HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5.számú
JEGYZŐKÖNYV
2009. július 6.
NYÍLT ÜLÉS
HATÁROZATAI
59/2009./VII.6./kt.határozat:

- 2009. július 6-i ülés napirendjének elfogadása

60/2009./VII.6./kt.határozat:

- Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
kijelölési jogához hozzájárulás megadása

61/2009./VII.6./kt.határozat:

-

Somogy Kéményseprő-Mester Kft.
kéményseprési közszolgáltatásra tett
ajánlatának tárgyalása

Zárt ülésen:
62-63/2009./VII.6./kt.határozat:

- Kamatmentes kölcsön megállapítása
iránti kérelmek elbírálása

RENDELETEI
___________________________________________________________________________
9/2009./VII.6./sz.rendelet:

- az önkormányzati rendeletek jogharmonizációs záradékkal történő ellátásáról

10/2009./VII.6./sz.rendelet:

- víziközmű hozzájárulás összegéről

5.sz.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 6-án 9,00
órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u.16.) megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Kungli János képviselő
Mózes Nándorné képviselő
Sifter Aranka képviselő
Igazoltan távol van: Gaál József alpolgármester
Bakonyi Lászlóné képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző
Mózes Marianna polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
nyilvános ülése határozatképes, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a tárgyalandó napirendi pontokra.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
59/2009./VII.6./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. július 6-i ülésén az alábbi
napirendet tárgyalja:
Napirend: 1.) Önkormányzati rendeletek jogharmonizációs záradékkal történő ellátásáról
rendeletalkotás
Előadó: Török Csilla körjegyző
2.) Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás kijelölési jogához hozzájárulás
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.) Somogy Kéményseprő-Mester Kft. kéményseprési közszolgáltatásra tett ajánlatának tárgyalása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4.)

Rendeletalkotás
víziközmű
hozzájárulás
10/2003./VIII.12./sz. rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Mózes Marianna polgármester

5.) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

megálallapításáról,

1.) Napirend tárgyalása
Önkormányzati rendeletek
rendeletalkotás

jogharmonizációs

záradékkal

történő

ellátásáról

Előadó: Török Csilla körjegyző
(Rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
Török Csilla:
Tájékoztatja testület tagjait, hogy az önkormányzati rendeletek jorharmonizációjának
folyamatában egy újabb állomás érkezett el. Az önkormányzatnak jelentéstételei
kötelezettségei volták már korábban is, amelyben megállapításra került, hogy mely
rendeletekre terjed ki az irányelv hatálya. Meg kellett vizsgálni, hogy mely rendelet tartalmaz
engedélyezési eljárás (pl. közterület-használat, település címerének használatára vonatkozóan
stb.), vagy más- a szolgáltatás tartalmát érintő- korltázoást, követelményt, tilalmat (pl.
meghatározott szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybe vétele, meghatározott jogi
formában történő működés, minimális, vagy maximális díjszabás előírása). Fentiek esetében
meg kell vizsgálni, hogy megfelelnek-e a rendelkezések a megkülönböztetésmentesség, a
szükségesség, valamint az arányosság követelményénének. Amennyiben az állapítható meg,
hogy az adott rendelkezés megfelel a fent említett hármas követelménynek, az adott rendeleti
tárgykörrevonatkozó egyéb követelményeknek, a rendelkezést nem szükséges módosítani, az
továbbra is fenntartható. Amennyiben azonban az adott norma nem felel meg az irányelvben
előírt követelményeknek, módosításuk, vagy hatályon kívül helyezésük szükséges.
Amennyiben a már felülvizsgált rendeleteket érintő magasabb szintű jogszabályok
módosulnak, a hazai vonatkozó módosított jogszabályokkal harmoniálni kell a rendeletet. A
felülvizsgált rendelet tervezetét elfogadásra a képviselő-testület/közgyűlés elé kell terjeszteni.
Az irányelv 44. cikkének (1) bekezdése szerint, amikor a tagállamok elfogadják az irányelv
átültetéséhez szükséges rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell az irányelvre. A hivatkozás
módját a tagállamok magjuk határozzák meg. Ennek értelmében az alábbi jogharmonizációs
záradékkal kell ellátni az érintett önkormányzati rendelet: “E rendelet a belső piaci
szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való
megfeleltetést szolgálja.” Amennyiben a felülvizsgálat során az kerül megállapításra, hogy a
rendelet a szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan korlátozó rendelkezést tartalmaz, úgy a
rendelet-tervezethez – készített előterjesztésben a korlátozó rendelkezést fenntartását az
irányelv 9.cikk (1) bekezdésében, a 15.cikk (3) bekezdésében, a 25 cikk (1) bekezdésében
meghatározott kritériumok alapján indokolni kell.
Az önkormányzat rendeletei közül záradékolni szükséges az alábbiakat:
17/2004./IX.28./sz. rendelet a helyi Hulladékgazdálkodási Tervről, 12/2005./X.27./sz.
rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi
CXL.tv. végrehajtásáról,
12/1993./XII.21./sz. rendelet az önkormányzatitulajdon és
vagyongazdálkodás szabályairól, 9/2004./IV.16./sz. rendelet a helyi közművelődésről.
Kérdőívet kell kitöltetni, előterjesztés indoklással, valamint záradékkal ellátni a
10/2005./IX.26./sz. rendelet a temetőkről és a temetkezésről, a 19/2008/XI.25./sz. rendelet az
ívóvíz 2009.évi díjáról, a 20/2008./XI.25./sz. rendelet a szennyvízcsatornaszolgáltatás díjáról,
a 7/2005./IV.25./sz. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a
közszolgáltatás díjának megállapításáról, az 5/2007./III.26./sz. rendelet a képviselő-testület és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ezen utóbbi rendeletek a képviselő-testület soron következő ülésein fogja előterjeszteni
jóváhagyás végett.
A képviselő-testület tagjai a szóbeli előterjesztésben foglaltakat, és a rendelettervezetben
foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2009./VII.6./sz. rendelete
az önkormányzati rendeletek jogharmonizációs záradékkal történő ellátásáról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belsőpiaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelvből fakadó egyes önkormányzati feladatok végrehajtásával
kapcsolatosan – az önkormányzati rendelet jogharmonizációs záradékkal történő ellátására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A 17/2004./IX.28./sz. rendelet a helyi Hulladékgazdálkodási Tervről a következő 5.§-al
kiegészül:
“5.§. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.”
2.§.
A 12/2005./X.27./sz. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004.évi CXL.tv. végrehajtásáról a következő 7.§.-al kiegészül:
“7.§. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.”
3.§.
A 12/1993./XII.21./sz. rendelet az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól
a következő 9.§.-al kiegészül:
“9.§. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.”
4.§.
A 9/2004./IV.16./sz. rendelet a helyi közművelődésről a következő 9.§-al kiegészül:
“9.§. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.”

5.§.
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatálya.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak
szerint.
2.) Napirend tárgyalása
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás kijelölési jogához hozzájárulás
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képvsiselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
60/2009./VII.6./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás jelölje ki a Cikói Hulladékkezelő központ és a “100 déli
önkormányzathoz tartozó” egyéb vagyontárgyak (átrakó állomások, hulladékudvarok,
szelektív gyűjtőszigetek, gépjárművek) üzemeltetőjét.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.) Napirend tárgyalása.
Somogy Kéményseprő-Mester
latának tárgyalása

Kft.

kéményseprési

közszolgáltatásra

tett

aján-

Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Az írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
61/2009./VII.6./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Kéményseprő-Mester Kft.
(Kaposvár, Rákoczi tér 9-11.)
kéményseprő közszolgáltatással kapcsolatos írásos
bemutatkozását megismerte, megtárgyalta. A képviselő-testület a község közigazgatási
területén jelenleg közszolgáltatást végző cég munkájával elégedett, a közeljövőben
változtatni nem kíván. Egyúttal megköszöni a Somogy Kéményseprő-Mester Kft.
megkeresését.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

4.) Napirend tárgyalása
Rendeletalkotás víziközmű hozzájárulás megállapításáról, 10/2003./VIII.12./sz. rendelet
hatályon kívül helyezése
Előadó: Mózes Marianna polgármester
Mózes Marianna:
A képviselő-testület 2003-ban megalkotta a 10/2003./VIII.12.sz. rendeltét a víziközmű
hozzájárulás összegének megállapításáról, de magában a rendelet preambulumában Vörs
községről, és gázközmű fejlesztés hozzájárulás beszél, egyértelmű, hogy annak idején elírás
történt. A rendelet 1.§. a víziközmű hozzájárulás összegét 35.000.- Ft-ban állapította meg.
Javasolja a testületnek, hogy a tartalmilag és formailag hibás rendeletét helyezze hatályon
kívül, és helyette alkossaon egy új, a jogszabályi előírásoknak megfelelő rendeletet. A
víziközmű hozzájárulás összegét javasolja változatlanul 35.000.- /ingatlan összegben
megállapítani.
Valamint tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az 1997.évi LXXVIII.tv. 28.§.(2) bekezdése
a témában mit ír elő. „(2) Ha a kiszolgáló utat, illetőleg közművet a települési önkormányzat
megvalósította, annak költségét részben, de legfeljebb a költségek 90%-áig az érintett
ingatlanok tulajdonosaira átháríthatja. A hozzájárulás mértékét és a megfizetés módját a
települési önkormányzat rendelettel szabályozza. Az útépítési és közművesítési hozzájárulás
nem róható ki, ha az út- és közműépítéshez szükséges terület kialakítása érdekében korábban
lejegyzett telekrészért járó kártalanítás összegének megállapítása során az út és a közmű
megépítéséből eredő értéknövekedést figyelembe vették.”
A képviselő-testület tagjai a polgármester asszony szóbeli előterjesztésében foglaltakat
megismerte, megtárgyalta.
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2009./VII.6./sz. rendelete
az ívóvíziközmű hozzájárulásról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
A rendelet célja
A rendelet célja, hogy az önkormányzat a ívóvíziközművek fejlesztési költségeihez történő
tulajdonosi hozzájárulás mértékét és annak rendjét szabályozza.
2. §.
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed Hollád község közigazgatási területére.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed azokra a ívóvíziközművekre amelyek kiépítését Hollád
Község Önkormányzata saját elhatározásából, vagy az érdekeltek együttműködésével
valósítja, vagy valósította meg, illetve amelyek az érdekeltek beruházásában valósulnak,
vagy valósultak meg.
3. §.
Értelmező rendelkezések
(1) Víziközmű: ívóvóvíz törzshálózat, valamint az ivóvíz bekötővezeték.
(2) Érdekelt: az ívóvíziközmű hálózat mentén fekvő ingatlanok tulajdonosai.
4. §
Általános rendelkezések
(1) Az önkormányzat saját elhatározásából, vagy az érdekeltekkel együttműködésben
megvalósuló ívóvíziközmű költségeit az e rendeletben meghatározottak szerint részben a
közvetlenül érintett ingatlanok tulajdonosaira lehet hárítani.
(2) A nem önkormányzati beruházásban épült, de az önkormányzat tulajdonába átadott
víziközművekre történő csatlakozás esetén is víziközműfejlesztési hozzájárulást kell
fizetni.
(3) Magánszemély által megfizetett közműfejlesztési hozzájárulásból külön jogszabály
szerint visszatérítés igényelhető.
5. §
A víziközműfejlesztési hozzájárulás mértéke vízvezeték esetében
(1) A községi ívóvíz hálózatra való csatlakozásért az érdekeltek közműfejlesztési
hozzájárulást fizetnek az önkormányzat részére az 1. sz. melléklet szerint.
(2) A rákötési engedély csak a víziközműfejlesztési hozzájárulás befizetését követően adható
ki.
(3) Az üzemeltető az ingatlan közműhálózatra való csatlakoztatását csak a rákötési engedély
kiadása után végezheti el.
(4) Az ivóvízellátást szolgáló hozzájárulás megfizetésével szerzett ellátási jogosultság nem
személyhez, hanem az ingatlanhoz, a lakáshoz vagy a lakrészhez kötődik.
(5) Utólagos közműcsatlakozás esetén a csatlakozás kiépítésének minden költsége az
érdekelt fogyasztót terheli.

6. §.
A közműfejlesztési hozzájárulás kivetésével kapcsolatos rendelkezések
(1) Ha az érdekelt az 5. § (1) bekezdés szerinti közműfejlesztési hozzájárulást pénzbeni
befizetéssel nem teljesíti, az érdekeltségi egységnek megfelelő összeg megfizetésére kell
kötelezni.
(2) A hozzájárulás fizetésére vonatkozó kötelezettséget az érintettekkel határozatban kell
közölni.
7. §.
Záró rendelkezések
(1) A közműfejlesztési hozzájárulásokból befolyó összegeket a községi ívóvíziközmű
felújítására, fejlesztésére kell fordítani.
(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a
10/2003./VIII.12./sz. rendelet hatályát veszti.
8.§.
Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.
5.) Egyéb ügyek
5.1.Zárt ülés elrendelése
A képviselő-testület egyhangúlag a továbbiakban tárgyalandó ügyekre – jellegük miatt – zárt
ülést rendel el.

k.m.f.t.
Mózes Marianna
polgármester

Török Csilla
körjegyző

