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Készült:

SZŐCE Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. május 30.
napján megtartott nyilvános ülésről.

A képviselő-testület döntései:

Rendeletek száma:

Kód:
8/2012.(V. 31.) Ör.
9/2012.(V. 31.) Ör.

Határozatok száma:

Kód:

16/2012
17/2012

1
5/ 2012. szám

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce

JEGYZŐKÖNYV
Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30. napján, 19.00
órakor a Kölcsey Ferenc út 66. szám alatti önkormányzati épületének Könyvtár helyiségében
megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Papp Tibor
Tornyos Ottóné
Leopoldné Jánoki Judit
Biczó Ervin
Boldizsár András

polgármester,
alpolgármester,
képviselő,
képviselő,
képviselő,

Tanácskozási joggal megjelent:
Preczlik Gábor

körjegyző

Távolmaradását előre jelezte:--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.) Polgármesteri beszámoló a két ülés között történtekről
Előadó: Papp Tibor polgármester
2.) Üzemeltetési szerződés kötése a VASIVÍZ Vas Megyei Víz és Csatornamű Zrt. –vel a
közműves ivóvízellátásról.
Előadó: Papp Tibor polgármester
3.) 2012. június 1. napjától érvényes szilárd hulladék szállítási díjak megállapítása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
4.) Jánoki Sándor kérelme.
Előadó: Papp Tibor polgármester
5.) A szabálysértési tényállást tartalmazó rendeletek rendelkezéseinek hatályvesztéséről.
Előadó: Papp Tibor polgármester
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Napirend tárgyalása:
1.) Polgármesteri beszámoló a két ülés között történtekről
Előadó: Papp Tibor polgármester
Papp Tibor polgármester: Tájékoztat a Startmunkában igényelt eszközök átvételéről,
használatáról. Jánoki Sándor levelében kérte, hogy az út alatt átvezető átereszt –amelyet
közösen tisztítottunk ki- végleges megoldással rendezzük, folyamatosan foglalkozunk a
kérdéssel, keressük a legjobb megoldást, amely valószínűleg egy másik helyen létrehozandó
áteresz lesz. Gyergyánvölgyi út az idők során áttevődött a szántóföldre, szükséges volt újra
kimérni. Idősek napja rendezvényt megtartottuk.
A képviselők határozat hozatala nélkül elfogadják a polgármester beszámolóját.
2.) Üzemeltetési szerződés kötése a VASIVÍZ Vas Megyei Víz és Csatornamű Zrt. –vel a
közműves ivóvízellátásról.
Előadó: Papp Tibor polgármester
Papp Tibor polgármester A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
megszüntette az önkormányzatok díjhatósági jogkörét, azaz az önkormányzatoknak nincsenek
a továbbiakban közjogi eszközei a víziközmű-szolgáltatás árainak megállapítására. A díjak
megállapítására a jövőben az illetékes miniszter lesz jogosult. Ennek ellenére ugyanezen
törvény 1.§. c.) pontja kimondja hogy: „az ellátási felelősség elve: e törvényben
meghatározottak szerint az állam vagy a települési önkormányzat (a továbbiakban együtt:
ellátásért felelős) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves
szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok
elvégzéséről „ A VASIVÍZ Zrt. az üzemeltetés végett üzemeltetési szerződés tervezet küldött
részünkre. Több kérdést intéztünk a VASIVÍZ Zrt. felé a szerződéstervezettel kapcsolatosan.
Jeleztük, hogy a szerződés 9. pontja már érvényes lesz a jogszabály hatálybalépése előtt,
illetve hogy az 5. pontba foglalt díjtételek változása a szerződés módosítását vonja maga után,
mivel a díj megállapítása, változtatása a két szerződő félen kívüli szerződést nem kötő
személy joga A jelenlegi (várhatóan 2012.évi) díjtételek összehasonlítva a 2011. évivel a
következők:
Lakossági vízdíj 2011. évi értéke 235 Ft/m3 + 25% ÁFA, a 2012. évi értéke 241 Ft/m3 + 27% ÁFA
Közületi vízdíj 2011. évi értéke: 294 Ft/m3 + 25% ÁFA, a 2012. évi értéke 301 Ft/m3 + 27% ÁFA

A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
16/2012. számú képviselő-testületi határozat:
Szőce községi önkormányzat képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. üzemeltetési szerződését az
előterjesztésben foglaltak szerint - amely, e jegyzőkönyv 1.sz. melléklete- elfogadja, felkéri
Papp Tibor polgármestert, hogy a szükséges aláírásokat és intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Papp Tibor polgármester
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Határidő: folyamatosan
2.) A 2012. évi szilárd hulladék szállítási díjak megállapítása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
Papp Tibor polgármester: Ismerteti a Müllex-Körmend hulladékgyűjtő és hasznosító Kft.
javaslatát: 2012. június 1. napjától a 120 literes edény ürítési díja 372,- Ft / ürítés + ÁFA, a
hulladékgyűjtő zsákok ára: 310 Ft/ db + ÁFA, a 240 literes edény ürítési díja 712,- 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:
Szőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó
szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
9/2003.(X.09.) önkormányzati 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.§. Az Önkormányzati rendelet. 9.§ -ának (1) bekezdésében hivatkozott 2. számú melléklet
helyébe a következő
2. számú rendelkezés lép:
„ A közszolgáltatási szemétdíjak mértéke :
Edényzet mérete :
1 db 120 literes
1 db 240 literes

Szállítási díj ( Ft/ürítés + Áfa)
372,-Ft / ürítés + Áfa
712,-Ft / ürítés + Áfa

A Müllex feliratú többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsákok ára
310,-Ft/ db + ÁFA”
2.§. Ezen rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.
Preczlik Gábor körjegyző sk.

Papp Tibor polgármester sk.

A rendelet kihirdetésre került.
Szőce, 2012. május 31.
Preczlik Gábor körjegyző

4.) Jánoki Sándor kérelme.
Előadó: Papp Tibor polgármester
Papp Tibor polgármester: Felolvassa a kérelmet. Az önkormányzat a kérelmezővel közösen
korábban már kitisztította az átereszt, amely azonban mostanra ismét feltöltődött, végleges
megoldásra van szükség. Az önkormányzat, mint a közút kezelője
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az út mellett keletkező víz elvezetésére az elmúlt héten több terepszemlét tartott, a
kérelmezővel is egyeztetett a víz elvezetési lehetőségekről. Az elvezető teljes tisztítására
hamarosan sor kerül.
Javasolja, hogy a kérelmezőnek adjon engedélyt az önkormányzat , mint közút kezelője, hogy
a egyes nem szilárd burkolatú utakat lekavicsozzon, helyre állítson.
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
17/2012. számú képviselő-testületi határozat:
Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja Jánoki
Sándor részére, a 020 hrsz-ú kavicsos út kavicsozással történő felújításához, és megbízza
Papp Tibor polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, teljes körben. Szőce
Községi Önkormányzat képviselő-testülete a munkavégzést, tervezést, egyéb munkákat
támogatni nem tudja, kizárólag hozzájárulását adja, költségeket nem vállal. A
munkavégzéssel kapcsolatos mindennemű költség és felelősség a kérelmezőt terheli. A
tulajdonviszonyok – a tulajdon jellegéből fakadóan is- változatlanok maradnak.
Felelős: Papp Tibor polgármester
Határidő: folyamatosan.
5.) A szabálysértési tényállást tartalmazó rendeletek rendelkezéseinek hatályvesztéséről.
Előadó: Papp Tibor polgármester
Papp Tibor polgármester: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254.§ (2) bekezdésben
foglaltak szerint hatályon kívül kell helyezni minden korábbi rendeletünkben szereplő
szabálysértési tényállást. Javasolja a rendelet elfogadását.
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
Szőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete
Az egyes szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendeletek rendelkezéseinek hatályon
kívül helyezéséről

Szőce Község Önkormányzata képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254.§ (2)
bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1.§. Hatályát veszti a község címeréről és zászlajáról szóló 6/1993.(IX.06.). Ör. 9.§ -a.
2.§. Hatályát veszti a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó
szervezett
közszolgáltatás
kötelező
igénybevételéről.
9/2003.(X.09.)
Ör.
szabálysértésekről szóló 14.§. (1) bekezdése.
3. §. Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2001.(XI.12.) Ör. 13.§-a.
4. §. Ezen rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.
5. §. Ezen rendelet 2012. június 2. napján hatályát veszti.
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Preczlik Gábor körjegyző sk.

Papp Tibor polgármester sk.

A rendelet kihirdetésre került.
Szőce, 2012. május 31.
Preczlik Gábor körjegyző

A polgármester megköszöni a részvételt, a képviselő-testület nyilvános ülését 20.30 órakor
bezárja.
k.m.f
Papp Tibor
Polgármester

Preczlik Gábor
körjegyző

