és
kamatje egO rátord tások

:t

36.

- magánszemélynek fizetett kamatok és kamatjellegO ráfordítások

:t

37.

- részesedések, értékpaplrok. bankbetétek értékvesztése a korábban
leírt értékvesztések visszafrt összegével csökkentve

±

39. Adózás elötti eredmény ((:t:26).+(:t38). sor)

Kitöltő

verzi6:2.91.0 Nyomtatvány verzió:2.0

-....
±

35.

38. PénzOgyi mllveletek eredménye [(±27.)·(:!:33.) sor]

(e)

(b)

-

-

-

10

10

:t

·W

:t

·1094

-
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A mérleghez ~csol6dó adatok

1829-A-01

a kett6s könywitelt vezet6 adózók részére
(JFRS-ek szerint éves beszámolót ősszeillftó ad6zólcnak nem ken ldtfJ/tenie)

A~óneve

Ad6zó adószáma

Diósi Gödör Környezetrendez.6 Kft.

Az adatok ezer forintban

A mérleghez kapcsolódó adatok

(a)

(b}

01. lmmateri&is javak

-

02. A 01. sorból: klsérteti 1ejlesztés aktivált értéke
03. Tflrgyi eszkOzök
04. Befektetett pénzügyi eszkÖZOk
05. Készletek
06. Követelések könyv szerinti értéke

01.

• követelések áruszállftásból és szolgáltatásból (vevők nenó értéken)

08.

- kovetetések nyilvántartott értékvesztése

09. Énékpaplrok (forgóeszk<Szök része)

--

10. PénzeszkOZOk

Ml

..1

11. A 10. sorból a pénztár

..0

12. Al<tlv ld15beli elhalárotások
13. Jegyzett t6ke összege (14-21. sorok adatai]

-

l4. A 13. sorból:

• állami tulajdon

15.

• önkormányzati tulajdon

16.

- belföld! magánszemély tulajdona

17.

• betlökll egyéb társasé.g, gazdárkocló szervezet tulajdona

1e.

- beHOldi hitellntézeti tulajdon
- kOlföldi tulajdon

20.

• beHöldi egyéb pénz0'1)'i szervezet (társaség, pénztár. alap) tulajdona

21.

- belföldi nonprofit szervezet tulajdona

--

2SQA

--

22. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
23. T6ketattalék
24. Eredménytartalék (±)

:1:

25. Lekötött tartalék
:1:

26. értékelési tartaJék (:t)
27. Altalénos tartalék
28. Adózott eredmény (:t)

:1:

29. Céltartalékok
30. Hátrasorolt kötetezettségek
31. Hosszú lej.Arat(! kötelezettségek
lntézmé~I)

32. A 31. sorból:

- hosszú lejáratú hitelek (pénzügyi

33.

- tulajdonos(ok) é.ltal nyújtott hosszli lejénUO kölcsönök

-

-·-

-46U

--

-1 lQJ

-..Q

~

34. Rövid lejáratíJ kötelez.ettségek

76,3.

35. A 34. sorból:

- kötelezettségei< érusú!Utásból és szolgáltatA.sból (szállftók)

36.

- tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek

37.

- egyéb kapott h itelek. kölcsönök össze11e

..a
6~

~

38. Passzlv Időbeli elhatárolások
Mérlegfőösszeg l(Ol.+03.+04.+05.+06.+-09. + 10.+12.)=
(13.+(-22.)+23.+ ±24.)+25.+(:1:26.)+27.+(:t.28.)+29.+30.+31.+34.+38.}]

-
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-

SOQO

2500

19.

39.

--

EQYéb, valamint tájékoztató adatok
a kettos könyvvitelt vezet6 adózók részére

1829-A-02-01
Adözó adószáma

Adózó neve

Diósi Gödör K6myezetrendez6 Kft.

Az. adatok ezer forintban

A) Eszközök {értékhelyesbftés nélkül)

Nettó érték
a m!degfordui6 napon

Bet<erülésl érték
a mérlegforduló napon

(a)

(b)

01. lrrrnateriális javak

--

03. MOszaki berendezések, gépek, járművek

05. Tenyészá)latok
06. BerUházások, fetújltások

leírása

07. Immateriális javak
08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékG jogok
09. MOszald berendezések, gépek, járművek
10. Egyéb berendezések, felszerelések. jármavek
11. Tenyészállatok
12. A 100 OOO A alatti egyedi beszerzési, eU!áll!tási értékű
tárgyi eszközök, vagyoni értékü jogok, szellemi termékek
bekerülési értékének egyösszegű elszámolása
13. Beruházások, felújitások

Kft.öltö verzió:2.91.0 Nyomtatvány verzió:2.0

-

-...
-

--

04. Egyéb berendezések, felszerelések, járm(ivek

B) Eszk6zök értékcsökkenése, értékcsökkenési

--

..D

02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékú jogok

Az. adatok ezer iorfntban

,„:~nt

értékcsökkenés

elsúmolt
terven felüli
értékcsökkenés

Tao. IV. 1. 6s
2. sz. melléklete
szerinti
értékcsökkellKi
lefrú

(a)

(b)

(e)

Költségként

elszAmolt
(módosított)
terv szertnü

..D

-

--

-...

„.

-

---

-..

Nyomtatva: 2019.07.18 21.54.37

1829-A-02-02

Egyéb, valamint tájékoztató adatok

a kettos könyvvitelt vezet6 adózók részére
(Az MRP, nonprofit szervezetnek nem kell kitőltenie)
Adózó neve

Adózó adószáma

Diósi Gödör Kömyezetrendez6 Kft.

Az. adatok ezer forintban

C) Egyéb adatok

(b)

(a)

lA. Alkalmazésban 6116k áttagos áloményl létszáma

Q

15. A i4. sor b) rovatából: - a megváltozott munkaképességO dolgozók számított létszáma

„

G

-

-

16. HasznáJatl>an lévll összes term6tet1ilet
17. A 16. sorból: - a földbérteU dij alapjául szolgáló bérbe vett tet1llet
18. Földbérfeti dfj
20 A 2018. éVben (illetve adóévre vonatkozóan) jóváhagyott, vagy jóváhagyásra
• javasolt osztalék, részesedés
21. Hitelintézeti általános tartalék képzése(-), felhasználása(+)

-

---

±

22. A tárgyévben ozembe helyezett beruházások aktivált értéke
23. A lárgyévi beruházás értéke
A 2017. évi {llteM! az adóévet megelözll adóévi) - éves szinten megállapftatt 24• a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti ártievétel ÖSszege (±)

±

A 2018. évi (illetve adóévi} • éves szinten számított, - a Tao. tv. 4. § 4. ponUa
25 • szerinti átbeVétel összege (±}

±

0

5000

európai Uniótól és/vagy köhs~sMI származó támogatásból az adóév utolsó
26· Az
ott Osszeg
hónapjának 15. napjáig meg nem

-

27 k. adóe~·kieijészftés esedékessége napján és a mérfegforduló~n alkalmazott
· ártolyam·kO önbség alapján számított nyereségjellegO ártolyam-kütö özet összege

-

28. Tárgyévi elhatárolt veszteség összege

Az. adatok ezer forintban

D) Tájékoztató adatok a 2018. adóévi osztalék
(osztalékel61eg) klfizetésér61, juttat.Asokról

A 2018. ad6évben

fizetett osztal6f<.

40. Belföldi magánszemély tulajdonos(ok)
41. KOOO!di magánszemély tulajdoooS(ok)
42. BelföJdi jogi személy, nem jogi személyiségű társaság(ok)
43. Klltföldi jogi és nem jogi személyiségO társaság{ok)

1
Kitöltő verzió:2.91.0

Nyomtatvány verzió:2.0

A 2018. adóh"ben

kiftzetett osztalék

el61eg 6sszege

összege

(a)

(b)

--

-„

....

Nyomtatva: 2019.07.18 21.54.37

Diósi Gödör Kömyezetrendezó Kft.

A könétett adatok könywizsgálattal nincsenek

alál*masztva.

Statisztikai aímjele: 23973567-3900-113-07
C6titgyzék wma:
07-89-022544
Beszimolisl id6szak: 2018. 01. 01. • 2018. 12.31

Forctul6nap: 2Clt8. december 31.

Egyszerúsftett éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással}

(1)

EZERHUF
A titel megnevezése

Sorsúm

1

b
1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

2

II. AKTIVÁLT SAJÁTTELJ.-EK ÉRTÉKE

3

Ill. EGYtB BEVÉTELEK

a

4

IV. ANYAGJELLEGŰ RAFORDITASOK

6

V. SZEMÉLYiJELLEGO RÁFORD!TASOK (10+11+12)

7

VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRAS

8

VII. EGYÉB RÁFORDITASOK
Ebből:

e

d

e
5000

42

-4595

~

1425

75

64

értékvesztés

10

A. 0ZEMI (Ozleti)TEVÉKENYSÉG EREOMÉNYE(l:tO+llf..IV·V·~VIJ)

11

VID. PÉNZOGYI MOVELETEK BEVáEL.EJ

12

Tárgyév

Ebböl: visszaírt értékveszlés

5

9

Elózó6v

Elöz6 év(e1')
módositásll

-81

0

·1084

·19

0

·100

0

10
·10
-1094

Ebből: értékelési különbözet

13

IX. PÉNZOGYI MOVELETEK RAFORDÍTÁSAI

14

B. PÉNZOGYI MOVELETEK EREDMÉNYE (Vlfl.-IX..)

15

C. ADózAS ELŐTTI EREDMÉNY (±MB)

16

X. Adófizetési kötelezettség

17

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (tC..X)

.1~

9
·100

0

Lovasbereny, 2019.május 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

·1103

016si G&dör Kömyeatrendem Kft.

A k6u!teU adatol k6nywtzggélattal nincsenell
alátémasztva

StatilZtlkal számjele: 23973517-3900-113-01
Cégjegyzék száma:
07..oM225"
Beszámolás! ld6szak: 2011. 01. 01. • 2018. 12.31

F«dul6nap: 2018. december 31.

Egyszerúsltett éves beszámoló MÉRLEG "A" tlpu$

(1)

Euk6zók (aldfvák)

EZER HUF

Sorszám

Atétel mtgntve2é1e

El6zötv

0

e

a
1

2
3
4

A. Befektetett nzk6z0k f2.+4.+6. sor}
1. IMMATERIAUSJAVAK

4. &Ofból Tárgyi eszközök értékhelyesbltése
111.BEFEKTETETTP~GYIESZKOZOK

8
9
10
11

6. sorból Befektetett pé112ügyi eszközök értékelési különbözete

19
20
21
22

23
24

B. Forg6esz:k6z6k (10.+11.+14.+16. aor)
1. K.!SZLETEK

11. KOVETELÉSEK

4595

1S
0

93

18

11

1

ESZKOZOK (AKTlVM) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor}

099

0

19

D. SIJ'tt6ke(20+22•23+24+25+2&+29.sor}
1. JEGYZffi TÖKE
Ila Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
II. JEGYZm, DE MÉG BE NEM FIZETrn TÓKE (·)
Hl. TOKETARTAL~K

361
5000

0

.742
5000

vt. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
Ebből: Érlékhetyesbltés értékelési tartaléka

28
29

Ebb61:

38

0

14. sorból Értékpaplrok értékelési különbözete

JV. l'tNZESZKOzOK
e. Alt.tiv id6beli elhatárolisok

27

36
37

4699

NI. ~RTtKPAPIROK

26

33
34
35

0

11. sOlb6I Követelések értékelési kük'inbözete
11. sorból Számlazékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

IV. EREDM!:NYTARTALÉK
V. LEKOTÖTITARTALEK

32

ll

6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbltése

25

30
31

IJ

0

2. sortlOl lmmateriéfi&javak értékhelyesbltése

6
7

13
14
15
16
17
18

Térgyév

l TÁRGYI ESZKOZOK

s

12

Elöz6 év(ek)
m6dosítbal

Velős érlékelés

-4539

-4639

-10C

-1103

értékelési tartaléka

VII. AOÓZOTT EREDMi:NY
E. Céltartalékok

F. K6tele~ (32.+33.+34. sor)
1. HÁTRASOROlT KÖTELEZETTStGEK
IL HOSSZÚ LEJÁRATO KOTELEZETTSÉGEK
Ill. RÖVID LEJÁRATÚ KOTELEZEnSéGEK
Ebböl; Kötelezettségek értékelési különbözete

4338

0

761

761

4338

Ebból: Szarmazékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Paaszfvik ld6bell elhatárvlisok
FORRÁSOK (PASszfVAK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. aor)

4699

0

Lovastierény, 2019.május 31.
a vaKalkozas vezetője
(képviselője)
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Jegvz6könvv
Készült: 2019.május 31.-án a Diósi Gődör Kömyezetrendező Kft. székhelyén,
8093 Lovasberény, Kossuth L. u. 62. szám alatt
Jelen vannak: Lovasberény Onkonnányzata
Natur Feld Kft képviseletében Kelemen Gábor

liall: A pénzügyi jelentések (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása és
az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal

A társaság képviselője megáltapllja, hogy az ülés határozatképes, azon minden tag képviselteti
magát. A felek a jegyzőkönyvet aláírásukkal hitelesítik.
Képviselő

tájékoztatást ad a társaság 2018. évi tevékenységéről. Az éves beszámolót minden érdekelt
írásban a kezéhez kapja, ezzel egyidejOleg szóban is ismertetik a számszerO adatokat.

2019/0110531. sz. taggyűlési határozat:
A taggyűlés a 2018. évi beszámoló jelentésben foglalt adatokat az alabbiak szerint fogadja el:
a magyar számviteli törvény szerint összeállított egyszerOsített éves beszámolót
az eszközök és források 19 e Ft-os egyező mérleg főösszeggel és
-1103 e Ft-os mérleg szerinti eredménnyel

Az. adózott eredmény veszteség, fgy annak felhasználásáról á taggyülés nem határoz.

Felek jelen jegyzőkönyvet elolvasás és értelmezés után helybenhagyva aláírták:

K.m.f.

Statisztikai számjel:

23973567-3900-113--07

Cégjegyzék száma:

07-09-022544

Vállalkozás megnevezése:

Diósi Gödör Környezetrendező Kft.

Vállalkozás címe:

8093 Lovasberény Kossuth Lajos utca 62.

Kiegészítő

melléklet

Beszámolási időszak kezdete: 2018. január 01.
Beszámolási időszak vége:

2018. december 31.

Keltezés: Budapest, 2019. május 31.

Vállalkozás vezetője

2

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS
A kiegészítő melléklet a Diósi Gödör Kft 2918. január l-től 2018. december 31-ig terjedő
idlSszak gazdálkodását foglalja magában.
Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítlS melléklet összeállításában a
többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben lev6
adótörvények szolgáltak.
A vállalkozás 2012. június 11-én kezdte meg a tevékenységét.
A cég székhelye:
8093 Lovasberény, Kossuth Lajos utca 62
A társaság jegyzett tőkéje:

5.000 ezer Ft

Avállalkozás tagjai:
Lovasberény Község Önkormányzata 8093 Lovasberény, Kossuth Lajos utca 62.
Natur Feld Szolgáltató Kft. 1121 Budapest, Zugligeti út 79/a.
A vállalkozás fc5tevékenysége: Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés
A Diósi Gödör Kft. a 2018-as év gazdálkodásáról egyszerOsített éves beszámolót állftott össze
megfelelően. Az egyszerűsített éves beszámoló
mérlegből, eredmény·kimutatásból, kiegészítéS mellékletből áll. A vállalkozás kettős
könyvvitelt vezet, az eredmény·kimutatást összköltség eljárással állítja össze, a készleteiről
folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást nem vezet, beszerzéseit költségként
számolja el.
a számviteli törvényben rögzített elveknek

A. Általános jellegű kiegészítések
A Diósi Gödör kft. a beszámolóban, mind a mérleget, mind az eredmény-kimutatást "A"
változatban állította összeg.
Az eredmény-kimutatás választott módja: összköltség eljárás.
A jelen beszámoló a 2018. január 1 - 2018. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg
fordulónapja 2018. december 31.
A mérleg készítésének időpontja a fordulónapot követő május 31.
A:z. ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet érintő gazdasági események, körülmények
hatásait a beszámoló tartalmazza.
a) A számviteli politika általános

előírásainak

bemutatása

Jelentős

összegOnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák
hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti
évre készített beszámoló eredeti mérleg.főösszegének 2%·át, vagy 400 m Ft-ot
meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a

Diósi Gödör Kft.

Kiegészítő

melléklet
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tárgyévi adatok között,
bemutatásra.

hanem elkülönítette,

előző

évek módisításaként kerül

A megbízható és valósképet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek feltárt hibák, az
összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében
kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik.
b) A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások bemutatása
e) Értékcsökkenési foírás módja:
Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.
Az 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bfró vagyoni értékO jogok, szellemi
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési
leírásként egy összegben elszámolásra kerülnek. 2017-ban tárgyi eszköz beszerzés nem
történt, értékcsökkenés elszámolására sem került sor, mert a nyilvántartásban levő
eszközök nettó értéke nulla.
Céltartalék-képzés
A Diósi Gödör Kft. garanciális és egyéb kötelezettségekre, várható jövőbeni költségekre
céltartalékot nem képzett.
d) Az értékelési eljárások változtatásából adódó eltérések összegei és a változtatás
indoklása
A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a
törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

B. Specifikus jellegű kiegészítések
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
a)

Az immateriális javak és tárgyi eszközök
A Diósi Gödör Kft 2018-es üzleti évben nem szerzett be immateriális javakat. Tárgyi
eszköz beszerzés sem történt.

b)

Készletek
A vállalkozás fordulónapi befejezetlen állomány értéke: O eft.

e)

Követelések

Diósi Gödör Kft.

Kiegészítő meUéklet
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A vállalkozás követelései között az Áfa követelés szerepel és egyéb nem nevesített
követelés összesen 18 eFt értékben.

d)

Aktív időbeli elhatárolás
A Diósi Gödör Kft-nek a jelen üzleti évben aktív időbeli elhatárolása nem volt.

e)

Saját töke
A saját tőke összetevői:

f)

jegyzett t6ke
eredménytartalék
mérleg szerinti eredmény
saját tőke:

S.OOO ezer Ft
-4.639 ezer Ft
-1.103 ezer Ft
-742 ezer Ft

Kötelezettségek
A vállalkozásnak hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek.

g)

Rövid lejáratú kötelezettségek:
Az elvárt adófizetés szerint a társasági adó fizetési kötelezettsége 9 eft.
Az iparazésí adókötelezettség kimutatott értéke: 64 eft
Rövid lejáratú kötelezettségek között kiemelt értéket 628 ezer Ft összegben a
lovasberényi Önkormányzattól kapott kölcsön. A szállítói tartozás összege 3 ezer
Ft .
Passzív időbeli elhatárolások
A Diósi Gödör Kft-nek a jelen üzleti évben passzív időbeli elhatárolása nem volt.

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

C. Tájékoztató jellegű kiegészítés
A vállalkozásnak a 2018-as gazdasági évben értékesítésből származó nettó árbevétele
5.000eft, az aktíváit saját teljesítmények értéke ·4.595eFt. Pénzügyi műveletek
bevételeként nem került sor elszámolásra.

Ráfordítások
A vállalkozás 1.425 ezer Ft anyagjellegű ráfordítást és, 64 eFt egyéb ráfordftást és 10 ezer
Ft pénzügyi műveletek ráfordítását számolta e l.
Adófizetési kötelezettség

A Diósi Gödör Kft-nek az
Diósi Gödör Kft.

iparűzési

adó fizetési kötelezettségé 64 eft.
Kiegészítő

melléklet

5

Tájékoztató adatok
A beszámoló aláírója
Az egyszerOsített éves beszámolót a Diósi Gödör Kft. képviseletére jogosult alábbi
személy köteles aláírni:
Antal Andrea Zsuzsa

A vezető képvisel6 munkadija
A vezető tisztségvisel6 a Kft. nehéz gazdasági helyzete miatt tevékenységéért ebben a
gazdasági évben járandóságáról lemondott.

Létsz4madatok
A tárgyévben a vállalkozás nem foglalkoztatott munkavállalót.

A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése
a megbízható és valós összkép a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő

elegendő

bemutatásához.

Diósi Gödör Kft.

Kiegészítő

melléklet

1
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AVDH Bélyegző

Azonositó:EPAPIR-20190807-3333

KOld6

Détum:

Viselt név: MÁTYUS ISTVÁNNÉ

Hivatkozási szám:

Születési név: VAS ERZSÉBET

Azonosftó: EPAPIR-20190807-3333

Anyja neve: ULRICH ERZSÉBET

Témacsoport azonosftó: EGYES

Születési hely: SZÉKESFEHÉRVÁR

Témacsoport neve: Egyéb

Születési idö: 1962.06.07

Ügytfpus azonosító: EGYEB_ UGY

Nem természetes személy neve:

Ogytfpus neve: Egyéb

Fejérvíz Zrt

Nem természetes személy adószéma:
11111544

Kossuth Lajos utca 62
Tárgy: GFT 2020.-2034.

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Elkészítettük a víziközmüvek 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervét
véleményezésre illetve elfogadásra.
A megküldött kérelem levél mellékletét képező felújítási, pótlási és beruházási terv
táblázatait, valamint a véleményezéshez és hozzájáruláshoz készített határozat

mintát szerkeszthető formában mellékeljük.
Kérjük, a megadott határidőig - 2019. szeptember 6. - véleményezzék javaslatainkat
ill. az önkormányzati határozatot szíveskedjenek részünkre cégkapun, elektronikus
atáírással ellátva megküldeni.
Az önkormányzati határozatot külön-külön víziközmüvenként, az elkészftett
nyomtatványoknak megfelelően szíveskedjenek kitölteni.
Tisztelettel: Matolcsi Györgyné
Fejérvíz Zrt.
Mellékletek száma: 4

Fájlnév
Méret
l_B_Kiserolevel.pdf 345.5 kB

1_8_Lovasbereny_b 189.7 kB
eruh .xlsx.asice

l_B_Lovasbereny_f 193.6 kB
elpot.xlsx.asice

l_B_Lovasbereny_ 153.9 kB
Onk_Kivonat. doc. a
sice

Elhelyezkedés
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8000 SzékesfehéiVár, Klrálysor 3-15. Telefon: (22) 535-BOó, fax: (22) 315-598

Lovasberény Község Önkonnányzat
Szili Mildós polgánnester úr részére

Lovasberény
Kossuth u. 62.
8093

levelük száma:
ügyintérojük:

11111111111
FV-1662240

levelünk száma: FV

Át..~~.~.2.12019

ügyintézőnk.: MatoÍ~Í Györgyné

dátum:

2019. augusztus 02.

Tárgy: 118. LOvasberény ivóvizszolgáltató rendszer/1 (Lovatberény)-V elnevezésű viziközmű
rendszer 2020-2034. évi GördiUö FejJesztési Terve (OFT)

Tisztelt Polgármester Úr!
A GFT elkészftésére és bepyúitüra kötelezett személye
Lovasberény, Lujzamajor település tulajdonában · lévő 118. Lovasberény iv6vfzszolgáltató
rendszer/l (Lovasberény)-V (11·1911~1..001-00-07) viziközml1 ren~ ellátásért felelösét/
eljárásért felelősök nevében eJjárót tájékoztatjuk, hogy a viziközmít sz.olgáltatásról si.óló 2011. évi.
CCIX törvény (Vksztv.) 11 ~§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a viziközmú-szolgáltatás hosszú
távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fej16dés szempontjaira tekintettel - vízik6zrnii·
rendszere~ént tizenöt éves időtávra Gördülö Fejleszt~si Tervet (a továbbiakban:GFl) kell készíteni.

A Vksztv. 11 .§ (2) bekezdése szerint, a GFT felúj(tási és pótlási tervrészét a vfzlközm6-szolgáltat6,
a beruházási tervrészt az ellátásért felel6s készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év
szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű.szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal).
Társaságunk a korábbi évekhez hasonlóan, a GFT készítésében és benyújtásában, valamint a
jóváhagyási eljárásban képviseli az önkolTilányzatot, a Fejérvíz Zrt. és az Onkonnányzat között

létrejöt:t Meghatalmazás szerint.
A

alapján

mellékelten megküldjük az önkormányzat részére, mint ellátásért
felelősnek/ellátásért felelősök nevében eJjáró.cak a 2020-2034. é\li felújftási és p6tJásl terv, valamint
fentiek

a beruházási terv t,áb1'zatait, melyek Társaságunk javaslatait tarta1mazzák.
Véleményezési határld6k
A Vksztv. 11.§ (4) pontja értelmében, az ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében eljáró vagy a

viziközoni-szolgáltató, aki neÍn minösUJ az adott viziközm\l-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási
vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a ter.Tész tartalmára nézve vélemtnyez.ési

joggal rendelkezik. A 'Véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.

"

A GFJ' teljes műszaki tartalmát és a MEKH elfogadó Határozatát a FEJÉRVÍZ Zrt. minden évben
elektronikus fonnában megküldi az Önkormányzatnak. Ezt követően kerillnelc kiküldésre

· bériizemeltetett víziközmúvek esetén a Fővállalkozási Szerződések az elfogadott műszaki

tartalommal.
Az önkonnáJJyzat és a MEKH által elfogadott, határozattal rendelkező műszaki tartalomtól eltérni,
módosítani csak a MEKH részére megktlldött, indoklással alátámasztott Módosítási kérelemmel
lehet, az 5812013.(Il.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján. A módosftás igazgatási
szo)gáltat4si- és elj6mi dfj köteles, melynek mértéket az 112014. (lll.4.) MBKH rendelet valamint
a 1312015. (lll.31.) BM rendelet szabályozza.
Amennyiben a FEJÉRVÍZ Zrt. az Önkormányzattal nem tudja megkötni a Fövállalko?.ási Szerződést

és nem tudja elvégezni a betervezett munkákat, azt minden esetben jelenteni kell a MEKH-nek.
A Vksztv. 40/B §.(1) eb) pontja értelmében, vfziközmti-védelmi bfrság smbható ki, ha az ellátásért
felelös vagy a vfzjközmü-szolgáltató a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben. vagy
a beruház.ási teMészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja v6gre.

Az Örikormányz.atnak joga van más vállalkozóval is elvégeztetni a GFf-ben megjelölt mWlkákat az
alibbiak figyelembe vétel~vel:

-

a fe/újltdsi ú pótlási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására a 'Pfzi/rQzmúszolgáltató, a beruházási tervrészben j6váhagyótt feladatok végrehajtására az ellátásért
felel4s }ógosult és ki>teles.

-

az elvégzett feladatok megva16sítását, mliszald gazdasági és jogi eseményeit, adatait- a
hatályos számviteli szabályok szerint- dokumentálni szükséges.

-

A /elújlt6sl és pótl4sl tervrésr. vigr~ajt6sa során kizárólag azon feladatok számolhatók
el, melyek nem minllslllnek a számvitelról szóló 2000. évi C. tiJrvény 3.§ (4)
bekezdésének 9. pontja szerinJi karbtmtartásnak. (A GFI'-ben e/6frt, felújltás-pótlás ill.
beruházás végezhető el, javítás nem!).

-

A Vksztv. / 1§. (5) pontja érte/miben amennyiben a víziközml1-szolgáltató nem
kivite/ezóje a beruházásnak vagy feltíjltási és pótlási munkáknak, joga h kiJtekzettsége,
hogy lr.i>zremik/Jdjőn és szakmai á/láspbntját kifejtse a fejlesztési munka műszaki

tartalmának meghatározása és a kivitelezés szakszerDsége kérdésében.
Mellékletek:
- I.-ill. Utem Beruházási terv javaslat
-r.-m. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat
- Határozat minta a 2020-2034.évi GFT. elfogadásáról

smu~

üzemeltetési főmérnök

~ ktta

'8 4mtok 6dr!IH/y CMtlolt ~ 111~ jotJ ~ aia11 4/J, a ll,Jlilvóllaf ~ Jf4tha, A lndn ú •1tllAl4tell M1ár6/.1s a chllnn, U~ e IJhala
~°"'* halvt6lhalJ6ifel H• Öll MII o kNI ciPtndfa, itykl!-Jlik. hogy i.lefonon. VCll>' e.lltlll/Hn lrtlJ/11• rtr61 e fllr4t blJd6jll. 1íJ1t4k. ÍIP - rá m6fa; .sd~
a INlfl llfll.w 4!mat 4w.r CJOloll wllildt#t ~ 'tim~* a F-.Jl,.,la ZRI, ff)()(1 Sdk~rwtr, KJl'4t.por J·U . ~. &1/aúml .wbftr ltf,Jllk o tc/Jsr

..,,_,,.,,,
'"~"'''''""·
Ho On
kvll
JNIJI ti

~. ~ ~ utt6- tl/05 a leJt}fr, ~ rlaktll, ,_,,, bárlltdy naloll •IUM11111 l1mt11obtla. ltomlldlltfoln# UIWIJiN"'11k1. a ~t1t111111 flllfabnitt

blrilW!lkJJr,{Jbrle Vf«Yuaol ~~

Kivonat
„
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselö-testü1etének ....... .. ...........-án tartandó
testületi ülésének jegyzőkönyvéből:
Lovasberény Község Önkormányzat
Képviselő -testületének
.. ./2019.( .....)határozata az
I/8. Lovasberény ivóvízszolgáltató rendszer/l (Lovasberény)-V (11-19114-1-001-00-07)
víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervről
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 1/8. Lovasberény
ivóvízszolgütató rendszer/1 (Lovasberény)-V (11-19114-1-001-00-07) víziközmű rendszer
ellátásért felelőse/ ellátásért felelősök nevében eljáró Önkonnányzata, a 2020-2034. évi GFT-t
megismerte, (amennyiben releváns: az általa képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B.
§ (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési határidőt biztosítva) az alábbi határozatot
hozta:
1.)

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a meUéklet szerinti 1/8.
Lovasberény ivóvízszolgáltató tendszer/1 (Lovasberény)-V (11-19114-1-001-00-07)
víziközmű rendszer 2020-2034. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint
véleményezésre jogosult elfogadja.

2.)

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti 1/8.
Lovasberény ivóvízszolgáltató rendszer/l (Lovasberény)-V (11-19114-1-001-00-07)
víziközmű

rendszer 2020-2034. évi GFr. beruházási tervét - melyet meghatalmazás útján a
víziközmü-szolgáltató készített el- megismerte és jóváhagyja.

3.)

Az 118. Lovasberény ivóvízszolgáltató rendszer/1 (Lovasberény)-V (11-19114-1-001-0007) víziközmű rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és
a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.

Határidő:
Felelős:

........ ... .......... .......... . ....... 2019 . ......... ... .......... .. hó .... . ..nap

polgármester

jegyzö

f- /:>
Tessely Zoltán

A

országgytilé$i képviselö
fejér megye, 03. váb.sztóker11let • Bicske

Lovasberény Polgármesteri Hivatala
8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.
Szili Miklós
polgármester úr részére
Tárgy:

Kérelem

a

kárpátaljai

elősegítésére

Tisztelt Polgármester Úri -

Az elmúlt évek során, a választókerület településeinek összefogása jóvoltából
vendégül l~ttunk 50 kat;pát~ljai magyar fiatalt a Bicskei Önkormányzat tulajdonában
álló zánkai üdülötáborban, ahogyan azt az idei esztendőben is megszervezzük,

2019. augusztus 19 és 23 között. Az idei

esztendőben

40 gyermek és a

kísérőik

vesznek részt a táborban.
Bicske Város Önkormányzata a lehetőséget az idei esztendóben is önköltségen
biztosítja,

erről

testületi döntést is hozott, melynek értelmében 700.000 forint

-------·
Levelezési cím: 2060 Bicske, Szent István út l .
Mobil: (+36 20) 548 8888

e--mail: tessely.zoltan@fidesz.hu ; Web: www.tesselyzoltan.fidesz.hu

KDNP

.....

támogatást is nyújt a tábor megszervezésére. Ezt egészíti ki a tavalyi esztendöröl
erre a célra fentmaradt 1.118.OOO forint összeg, azaz 1.818.000 forint áll a
rendelkezésünkre jelenleg. Kérem a települések vezetőit, hogy a felmerülő
költségekre (anyagbeszerzés, utazási költség, szállás, étkezések díja) az idei
esztendőben

is

nyújtsanak

lehetetőségeik

szerint

anyagi

segítséget.

Természetesen a felajánlott pénzeszközről történő elszámolást Bicske Város
Önkormányzata idén is írásban teszi meg.

A tábor tervezett programját mellékelem.

Együttműködésükben

bízva, maradok tisztelettel:

Bicske, 2019. július 5.

- - - - - -·
Levelezési cfm: 2060 Bicske, Szent István 6t 1.
Mobil: (+36 20) 548 8888

e-mail: tessely.z.oltan@fidesz.hu ; Web: www.tesseJyzoltan.fidesz.hu
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉS~EGÜGYISzOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSÁRÓL
(az J., 2. és 3. számú módositással egységes szerkezetben)
amely létrejött
•

egyrészröJ Csákvár Város Önkormányuta (székhelye: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.,
ad6sz.áma: 15727055-2-07, képviseli: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester, 2014.
október 12-ét követően IDés Szabolcs polgármester.), Lovasberény Község Önkormányzata
(székhelye: 8093 Lovasberény, Kossuth u. 62., adószáma; 15727426-2-07, képviseli: Szili Miklós
polgármester), Vereb Község Önkormányzata (székhelye: 2477 Vereb, Fö u. 10., adósz.áma:
15361590-2-07, képviseli: Kurcz Mária polgármester)-továbbiakban: Önkormányzatok-

•

másrészről

a ReforMED Kereskedelmi, Szolgáltató, Egészségügyi és Management
Tanácsadó Kft. (székhelye: 8093 Lovasberény, Kinizsi u. 46., telephelyei: 8083 Csákvár,
Szabadság tér 5„ 8093 Lovasberény, Hunyadi u
., valamint 2477 Vereb Fő u. 10.,
cégjegyzékszáma: 0709003740, adósz.áma: 11115146-2-07, képviseli: dr. Varga László
üzletvezetésre jogosult tag1 egészségügyi szolgáltató, mint Megbízott - továbbiakban: Megbízott

jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együtt: Szenődö felek között az alulírott helyen és időben
az alábbi fe1tételekk:el:
1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységröl sroló 2000. évi II.
törvény 2/B. §-ában foglalt követelményeknek megfelelő feladat-eJlátási szerződést kötnek egymással
Csákvár Város, Lovasberény Község és Vereb Község teljes közigazgatási területét kitevö
gyermekorvosi körzet eUátására.
2./ Az Önkormányzatok az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ában
foglaltak alapján .az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 152. § (l)
bekezdés b) és e) pontjában, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (11.25.) EüM rendelet 4. § (4) - (5) bekezdésben meghatározott gyermek háziorvosi,
iskola- és ifjúság egészségügyi alapellátási feladatok ellátásával a fenti településeken területi
ellátási kötelezettséggel megbízzák a Megbízottat, aki a megbízást vállalja. Megbízott a megbízók
területén lévő ügyeleti orvosi ellátásban nem köteles részt venni,

Ezen

3./
megbíz.ás teljesítése során a gyermekorvosi feladatokat dr. Varga László személyesen
köteles ellátni, aki nyilatkozik, miszerint rendelkezik a megbízás ellátásához szükséges jogszabályban
előírt praxisengedéllyel, feltételekkel, sz.akképzettséggel, s alkalmas a megbízás ellátására, a MOK
tagja.

4.1 A Megbízott köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket, az ellátási
területéhez tartozó intézményekben óvodai/tanulói jogviszonnyal rendelkező személyeket, továbbá a
rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük
miatt e11átatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. A
megbí7.Ó a követező intézményekben látja el az iskola- és ifjúság egészségügyi feladatokat
Csákváron:
Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola, Szabadság tér 8.,
Csákvári Mese-Vár óvoda és Bölcsőde, Ady Endre u. 2.
Lórántffy Zsuzsanna Református óvoda és Bölcsőde, Szent István u. 2.
Lovasberényben:
Lovasberényi Általános Iskola, Kossuth u. 90.
Lovasberényi Napközi Otthonos Óvoda, Vörösmarty u. 2.
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Vereben:
Vörösmarty Mihály Általános Iskola Verebi Végh János Tagiskola, Berényi u. 4.,
Gárdonyi Óvoda Verebi Tagóvoda, Szabadság tér 26.

5./ Szenődö felek tudomásul veszik, hogy jelen szerzödés hatályba lépésének feltétele az Ors.zágos
Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Teriileti Hivatalával (továbbiakban: NEAK) kötött
hatályos finanszíroz.ásj szerzödés. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbíz.ás ellátásához
szükséges engedélyek beszerzéséről, valamint a szükséges felelösségbíztosítási szerződés
megkötéséről gondoskodik, annak költségeit viseli.

6.1 A Megbízott vállalja, hogy a megbíz.ás teljesítésekor a mindenkor érvényes szakmai szabályoknak,
valamint az Eütv. 121, §-ban előírt belső minöségügyi rendszer követelményeinek megfelelően
folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelöúse és
gyógyítása céljából a személyes ellátásra kötelezett személyen keresztül.
7./ A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes ellátásra kötelezett személy távolléte
esetén gondoskodik a helyettesítéséről, s annak pénzUgyi fedezetét biztosftja.
8./ Az. Önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Megbízott a személyes ellátásra kötelezett
személyének helyettesítését a jogszabályi elöfrásoknak megfelelő helyettesítő háziorvos a fenti
telephelyeken lévő rendelőkben, a saját rendelési idejében biztosítsa. A Megbízott a személyes
ellátásra kötelezett személy távollétéről tájékoztatja az önkormányi.atot és az ellátottakat a helyettesítő
személyéről, annak rendelője címéről és rendelési idejéről írásbeli tájékoztató kifüggesztésével.
Helyettesítéséről szóló tájékoztató hirdetmény, iUetve sz.akmai hirdetmény kivételével egyéb, az
orvosi aJapeJlátást érintő hirdetményt sem az általa használt rendelöhelyiségben, sem egyéb nyilvános
helyen semmilyen formában nem tehet közzé, ara kizárólag az Önkormányzatok jogosultak.
Személyes feladat-ellátásra kötelezett háziorvos helyettese: dr. Szalai Lídia, Dr. Oszvald Éva, Dr.
Müller Éva, Dr. Valkó Péter .„ ............. (orvosi pecsétszáma).
9.1 ./ A megbízás eJlátásához Csákvár Város Önkormányzata a 8083 Csákvár, Szabadság tér S. szám
alatti egészségházban található rendelő és kiszolgáló helyiségek hasmálatát - a 17. pontban felmerült
költségek viselése kivételével - térítésmentesen biztosítja.
9.2./ Lovasberény Község Önkonnányzata a 8093 Lovasberény, Hunyadi u. 3. szám alatti, illetve
Vereb Község Önkormányzata a 2477 Vereb, Fel u. 10. súrn alatti rendelőket térítésmentesen a
Megbízott rendelkezésére bocsátja. A rendeJök teJjes rezsiköltségét a Megbízott viseli.
9.3./ A Megbízott a megbízást a rendelőkben, indokolt esetben a beteg otthonában látja el. A
hasmálatba adott rendelők berendezési tárgyainak, eszközeinek (továbbiakban: ingóságok) leltár
szerinti jegyzékét a jelen szerződés 1. sz. függeléke tartaJrnaz.za.
Szerződő felek
minimumfeltéteJekről

10./ A

kijelentik, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben (továbbiakban: miniszteri

rendelet)
rendeletben meghatározott szakmai minimum feltételek biztosítása a Megbízott kötelessége. A
Megbízott a használatába adott eszközök selejtezését a Megbízóknál kezdeményezheti.
11 J A Megbízott köteles a használatába adott rendelőket és ingóságokat rendeltetésszerűen, az
elvárható gondossággal kezelni, az ingóságokkal kapcsolatban felmerülő karbantartásokat javításokat
saját költségére elvégeztetni és a szerződés megszűnését követően hasmálatra alkalmas állapotban a
jelen szerződés 1. sz. függelékében foglaltaknak megfelelően hiánytalanul, jól karbantartva
visszaszolgáltatni. A Megbíwtt köteles a rendelőt és az abban található ingóságokat rendeltetésszerűen
has2'Jlálni, állaguk megóvására figyelni.
12./ A használatba adás tulajdonjog változással nem jár, a rendelők és a feJszerelési eszközök, a
függelék szerinti ingóságok továbbra is az Önkormányzatok tulajdonát képezik, annak a Megbízott
részéről történő egyoldalú bárminemű megterhelése, vagy elidegenítése tilos. Az önkonnányzatok
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hozzájárulnak ahhoz, hogy a
bejelentse.

rendelőket

a Megbízott telephelyként megjeJölhesse és a cégbíróság felé

13./ Az Önkormányzatok a térítésmentesen átadott ingóságok, valamint a rendelő hasmálati jogát
kizárólagosan a jelen szerzödés 2. pontjában megjelölt háziorvosi és házi gyennekorvosi feladatok
ellátása céljából biztosítják a Megbízottnak. A Megbízott a rendelőben egyéb egészségügyi
tevékenységet csak az Önkormányzatok előzetes írásbeli hozzájárulásával folytathat, azt hasmosításra
harmadik személynek időlegesen sem engedheti át. Megbízó a rendelőt harmadik személynek
időlegesen sem engedheti át
14./ A rendelők átalakítására, bővítésére, más értéknövelő beruházás kivitelezésére a Megbízott
kizárólag a tulajdonos önkonnányzat · előzetes írásbeli hozz.ájárulását követően, felek külön
megállapodása alapján jogosult.
15./ A Lovasberény, Vereb rendelők takarításáról a Megbízott a saját költségén köteles gondoskodni.
16./ A Megbízott gondoskodik a szükséges berendezési és felszerelési tárgyakról, a felszerelések
cseréjéről, javításáról és pótlásáról, ideértve az l. számú függelék szerinti ingóságokat is. A háziorvosi
tevékenységgel kapcsolatos gyógysrerköltséget, a sterilizálással, a keletkezett veszélyes buJladék
elszállításával kapcsolatos tevékenység költségét, illetve a területi ellátás során a gépjármű
használatával kapcsolatban felmerült valamennyi költséget a Megbízott viseli.
17./ Megbízott a csákvári rendelőben felmerülő - szolgáltatásnyújtással összefüggő - működési és
egyéb költségeket továbbszámlázást követően a tulajdonos önkonnányz:atnak a következők szerint
köteles megtériteni:
a.) az áramszolgáltató által a 10508813631001 számú (szolgáltató általi cserével ennek helyébe
lépő) rnéröóra fogyasztása - és az időszakonként végzett elszámolás - alapján kiszámlázott
villamos energia díj, a kommunális hulladékszáJlítás, a kéményseprés, a tűzoltó készülék
részét,
felülvizsgálat és karbantartás költségeinek
b.) a gázszolgáltató által a 312401431049-706 számú (szolgáltató általi cserével ennek helyébe
lépő) mérőóra fogyasztása - és az idösz.akonként végzett elszámolás - alapján kiszámlázott
gázdíj 118 légköbméterre jutó arányos részét,
e.) a szolgáltató által a 200013 számú (szolgáltató általi cserével ezek helyébe lépő) méröóra
fogyasztásának 117 részét,
d.) tulajdonos önkormányzat által foglalkoztatott takarító bére és járulékai, valamint a felhasznált
takarítószer költségeinek 117 részét,
e.) a bejáratnál elhelyezett 1 darab szönyeg tisztításának 1/6 részét.
A csákvári orvosi rendelő épületbiztosítási dija teljes egészében tulajdonos önkormányzatot terheli.
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18./ A háziorvosi tevékenység finanszírozását elsődlegesen a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
(NEAK) teiiileti Hivatala biztosítja. Az Önkonnányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Megbízott
közvetlenül kösse meg a finanszírozási szerződést, továbbá a háziorvosi alapeUátás finanszírozását az
NEAK közvetlenül a Megbízott számlájára utalja. A Megbízott kötelezi magát, hogy az
Önkormányzatok kérésére annak megérkezését követő S naptári napon belül az Önkormányzatok
rendelkezésére bocsátja, az ellátotti kör létszámára, korösszetételére vonatkozó adatokat. Az
Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak, hogy ezeknek a Megbízott által szolgáltatott adatoknak a
kezelését a nyilvánosság kizárásával, zártan végzik.
19./ A rendeltetésszerű möködéshez szükséges valamennyi nyomtatvány és fogyóeszköz beszerzéséről
a Megbízott köteles gondoskodni a saját költségére'.
20./ A veszélyes hulladék kezeléséről és ártaJmatlanításáróJ a Megbízott a saját költségén köteles
gondoskodni.
21 JA Megbízott NEAK-kal kötött finanszírozási szerződésben meghatározott rendelési (munka) ideje
heti 40 óra, ebből rendelési idő 28 óra, területi ellátási idő 12 óra. A lenti kürásnak megfelelően !
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RendeJési idő október 1-jétöl április 30-ig:
A csákvári rendelési idő:
hétfü: 8:00-11 :00
kedd: 12:00-14:00
szerda: 15:00-17:00
csütörtök: 9:00-11:00

péntek: 8:00-10:00
Tanácsadás:
csütörtök: 8:00-9:00
A lovasberényi rendelés idő
hétfü: 14:30-17:00
kedd: 9:00-1 I :00
szerda: 12:00-14:00
csütörtök: 13:30-15:00

péntek: 10.30-12:00

Tanácsadás:
kOOd: 8:00-9:00
A verebi rendelési idő:
hétfő: 12:00-13:00
csütörtök: 12:00-13:00
Tanácsadás:
hétfö: 13 :00-14:00 (páratlan heteken)
Iskolaorvosi ellátás idöpontja:
Csákváron: heti 1 óra
Lovasberényben: heti 1 óra
V ereben: heti 1 óra
Rendelési idő május H étöl szeptember 30-ig:
Nyári rendelési Csákvár
idö (május 01 -

Lovasberény

Vereb

12-13
13- 14 tanácsadás
(oáratlan heteken)

szeotember 30)
Hétfő

8-9:30

10 - 11:30

Kedd

10:30 - 12

Szerda

Péntek

13:30 - 15
8 - 9 tanácsadás
9-10
8-9:30

8 - 9 tanácsadás
9 - 10
15:30-17
10:30-12

Összesen:

?+lóra

Csütörtök

12-13

10-11:30
7 + 1óra

2 + 0,5 óra

16 + 2,5 óra

Iskola orvosi ellátás Lovasberény: szerda 8 -9, Csákvár: szerda 10 - 11.
22. I A Megbízott a

szerződés,

illetve az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működésének

módosításával egyidejűleg a rendelési időről , annak változásáról köteles a lakosságot előre, időben
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tájékoztatni.
23. I A Megbízott saját költségére és kockázatára vállalja, hogy tevékenységét a jogszabályban elöút
megfelelő szakképzettségii asszisztensek foglalkoztatásával látja el, akik felett gyakorolja a
munkáltató jogokat. Az ápolási tevékenységért, a törvényes foglalkozta1ásért, a helyettesítés
megszervezéséért a Megbízott felelős. Asszisztens neve: ....................
24. I A Megbízott köteles érvényes felelősségbiztosítást kötni, a szerződés időtartama alatt köteles
mindazon károk megtérítésére, amelyet a betegellátás során a beteg részére okozott, kivéve, ha az az
Önkormányzat miatt következett be.
25. I Az ön.kormányzatok a feladat ellátásáért külön megbízási díjat nem fizetnek. Az orvosi ellátási
feladatként díjazás eJJenében végzendő - jogszabályban meghatározott - tevékenységből eredő
pénzbevételek a Megbízottat illetik meg.
26. I A Megbízott a személyes ellátásra kötelezett személy szakmai képzéséről, továbbképzéséről
gondoskodik és viseli annak költségeit.
27. I Szerződő felek a jelen szerződést 2014. augusztus
kötik.

l-jétől

határozatlan ídöre, de minimum 5 évre

28. /Jelen szerződést - a hatályba lépést követő S éven túl - hat havi felmondási idő mellett Megbízott
jogosult indoklással írásban egyoldalúan felmondani. A felmondási idö alatt a Megbízott köteles a
szolgáltatás biztosítására.
29. I Jelen szerződést Szerződő felek - a hatályba lépést követő 5 éven belül is - írásban, közös
megegyezéssel bármikor módosíthatják vagy megszüntethetik, valamint a Megbízók hat havi
felmondási idő mellett felmondhatják.
Rendkívüli felmondással jogosultak a Megbízók felmondani a szerződést az alábbi esetekben:
Megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy
folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat.
a) A személyes ellátásra kötelezett orvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való
jogosultságát bánnely okból elveszti.
b) Megbízottnak. az orvosi ellátás végzéséhez szükséges bármely engedélyét visszavonták.
e) Megbízó teriileti ellátási kötelezettsége megszűnik.
d) Megbízottól az önálló egészségügyi tevékenység ellátása objektív okok alapján nem várható el.
A felmondási idö alatt a Megbízott köteles a szolgáltatás biztosítására.
30. I A Megbízott köteles a Megbízók részére minden év január 31. napjáig számszerűen tájékoztatást
adni az elmúlt évre vonatkozóan az ellátottak számáról, beavatkozások fajtáiról a Központi Statisztikai
Hivata1 felé teljesített adatszolgáltatás másolatával.

31./ A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jogsz.abályban előírt módon eleget tesz
adatszolgáltatási kötelezettségének, és lehetővé teszi tevékenységének az arra jogosultak általi
ellenőrzését az adatvédelmi szabályok betartásával.
32 A Megbíz.ott tudomásul veszi, hogy jelen
személyre nem ruházhatók át.

szerződésben

leírt jogok és kötelezettségek harmadik

33. / Jelen szerződésben nem sz.abályozott kérdésekben fent megjelölt jogszabályokon túl a Ptk. és a
mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
34. I A Megbízott

képviselője

kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen surzödés aláírására
rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai
szerint tartozik felelősséggel a Megbízók felé.
megfelelő jogosultsággal
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35. / Felek megállapodnak abban, hogy ha körzetmódosításra keriil sor, s az a háziorvost hátrányosan
érinti, kártérítésre jogosult, melynek mértéke a kieső NEAK támogatás keretében kapott egy éves
időtartamra szóló összeg.
A Szerződő felek jelen szerződést - mely 13 (tizenhárom) egymással mindenben egyező, eredeti
példányban készült és 36 (barminchat) pontból áll - annak elolvasása és közös értelmezése,
tartalmának megértése és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Csákvár, 2019......... .. ..... „ ... .

IDés Szabolcs

... „ ..... . ... „ .. . .. . „ .„

Szili Miklós
polgármester

polgármester
Vereb, 2019 ........... „

Lovasberény, 2019 .... „

.... ... . .

Kuruc.z Mária
polgármester

dr. Varga László

ReforMED Kereskedelmi, Szolgáltató,
Egészségügyi és Management Tanácsadó Kft.

Ellenjegyzés:

Tóth Jánosné

dr. Koncz László

címzetes föjegyzö

jegyző

Dornyi Sándor
jegyző

A feladat-ellátási szerződést Csákvár Város Önkonnányzata Képviselő-teste a 216/2014. (VI. 12.)
határozatával, Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő-testülete a 42/2014. (VI. 25.) számú,
valamint Vereb Község Önkonnányzata a 41/2014. (VI. 11.) határozatával hagyta jóvá.

A feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítását:
Csákvár Város Önkormányzatának KépviseJő-testülete 170/2015. (IV. 28.),
•
Lovasberény Község önkormányzatának Képviselő-testülete 25/2015. (lli. 26.),
Vereb Község Önkonnányzatának Képvi selő-testülete .. ./2015. ( ........)
.határozata alapján kerül sor.
A feladat-ellátási szerződés 2. számú módosítását:
•
Csákvár Város Önkonnányzatának Képviselő-testülete .. ./20... ( ........),
•
Lovasberény Község Önkonnányzatának Képviselő-testülete .. ./20 ... ( .. ......),
Vereb Község önkonnányzatának Képviselő-testülete .. .120... ( ........)
•
határozatával jóváhagyta.
A feladat-ellátási szerződés 3. számú módosítását:
•
Csákvár Város önkonnányzatának Képviselő-testülete ... /20... („ ...... ),
•
Lovasberény Község ÖOkonnányzatának Képviselő-testülete ... 120 ... ( ... . ....),
Vereb Község Önkonnányzatának Képviselö-testUlete .../20... ( ........)
•

határozatával jóváhagyta.
A feladat dlátási sunődés l .számú melléklete
Rendelési idö október l-jétől április 30-ig:
A csákvári rendelési idő;
A verebi rendelési idő:
hét:fü: 8:00-11 :00
kedd: 12:00-14:00
hétfü: 12:00-13:00
szerda: 15:00-17:00
csütörtök: 12:00-13:00
Tanácsadás:
csütörtök: 9:00-11 :00
hétfü: 13:00-14:00 (páratlan heteken)
péntek: 8:00-10:00
Tanácsadás:
Iskolaorvosi ellátás időpontja:
csütörtök: 8:00-9:00
Csákváron: heti 1 óra
Lovasberényben: heti 1 óra
A lovasberényi rendelés idö
Vereben: heti 1 óra
hétfö: 14:30-17:00
kedd: 9:00-11 :00
szerda: 12:00-14:00
csütörtök: 13:30-15:00
péntek: 10.30-12:00
Tanácsadás:
kedd: 8:00-9:00

Rendelési idő május

l-jétől

Nyári
rendelési
(május 01 -

Csákvár

Lovasberény

Vereb

sz.eptember 30)
Hétfö

8 - 9:30

10-11:30

12-13
13- 14 tanácsadás
(páratlan heteken)

Kedd

10:30- 12

8 - 9 tanácsadás

Szerda
Csütörtök

13:30-15
8 - 9 tanácsadás
9-10
8-9:30
7+ 1 óra

szeptember 30-ig:

idő

Péntek
Összesen:

9-10
15:30-17
10:30 - 12

12-13

10- l1:30

?+lóra

2 +O.S óra

Iskola orvosi ellátás Lovasberény: szerda 8 -9, Csákvár: szerda 10 - 11 .
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16 + 2,5 óra

Támogatási megállapodás melléklete
ELSZÁMO LÁS TÁMOGATÁSRÓL

Támogatott megnevezése:
Támogatás összege:
Támogatás jogcíme:

S orsz.

Dátum

~ 1 8.

,( .

Felhasználási cél , jogclm
meg nevezése

NY~l.LI

lt..t'-\'OL.1 ~.u. ~

Az elszámolás alapjául szolgáló
dokumentum megnevezése,
az onosítója

felha sználás
összege

f&Y!?J~'..'t t.; 11.;-err- &f.1.1--tµ

D+·J.5. o\XJ~t-.> ~ ~o:<..J

1-1.000· -

Cl-~BL ~-e~~ 'Pl-IG EP.. /')JJ. .?-i~ 91~ ~

összesen:

1-r.looo -

· Büntetőjogi fel elősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adatok. valósak., az általam képviselt
szervezet számviteli nyilvántartásaban fellelhető dokumentumokon alapulnak.
- Az elszámo ló laphoz csatolni ke ll a felhasználást igazoló dokumentumok hitelesített másolatát.

~M ~~&~
aláírás, PH.
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Római Katolikus Pi :~b;:í~~?.:~
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és
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Tárgy: Továbbítás: KDV Társulási Megállaodás módosítása 2. kör
Feladó: Bittmannlilla@kdv.hu
Dátum: 2019.07.19. 8:05
Cfmzett: szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu, lajoskom@lkomnet.hu, onkpmh@lepseny.hu,
liter@liter.hu, polgarmester@liter.hu, majoshaza@majoshaza.hu, jegyzo@majoshaza.hu,
polg~rm.mph@invitel.hu, mkesziph@freemaif.hu, polgarmester@martonvasar.hu,

titkarsag@martonvasar.hu, pmhtltkarsag.martc>nvasar@gmail.com,
polgarmester@magyaratmasph.t-online.hu, fenyves@mor.hu, mezopolgar@t-online.hu,
onkormanyzat@matyasdomb.hu, postmaster@mezoszentgyorgy.hu,
polgarmester@mezofalva.hu, hivatal@mezofalva.hu, mkom.igazgatas@invitel.hu,
onkorm.mezoszilas@dielnet.hu, polgarmester.mezoszilas@dielnet.hu, onk@mohakozseg.tonline.hu, kovierzsi@freemail.hu1onkormanyzat@polgardi.hu1 jegyzo@polgardi.hu,
polgarmester@polgardi.hu
Tisztelt Polgármester ASszony/Úrl
Mellékelten megküldöm a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést 2. körben határozathozatal érdekében.

2019 Júl 19.
Tisztelettel:
dr. Bittmann Lilla
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Projekt Irodavezető
8154 Polgárdi Batthyány u.132.
Tel .:22/576-194, 06 30 443-0594 Fax: 22/576-195

Hó1d8:
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2. körös

tagi önkormányzatoknak TM mód.pdf

298 KB

2. kör TM egységes szerk.pdf

975 KB

Előterjesztés

22,0 KB

2. körös

'1

Előterjesztés

tagi önkormányzatoknak TM mód.docx

201 Q.07.1Q Q·07

,

El6terjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társul6s Társulási Megéllapodásjnak
módosítására
/második körben, döntést jgénylő előtedesztés/

Tisztelt Polgármester Asszony /Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Jelen előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szól, amelynek már
tartalmaznia kell a véleményezésre megküldött anyagra a tagi önkormányzatok
által tett észrevételeket is a Társulási Megállapodás IV/2.4. pontjában
foglaltaknak megfelelően. „A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra,
hogy a Társulás által megküldőtt, döntést igénylő előterjesztésekre a
kézhezvételtől számított 30 napon belül tesznek észrevételt, módosító javaslatot,
melyet írásban haladéktalanul megküldenek a Társulási Tanács elnökének. Ezen
határidő lejártát követően észrevétel, módosító javaslat nem tehető. A Tagj
önkormánvzatok kötelezettséget vállalnak arca, hoay a Társulás által
megküldött, a tagi önkormánvzatolc módosító iavaslatalt is tartalmaz6
döntést iaénvló el6tedesztésef<ról il kézbezvételt61 számított 30 DaJ'OD.
belül határozatot hoznak. melyet a döntést követő 15 napon belül a Társulási
Tanács e/nőkének megküldenek. "

A tagi önkormányzatok részéről módosít ó javaslat. észrevétel nem érkezett.
ezért a most meg küldött előterjes ztés tartalma mindenben megegyezik az első
fordulóba n (véleményezési szakasz) kiküldött anyaggal.
A fentiek alapján, jelen előterjesztés e-mail útján történő közlésétől számított 30
napon belül tisztelettel kérjük a határozati - javaslatban foglaltak elfogadását és
a döntésről szóló határozatnak a Társulási Tanács elnöke részére történő
megküldését.
Határozati- javaslat
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
.. „ .•.... .. ... ... . ..• .. ... .. . Önkormányzat
Képviselő-testülete
a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

1.
tagi önkormányzatok címét és
képvisel6Jét tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a 2018. szeptember
1.

A

Társulási

Megéllapodás

30. nappal történt kilépés miatt Dömsöd térség megnevezés alatt
szerepló Apaj Kőzség Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Dömsöd
Nagyközség Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szigetcsép Község

'
Önkormányzata, Szigetszentmárton Kőzség Önkormányzata, Szigetújfalu Kőzség
Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata.

2.
A Társulási Megállas>odés tagi önkorm6nyzatok címét és
képviselójét tartalmazó felsorolásból törlésre kerül 2019. szeptember
30. nappal történő kilépés miatt Dömsöd térség megnevezés alatt
szerepló Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzata, Kunszentmíklós Város Önkormányzata, Majosháza Kőzség
Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata.

A Tirsulési Megállapodás tagi önkormányzatok címét és
képviselőjét tartalmazó felsorolésból törlésre kerül 2019. szeptember
30. nappal történ6 kilépés miatt Dunaújváros térség megnevezés alatt
3.

szereplő

Apostag
Község
Önkonnányzata,
Dunaegyháza
Község
Önkormányzata, Dunatetétlen Község Önkormányzata, Dunavecse Város
Önkormányzata, Kunpeszér Község Önkormányzata, Szalkszentmárton Község
Önkormányzata,
4.
A T'r5ulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és
képviselőjét

tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség

megnevezés.
S.
A Társulási
tagönkorminyzat

Megállapo~ás

jelen módosítása valamennyi
elfogadó határozathozatalát
követően, az időrendben legutolsó határozat Időpontját követ6 nappal
lép hatályba az 6. pontban foglalt kivétellel.
6.
Amennyiben valamennyi tagönkormányzat képvisel6-testülete
jelen módosítást 2019. szeptember 30. nap el6tt elfogadja, úgy a
Társulási Megállapodás jelen módosításának 2. és 3. és 4. pontja 2019.
október 1. nappal lép hatályba.
képviselő-testülete

II.
....•...••...• „ .•..•.••.•....•Önkormányzat

Képviselö-testülete a határozat
mellékletében foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás
módosftásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Felelős:

Hati\rid6:
Polgárdi, 2019. július 18.

Tisztelettel:
Tóth István sk.
Társulási Tanács alelnöke
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2019.

KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSIMRGÁLLAPODÁSA
Az alább fe]soroJt települési önkonnányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy
Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 87. §-ában meghatározott társulási jog alapján, a Közép-Duna vidéke
térségének integrált szilárdhul1adék-gazdá1kodási feladatainak ellátására, valamint az ennek
megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében, mint közös cél megvalósítására
és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében
ADONY térsége
Adony Város Önkormányzata

Beloiannisz Község Önkormányzata

2457 Adony, Kossuth Lajos utca 4.

2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2.

képv.: Ronyecz Péter István polgármester

képv.: Papalexisz Kosztasz polgármester

Besnyő Község Önkormányzat

Hantos Község Önkormányzat

2456 Besnyő, Fő u. 35.
képv.: Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgánnester

2434 Hantos, Nagylóki u. 3.
képv.: Fischer József polgármester

Iváncsa Községi Önkormányzat
2454 Iváncsa, Fő u. 61/B.
képv .: Molnár Tibor polgármester

Kulcs Községi Önkormányzata
2458 KuJcs, Kossuth Lajos u. 83.
képv.: Jobb Gyula polgármester

Nagylók Község Önkormányzat
2435 Nagylók, Hunyadi J. u. 1.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2431 Perkáta, Szabadság tér 1.

kepv.: Tóth József polgármester

képv.: Somogyi Balázs po)gánnester

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
2490 Pusztaszabolcs, Velencei u. 2.

Sárosd Nagyközség Önkormányzata
2433 Sárosd, Fő u. 2.
képv.: Dunkl Gergely polgármester

képv.: Csányi Kálmán polgármester

Szabadegyháza Község Önkormányzata
2432 Szabadegyháza, Kossuth L. u. 2.
képv.: Egriné Ambrus Andrea
polgánnester

2

DUNAÚJVÁROS térsége
Akasztó Község Önkormányzata
6221 Akasztó, Fő u. 40.
képv.: SubajdaAntal polgármester

Baracs Község Önkonn,nyzata
2427 Baracs, Táncsics u. 27.
képv.: Várai Róbert polgátmester

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2423 Daruszentmiklós, Fő u. 53/d.
képv.: RaufNorbert polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányuta
7021 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
képv.: Horváth Zsolt polgármester

Dunaújv4ros Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.
képv.: Cserna Gábor polgármester

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Kisapostag Község Önkormányzata
2428 Kisapostag, Petőfi S. u. 63.
képv.: Nagy Attila polgármester

Mezőfalva Nagyköuég Önkormányzata
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

Nagyvenyim Község Önkormányzata
2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.
képv.: Vargáné Kaiser Katalin polgánnester

Rácalmás Nagyközség Önkormányzata
2459 Rácalmás, Szigetfő utca l J •J3.
képv.: Schrick István polgármester

2424 Előszállás, Fő tér 3.
képv.: Farkas hnre polgánnester

képv.: Márok Csaba László JX:llgánnester

MARTONVÁSÁR térsége
AJcsútdoboz Település Önkormányzat
8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5.
képv.: Tóth Erika polgármester

Budakeszi Vá.ros Önkormányzata
2029 Budakeszi, Fő u. 179.
képv.: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Ercsi Város Önkormányzat

Etyek Nagyközség Önkormányzata
2091 Etyek, Körpince köz 4.
képv .: Garaguly Tibor polgármester

2451 Ercsi, Fő u. 20.
képv.: Győri Máté BéJa polgármester

2464 Gyúró, Rákóczi F. u. 49.
képv .: Tóth BéJa polgármester

Kajászó Község Önkormányzata
2472 Kajászó, Rákóczi u. 71.
képv.: Mohácsi Györgyné polgármester

Martonvásár Város Önkormányzata
2462 Martonvásár, Budai u. 13.
képv.: Dr. Szabó Tibor polgármester

Ráckeresztúr Község Önkormányzat
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.
képv.: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra

Gyúró Község Önkormányzata

3

po)gánnester

Tabajd Község Önkormányzata

Tordas Község Önkormányzata

8088 Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.
képv.: Bárányos Csaba polgármester

2463 Tordas, Szabadság u. 87.
képv.: Juhász Csaba polgármester

Vál Község Önkormányzat
2473 Vál, Vajda János u. 2.
képv.: Bechtold Tamás János polgármester

MÓR térsége

Bakonycsernye Nagyközség
Önkormányzata

Bakonykúti Község Önkormányzata

8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.
képv.: Turi Balázs polgármester

8045 Bakonykúti, Szabadság u. 41.
képv.: Marics J6zsefpolgánnester

Balinka Község Önkormányzata

Bodajk Város Önkormányzat

8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.
képv.: Wéninger László Pál polgánnester

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
képv.: Wurczinger Lóránt poJgánnester

Csákberény Község Önkormányzat
8073 Csákberény, Hősök tere 41.
képv.: dr. Vécsei László Vilmos polgármester

Csókakő Községi Önkormányzat
8074 Csókakő, Petőfi S. u. 3.
képv.: Fűrész György polgármester

Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat

Gánt Község Önkormányzata

8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi S. u. 22.
képv.: Schmidtné Cser Viktória polgármester

8082 Gánt, Hegyalja u. 25.
képv.: SpergeJné Rádl Ibolya polgármester

Isztimér Köuég Önkormányzata
8045 lsztimér, Köztáraság út 77.

Kincsesbánya Község Önkormányzata

képv .: Orbán Tibor Nesztor polgármester

8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39.
képv.: Bajkai János Ferenc polgánnester

Magyaralmás Község Önkormányzata

Mór Városi Önkormányzat

8071 Magyaralmás, Fő u. 31.
képv.: Vas Istvánné polgármester

8060 Mór, Szent István tér 6.
képv.: Fenyves Péter polgármester

Nagyveleg Község Önkormányzat

Söréd Kö:zség Önkormányzat.a

8065 Nagyveleg, Móri u. 2/A.
képv.: Szloboda.Istvánné polgármester

8072 Söréd, Rákóczi F. u. 59.
képv.: Végh Rudolf polgármester

Szápár Község Önkormányzata
8423 Szápár, Rákóczi u. 2.
képv.: Bálintné Schmidt Ildikó polgármester
4

OROSZLÁNY térsége
Ácsteszér Község Önkormányzata
2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 45.
képv.: Vuts Norbert polgármester

Aka Község Önkormányzata
2862 Aka; Kossuth L. u. 64.
képv.: Mór Antal polgármester

Ászár Község Önkormányzat
2881 Ászár, Kossuth u. 16.
képv.: Pekár Zsolt polgármester

Bakónybánk Község Önkormányzata
2885 Bakonybánk, Kossuth L. u. 27.
képv.: Kovács Kálmán Imre polgánnester

Bakonysárkány Községi Önkormányzat
2861 Bakonysárkány, Béke u. 100.
képv.: Ősz Ferenc polgármester

Bakonyszombathely Község
Önkormányzata
2884 Bakonyszombathely, Kossuth L. u. 31.
képv.: Pintér Lajos Tibor polgármester

Bársonyos Község Önkormányzata
2883 Bársonyos, Petőfi S. u. ·13.
képv.: Kálnai Lajos polgármester

Bokod Község Önkormányzata
28~5 Bokod, Hösök tere 6.
képv.: Csonka László polgánnester

Császár Község Önkormányzata
2858 Császár, Kisfaludy S. u. S.
képv.: Beke Gyöngyi polgármester

Csatka Község Önkormányzata
2888 Csatka, Petőfi u. J53.
képv.: TüzAndrás polgármester

Csém Község Önkormányzata
2949 Csém, Béke u. 65.
képv.: Dián Erzsébet polgármester

Csép Község Önkormányzata
2946 Csép, Kossuth L. u. 52.
képv .: Széber József polgármester

Dad Község Önkormányzata
2854 Dad, Fő u. 21.
képv.: Szűcs Attiláné polgármester

Ete Község Önkormányzata
2947 Ete, Kossuth u. 69.
képv.: Rohonczi László polgármester

Kecskéd Község Önkormányzata
2852 Kecskéd, Vasút u. 105.
képv.: Grúber Zoltán polgármester

Kerékteleki Községi Önkormányzat
2882 Kerékteleki, Fő u. 21.
képv.: György István polgármester

Kisigmánd Községi Önkormányzat
2948 Kisigmánd, Fö u. 1.
képv.: Pécsvárady Attila Emő polgármester

Kömlőd Község Önkormányzata
2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.

Környe Község Önkormányzata
2851 Környe, Alkotmány u. 2.
képv .: Beke László polgármester

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányuta
2942 Nagyigmánd, Kossuth L. u. 2.
képv.: Hajduné Farkas Erika polgármester

képv.: Bogáth István polgármester
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Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.
képv .: Lazók Zoltán polgánnester

Réde Község Önkormányzata
2886 Réde, Szé(henyi u. 27.
képv.: Pölöskei József polgánnester

Súr Község Önkormányzata
2889 Súr, Szabadság tér 1.
Képv.: Sógorka Miklós polgármester

Szákszend Község Önkormányzata
2856 Szákszend, Száki u. 91.
képv.: László Kálmán Zoltán polgármester

Szomód Község Önkormányzata
2896 Szomód, Fő u. 23.
képv.: Cellár József polgánnester

Tárkány Község Önkormányzata
2945 Tárkány, Fő u. 144.
képv.: Mészáros Tamásné polgánnester

Tata Város Önkormányzata
2890 Tata, Kossuth tér l.
képv.: Michl József Imre polgármester

Vértesketbely Községi Önkormányzat
2859 Vérteskethely, Kossuth L. u. 70.
képv.: Tóth János polgármester

POLGÁRDI térsége
Csősz Község Önkom1ányzata

Berhida Város Önkormányzata
8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.
képv.: Pergő Margit Cecília polgármester

8122 Csősz, Bartók B. u. 8.
képv.: Földesi Gábor polgármester
Jenő Község Önkormányzata
8146 Jenö, Batthyány u. 53.

Füle Község Önkormányzata
8157 Füle, Petőfi u. 22.
képv.: Gubicza József Lajos polgármester

képv.: Kerekes Ildikó polgármester
Kőszárhegy Község Önkormányzat

Kisláng Község Önkormányzata
8156 Kisláng, Fő u. 63.
képv.: Rumpler Tibor polgánnester

8152 Köszárhegy, Fö út 103.
képv.: Borján Péter József polgármester

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat
8132 Lepsény, Fő út 74.
képv.: Salamon Béla polgármester

Litér Község Önkormányzata
8196 Litér, Álmos u. 37.
képv.: Szedlák Attila polgánnester

Mátyásdomb Község Önkormányzata
8134 Mátyásdomb, Fő út 17.
képv .: Tilhof István polgármester

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata

Nádasdladány Község Önkormányzata
8145 Nádasdladány, Petőfi S. u. l.
képv.: Varga Tünde polgármester

Papkeszi Községi Önkormányzat
8183 Papkeszi, Fő út 42.
képv.: Ráczkevi Lajos polgármester

8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth L. u. 48.
képv.: Berta József polgármester
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Polgárdi Város Önkormányzata

Sárkeszi Község Önkormányzat

8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.

8144 Sárkeszi, Petőfi S. u. 45.

képv.: Nyikos LászJó polgármester

képv.: Farkas Gyula Ernőné polgánnester

Sárszentmi~ály Községi Önkormányzat
8143 Sárszentmihály, Fő út 54.
képv.: Kalmár Tibor polgánnester

Soponya Nagykö~ Önkormányzat
8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.

Szabadbattyán Nagyközségi
Önkormányzat

Tác Község Önkormányzata

8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér l .
képv.: Polyák István Vilmos polgármester

8121 Tác, Kossuth L. u. 129.
képv.: Hotváth Tamás polgármester

Úrhida Község Önkormányzat
8142 Úrhida, Kossuth L. u. 66.

Vilonya Község Önkormányzata

képv.: Bognár József polgármester

képv.: Fésüs Sándor polgármester

képv.: Béndek Józsefpolgánnester

8194 Vilonya, Kossuth u. 18.

SÁRBOGÁRD térsége

Alap Község Önkormányzata

Alsószentiván Község Önkormányzata

7011 Alap, Dózsa Gy. u. 31.
képv.: Méhes Lajosné polgármester

7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a.
képv.: Husvéth Imre polgánnester

Bikács Község Önkormányzata
7043 Bikács, Szabadság tér 1.

Cece Nagyközség Önkormányzata
7013 Cece, Deák Ferenc u. 13.
képv .: Fazekas Gábor polgármester

képv. : Varga János polgármester
Dég Község Önkormányzata
8135 Dég, Kossuth L. u. 17.
képv.: Gárdonyi Sándorné polgármester

Igar Község Önkormányzata
7015 Igar, Fő u. 1.
képv .: Bognár János Péter polgármester

Káloz Község Önkormányzata

Kisszékely Községi Önkormányzat
7082 Kisszékely, Szabadság u . 409.
képv.: Pajor Ágnes polgármester

8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u . 3.
képv.: Weisengruber Imre polgánnester

Lajoskomárom Nagyközség
Önkormányzat

Magyarkeszi Község Önkormányzata

8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.
képv.: Pirtyák Zsolt polgármester

7098 Magyarkeszi Szabadság u.2.
képv.: Kovács Erzsébet polgármester

Mezőkomárom Község Önkormányzata

Mezőszilas Község Önkormányzat
7017 Mezőszilas, Fő u. 111.

8137 Mezőkomárom,

Petőfi

u. 74.
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képv.: Köö Péter polgármester
Nagykarácsony Köz,,ég Önkormányzata
2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor u. 27.
képv.: Mül1er Miklós polgánnester

képv.: Magyar József polgármester
Nagyszékely Községi Önkormányzat
7085 Nagyszékely, Táncsics u. 1l.
képv.: Klubecz Istvánné polgánnester

Németkér Kö7.5ég Önkormányzata
7039 Németkér, Rákóczi u. 2.
képv.: Horváthné Gál Erika polgármester

Pálfa Község Önkormányzata
7042 Pálfa, Alkotmány u. 5.
képv.: Horváth Imre polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
képv.: dr. Sükösd Tamás polgármester

Sáregres Község Önkormánp.at
7014 Sáregres, Kossuth u. 10.
képv.: Tiringer Mária polgánnester

Sárkeresztúr Község Önkormányzata
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
képv.: Csutiné Turi Ibolya polgármester

Sárszentágota Község Önkormányzata
8126 Sárszentágota, Május 1. u. 1.
képv.: Sebestyén Zoltán polgármester

Simontornya Város Önkormányzata
7081 Simontornya, Szt. István kir. u. 1.
képv.: Csőszné Kacz Edit Julianna
polgármester

Szabadhídvég Község Önkorrnányiata
8138 Szabadhidvég, Községház u. 1.
képv.: Pap László polgármester

Tolnanémedi Község Önkormányzata
7083 Tolnanémedi Fő u. 29.
képv.: Vígh László polgármester

Vajta Község Önkormányzata
7041 Vajta, Szabadság tér 1.
képv.: Térmeg György polgármester

SZÉKESFEHÉRVAR térsége
Aba Város Önkormányzata
8127 Aba, Rákóczi u. 12.
képv.: Kossa Lajos polgármester

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata
8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.
képv.: Gáll Attila polgármester

Lovasberény Község Önkormányzata
8093 Lovasberény. Kossuth Lajos u. 62.
képv.: Szili Miklós polgármester

Moha Község Önkormányzata
8042 Moha, Fő u. 26.
képv.: Kovács Sándorné polgármester

Pákozd Nagyközség Önkormányzata
8095 Pákozd, Hősök tere 9.
képv.: Takács János polgármester

Pátka Község Önkormányzata
8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.
képv.: Nagy Dániel Ferenc polgánnester

Sárkeresztes Község Önkormányzata
8051 Sárkeresztes, Kossuth L. u. 44.
képv.: Kriihlíng János polgármester

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
8111 Seregélyes, Széchenyi u. 5.
képv.: Horváth Sándor polgármester
8

Sukoro Község Önkormányzata

8096 Sukoró, Óvoda utca 2/A..
képv.: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
képv.: Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Vereb Község Önkormányzat
2477 Vereb, Fő u. 10.
képv.: Kurcz Mária polgánnester

Vértesacsa Község Önkormányzata
8089 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.
képv.: Kovács ZoJtánpolgánnester

Zámoly Község Önkormányzata
8081 Zámoly, Kossuth L. u. 43.
képv.: Bánszki István György polgármester

Csór Község Önkormányzat
8041 Csór, Fő tér 10.
Képv. : Csete Krisztián polgánnester

Öskü Község Önkormányzata
8191 Öskü, Szabadság tér l.
képv.: Ángyán Tamás polgánnester

Ősi Község Önkormányzata
8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.

képv.: Kotzó László Lajos polgánnester

Tés Község Önkormányzata
8109 Tés, Szabadság tér 1.
képv.: Fodor-Bödös István János polgármester

VELENCE térsége
Baracska Község Önkormányzata

2471 Baracska, Kossuth u. 29.
képv.: Boriszov Zoltán polgármester

Gárdony Város Önkormányzat
2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.
képv.: Tóth István polgármester

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.
képv.: Podhorszki István polgármester

Nadap Község Önkormányzata
8097 Nadap, Haladás u. 56.
képv.: Wagner Péter Gábor polgánnester

Pázmánd Község Önkormányzata
2476 Pázmánd, Fő u. 80.
képv.: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Velence Város Önkormányzata
2481 Velence, Tópart u. 26.
képv .: Koszti András Zoltán polgármester

Zichyújfalu Köuég Önkormányzat
8112 Zichyújfalu, Kastély kert 1.
képv.: Füzesiné KoJonics Ilona polgármester
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önkonnányzatok, mint tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok) önálló jogi
személyiséggel rendelkező önkonnányzati társulást hoznak létre és biztosítják annak működési

feltételeit.

PREAMBULUM
Tagok jelen Társulási megállapodás aláírásávaJ az Európai Unió Kohéziós Alapjából
igényelhető támogatással kívánnak integrált hulJadékgazdálkodási rendszert létrehozni,
valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani.
A Tagok már több éve együttműködnek a települések fenti feladatainak megoldásában. Közös
tevékenységüket olyan kiemelt műszaki~, technikai színvonalon és a környezetet véd6
rendszerben kívánják megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukturális rendszerében
hosszútávon biztonságot nyűjt a térségben élő lakosság számára. E cél elérése érdekében
Tagok 2003. szeptember 3. napján kelt Konzorcionális Szerződés keretében az EU Kohéziós
Alap pályázatán (a továbbiakban: KA) történő részvétel érdekében már megkezdték az
előkészületeket.

A Tagok jelen megállapodásban visszahivatkoznak korábbi megállapodásaikban is lefektetett
kitételre, miszerint a KA támogatás igénybevételét érintő, változó jogszabályi kötelezéseknek
való megfelelés érdekében, jelen megállapodásban rögzítetten, önkonnányzati társulás
keretében kívánják a projektet megvalósítani.
Tagok a Konzorcionális Szerződést a továbbiakban, mint szindikátusi (együttműködési)
szerződést kívánják hatályában fenntartani.
A tagok a projekthez kapcsolódó korábbi előkészítő szerzödéseikben, illetve pályázati
dokumentációikban válla]t kötelezettségeik teljesítése érdekében, valamint jogosultságaik
fenntartása végett, a Társulás megalakulását követően, külön szerződésben kívánják rögzíteni a
Konzorcionális Együttműködés ideje alatt vállalt, illetve szerzett kötelezettségek és
jogosultságok szerződéses jogutód1ásának körét és feltételeit.
A fenti hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához az önkormányzatok nem rendelkeznek
elegendő saját forrással, ezért a megvalósítás hazai, illetve nemzetközi támogatás
igénybevételével lehetséges. Tagok előtt ismert, hogy az Európai Bizottság társfinanszírozás
keretében jelentős támogatásban részesíti az Európai Unió tagországait, így Magyarországot is,
illetve azok olyan regionális beruházási projektjeit, melyek nélkülözhetetlenek az uniós
nonnák végrehajtásához.
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Tagok saját forrásaik kiegészítése, környezetvédelmi feladataik megfelelő szinten történő
ellátása céljából igénybe kívánják venni a KA pénzügyi eszközeit. A Társulás tagjai rögzítik,
hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból,
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján
hozzák létre, mégpedig mint helyi önkonnányzatként mfiködö Tagok feladat- és hatáskörének
ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairóJ szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 87. §-a értelmében.
1. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE

A társulás neve:

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkonnányzati
Társulás
Idegen nyelvű elnevezése: Assemble of Municipalities for Solid Waste Management ín the
Central-Danube Region
Székhelye:
8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.
a társult önkormányzatok közigazgatási területe
Működési területe:
A társulás bélyegzője:
körbélyegző (körben a társulás neve, címe)

A Társulás törzskönyvi
azonosító száma:

592479
II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA

A Társulás határozatlan

időre

alakul.

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában
foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önál1ó jogi személyiséggel rendelkezik,
működése során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.)
meghatározott szabályokat keJI alkalmazni.
A Társulás tagjai alapító jogkörükben, képviselő-testületi határozattal történt felhatalmazásuk
alapján jelen megállapodásban határozzák meg a Társulás szervezeti rendszerét.
A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi
törvényességi felügyelet céljából az illetékességgel rendelkező Kormányhivatalnak, valamint a
Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar ÁUamkiricstár iHetékességgel rendelkező
Igazgatóságának.
IV.

ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK
A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI

IV/l. Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások mellett a
hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Mötv. rendelkezéseit veszik figyelembe.
A Mötv. és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályozás egyrészt kötelmi oldalról, széleskörű
igazgatási feladatokkal, másrészt lakossági képviseleti oldalról, a lakosság bevonásával közelíti
meg a feladatokat.
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A:z. Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal, az uniós elvek és jogszabályok alkalmazása
mellett egy teljes körű, új típusú lakossági tájékoztatási rendszer kiépítése és alkalmazása
szükséges.
Ezen tájékoztatási rendszer szervezeti keretén belül megkülönböztetjük a településekhez
tartozó önkormányzati feladatot képező lakossági tájékoztatást - részletesen a szerződés Xlll.
fejezetében -, iJletve az adott településhez, régióhoz kötödő lakossági civil szervezetek
közvetlen bekapcsolását a tájékoztatásba.
A:z. együttműködés céljai között a rendszer kialakítása során alapvető kötelezettség a lakosság
bevonása a teljes pályázati, beruházási és möködtetési folyamatba.
Tagok megáUapodnak abban, hogy a preambulumban rögzített célok elérése érdekében,
önkormányzati felelősségvállalással pályázatot nyújtanak be a KA program keretében igénybe
vehető támogatásra.
Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, ilJetve támogatási rendszer
elfogadása és a források feJhasznáJása szigorú szabályokhoz kötött.
A társulási megáUapodást aláíró Tagok kijelentik, hogy együttes pályázatuk sikere érdekében
kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó és a helyi önkormányzati érdekekkel nem
iltközö, a megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely szerződésük,
kötelezettségvállalásuk megszegéséhez vezetne. Így különösen nem szeghetik meg az Európai
Unió és a magyar jog KA támogatásra vonatkozó előírásait, a kapott támogatást az arra elöirt
sorrendben csak a megjelölt beruházásra fordíthatják, továbbá eleget kell tenniük a támogatási
szerzödésbe foglalt mindennemű, például törlesztési, adatszolgáltatási, tájékoztatási, megőrzési
kötelezettségeiknek, továbbá a pénzügyi kötelezettségeik területén működési stabilitásukat nem
veszélyeztethetik.
Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és az
itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeíic, mint a saját hatáskörben történő
jogszabályalkotás (pl.: szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás stb.) mind
olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához. Ugyanezen eJv
vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működö üzemeltetési szerződésekre, valamint
az önkonnányzati foglalkoztatás politikára (rendeletekre) is.
IV/2. A társulási megállapodást aJáíró Tagok a projekt előkészítése, megvalósítása érdekében
kötik meg szerződésüket, hozzák létre szervezeteiket. Működésük időtartama alatt, annak
keretében a közösen létrehozott, illetve a KA rendszerben közreműködő szervezetek útján az
alábbi feladatok teJjesítését vállalják:
IV/2.1. Az együttműködési kötelezettség terén:
a) Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében
kölcsönösen együttműködnek egymással.
b) Tagok, iJletve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt
megvaJósítása érdekében használhatják fel , egyébként azok bizalmasan kezelendők.
e) Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva,
az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák. a
rendszer, illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben a saját területüket érintő
joghatályos döntéseiket időben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi
kötelezettségeiket, valamint a támogatási ütemtervben rögzített részfeladataíkat
határidőre teljesítik.
d) Előre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a megállapodásban
megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen szerződésben, a BM
Önerő Alap, illetve a KA előírásokban foglalt rendelkezéseket.
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e) Tagok kötelezettséget váHalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a hatályos
jogszabályok rendelkezései szerint járnak el, így különösen figyelembe veszik a
közbeszerzési törvény, a hatósági árszabályozás előírásait, valamint tekintettel lesznek
a későbbiekben megalkotandó, a végrehajtás részletes szabályait megállapító
rendeletekre.
f) Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt terv szerinti üzemeltetésére vagy
annak biztosítására.
IV12.2. Szervezeti, gazdasági. jogi területen:
a) önálló terv (projekt) közös kidolgozása a társult önkormányzatok huJladékgazdá1kodási
feladatainak ellátására;
b) a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése,
így különösen az Európai Unió KA programjában való részvétel;
e) tagok - figyelemmel a lehetséges forrásokra - kötelezettséget váIJaJnak az önrész
biztosítására és a Társulás működésének elősegítésére, e tárgykörben tudomásul veszik,
hogy a KA támogatási kérelem feltétele az önkonnányzati önrész biztosítása;
d) a projekt kidolgoztatása;
e) a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidoJgozása;
f) nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
g) közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytatása;
h) szolgalmi jogok megszerzése. biztosítása;
i) minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása~
j) költségfelosztás elfogadása a települések között;
k) szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése, elfogadása;
J) tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás
dokumentálása;
m) civil szervezetek bevonása;
n) pályázati részvételek szervezése (koordinálása);
o) tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
p) építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
q) a szükséges telekii;igat]anok megvásárlása, ehhez önkormányzati forrás biztosítása;
r) a projekt megvalosításához szükséges adók, díjak, költségek viselése (ha az nem
támogatható a KA támogatásból);
s) szakértői munka koordinálása;
t) monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán.

IV/2.3. Míiszaki területen:
a) huJJadékgazdálkodási rendszer fejlesztése;
b) hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok építése;
e) új hutladékkezelö telepek létesítése;
d) huJladékhasznosító mű építése;
e) meglévő, környezetvédelmi szempontból megfelelő, működő hulladékkezelö
létesítmények igénybevétele, valamint a meglévő hulladéklerakók rekultivádója;
f) együttműködés a közszolgáltató társaságokkal;
g) a műszaki megvalósítás során, a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének nyomon
követése;
h) műszaki átadások-átvételek felügyelete;
i) a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési
feladatokban való részvétel;
j) projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer igénybevétele.
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IV/2.4. Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló
elfogadó nyilatkozat is. A tagi önkormányzatok vállalják, hogy a projekt érdekeihez igazodóan
a kapcsolódó önkormányzati rendeleteiket egységesítik, módosítják. A tagi önkormányzatok
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, döntést igénylő
előterjesztésekre a kézhezvételtől számított 30 napon belül tesznek észrevételt, módosító
javaslatot, melyet írásban haladéktalanul megküldenek a Társulási Tanács elnökének. Ezen
határidő lejártát követően észrevétel, módosító javaslat nem tehető. A Tagi önkormányzatok
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, a tagi önkormányzatok
módosító javaslatait is tartalmazó döntést igénylő előterjesztésekről a kézhezvételtől számított
30 napon belül határozatot hoznak, melyet a döntést követő 15 napon belül a Társulási Tanács
elnökének megküldenek.
Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a KA támogatás csak a támogatás iránti
kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházásokhoz igényelhető. Egyúttal nyilatkoznak,
hogy jeJen fejezetben részletezett munkálatok még nem kezdődtek meg. Tagok tudomásul
veszik a KA, valamint az áJJami támogatáshoz fűződő speciális szabályokat.
IV/3. Tagok a Társulási Megállapodásban válJalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak
érdekében, hogy a Társulás áltaJ megvalósítandó · egységes hulladékgazdálkodási rendszer
működése, a közszolgáltatás megszervezése a fenntartható fejlödés alapján mind jogilag. mind
pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen, a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 36.§-a alapján ugyanezen törvény 33.§, 34.§, 37.§, 90.§ (8)
bekezdésben, a települési önkonnányzatokra vonatkozó szabályokban meghatár~zott
szilárdhuJladék-gazdálkodási közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörüket a
Társulásra átruházzák.
A Társulás a szilárd hulladékgazdálkodási közfeladat keretében köteles ellátni a Tagok
közigazgatási területén az ingatlantu)ajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék
kezelésére vonatkozó hulladékkezé)ési közszolgáltatás szervezését és fenntartását.
IV/3.1. A hulJadékkezelési közszolgáltatás szervezése keretében a Társulás feladatai a
következők:

a)
b)
e)
d)
e)

a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerződéskötés , szerződés felmondása,
a telepüJési szilárdhulladék ingatlantuJajdonosoktól történő begyűjtésének,
elszállításának szervezése,
a települési huJladék kezelésének szervezése,
kezelő létesítmények üzemeltetésének biztosítása.

IV/3.2. A hulladékkezelési közszolgáltatás fenntartása keretében a Társulás feladatai a
következők:

a szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződésben biztosítja a szolgáltatás
folyamatosságát,
b) évente megtárgyalja a közszolgáltató által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenységről
készített beszámolót, megállapításairól tájékoztatja a tagi
önkormányzatokat,
e) a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi infonnációnyújtás,
önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 35 .§ (1) bekezdésében megállapított
rendeletalkotási tárgykörben,
d) részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program
környezetvédelmi igazgatási szerv által történö készítésében, a rendelkezésére álló
adatokat, infonnációkat megadja,
a)
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IV/4. Tagok a IV/2.2. e) pontban meghatározott vállalt feladatnak - a működtetés szervezeti,
gazdasági feltéte1rendszerének kidolgozása- megfelelően az egységes Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési koncepcióját az alábbiak szerint állapítják meg:
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a tagönkormányzatok
a helyi hul1adékgazdálkodási önkormányzati feladatok, és hatáskörök ellátására hozták létre.
A Társulás a hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó szerv a tagönkormányzatok tekintetében
a megvalósítani kívánt KEOP projekt keretében.

E jogkörében eljárva a Társulás szervezi meg a tagönkormányzatai területén a hu1Jadékkezelési
közszolgáltatást, oly módon, hogy a közszolgáltatás eJlátása során a projektben megvalósuló
létesítmények, berendezések, eszköZÖk alkalmazhatóak, és az effektív hulladékkezelési
közszolgáltatási feladatokat a Társulás az általa kiválasztott közszolgáltató(k)nak adja át.
A projektben megvalósuló létesítmények üzemeltetésére a vonatkozó jogszabályok szerint kell

az üzemeltetőt kiválasztani.
IV/5. Az e fejezet egységes hulJadékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő rendelkezései,
kiemelve a IV/3.- IV/3 .1.-IV/3.2.-IV/4. pontok a1att részletezett szilárdhulladék-gazdálkodási
közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló rendelkezéseket,
nem vonatkoznak és nem alkalmazandók a Duna-Tisza közében elhelyezkedő
tagönkormányzatokra. A Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkonnányzatok a következők:
Akasztó Község Önkormányzata, Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község
Önkonnányzata, Apostag Község Önkonnányzata, Bugyi Nagyközség Önkormányzata,
Dömsöd Nagyközség Önkonnányzata, Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen
Község Önkonnányzata, Dunavecse Város Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzata, Kunpeszér Község Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata,
Majosháza Község Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szalkszentmárton
Község Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkonnányzata, Szigetszentmárton Község
Önkonnányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata,
Tass Község Önkormányzata.

V. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni. A Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatait a munkaszervezeti feladatokat ellátó
Polgármesteri Hivatal látja el. A Társulás gazdálkodásának részletes szabályait külön
szabályzat tartalmazza, amelyet a Társulás Tanácsa hagy jóvá. A Társulás önálJó adószámmal
és pénzintézeti számlával rendelkezik.

A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáJtatások igazgatása
A TársuJás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei:
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
051040 Nem veszélyes hu1Jadék kezelése, ártalmatlanítása
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
0510 l 0 Hulladékgazdálkodás igazgatása
013350 Az önkonnányzati vagyonnaJ való gamálkodással kapcsolatos feladatok
V/1. A Társulás bevételei
a) A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak, meJyet a
2007. évtől kezdve lakosságszám arányosan .fizetnek. Tagok jelen szerződés aláirásáva1
egyidejűleg köteJezettséget vállalnak arra, hogy a működési költség összegének
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meghatározása folyamán mindenkor az Mötv. 146. § (3) bekezdésben foglaltak szerint
meghatározott lakosságszámot tekintik irányadónak.

A tagok a hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához kapcsolódóan lakosságszám
arányos fejlesztési hozzájárulás megfizetését is elliatározhatják.
Az adott évre vonatkozó működési költség összegéről és annak a lakosságszám arányhoz
igazodó megoszlásáról vaJamint a fejlesztési hozzájárulás összegéről a Társulási Tanács
határoz, a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig. A működési és a fejlesztési
hozzájárulásnak igazodnia kell a - Tagok részéről felvállalt - európai uniós KA pályázat
előírásának feltételeihez. A működési és fejlesztési költség kidolgozása a Társulási Tanács
feladata.
Amennyiben a Társulás műk<Sdési és fejlesztési költségei előreláthatóan meghaladják a
rendelkezésre áJló összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a működési és
a fejlesztési hozzájárulás mértékének emelését határozhatja el a társult önkollilányzatok
képviselő-testületeinek jóváhagyásával. Az egyes Tagok működési és fejlesztési
hozzájárulásának pontos mértékét a Társulási Tanács külön határozatban rögzíti.
Tagok a müködési és fejlesztési hozzájárulás összegét minden év március 31. napjáig
kötelesek a Társulás bankszámlájára befizetni.
Tagok a Társulás működési és fejlesztési költségeihez szükséges évi hozzájárulás összegét
saját költségvetési rendeleteikben biztosítják.

b) Belföldi és nemzetközi támogatások
A Társulás bevételét képezik a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai
támogatások, mely támogatási összeget - Tagok megállapodása és a vonatkozó előírások
alapján - csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni.

e)

Egyéb bevételek
1. a Társulás céljainak elérése érdekében kifejtett gazdasági
bevételek
2. természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai
3. egyéb pályázati bevételek.

tevékenységből

származó

A Társulás bevételeit és ldadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján meghatározott
pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke
köteles a költségvetés gazdálkodásának éves helyzetéről beszámolni a Társulási Tanácsnak.
Az elnök beszámolójának elfogadásáról a Társulási Tanács dönt.
d) A tagi önkormányzatok által váJJalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén:
A Társulás Tanácsának elnöke a míiködési hozzájárulás fizetési határidejének lejártát
követően írásban felszólítja az érintett önkormányzatot fizetési kötelezettségének a
felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belüli teljesítésére. A fizetési határidő
eredménytelen -lejáratát követően a Társulás Tanácsának elnöke azonnali beszedési
megbízás benyújtására jogosult, mely eljárás valamennyi költsége az adós önkomtányzatot
terheli. A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben
bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkonnányzati Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedésj
megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági jogviszonyuk
fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy
példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére átadni.
e) A Társulás jogszabályszerű működésének ellenőrzése érdekében Felilgyelö Bizottságot-hoz
létre (ld. VII/4. fejezet). A Társulás rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos,
hatékony és eredményes felhasználása érdekében belső kontrollrendszert kell működtetni.
g

A Társulás gazdálkodásának el1enörzésére a Mötv., az Áht. és végrehajtási rendeletekben

meghatározott rendelkezések az irányadók.
t) A Társulás a Tagok által alapításkor átadott vagyoJUtal nem rendelkezik. A Társulás
működés során keletkezett saját vagyona és annak szaporulata a Társulást illeti meg.
A Társulás vagyona törzsvagyon vagy tizleti vagyon lehet. A Társulás vagyona tekintetében
a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.

A Társulás tagi önkonnányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi
önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a Társulás vagyona és
arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni,
figyelemmel a MötV. 90.§ (4) bekezdésben foglalt rendelkezésekre.
A Társulás megszűnése, kiválás vagy kizárás esetén Tagok egymással a megszünéskori,
k.iváláskori vagy kizáráskori állapot szerint a KA jogszabályok és az egymás közötti
kötelezettségvállalásaik alapján elszámolni kötelesek.

A Társulásba bevitt vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását négy évre el lehet
ha1asztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a jogi személyiséggel
rendelkező társulás kötelező feladatának eJJátását. Ebben az esetben a társulás kivált tagját a jogi személyiséggel rendelkező Társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti
meg.

V/2. A Társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet,
gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi
vezetőiket. Költségvetési szerv alapítása esetén az irányításra, felügyeletre vonatkozó
hatáskörök az Áht. 9.§-ban foglaltaknak megfelelően kerülnek meghatározásra. A Társulás
által alapított költségvetési szerv irányító szerve a Társulási Tanács, annak vezetője a Társulási
Tanács elnöke.

VI. DÍJPOLITIKA

VII. SZERVEZETI RENDSZER
Tagok jelen Társulási megáJlapodás aláírásával
áUapodnak meg:

egyidejűleg

az alábbi szervezeti rendszerben

Szervezeti rendszer:

1. Társulási Tanács
2. Társulási Operatív Tanács
3. Társulási Tanács Elnöke,
4. Felügyelő Bizottság
5. KDV Projekt Iroda
6. Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Társulás

-------- -·-----·----·-----------------...---------------.
------------------------------------ -,

..-~-----;_____~ Felügyelő Bizottság

Társulási Tanács
(döntéshozó szerv)

(ellenőrző

szerv)

Társulási Tanács
Ta\rsulási Operatív Tanács
(Operatív irányító szerv)

elnöke és alelnökei

Társulás székhely Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
(munkaszervezet)

:~-------------'

„_
•.....------------~
Köúp-Duoa Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Projekt
Iroda
(projekt végr~hajtó szervezet)
... .„ -· ·-·-"

. ...• .•• '"„- .. „ „ - ..„...

„

~

·- -

VII/l. Társulási Taaács
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsot a társult
önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. Minden egyes társult
önkonnányzatot 1-1 tag képviseli a Társulási Tanácsban. Az önkonnányzatok által delegált
tagok felsorolását a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
A Társulási Tanács dönt a jel~n szerződésben meghatározott és a Társulás tagjai által
átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és
hatáskörben.
VII/1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre:
a) a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, Operatív Tanács tagjának, Operatív Tanács
elnökének, Felügyelő Bizottsági tagjának, Felügyelő Bizottság elnökének a
megválasztása, visszahívása,
b) a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,
e) Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megáHap~tása,
d) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szUkség szerint szakértői
vélemények figyelembe vételével,
e) Tag kizárása,
f) jelen társu]ási szerződés módosításának indítványozása, mely határozat
érvényességéhez a Társulásban résztvevő tagok minősített többségével hozott döntése
szükségeltetik,
g) Társulás megszűnésének indítványozása, mely határozat a Társulásban résztvevő tagok
minősített többségével hozott döntéséve1 érvényes,
h) Társulás éves munkatervének, éves költségvetésének, éves költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolójának elfogadása,
i)
j) a megállapodásban foglalt cé1ok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok
meghatározása,
k) a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának
elemzése és értékelése,
1) a Tagok között felmerülő vitás kérdések megtárgyalása,
m) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása,
n) a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása,
o) Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok
(kinevezés, felmentés) gyakorlása,
p) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala,
szerződések elfogadása, módosítása, megszüntetése.
Vll/1.2. A Társulási Tanács működése:
A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek
mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta
megalakulását.
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal össze kell hívni.
A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben keJJ
dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, ha azt a
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Társulási Operatív Tanács, a Felügyelő Bizottság indítványozza, illetve ha a törvényességi
felügyeleti jogkörében eljárva azt az illetékes KonnányhivataJ kezdeményezi.
A Tanács első ülésén tagjai közül minősített többséggel elnököt és két alelnököt választ.
A Társulási Tanács az alelnökök megválasztásával egyidöben határozattal dönt az áltaJános
helyettesítéssel megbízott alelnök személyéről. A Társulás érintett tisztségviselőinek
megbízatása határozott időre szól.
A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakí~a az elnök feladata, de a napirend
összeállításában Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az áJtalános helyettesítéssel megbízott alelnök
hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően legalább 15 nappal korábban. Halaszthatatlan
esetekben a fenti időtartam 3 napra is lerövidíthető, a tagoknak a lerövidítés okának
megjelölésével történő értesítése mellett.
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tanács tagjainak több mint fele jelen
van. A Társulási Tanács m·i nden tagját a Társulási Tanács működése során egy szavazat illeti
meg. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli
időpontra kell az újabb ülést összehívni.
A Tanács tagja akadályoztatása esetére a helyettesítéséről a· delegáló képviselő-testület a tag
helyettesítési rendjéről szóló határozatban rendelkezik, mely képviselő-testületi határozatot
tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Tanács elnökének meg kell küldeni. A helyettesként
eljáró képviselő-testületi tag jogai és kötelességei azonosak a Tanács tagjának jogaival és
kötelességeivel.

A Társulási Tanács ülésére bármely tagi önkormányzat indítványozhatja szakértök vagy egyéb
személyek meghívását. Ezen személyek az elnök meghívása alapján az ülésen részt vehetnek, a
napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. A Társulási
Tanács ülésén a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzője valamint a
Projekt Irodavezető tanácskozási joggal vesz részt.

Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik.
Személyi ügyekben (pld. tisztségviselők meg\rálasztásában, delegáció kérdéseiben) a
tanácsülésen a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján is történhet. Titkos szavaz.ás
tartására a Tanács bármely tagja tehet javaslatot, a javaslat elfogadásához a Tanács tagjainak
egyszerű többséggel meghozott döntése szükséges.
·
A Tanács határozatait általában egyszerű többséggeJ hozza. Egyszerű többséghez a jelen lévő
tagok több mint felének „igen" szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok által
képviselt lakosságszám egyharmadát.
A Vll/1.1. a), e), d), e), f), g), h), m) és o) pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban
résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges. Minősített többséghez
annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának
több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek.
A Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről, a Társulás működéséről,
az ott végzett szakmai munkáról kötelesek évente legalább egyszer beszámolni Képviselötestilleteiknek.
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A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet ke11 készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az
ülés helyét, időpontját, az ülésen résztvevő tagok nevét, a meghívottak nevét és megjelenésük
tényét, a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az előterjesztéseket, az egyes
napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az
ülésen elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, a
döntéshozatalban résztvevők számát, a döntésből kizárt tag nevét és a kizárás indokát, a
munkaszervezet vezető jogszabálysértésre vonatkozó jelzését, a szavazás számszerü
eredményét, a hozott döntéseket, valamint a szervezeti és mfilcödési szabályzatban
meghatározottakat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv
szabályait kell alkalmazni. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Társulás
Munkasz.ervezetének vezetöje írja alá:
A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a Munkaszervezet Vezetője megküldi a Fejér
Megyei Konnánybivatalnak.
VII/1.3. A Társulási Tanács elnöke és alelnökei
A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében
a)

képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más
hatóságok előtt,

b)

e) irányítja a Társulás gazdálkodását és a projekt megvalósításának teljes menetét,
d)
e)

összehívja a Társulási Tanács üJéseit, összeállítja az ü1ések napirendjét,
gondoskodik a Társulás éves költségvetésének és az éves költségvetés végrehajtásáról
készült beszámolójának elkészítéséről,

f)
g)
h) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás
működéséről, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról,
i) ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási megá.llapodás, illetve a Társulási
Tanács számára előír,
j) gondoskodik a pályázatok benyújtásáról
k) a támogatási szerződést a Társulás nevében aláírja,
1) bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, iJletve képviselőik, a
hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban
közreműködő bármely érdekeltet,
m)
n) a Társulás nevében aláírja a szerződéseket, megállapodásokat,
o) a Projekt Iroda vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.

Az elnöki megbízatás megszűnik:
.

lemondással,
elhalálozással,
visszahívással
önkormányzati képviselői mandátumának elvesztésével.

Az elnök Társulással
igénybevételére.

összefüggő

feladatai

megvalósításához

jogosult

szakértök

A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének
megszegésével okozott kárért az irányadó jogszabályok szerint felel.

Az elnök lemondásával az alelnökök megbízatása nem szűnik meg.
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Az elnök lemondása esetén az általános helyettesitéssel megbízott alelnök köteles az új eJnök
személyének megválasztásáig az elnök megbízatásával járó feladatokat eJlátni, köteles a
lemondástól számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök
megválasztásának céljából.
A Társulás alelnökeinek megválasztására az elnökre vonatkozó rendelkezések
irányadók.

megfelelően

A Társulás alelnökei az elnök munkáját segítik, illetve az elnök akadályoztatása esetén teJjes
jogkörrel az általános helyettesítéssel megbízott alelnök helyettesíti. A Társulási Tanács
elnökének és az általános helyettesítéssel megbízott alelnöknek egyidejű akadályoztatása
esetén az elnC5köt teljes jogkörrel az általános helyettesítési joggal nem rendelkező alelnök
helyettesíti. Mindhárom tisztségviselő egyidejű akadályoztatása esetén az elnök jogkörében a
korelnök jár el
A Társulási Tanács részletes

működési

szabályait a Szervezeti és

Működési

Szabályzat

tartalmazza
Vll/2. Társulási Operatív Tanács
Tekintettel a Társulási Tanács tagjainak nagy számára a projekt dinamikus elörehaladását, a
rugalmas munkaszervezést biztosítandó a Társulási Tanács létrehozza a 12 tagú Társulási
Operatív Tanácsot, melynek. feladata a Társulási Tanács elnöke munkájának segítése.

A Társulási Operatív Tanács tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. Az Operatív Tanács
tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet. Az Operatív Tanács elnökét és a tagjainak több mint
felét a Társulási Tanács tagjai sorából kelJ megváJasztani. Az elnök és a tagok
megválasztásához minősített többség szükséges.

A Társulási Operatív Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet: a Társulási Tanács elnöke
és alelnökei, érintett megyei önkormányzatok képviselői (Fejér, Bács-KjskWl, KomáromEsztergom, Pest, Tolna, Veszprém). Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a
Munkaszervezet vezető és a Projekt Irodavezető.
A Társulási Operatív Tanács üléseit az Operatív Tanács elnöke hívja össze. Bármely tag
kezdeményezheti az ülés összehívását a napirend megjelölésével. Az Operatív Tanács
működésére a Mötv. az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
A működésre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell
megállapítani, mely rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban
meghatározott szabályokkal.
A Társulási Operatív Tanács feJadat és hatásköre:
- a Társulás elnöke és alelnöke munkájának segítése;
- közreműködés a Társulási Tanács üléseinek előkészítésében;
....:. a Társulás munkájának összehangolása, koordinatív feladatainak meghatározása;
- kapcsolattartás a Társulási Tanács tagjaival;
a döntések előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés;
- a Tagok együttműködésével, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése,
koordinálása;
- a Tagok tájékoztatása;
a projekt működésének összefogása, irányítása;
- a projekt szakmai felügyelete;
- a többletköltségek Tagok áJtali elfogadásához szükséges anyag véleményezése;
- tájékoztatás kérése a projektben közreműködő bánnely érdekelttől;
a Felügyelő Bizottság tájékoztatása.
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VIl/3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt
Iroda (KDV Projekt Iroda)
A projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását, valamint a hulladékgazdálkodás'i
közszolgáltatási feladatok végrehajtását a Projekt Iroda látja el. A Projekt Iroda hivatalos
megnevezése: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulás Projekt
Iroda.
A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti, a Társulás
hulladékgazdálkodási feladatinak ellátását végző költségvetési szerv.

A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó feladatokhoz igazodó,
foglalkoztatotti létszámát.
A Projekt Jrodát-annak vezetőjén keresztUl - a Társulás Tanácsa irányítja.
A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Projekt Iroda vezetője
gyakorolja. A Projekt Irodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának
elnöke gyakorolja.
A Projekt Iroda foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
rendelkezései irányadóak.
A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatások pénzügyi keretét a
Társulás éves költségvetése áUapítja meg, felhata1mazva egyidejüleg azok teljesítésére.
A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt, váltót
és kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem fogadhat el.

A Projekt Iroda feladatai:
A Társulás működésével összefüggő tevékenységek:
•
Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett
minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek és a munkaszervezetnek a projektekről,
• A projektek kivitelezésével kapcsolatos szerződések, szerződésmódosítások
előkészítése,

•

költségvetéshez, zárszámadáshoz adatszolgáltatás a projektek finanszírozási igényéről,
kiadásiról

A projektek megvalósításával összefüggő feladatok:
A Társulási MegáJJapodás IV/2.2. , IV/2.3., IV/3.1., JV/3.2. p ontjaiban meghatározott társulási
feladatok alapján:
•
a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzOgyi aJapok előteremtése,
•
pályázatokhoz szükséges kedve~ényezetti önrész megteremtésének szervezése,
bonyoHtása
• a projekt kidolgozása;
•
a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
•
nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
•
közbeszerzési pályázatok elkészítése, a pályáztatási eljárás lefolytatása;
•
szolgalmi jogok megszerzésének bonyolítása;
minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
•
•
szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése;
•
tájékoztató, infonná16 lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás
dokumentálása;
•
pályázati részvételek szervezése (koordinálása);
•
tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
•
építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

a szükséges telek.ingatlanok megvásárlásának bonyolítása;
szakértői munka koordinálása;
monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán;
huUadékgazdálkodási rendszer fejlesztésének előkészítése, bonyoJítása;
huIJadékgyűjtő
szigetek
és
hulladékudvarok,
hulladékkezelő
telepek,
huJladékhasznosító mű építésének előkészítése, bonyolítása;
a meglévő hulladéklerakók rekultivációjának lebonyolítása;
utógondozási feladatok előkészítése, bonyolítása;
együttműködés a közszolgáltató társaságokkal;
a mííszaki megvalósítás során, a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének nyomon
követése;
műszaki átadások-átvételek felügyelete;
a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatok
koordinálása;
projekt megvalósítással kapcsolatos szerződések készítése,
hulJadékgazdáJkodásí rendszer közszolgáltatójának kiválasztása érdekében a
szükséges jogi, közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer létesítményei
üzemeltetésének biztosítása;
hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése.

A Projekt Iroda szervezetése és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás
Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

VIl/4. Felü gyelő Bizottsá2
A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács ellenörzö-felügyelö szervként
J2 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre.

A Felügyelő Bizottság tagjait a Társulás Tanácsa választja m eg. A Felügyelő Bizottság tagjaira
bármely tanácstag javaslatot tehet. Elnökét és a tagjainak több mint felét a Társulási Tanács
tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök és a tagok megválasztásához minősített többség
szükséges.
A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. Bánnely tag
kezdeményezheti az ülés összehívását a napirend megjelölésével. A2. ülésen tanácskozási
joggal részt vesz a Munkaszervezet vezető és a Projekt Irodavezető. A Felügyelő Bizottság
működésére a Mötv. az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait kelJ alkalmazni. A
működésre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban keJl
megállapítani, mely rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban
meghatározott szabályokkal.
A FelügyeJő Bizottság feladat- és hatásköre:
a) kiemelt feladata a beruházás működési és pénzügyi elJenőrzése;
b) megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési
javaslatát, éves költségvetés végrehajtásáról készült éves beszámoló tervezetét,
valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő valamennyi Uzletpolitikai
jelentést az adatok vaJódisága és a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és
erről előterjesztést készít a Társulási Tanács számára;
e) jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerződéseit,
bankszámláját, pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati
fegyelem érvényesítését megvizsgálni;
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d) jogosult a Társulási Tanács munkájának, feJadatok eredményének és minőségének
ellenörzésére;
e) vizsgálja a Tagok elé terjesztendő jelentéseket, besz8.molókat;
f) vizsgálódásainak eredményeiről évente köteles beszámolót előterjeszteni mind a
Társulási Tanács, mind a tagi önkormányzatok képvise]ő-testüJetei számára.;
g) vizsgálja az adósságot keletkeztető köteJCzettségvállalás indokait és gazdasági
megalapozottságát;
h) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt e1őidézö okokat;
i) felvilágosítást, tájékoztatást kérhet a projekt bármely résztvevőjétől.
Amennyiben a Felügyelő Bizottság munkája során megállapítja, vagy egyébként tudomást
szerez arról, hogy a Társulás tevékenysége vagy mulasztása jogszabályba, jelen társulási
megállapodásba ütközik, vagy egyébként sérti a Társulás vagy a Tagok érdekeit, köteles
haladéktalanul a Társulási Tanács ülésének összehívását kezdeményezni, illetve javaslatot tehet
az ülés napirendjére vonatkozóan .

A jelen VII/4. pont negyedik bekezdés f) pontjában foglalt, önkormányzati képviseJó-testületek
irányában fennálló beszámolási köteJezettség keretében, a társult . önkonnányzatok
indítványozhatják célirányos ellenőrzés lefolytatását, mely ellenőrzés eredményéröJ a
Felilgyelő Bizottság köte]es tájékoztatást nyújtani valamennyi tagi önkonnányzat számára.

VII/5. Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyének Polgánnesteri Hivatala
látja el.
A döntések előkészítése, végrehajtás szervezése során feladatai:
Jogszerű működés folyamatos biztosítása,
•
•
Értekezletek., ülések megszervezése,
•
A Társulás elnöke, alelnökei, az Operatív Tanács valamint a Felügyelő Bizottság
munkájának segítése,
Előterjesztések,
döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése,
•
határozatok végrehajtása,
•
Adminisztráció, levelezés, iktatás ~ irattározás, adatszolgáltatás,
•
Kapcso1attártás és infonnációszolgáltatás az önkormányzatoknak,
•
szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése,
• A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves költségvetési
tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése, gazdálkodási feladatok ellátása.
VID. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

A Társulást hannadik személyekke1 szemben, bíróságok és más hatóságok elött általános
képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás
képviseletét a Társulás elnökének helyettesítésére vonatkozó szabályok szerint keJl ellátni.
A Társulást az elnök önállóan jegyzi. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy
kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja
alá.
IX. A TÁRSULÁS FELÜGYELETE
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X. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY
ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a közalkahnazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a helyi önkonnányz.atok által fenntartott szolgáltató feladatokat e1lát6
egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) konnányrendeletben foglaltak az
irányadók.

XI. TAGSÁGI JOGVISZONY
Tagok ezen Társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállaltak arra
vonatkozóan, hogy elfogadják a kiválással, i1letve kizárással összefüggő felelősségi
szabályokat.

XIJI A Társulásból történő kiválás
Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok a beruházás
megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított Társulásból történő
kiválás jogával csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal és a KA
Közreműködő Szervezettel történt egyeztetéSt követően élnek.
Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított 3 éven belül nem kezdődik meg,
Hletve az aláírástól számított 6 éven belül nem valósul meg, úgy Tagok a fent megjelölt
határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal.

A Társulási megállapodást felmondani, a Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával
valamint a harmadik negyedév utolsó napjával lehet. A kiválásról szóló minősített többséggel
hozott döntést a képviselő~testület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a
Társulási Tanáccsal közölni. Kiváló Tag a kiválásról szóló döntése meghozatalakor köteles
figyelembe venni a támogatási szerződésben foglaltakat.
A Társulásból kiváló Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint a
kiválásával a Társulásnak okozott valamennyi költség teljes körű megtérítésére. Ezen
helytállási kötelezettséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a kiválással
tssszefüggö költségre, kötelezettségvállalásra vonatkoztatják. A Társulás tagjai megáJJapodnak
abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági jogviszony kiválással mindaddig, amíg a tag a
Társulással szemben fennálló lejárt tartozását nem rendezi.
A Tag jogellenes felmondása esetén, fentiek mellett, a kártérítés egyéb jogszabályi
feltételeinek fennállása esetén, kártérítésre köteles.
A Társulásból kiváló tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa befizetett
önrészt nem követelheti vissza a Társulástól, a még be nem fizetett önrészt pedig köteles a
pénzügyi elszámolásig megfizetni.
Kiválás, illetve tagi kizárás esetén a Társulás köteles 60 napos határidőn belül a Taggal
elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a Társulást terhelő
kötelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani. Amennyiben a
Társulás működését a pénzbeni megváltás saját mérlegelése szerint veszélyezteti, űgy jogosult
a teljesítést a kiválástól számított 1 évre elhalasztani, vagy természetben rendezni.
Az elszámolás során Felek közösen egyeztetve, írásban rögzíteni kötelesek a pénzbeli teljesítés
és megváltás ütemezését.
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Xl/2 Tagi kizárás
Amennyiben a Tag a jelen megálJapodásban fog]aJt lényeges kötelezettségét megszegi, il1etve
elmulasztja, az elnök köteles a Tagot kétszer, írásban, megfelelö határidő tűzésével felhívni a
teljesítésre. Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeknek, a Társulási Tanács
minősített. többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulásból
a mulasztó képviselő-testületet.
A Jcjzárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kiválás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az
esetben sem mentesül a Tag önrész befizetési, a költségekre vonatkozó helytállási, esetleges
kártérítési és egyéb kötelezettségei alól.
Lényeges kötelezettségszegésnek minősül a Tag részéről a Társulási Megállapodás IV/2.
pontja alatt meghatározott tagi kötelezettségek nem teljesítése, fejlesztési-, működési
hozzájárulás nem fizetése.
XI/3 Tagfelvétel
történő csatlakozáshoz a TársuJási Tanács
képviselő·testületek mindegyikének minősített

A Társuláshoz
résztvevő

javaslata alapján, a Társulásban

többséggel hozott hozzájáruló
határozata alapján kerülhet sor, kizárólag azon önkonnányzatok képviselő-testületei számára,
amelyek hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok közös ellátása érdekében kívánnak
csatlakozni, továbbá amely önkormányzatokkal a műszaki kapcsolat már létrejött, illetve az
kialakítható, továbbá akik jelen szerződés rendelkezéseit magukra nézve teljes egészében
kötelezőnek ismerik el.
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselötestületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata
szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó
Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési
hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a
naptári év első napjával és július J • napjával lehet.
Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása,
valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeinek biztosítása céljából
jött létre, a Társuláshoz csatlakozni szándékozó új tagnak vállalnia kell a huJladékgazdálkodási
rendszer létesítését szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk, valamint a
tenderdokumentációk készítésének kezdő évétől az éves működési hozzájárulás összegének
visszamenőlegesen történő megfizetését. Azon csatlakozni szándékozó új tag esetén, aki azt
megelőzően egy másik hulladékgazdálkodási társulás tagja volt, a Társulás Tanácsafigyelemmel a csatlakozás körülményeire- egyedileg állapítja meg a visszamenőlegesen
fizetendő működési hozzájárulás összegét.
A csatlakozás elfogadása esetén a jelen Társulási Megállapodást a Tagokra nézve módosítani
kell és a változást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell jelenteni.
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XII.ATÁRSULÁSIMEGÁLLAPODÁSHATÁLYA,MEGSZÚNÉSE
A Társulási
ki.

szerződés

hatálya a projekt megvalósítására, a vagyonkezelés

időtartamára

terjed

A Társulás megszűnik, ha:
célja a KA támogatási kérelem elutasítása miatt lehetetlenné válik;
a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott
megszűnési feltétel megvalósult
valamennyi Tag minősített többséggel hozott határozattal elhatározta a Társulás
megszüntetését;
bíróság jogerős döntése alapján.
törvény erejénél fogva

A Társulás

megszűnése

esetén Tagok a

megszűnés időpontjával

bezáróan egymással

elszámolni kötelesek.

A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás
tagjait vagyoni hozzájárulásuk, amennyiben az nem állapítható meg, úgy a települések
lakosságszáma arányában illeti meg.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni hozzájárulásuk,
amennyiben az nem állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma arányában tartoznak
felelősséggel.

A tagi önkormányzatok Képviselő-testületei a Társulási Megállapodást közös megegyezéssel
módosíthatják az általuk meghatározott időponttal.

XIlI. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
A tagi önkormányzatok áJtalános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás.
A szerződés V. fejezetében rögzítetteknek megfelelően, jelen projekt megvalósításához
elengedhetetlen feltétel a

megfelelő nyilvánosság biztosítása.

Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil
szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a
kötelmi jogi jeJlegen túlmenően, fel keJI hívniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi
feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint infonnációt kell szolgáltatniuk a szerződés
céljául szolgáló beruházás előnyeiről.
Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos
tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra,
hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pJ. települési lakossági fórumok
szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése).
Fentiek melJett a Tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő
szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok
eJösegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására
k<5telezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a Tagokhoz,
illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson.
A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamit a
civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése
biztonságának megőrzésére is.
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XIV. ZÁRÓ RENDELKEztSEK
Jelen Társulási megállapodás hatályba lépéséhez Társult Tagi Önkormányzatok képviselötestületci mindegyikének minősített többséggel hozott jóváhagyása szükséges.
A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei közt számolandók el.
Jelen megállapodás módosításához a Társulásban résztvevő valamennyi önkonnányzat
hozott határozata szükséges.
Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek változása
esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új tagi képviselőket.

képviselő-testületének minösített többséggel

A Társulás a célját képező szakmai tevékenység végzésére, írásban külsö szakmai szervezetet
bízhat meg a vonatkozó közbeszerzési és egyéb jogszabályoknak betartásával.
Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése jogszabály vagy
egyéb, feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi - fentiekkel nem érintett
- része teJjes hatályban fennmarad.
A Ta.g ok vitás ké.rdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik
meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a Fejér Megyei Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe
Tagok kötelesek bevonni a KA Közreműködő Szervezetet.
Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Mötv. és az Áht.
az irányadó.

A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában megfogalmazott a Társulás tagjai által
átruházott feladatokat 2010. április 1. naptól látja el.
Tagok a jelen társulási megá11apodást aláírás előtt részletesen átolvasták, közösen értelmezték
és az abban foglaltakat és megértették.
A fentiek szerint ezen szerződést - a 2. sz. mellékletet képező aláírási íven - Tagok 10 eredeti
példányban jóváhagyólag aláírták. Az eredeti példányokból 5 példány a munkaszervezeti
feladatokat elJátó Polgánnesteri Hivatal irattárában, 5 példány a Projekt Iroda irattárában
helyezendő el, melyek hivatalos célra felhasználhatók. Mindegyik szervezet 2-2 eredeti
példányt köteles az irattárában megőrizni. A Társulás tagjai az eredeti példány Társulási
Tanács elnöke által hitelesített másolatát őrzik saját irattárukban.
Jelen

szerződés

elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melJéklet: Tagi önkormányzatok felsorolása a helyi önkormányzati képviselők és
polgánnesterek választásáról szóló törvényben meghatározott időpont
szerinti lakosságszámmal
2. számú melléklet: Aláírási ív
3. számú melléklet: Képviselő·testületi határozatok nyilvántartása

Polgárdi, 2019.
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Lovasberényi Csicsergő Óvoda é~ Konyha
Lovasberény Vörösmarty utca 2.
OM azonosító: 030015
Tel./fax: 22 I 456-017
Ikt.szám: 131 /2019.

J>olgármesterillivatal

Szili Miklós
J>olgármester
Lovasberény Község Önkormányzata
8093 Lovasberény Kossuth utca 62.

Tárgy: óvodai csoportok
létszámának emelése

,

Tisztelt Polgármester Uri
Tisztelt Képviselőtestület!
Alulírott dr. Szendrei Attiláné, a Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha vezetője a
következő kéréssel fordulok Önökhöz:
A Nemzeti köznevelésrő1 szóló 2011.évi CXC. törvény 25.§(7) bekezdése alapján az óvodai
csoportok maximális létszáma a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével 20%-al
átléphető. Ezért a beiratkozott gyennekek száma alapján kérem az óvodai csoportok
létszámának 20%-al történő növelésének engedélyezését.
Kérem beadványom mielőbbi elbírálását!

Tisztelettel:

Lovasberény, 20019 .augusztus 28.

)0
Lovasberényi Csicsergő óvoda és Konyha
8093 Lovasberény Vörösmarty utca 2
Tel.: 22/ 456-01 7
OM azonosító: 030015
Ikt.szám: 130/2019

Szili Miklós
Polgármester

Tárgy: Előirányzat módosítási kérelem

Lovasberény :K özség Önkormányzata
Képviselőtestülete

8093 Lovasberény
Kossuth utca 62.
,

Tisztelt Polgármester Uri Tisztelt Képviselőtestület!
Alulírott dr. Szendrei Attiláné, a Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha vezetője a
következő kéréssel fordulok Önökhöz:
az óvmla egyik dolgozója, aki jelenleg gyermekgondozási segélyen van harmadik gyermekével,
2019 nyarán bejelentette, hogy nem kíván visszatérni aktív állományba az intézménybe. Ezért
közös megegyezéssel 2019.08.23.-án jogviszonyát megszüntettem. Munkából való
távolmaradása idejére három gyermeke megszületése révén szabadság illeti meg a törvényi
előírásoknak megfelelően. Ennek a szabadságnak a mértéke 138 munkanap. Mivel jogviszonya
megszüntetésre került, így ezt mint volt munkáltatója köteles vagyok kifizetni. A kifizetendő
összeg járulékaival együtt 1.900.000 Ft.
A Csicsergő· óvoda költségvetésében erre, mivel előre nem tervezhető volt ez az összeg, keretet
nem tudtunk betervezni.
Ezért kérem az eTedeti előiTányzat módosításának engedélyezését, a fent nevezett összeggel
történő kiegészítését!
Kérem beadványom mielőbbi elbírálását!

Tisztelettel:

Lovasberény, 2019. augusztus 28.

