Felsılajos Község Önkormányzata
LMKOHFL/49/6/2016.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2016. június 30.

Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

28/2016. (VI.30.) ÖH

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerzıdés módosítása
(Egységes szerkezetben)

29/2016. (VI.30.) ÖH

Víziközmő-fejlesztési hozzájárulás beszedésével, és elszámolásával
kapcsolatos döntések meghozatala

30/2016. (VI.30.) ÖH

Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmővek
üzemeltetési szerzıdésének módosításával kapcsolatos döntések
meghozatala

Jegyzıkönyv
Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. június 30-án, 11.15 órakor
Felsılajoson, Faluházban megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Czigány Lajos, Majoros István képviselık. Makainé Antal
Anikó képviselı és Kun János alpolgármester jelezte, hogy a mai testületi ülésen nem tud megjelenni. A
Képviselı-testület létszáma összesen 5 fı.
Tanácskozási joggal meghívottak: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintézı
Jegyzıkönyvvezetı:

Kollárné Rıfös-Horvát Edit

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli ülésünkön megjelent.
Makainé Antal Anikó képviselı és Kun János alpolgármester jelezte, hogy a mai testületi ülésen nem tud
megjelenni. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 3 fı képviselı jelen van.
A meghívóban kettı napirendi pont szerepel. Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata?
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért így a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom,
hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi
pontokat fogadta el:
Napirend
1.

I. Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerzıdés módosítása (Egységes szerkezetben)
II. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének…/2016. (…) önkormányzati
rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról

2.

Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmővekkel kapcsolatos
döntések meghozatala

1. napirendi pont:
I. Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerzıdés módosítása (Egységes szerkezetben)
II. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének…/2016. (…) önkormányzati rendelete a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Juhász Gyula polgármester: Az anyagot megkaptuk, áttanulmányoztuk. Felsılajos Község
Önkormányzata hulladékgazdálkodási közfeladatát az Izsák-Kom Nonprofit Kft.-vel 2017. december 31-ig
megkötött
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerzıdés
útján
biztosítja.
A
Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság lesz a koordináló
szerv. İ rendelkezik ezentúl a díjak beszedésével és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat. A szolgáltatás mőködése a továbbiakban is biztonságos lesz. Úgy gondolom ebbıl az
átszervezésbıl mi nem érzékelünk semmit. A kedvezményeket a továbbiakban is tudjuk a lakosság részére
biztosítani.
Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a határozattervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a határozat egyes és kettes pontját, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi
határozatot hozta:
28/2016. (VI.30.) ÖH
2

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerzıdés módosítása (Egységes szerkezetben)
Határozat
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 92/B. § (2) bekezdésére és az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott
szervezet kijelölésérıl, feladatkörérıl, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási
kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 4. § (1) – (3)
bekezdéseire, továbbá 11-12. §-aiban foglaltakra hivatkozással az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel
kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerzıdést 2016. július 1. napjától az elıterjesztés
mellékletét képezı egységes szerkezetbe foglalva módosítja.
2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
egységes szerkezetben történı módosításának aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2016. június 30.
Juhász Gyula polgármester: Aljegyzı asszony kérésének megfelelıen a rendelet-tervezet 2. § (1)
bekezdésében a számla ellenében szövegrészt töröljük.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Ha nem töröljük félre lehetne értelmezni. Jogbizonytalanságot
okozhat.
Juhász Gyula polgármester: Rendben. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a rendelettervezettel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet szavaztatom. A rendelet-tervezetet
szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet az említett módosítással, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi
rendeletet alkotta:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
10/2016. (….) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Fıosztálya véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) bekezdése helyébe a
következı rendelkezés lép:
„ (1) A Közszolgáltató adatszolgáltatása alapján a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szerv) a
közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak kiszámlázza. A Koordináló szerv a kiszámlázott és az
ingatlanhasználó által határidın belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében
intézkedik.”
2.§
3

(1) A Rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(5) Megállapított kedvezmény esetében a Koordináló szerv a kedvezménnyel csökkentett összegben küld
számlát a kedvezménnyel érintett idıszakra a kedvezményezett részére és a Koordináló szerv a megállapított
kedvezmény ellenértékét a kedvezménnyel érintett idıszakra kiszámlázza az önkormányzat részére.”
3. §
(1) A Rendelet 10. § (2) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv” szöveg
lép.
(2) A Rendelet 15. § (5) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv” szöveg
lép.
4. §
(1)

Hatályát veszti a Rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja.
5. §

(1) Ez a rendelet 2016. július 1-jén hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti.

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyzı távollétében
Muhariné Mayer Piroska
aljegyzı

Kihirdetés idıpontja: ……………………….

dr. Balogh László
jegyzı távollétében
Muhariné Mayer Piroska
aljegyzı
2. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmővekkel kapcsolatos döntések
meghozatala
Juhász Gyula polgármester: Az anyag tartalmazza, hogy ez milyen változásokat jelent számunkra. A vízi
közmő hozzájárulásokat a szolgáltató nem helyettünk, hanem a saját javára szedi be. A beszedett díjak
csekély összegek, a gördülı fejlesztési tervben foglaltakat ebbıl a díjból kellene megvalósítani.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Megszőnik az alapszerzıdés és helyébe lép ez a megállapodás. Az
eddigi szabályozás alapján a víziközmő-fejlesztési hozzájárulást a víziközmő-szolgáltató szedi be az
ellátásért felelıs javára és jogosult azt jogszabály vagy hatóság által elıírt vagy az üzemeltetési szerzıdésbıl
fakadó felújítási, pótlási és beruházási kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékig felhasználni,
összhangban a Hivatal által jóváhagyott gördülı fejlesztési tervvel. Ez július 4-tıl úgy módosul, hogy a
víziközmő-szolgáltató saját nevében és javára szedi be a VHF-t, ezért szükséges a megállapodás elfogadása
és az üzemeltetési szerzıdés módosítása.
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Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, az elıterjesztés egyes határozat-tervezetét szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a határozat
egyes és kettes pontját, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
29/2016. (VI.30.) ÖH
Víziközmő-fejlesztési hozzájárulás beszedésével, és elszámolásával kapcsolatos döntések meghozatala
Határozat
1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az elıterjesztés 2.
mellékletét képezı, Víziközmő-fejlesztési hozzájárulás beszedésével, és elszámolásával
kapcsolatos megállapodás megkötését.
2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Juhász Gyula
Polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott megállapodás aláírására, és a módosításokkal
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2016. június 30.
Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztés kettes határozat-tervezetét szavaztatom. Kérem, aki elfogadja
a határozatot, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
30/2016. (VI.30.) ÖH
Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmővek üzemeltetési szerzıdésének
módosításával kapcsolatos döntések meghozatala
Határozat
1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az elıterjesztés 3.
mellékletét képezı, az Önkormányzat tulajdonában álló ivóvízellátást szolgáló vízi-közmővek
üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerzıdés módosítását.
2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Juhász Gyula
Polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szerzıdés módosítás aláírására, és a
módosításokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2016. június 30.
Juhász Gyula polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, a mai rendkívüli ülést 11.27 órakor
bezárom.
kmf.
Juhász Gyula sk.
polgármester

dr. Balogh László
jegyzı távollétében

Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyzı
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