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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

SZŐCE Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 10.
napján megtartott nyilvános ülésről.

A képviselő-testület döntései:

Rendeletek száma:

----

Kód:

6/2010.(XII.10) Önkormányzati rendelete
7/2010.(XII.10) Önkormányzati rendelete
8/2010.(XII.10) Önkormányzati rendelete

Határozatok száma:

Kód:

I3
I5
I5
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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce

-

11/ 2010. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 10. napján,
19.35 órakor a Kölcsey Ferenc út 63. szám alatti önkormányzati épületében megtartott
nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Papp Tibor
Tornyos Ottóné
Leopoldné Jánoki Judit
Biczó Ervin
Boldizsár András
Tanácskozási joggal megjelent:
Preczlik Gábor

polgármester,
alpolgármester,
képviselő,
képviselő,
képviselő,

körjegyző

Papp Tibor polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapítja,
hogy a képviselő-testület 5 tagja közül 5 fő jelen van, a határozatképességet megállapítja, a
tanácskozást megnyitja.
Javaslatai alapján a testület a következő napirend tárgyalását határozza el:
Napirend:
1.) 2011. évi víz- és csatornadíjak megállapítása. Koncessziós díjak terhére javasolt és
szükséges fejlesztések, felújítások megtárgyalása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
2.) A 2011. évi folyékony hulladék szállítási díjak megállapítása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
3.) A 2011. évi szilárd hulladék szállítási díjak megállapítása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
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A napirend tárgyalása:
1.) 2011. évi víz- és csatornadíjak megállapítása. Koncessziós díjak terhére javasolt és
szükséges fejlesztések, felújítások megtárgyalása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
a.) része
Papp Tibor polgármester bejelenti a képviselő-testületnek, hogy a korábbi évekhez
hasonlóan, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény alapján az
önkormányzatoknak kell rendeletet alkotniuk a víz- és csatornaszolgáltatási díjakról.
A VASIVÍZ Rt előzetes ajánlatát ismerteti a 2011. január 1-től érvényes víz- és
csatornadíjakról.
A polgármester ismerteti a 2011. évre megküldött előzetes tételeket, és javasolja a
testületnek, a díjtételeket alapul véve alkossa meg a rendeletét, mivel az áthárítható
különbözet megfizetésére az Önkormányzatnak nem lesz fedezete.
2010. évben a Zalalövői szennyvízmű várható tisztított szennyvíz mennyisége: 100.000 m3.
A számított és javasolt szennyvízdíjak két variációban készültek el, melynek értékei a
következők:

1. javaslat
Lakossági szennyvízdíj javasolt 2011. évi értéke 337 Ft/m3 + 25% ÁFA, azaz

421 Ft/m3,
amely díj 80 Ft / m3 + ÁFA koncessziós díjat és 0 Ft / m3 +ÁFA extra koncessziós díjat tartalmaz!
Közületi szennyvízdíj javasolt 2011. évi értéke: 342 Ft/m3 + 25% ÁFA, azaz

428 Ft/m3,
amely díj 80 Ft / m3 + ÁFA koncessziós díjat és 0 Ft / m3 +ÁFA extra koncessziós díjat tartalmaz!

2. javaslat
Lakossági szennyvízdíj javasolt 2011. évi értéke 343 Ft/m3 + 25% ÁFA, azaz
428 Ft/m3,
amely díj 80 Ft / m + ÁFA koncessziós díjat és 6 Ft / m +ÁFA extra koncessziós díjat tartalmaz!
Közületi szennyvízdíj javasolt 2011. évi értéke: 348 Ft/m3 + 25% ÁFA, azaz
435 Ft/m3,
3
3
amely díj 80 Ft / m + ÁFA koncessziós díjat és 6 Ft / m +ÁFA extra koncessziós díjat tartalmaz!
3

3

A környezetterhelési díj összegét az érvényes jogszabályok szerint 2011. évben a 2010. évhez
hasonlóan adók módjára a fogyasztónak kell megfizetni és a szolgáltatónak kell vele az állammal
szemben elszámolni.

2011. évi környezetterhelési díj: 18 Ft/m3 +ÁFA
Összefoglalva és a díjak összetételét a következő táblázat szemlélteti:
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1.JAVASLAT CSAK KONCESSZIÓS DÍJJAL
Egytényezős lakossági díj
nettó
bruttó
2010. évi szolgáltatási díj (szolgáltatót
illeti)

Ft

2011. évi szolgáltatási díj (szolgáltató
illeti)

Ft

249
311 Ft

254 Ft

318 Ft

321 Ft
103,1%

262 Ft
103,1%

328 Ft
103,1%

95 Ft

76 Ft

95 Ft

105,1%

100 Ft
105,1%

80 Ft
105,1%

100 Ft
105,1%

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
325

0 Ft
406

0 Ft
330

0 Ft
413

257

Emelkedés mértéke

103,1%
76

2010. évi koncessziós díj (közmű
fejlesztésre)

Ft

2011. évi koncessziós díj (közmű
fejlesztésre)

Ft

80

Emelkedés mértéke
2010. évi extra koncessziós díj
(szabadon felhasználható fejlesztési
keret)
2011. évi extra koncessziós díj
(szabadon felhasználható fejlesztési
keret)
2010. évi szennyvízdíj

Ft
1. javaslat 2011. évi szennyvízvízdíj
1. javaslat emelkedés mértéke

Egytényezős közületi díj
nettó
bruttó

Ft

Ft

337
421
342
428
Ft
Ft
Ft
Ft
103,57% 103,57% 103,58% 103,58%

2. JAVASLAT EXTRA KONCESSZIÓS DÍJJAL KIEGÉSZÍTVE
2011. évi extra koncessziós díj
(szabadon felhasználható fejlesztési
keret)
6 Ft
8 Ft
2010. évi szennyvízdíj

325
Ft

2. javaslat 2011. évi szennyvízdíj
2. javaslat emelkedés mértéke
KÖRNYEZETTETHELÉSI DÍJ
2010. évi környezetterhelési díj (adók
módjára fizetendő)
2011. évi környezetterhelési díj (adók
módjára fizetendő)
Emelkedés mértéke

Ft

6 Ft
330

406
Ft

Ft

8 Ft
413
Ft

343
428
348
435
Ft
Ft
Ft
Ft
105,42% 105,42% 105,39% 105,39%
27 Ft

34 Ft

27 Ft

34 Ft

18 Ft
67%

23 Ft
67%

18 Ft
67%

23 Ft
67%

Papp Tibor polgármester javasolja, hogy a testület az 1. sz. javaslatot fogadja el.
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
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Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testületének
6/2010.(XII.10) önkormányzati rendelete
a víz- és csatornadíjak megállapításáról.
Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz – és csatornadíjak
megállapításáról az alábbi rendeletet hozza.
1.§.
A rendelet hatálya a Hegyhátszentjakab – Szaknyér - Őrimagyarósd – Szőce önkormányzati
tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjszabásra, továbbá a Szőce községi
önkormányzat területén keletkező, Zalalövői Központba csatornarendszerben elszállított és ott
tisztított szennyvízre terjed ki.
2.§.
(1) Az ivóvíz szolgáltatás díja 2011. évben a vízmérő órához kapcsolódó alapdíjból,
valamint a fogyasztás arányos lakossági és közületi díjból tevődik össze.
(2) Az ivóvíz szolgáltatás alapdíjai Szőce településen :
13 - 20 mm - es vízmérő átmérő
25 - 30 mm - es vízmérő átmérő
40 - 50 mm - es vízmérő átmérő
80
mm - es vízmérő átmérő
100
mm - es vízmérő átmérő
150
mm - es vízmérő átmérő
200
mm - es vízmérő átmérő
Vízmérő nélküli fogyasztóhely

220 Ft/ hó + Áfa
840 Ft/ hó + Áfa
3 400 Ft/ hó + Áfa
7 800 Ft/ hó + Áfa
10 000 Ft/ hó + Áfa
12 900 Ft/ hó + Áfa
15 500 Ft/ hó + Áfa
140 Ft/ hó + Áfa

(3) A fogyasztás arányos díj mértéke :
lakosság
235 Ft/ m3 + Áfa
közület
294 Ft/ m3 + Áfa
(4) A vízszolgáltató a szolgáltatást igénybevevőkkel szemben a megállapítottnál
magasabb árat érvényesen nem köthet ki.
3.§.
A szennyvíz szolgáltatás díja 2011. évben:
A fogyasztásarányos díj mértéke:
lakosság
közület

337 Ft/ m3 + Áfa
342 Ft/ m3 + Áfa
4.§.

A 3.§-ban meghatározott szolgáltatási díjak 80 Ft.+Áfa koncessziós díjat tartalmaznak.
5.§.
(1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
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(2) Egyidejűleg a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 11/ 2009.(XII.19.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Szőce, 2010. december 10.
Papp Tibor sk.
polgármester

Preczlik Gábor sk.
körjegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Szőce, 2010. december 10.
Preczlik Gábor
Körjegyző
b.)

része

Papp Tibor polgármester: Határozatban el kell fogadnunk az Aquazala Közszolgáltató
Koncessziós Kft. Zalalövői regionális szennyvíz rendszerben a koncessziós díjak terhére
javasolt és szükséges fejlesztéseket , felújításokat.2011 évre tervezett fejlesztéseit az
előterjesztésnek megfelelően.
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
56/2010. számú képviselő-testületi határozat:
Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete az Aquazala Közszolgáltató Koncessziós
Kft. által 2011. évre tervezett, a zalalövői regionális szennyvíz rendszerben a koncessziós
díjak terhére javasolt és szükséges fejlesztéseket, felújításokat az 1. számú előterjesztésnek
megfelelően az 1. számú mellékletben meghatározott- előterjesztéssel megegyező tartalommal fogadja el.
Felelős: Papp Tibor polgármester
Határidő: folyamatosan.
2.) A 2011. évi folyékony hulladék szállítási díjak megállapítása.
Előadó: Papp Tibor polgármester

Papp Tibor polgármester: A polgármester előterjeszti Tóthné Aczél Andrea ügyvezető
által megküldött, a Sárvár-Pannon Víz Kft. 2011. évre javasolt díjtételeit.
Szennyvízszállítási díj: 2386,-Ft./m3+ÁFA, Szennyvízelhelyezés díja 459,-Ft./m3 , Bruttó ár:
3556,- Ft./m3.
A polgármester ismerteti a Sárvár-Pannon Víz Kft 2010. évi korábbi díjtételeit is.
Szennyvízszállítási díj: 2294,-Ft./m3+ÁFA, Szennyvízelhelyezés díja 500,-Ft./m3+ÁFA
Bruttó ár: 3493,- Ft./m3.

Papp Tibor polgármester: Javasolja a 2011. évre előterjesztett díjak elfogadását.
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
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Szőce községi önkormányzat képviselő testülete 7/2010.(XII.10.) önkormányzati
rendelete a folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
23/2006.(XI.24) rendelete módosításáról:
1.§. A rendelet 1. számú mellékletét az alábbiak szerint állapítja meg:
A képviselő-testület a folyékony hulladékkal kapcsolatos települési hulladékkezelési
közszolgáltatás díját az alábbiak szerint állapítja meg:
Szennyvízszállítási (begyűjtési)díj:
Szennyvízelhelyezés (ártalmatlanítás) díja

2386 ,-Ft./m3 +ÁFA
459,-Ft. /m3+ÁFA

2.§. Szőce községi önkormányzat képviselő-testület folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 23/2006.(XI.24) rendelet módosításáról szóló
rendelete 12/2009.(XII.19) rendelete 1.§-a hatályon kívülre kerül.
3. §. A rendelet 3.§ (1)-a hatályon kívülre kerül.
4. §. A rendelet 3.§ (1)-e az alábbiak szerint kerül megállapításra:
„(1) települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatása
teljesítésére (tengelyen szállított) kizárólagosan jogosult hulladékkezelő: Sárvár-Pannon
Víz Kft. Sárvár, Ungvár út 20. (a továbbiakban: Közszolgáltató).
5. §. A rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
6. §. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Papp Tibor sk.
Polgármester

Preczlik Gábor sk.
körjegyző

A rendelet kihirdetésre került.
Szőce, 2010. december 10.
Preczlik Gábor körjegyző
3.) A 2011. évi szilárd hulladék szállítási díjak megállapítása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
Papp Tibor polgármester: A polgármester előterjesztésében ismerteti a Müllex- Körmend
Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. által a 2000. évi XLIII. Törvény alapján a
hulladékgyűjtésre ürítés számra vetített díjszabás esetén díjkalkulációval számított
díjtételeket.
2010. évben a 120 literes edény ürítési díja 321,- Ft / ürítés + ÁFA, a hulladékgyűjtő zsákok
ára: 205 Ft/ db + ÁFA, a 240 literes edény ürítési díja 615 Ft / ürítés + ÁFA.
2011. évben a 120 literes edény ürítési díja 333,- Ft / ürítés + ÁFA, a hulladékgyűjtő zsákok
ára: 215 Ft/ db + ÁFA, a 240 literes edény ürítési díja 639 Ft / ürítés + ÁFA.
A képviselők részéről az előterjesztett javaslattal kapcsolatosan módosító indítvány nincs.
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
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Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testületének
8/2010.(XII.10.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó
szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
9/2003.(X.09.) rendelet módosításáról
Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete a települési szilárd hulladék gyűjtésére és
elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2003.(X.09.)
számú rendeletét ( a továbbiakban: Rendelet.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§. A Rendelet. 9.§ -ának (1) bekezdésében hivatkozott 2. számú melléklet helyébe az alábbi
2. számú melléklet kerül:

„ A közszolgáltatási szemétdíjak mértéke :
Edényzet mérete :

Szállítási díj ( Ft/ürítés + Áfa)

1 db 120 literes
1 db 240 literes

333,-Ft / ürítés + Áfa
639,-Ft / ürítés + Áfa

A Müllex feliratú többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsákok ára
215,-Ft/ db + ÁFA
2.§. Az önkormányzat a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó
szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
13/2009.(XII.19.) rendelete hatályon kívülre kerül.
3.§. Jelen rendelet 2011. január 1. napjától lép hatályba.
Szőce, 2010. december 10.
Preczlik Gábor körjegyző sk.

Papp Tibor polgármester sk.

A rendelet kihirdetésre került.
Szőce, 2010. december 10.
Preczlik Gábor körjegyző

A polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 19.45 órakor bezárja.
k.m.f.
Papp Tibor
Polgármester

Preczlik Gábor
körjegyző

