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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2010.  december  30. 
napján, csütörtökön 9 órakor az öttevényi Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott 
nyilvános testületi üléséről

Jelen vannak: Király Péter polgármester
                                    Ifj. Börzsei László képviselő
                                    Fehérvári Károly képviselő   
                                    Tuba Kálmán képviselő
                                   ifj. Rácz József  képviselő 
                                   Sik Gyula alpolgármester
                                   ifj. Raczenböck Kálmán képviselő 
                                  

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester
                                                                     Németh Dóra jegyző

Király  Péter  polgármester  köszöntötte  a  képviselő-testület  tagjait,  az  alpolgármester 
asszonyt,  megállapította,  hogy a képviselő-testület  határozatképes  mivel  a megválasztott  7 
képviselőből 7 fő jelen van. 

A hatályos Szervezeti  és Működési Szabályzat értelmében felkérte Sik Gyula és Fehérvári 
Károly képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Ezt követően ismertette a napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:  

1) Előterjesztés a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló ……./2010. (XII..) szóló rendeletről
Előadó: Németh Dóra jegyző 

2) Előterjesztés   a  nem  közműves  háztartási  szennyvízszállítási  közszolgáltatási  díj 
megállapításáról 
Előadó: Németh Dóra jegyző              

3) A 85/2010. (X.15.) számú határozat visszavonása         
Előadó: Németh Dóra jegyző        

     
1. napirendi pont  
Előterjesztés  a  települési  szilárd  hulladék  kezelésével  kapcsolatos 
közszolgáltatásokról  
Előadó: Németh Dóra jegyző       
            



Németh Dóra jegyző a napirendi ponttal kapcsolatban az alábbiakat adta elő:

A GYŐRSZOL ZRT. 2010. 12.21. napján e-mailben értesítette az önkormányzatokat a 2011. 
évi  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  teendőkről.  Küldött  egy  rendelet-tervezetet  és  egy 
tájékoztató anyagot.  A tájékoztató anyag tartalmazza, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000.  évi  XLIII.  Törvény  24.  §  (2)  bekezdése  értelmében  a  rendelet-tervezetet  meg  kell 
küldeni véleményezésre az észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségnek  véleményezés,  a  megyei  önkormányzatnak  és  a  szomszédos 
önkormányzatoknak tájékoztatás céljából. A rendelet-tervezetet  2010. december 28. napján 
küldtem  meg  érintetteknek,  így  nyilvánvalóan  a  mai  napig  nem  érkezett  válasz  a 
megkeresésemre.  Amennyiben  viszont  az  idén  nem  kerül  kihírdetésre  a  rendelet,  nem 
alkalmazhatók január 01. napjától a díjak. Ha megvárnánk a véleményt és utána alkotnánk 
rendeletet, akkor a remdelet kihírdetése és 2011. 01.01. napja közötti időben kérdéses, hogy ki 
fizeti  meg  a  szemétdíjat  és  mekkora  összegben.  A helyzet  jelenleg  kényszerhelyzet  és  a 
kevésbé törvénytelen megoldás. Amennyiben a Felügyelőség kifogást emel a tervezet ellen, 
módosítani fogjuk a rendeletet.

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 
tárgyában.

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal megalkotta alábbi rendeletét:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
15/2010. (XII.31.) számú Rendelete

a települési  szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint
                           elfogadja a rendeletet.
                           A rendelet-tervezet és a rendelet a melléklet részét képezi.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet
                           Kihírdetéséről.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2010. december 31.

                     
2. napirendi pont   
Előterjesztés   a  nem  közműves  háztartási  szennyvízszállítási  közszolgáltatási  díj 
megállapításáról 

      Előadó: Németh Dóra jegyző
      

Németh Dóra jegyző elmondta, hogy a PANNON-VÍZ Zrt. Végzi 2011. január 01. napjától a 
nem  közműves  háztartási  szennyvízszállítást,  magyarul  a  szippantást.  Ezt  eddig  a 
Kommunális Szolgáltató végezte, alkotott is a testület rendeletet erről, pontosabban a szilárd 
és  folyékony  hulladék  rendelet  elnevezéssel,  most  vizsont  külön  kell  róla  a 
hulladékgazdálkodásról szóló rendelet alapján rendelkezni.  



Mivel  hozzászólás  nem  érkezett  a  polgármester  szavazást  rendelet  el  az  előterjesztés 
tárgyában.

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal  megalkotta alábbi rendeletét:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
16/2010. (XII.31.) számú Rendelete

a nem közműves háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatási díj megállapításáról 

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint
                           elfogadja a rendeletet.
                           A rendelet-tervezet és a rendelet a melléklet részét képezi.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet
                           Kihírdetéséről és a PANNONVÍZ ZRT-nek küldje meg az 
                           Elfogadott rendeletet.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2010. december 31., illetve 2011. január 10.

3. napirendi pont  
A 85/2010. (X.15.) számú Határozat visszavonása                                    
Előadó: Németh Dóra jegyző       
             

Németh  Dóra  jegyző  elmondta,  a  Közigazgatási  Hivatal  szóban  felhívta  a  figyelmet  a 
85/2010.  (X.15.)  számú  határozat  jogellenességéről.  Mint  ismeretes  itt  határoztuk  meg  a 
képviselői  tiszteletdíjakat  .  A  hatályos  előírások  alapján  a  tiszteletdí  megállapításáról 
rendeletben kell rendelkezni, nem pedig határozatban. Mivel tulajdonképpen nem emeltük a 
díjat , nem kell a rendeletet módosítani, viszont helyesbíteni kell a határozat szövegét, ami 
úgy alakulna, hogy a testület a 2010. évre megállapított díjat nem kívánja módosítani, annak 
összege a hatályos  rendelet  értelmében 24.000,-Ft/hó.  Mivel a megbízási  szerződések már 
elkészültek és a MÁK-nak megküldésre kerültek, sőt számfejtve is vannak az új határozat erre 
már nem tartalmaz rendelkezést.

A  polgármester megkérte  a  testületet  először  a  határozat  visszavonásáról,  majd  az  előbb 
ismertetett tartalmú határozat elfogadásáról döntésenek.

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatait:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
124/2010. (XII.30.) számú Határozata

a 85/2010. (X.15.) számú határozat visszavonásáról

                           A képviselő-testület a fenti határozatát, mivel az jogszabálysértő



                           visszavonja.
                           
                           Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének

125/2010. (XII.30.) számú Határozata
a képviselői tiszteletdíjak változatlan mértékéről

                           A képviselő-testület a 2010. évben nem emeli a korábban rendelettel 
                           elfogadott tiszteletdíjat, melynek összege 24.000,Ft/hó.   

                           A jegyző így elkészített megbízási szerződéseit a testület
                           jóváhagyja.

                          
                           

Ezt követően Király Péter polgármester megköszönte a részvételt és 10 órakor a nyilvános 
ülést bezárta. 

k.m.f.

        Király Péter                                                                   Németh Dóra
      polgármester                                                                       jegyző

           Sik Gyula                                                                      Fehérvári Károly
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                         jegyzőkönyv-hitelesítő


	        Király Péter                                                                   Németh Dóra

