ELŐTERJESZTÉSEK

Kondoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testület
2012. április 5.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 5-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Önkormányzati bérlakásban lakó kérelme
Perei Annamária osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyik önkormányzati szociális lakás bérlője kérelemmel fordult az önkormányzathoz.
A bérlő a rendeltetésszerű lakáshasználathoz egy darab kukát igényelne. A lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó 2005. évi CXXXII. törvényben foglaltak szerint az épület berendezései közé
tartozik a házi szemét gyűjtésére szolgáló eszköz.
A hulladékgyűjtő edényzet megvásárlása a lakbér bevételből biztosítható.
A 16/2002.(IV.10.) EüM rendeletben foglaltak szerint törekedni kell a közegészségügyi veszélyek kiküszöbölésére,
az emberi egészség védelmére. A bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékokat nem célszerű a heti
gyakorisággal történő szemétszállításig a lakásban tárolni.
Az önkormányzati lakások (a több lakásból álló épületeknél) hulladékgyűjtése megvalósítható 80 l-es, 110 l-es gyűjtő
edényzet biztosításával, melyet az önkormányzat, mint tulajdonos megvásárol, vagy konténer kihelyezésével.
A kuka árak:

80 l-es 7620,- Ft/db
120 l-es 8995,- Ft/db

A konténer biztosítása a TESZI feladata, a konténer a szolgáltató tulajdonában marad.
Tisztelt Képviselő-testület! Megfontolásra javasolt, hogy ne csak az egy kérelmező ügyében legyen döntés, hanem
az alábbi önkormányzati lakások esetében is bevezetésre kerüljön a kukás szemétgyűjtés:
Hősök útja 32. sz. alatti 6 lakásos épület
Wesselényi utca 3. sz. alatti 4 lakásos épület
Pipacs utca 3-5. sz. alatt 4 lakás
A hulladékszállítás szolgáltatási díj megfizetésére továbbra is a lakók kötelezettek.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására.

Határozati javaslat:

………/2012. (III. .) sz. Ök. határozat
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati bérlakásoknál biztosítja a
hulladékgyűjtést … lakásonként 1 db … l-es hulladékgyűjtő edényzet megvásárlásával, melynek fedezete: a befolyt
lakbér.

Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Dankó Béla
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Kondoros, 2012. március 22.

Dankó Béla
polgármester

Az előterjesztést készítette:
Liszkainé Nagy Mária beruházási előadó
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 5-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kérelme
Perei Annamária osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!

A Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézményének
intézményvezetõje kérelemmel fordult az önkormányzathoz a nappali ellátást nyújtó klub zavartalan és
megfelelõ színvonalú ellátásának biztosításához szükséges beruházások és felújítások
megvalósításának finanszírozása céljából.

Amennyiben a képviselõ-testület hozzájárul a kért fejlesztésekhez, akkor annak forrását a 2012. évi
költségvetés terhére kell biztosítani, mivel azok az intézmény költségvetésében nem került tervezésre.

A megkeresés az elõterjesztéshez mellékletként csatolásra került.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet az elõterjesztés megvitatására.

Határozati javaslat:

1) Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a Körös-szögi Kistérségi Többcélú
Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézményének a kondorosi telephelyen mûködõ szociális
egység 2012. évi költségvetésének felhalmozási kiadási elõirányzatához nem kíván hozzájárulni.
A képviselõ-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrõl értesítse a Körös-szögi Kistérségi
Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézményét.
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Felelõs: Dankó Béla polgármester
Határidõ: 2012. április 15.

vagy

2) Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a Körös-szögi Kistérségi Többcélú
Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézményének a kondorosi telephelyen mûködõ szociális
egység 2012. évi költségvetésének felhalmozási kiadási elõirányzatához _________ Ft hozzájárulást
biztosít, melyet az alábbi fejlesztésekre fordíthat:
________________
________________
________________.

A képviselõ-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrõl értesítse a Körös-szögi Kistérségi
Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézményét.

Felelõs: Dankó Béla polgármester
Határidõ: 2012. április 15.

Kondoros, 2012. március 23.

Dankó Béla
Polgármester
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Az elõterjesztést készítette: Perei Annamária gazdasági osztályvezetõ
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 5-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Kőrösi Vízgazdálkodási Társulat megállapodás
Zsindely Ferencné sk. jegyző
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

A Körösi Vízgazdálkodási Társulat megkereste önkormányzatunkat. A Társulat 2012. évi
Országos Közfoglalkoztatási Programot 2012. február 01-én elindította. A program
költségkerete sajnos nem fedezi a megvalósításhoz szükséges anyagi fedezetet, viszont a
programban való részvétel teszi lehetővé a társulat számára a közcélú feladatok ellátását.

A foglalkoztatási program megvalósíthatósága érdekében kéri az önkormányzatokat a
társulat közcélú feladatinak ellátását támogassák. Önkormányzatunktól 2012. évre 139.700,Ft összegű támogatást kér a működőképességének megőrzése, a település közigazgatási
területén lévő legszükségesebb társulati és önkormányzati kezelésben lévő csatornák
vízszállító képességének fenntartása-, a belvízvédekezések hatékony végrehajtása
érdekében.

Mellékelem a pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodás tervezetet, a kiszámított tagi
hozzájárulási díj táblázatot továbbá tájékoztatás céljából a társulat igazgató-főmérnöke által
részünkre megküldött levelét.

A társulati tagok területi nagyságával arányos kötelező társulati hozzájárulási fizetési
kötelezettség 2011. január 1-el megszűnt. A társulat működési hozzájárulást kap az
állami költségvetésből és egyéb bevételekre próbál szert tenni. A megállapodás
aláírásával több évre vállaljuk a támogatás biztosítását (90 napos határidővel
felmondható), évenként kerül meghatározásra a mértéke.

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Körösi Vízgazdálkodási Társulat
(5700.Gyula, Munkácsy M. u. 19.) működőképességének megőrzése-, a település
közigazgatási területén lévő legszükségesebb társulati és önkormányzati kezelésben lévő
csatornák vízszállító képességének fenntartása-, a belvízvédekezések hatékony
végrehajtása érdekében a vízgazdálkodási közfeladat ellátáshoz tagi hozzájárulást fizet. A
hozzájárulás 2012. évre 139.700,-Ft.
A hozzájárulás forrása a 2012. évi önkormányzati költségvetés általános tartaléka.
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a megállapodás aláírására, az abban foglaltak
teljesítésére, a költségvetés módosításakor az előirányzat átvezetésére.
Határidő: azonnal,
Felelős : Dankó Béla polgármester

Kondoros, 2012. március 24.

Tisztelettel:

Dankó Béla
polgáremster
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 5-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Vis-maior pályázathoz önerő biztosítása
Glózik Györgyné
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. február 3-tól 5-ig leesett nagy mennyiségű hó (40 cm, több helyen ennél is több) miatt rendkívüli hó helyzet alakult ki
Kondoros Nagyközség területén és e miatt szükségessé váló, indokolt védekezés többletkiadásainak támogatására a 9/2011.
(II.15.) Korm. rendelet alapján 2012. február 10-én VIS MAIOR támogatási igényt nyújtott be önkormányzatunk.

A korm. rendelet alapján a védekezési költségek támogatás intenzitása 70 %-a támogatható, így az önkormányzatnak 30 %
önerőt kell biztosítani.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 15-én tárgyalta és az 54/2012.(II.15.) sz. ÖK határozat
alapján jóváhagyta a vis maior pályázat benyújtását, melyben 161.848 Ft önerőt biztosít. Fentiek alapján a határozatot
módosítani kell a 30 % önerő összegére, mely 485.552 Ft.

Kérem az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
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Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a vis maior 30 %-os önerő biztosítással
kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint határoz:

A képviselő-testület az 54/2012.(II.15.) sz. ÖK határozatát módosítja a 30 %-os önerő
rész összegére, mely 485.552 Ft
Határidő: 2012. április 5
Felelős: polgármester

Kondoros, 2012. április 3.

Dankó Béla
polgármester

Az előterjesztést készítette: Glózik Györgyné
Pénzügyi főelőadó
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sz. melléklet:

1.

Hó eltakarítási munkák költségei
Sorsz

Szállító
Tétel
megnevezése megnevezése

1.

Települési
Szolgáltató Int.
Kondoros

Hó eltakarítási
munka

2.

Gabona ZRT.
Kondoros

3.

Kondorosi
Magvető ZRT.

4.

Összesen:

Számla
sorszáma

Számla
kelte

Teljesítés

Nettó
Összeg

Áfa

Összesen

3874 2012.02.08.

706.395

190.727

897.122

Hó eltakarítási
munka

121000005 2012.02.08.

312.000

84.240

396.240

Hó eltakarítási
munka

AC7S-O547778 2012.02.09.

256.000

69.120

325.120

1.274.395 344.087 1.618.482

1.618.482 x 30 % = 485.552 Ft önerő rész.
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 5-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Körös-szögi Kistérség Szoc. és GYermekjóléti Intézmény térítési díj megáll.
Vári Ferencné
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2012. március 27-i ülésén 60/2012.(III.27.) határozatával döntött a
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kiszámított intézményi térítési díjairól.

Az előterjesztést és a hozott határozat kivonatát a kistérségi iroda vezetője megküldte azzal, hogy a Képviselőtestület tárgyalja meg és véleményezze a település intézményi térítési díjait, hogy az a gesztor település (Szarvas)
szociális rendeletébe beépülhessen.

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Szociális és Gyermekjóléti Intézményének vezetője a Képviselőtestületnek alacsonyabb térítési díjakat javasol, az ellátást igénybe vevők jövedelmi és szociális helyzetét figyelembe
véve.

Amennyiben a település a személyes gondoskodást nyújtó ellátások, azok igénybevétele, valamint a fizetendő
térítési díjak tárgyköréhez kapcsolódóan egyéb javaslatot, feltétel-rendszert, térítési díjakra vonatkozó
kedvezményeket kíván érvényesíteni, ezt is a gesztor önkormányzattal kell közölni, hogy az beépíthesse a
rendeletbe.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Kondoros vonatkozásában a térítési díjak az alábbiak szerint alakultak:

Ellátás

Szoc. rászorultak tér.
díja 2011-ben

Szoc. rászorultak
javasolt tér. díja 2012ben

Intézményvezető
javaslata

Szociális étkeztetés

610

735

640

Szoc. étkezés kiszállítás

110

55

55

Szoc. étkezés kiszállítással

720

790

695

0

0

0

305

55

55

Kilométerdíj

55

35

35

Házi segítségnyújtás
gondozás óradíja

0

0

0

Nappali ellátás étk. nélkül
Támogató szolgálat:
Személyi segítés Ft/óra

Jelzőrendszeres házi
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70

segítségnyújtás

70

70

Felhívom a T. Képviselő-testület tagjainak figyelmét, hogy amennyiben a Társulási Tanács által elfogadott és
Kondoros Nagyközség Önkormányzat által elfogadott intézményi térítési díj különbözete az intézmény egyéb
bevételeiből (kistérségi normatíva, térítési díj bevétel) nem finanszírozható, úgy a különbözetet Kondoros
Nagyközség Önkormányzatának társulási hozzájárulásként meg kell fizetnie.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, az intézményi térítési díj jóváhagyását.

Határozati javaslatok:

1. számú határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás által
fenntartott Szociális is Gyermekjóléti Intézmény térítési díjait 2012. május 1-től az alábbiak szerint határozza
meg:

Szociálisan rászorultak
térítési díja 2012-ben

Ellátás
Szociális étkeztetés

640

Szoc. étk. kiszállítás

55

Étkeztetés kiszállítással

695

Nappali ellátás étkeztetés nélkül

0

Támogató szolgálat
Személyi segítés (Ft/óra)

55

Kilométerdíj

35

Házi segítségnyújtás

0

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

70

A szociálisan nem rászorultak térítési díját az önköltség összegében határozza meg.

További kedvezmény: „ A fogyatékkal élő szülő, aki kiskorú gyermeket nevel, a személyi térítési díjból 30 %
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kedvezményben részesüljön étkeztetés igénybevétele esetén.”

A képviselő-testület utasítja polgármesterét, hogy a Körös-szögi Többcélú Társulás Kistérségi Iroda részére a
határozatot küldje meg.

Felelős: Dankó Béla polgármester
Határidő: 2012. április 15.

2. számú határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás által
fenntartott Szociális is Gyermekjóléti Intézmény térítési díjait 2012. május 1-től az alábbiak szerint határozza
meg:

Szociálisan rászorultak
térítési díja 2012-ben

Ellátás
Szociális étkeztetés

735

Szoc. étk. kiszállítás

55

Étkeztetés kiszállítással

790

Nappali ellátás étkeztetés nélkül

0

Támogató szolgálat
Személyi segítés (Ft/óra)

55

Kilométerdíj

35

Házi segítségnyújtás

0

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

70

A szociálisan nem rászorultak térítési díját az önköltség összegében határozza meg.

További kedvezmény: „ A fogytékkal élő szülő, aki kiskorú gyermeket nevel, a személyi térítési díjból 30 %
kedvezményben részesüljön étkeztetés igénybevétele esetén.”

A képviselő-testület utasítja polgármesterét, hogy a Körös-szögi Többcélú Társulás Kistérségi Iroda részére a
határozatot küldje meg.

15

Felelős: Dankó Béla polgármester
Határidő: 2012. április 15.

Dankó Béla

Az előterjesztést készítette:

polgármester

Vári Ferencné
Igazgatási osztályvezető
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 5-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Teniszpálya ingyenes használatba adása
Zsindely Ferencné sk. jegyző
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kondorosi Tenisz Sportegyesület megkeresett, hogy a sporttelepen lévő teniszpálya fenntartásáról gondoskodna,
átvenné ezt a terhet a Települési Szolgáltató Intézményünktől. A fenntartás fejében ingyenesen használná az egyesület és
természetesen óradíj ellenében a használatot a sportolók részére biztosítaná.

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kondorosi Tenisz Sportegyesülettel kötendő a teniszpálya
ingyenes használatára vonatkozó használatba adási szerződést elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal.
Felelős : Dankó Béla polgármester

Kondoros, 2012-04-05

Tisztelettel:

Dankó Béla
polgármester
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HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZÔDÉS
amely létrejött egyrészről Kondoros Nagyközség Önkormányzat /képviseli: Dankó Béla polgármester) Kondoros,
Hősök tere 4-5., mint tulajdonos és Kondoros Nagyközség Önkormányzat Települési Szolgáltató Intézménye
(képviseli: Szabó Lajos intézményvezető) mint használatba adó, másfelől Kondorosi Tenisz Sportegyesült
Kondoros, Kölcsey u. 64. (képviseli: Czmarkó Béla elnök) mint használatba vevő között, az alábbi feltételekkel:
1. Tulajdonos és használatba adó 2012. április 5-től egy évre ingyenes használatába adja a tulajdonában lévő
Kondoros, 2240. hrsz-ú sporttelep területén lévő ………..m2 területű teniszpályát.
2. Használatba vevő az ingatlant ingyenes használatába veszi.
3. Az ingatlan birtokba adásának időpontja az 1. pontban szereplő időpont. Használatba vevő e naptól jogosult az
ingatlanrész birtoklására, használatára.
4. A használatba vevő a pálya fenntartásáról, állagmegóvásáról és karbantartásáról gondoskodik. A működtetés
során felmerülő költségeket viseli, a megvilágítására vonatkozó költségekre vonatkozóan a Települési Szolgáltató
Intézménnyel külön szerződést köt.
5. Amennyiben a használatba vevő a 4. pontban szereplő kötelezettségét megszegi, használatba adó a szerződést
30 napos felmondási idő közbeiktatásával felmondja.
6. A használatba vevő az ingatlan használata során köteles betartani az építési, köztisztasági, környezetvédelmi
előírásokat.
7. A használatba vevő a hosszú távú használat jogát sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem ruházhatja át
más személyre vagy szervezetre.
8. A használatba vevő köteles tűrni, hogy használatba adó jelen szerződés betartását a helyszínen ellenőrizhesse.
9. Az 1. pontban szereplő időszak elteltével, vagy a szerződés felbontásakor használatba vevő köteles az ingatlant
használatba adó kérésére, annak birtokába visszaadni, az értékcsökkenést megtéríteni.
A fenti szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Kondoros, 2012. április 5.

Dankó Béla

Szabó Lajos

Polgármester

intézményvezető

Czmarkó Béla
elnök
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 5-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Kerékpárút közbeszerzési tanácsadó kiválasztása
Pauló Erzsébet
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!

A „Kerékpárút-kivitelezés Kondoros befejezõ szakaszán” címû KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0032 azonosító
számú pályázat kapcsán a hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására 3
árajánlat bekérésével beszerzési eljárást folytattunk le.
Az érvényes ajánlatot tevõk neve, címe és a megajánlott megbízási díj:

Ajánlattevõ neve: Verker Kft.
Ajánlattevõ címe: 5553 Kondoros, Csabai út 49.
A megajánlott megbízási díj: 2 200 000.-Ft +ÁFA, bruttó 2 794 000- Ft.

Ajánlattevõ neve: IP TENDER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevõ címe: 5630 Békés, Epresköz u. 17.
A megajánlott megbízási díj: 2 000 000.- Ft +ÁFA, bruttó 2 540 000- Ft.

Ajánlattevõ neve: Körös-Road Mérnöki Tervezõ Kereskedelmi és Szolg. Kft.
Ajánlattevõ címe: 5650 Mezõberény, Petõfi u. 5. I/7.
A megajánlott megbízási díj: 2 150 000.- +ÁFA, bruttó 2 730 500.- Ft.

A pályázat keretében erre a tevékenységre elszámolható költség nettó 2 000 000.-Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztés megtárgyalását követõen a
legkedvezõbb ajánlatot tevõ IP TENDER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés,
Epresköz u. 17.) árajánlatát elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Kondoros

Nagyközség

Önkormányzat

Képviselõ-testülete
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a

„Kerékpárút-kivitelezés

Kondoros befejezõ szakaszán” címû KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0032 azonosító számú
projektben a hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására az IP TENDER
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Epresköz u. 17.), árajánlatát és a mellékelt
szerzõdést elfogadja, és utasítja a polgármestert, hogy a szerzõdést nettó 2 000 000.-Ft
+ÁFA megbízási díjjal kösse meg.

Felelõs: Dankó Béla
Határidõ: azonnal

Kondoros, 2012. április 5.

Dankó Béla
polgármester

Elõterjesztést készítette: Pauló Erzsébet
Beruházási elõadó
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 5-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi terv elfogadása
Pauló Erzsébet
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!

Az elõterjesztéshez mellékelt esélyegyenlõségi terv a Polgármesteri Hivatallal
munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozik, függetlenül az alkalmazás jellegétõl, a
munkaidõtõl vagy az alkalmazás határozott idejû voltától.
Az esélyegyenlõség érvényesítése során különös tekintettel kell lenni az alábbi csoportokra:
nõk, 40 évnél idõsebb munkavállalók, romák, fogyatékos, megváltozott munkaképességû
személyek, két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelõ, tíz éven aluli gyermeket egyedül
nevelõ munkavállalók, továbbá: pályakezdõ, nagycsaládos munkavállalók.

A terv tartalmazza a helyzetfelmérést, az egyenlõ bánásmód elvének megsértése esetén
követendõ eljárást, konkrét célokat, konkrét programokat, intézkedéseket az egyes
célcsoportok érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztést megtárgyalás után elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Képviselõ-testülete a Kondoros Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2011-2012. évre vonatkozó Esélyegyenlõségi Tervét elfogadja és
utasítja a polgármestert, hogy a tervet írja alá.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dankó Béla polgármester
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Kondoros, 2012. április 4.

Dankó Béla
polgármester

Elõterjesztést készítette: Pauló Erzsébet
Beruházási elõadó
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 5-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Önkormányzat esélyegyenlőségi terv elfogadása
Kasnyik Gábor
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény értelmében az önkormányzatoknak
kétévente felül kell vizsgálnia és aktualizálnia kell az esélyegyenlőségi programot.
Ennek megfelelően aktualizálásra került Kondoros Nagyközség Önkormányzatának esélyegyenlőségi programja. A
program ellenőrzéséről, mentorállásáról a Türr István Képző és Kutató Intézet mentorhálózata fog gondoskodni,
hogy a kidolgozás alatt álló követelményrendszernek megfeleljen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat:

………./ 2012. (IV. 05.) sz. Ök. határozat

Kondoros
Nagyközség
Önkormányzat
Esélyegyenlőségi Programját.

Képviselő-testülete

elfogadja

Kondoros, 2012. április 5.

Dankó Béla
polgármester
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Kondoros

Nagyközség

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 5-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Összevont Rendezési Tervének módosítása
Zsindely Ferencné sk. jegyző
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete határozatában döntött Kondoros Nagyközség Összevont
Rendezési Terv módosításáról.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv 68.§ (1) bekezdése kimondja, hogy
környezetre jelentős, illetve várhatóan jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenység megkezdése előtt környezeti
hatásvizsgálatot kell végezni. A (2) bekezdés szerint külön kormányrendelet rögzíti azon esetek körét, amikor ettől a
vizsgálattól el lehet tekinteni.
A 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1. §. (3) bekezdés b.) pontja kimondja, hogy a terv kisebb módosításánál nincs
vizsgálatkészítési kötelezettség, attól el lehet tekinteni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozat meghozatalát.

Határozati javaslat

Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kondoros
Nagyközség Összevont Rendezési Tervének módosításával kapcsolatban a 2/2005. (I 11.)
Kormányrendelet 1. §. (3) bekezdés b.) pontja alapján nem végeztet környezeti
hatásvizsgálatot.

Kondoros, 2012. április 5.

Dankó Béla
polgármester
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Az előterjesztést készítette: dr. Szebegyinszki Attila
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