HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10. sz. számú jegyzőkönyv
2012. december 10.
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI
187/2012./XII.10./kt.határozat:

-

2012.
december
10-i
rendkívüli
vános ülés napirendjének elfogadása

nyíl-

188/2012./XII.10./kt.határozat:

-

Megállapodás jóváhagyása a köznevelési
Intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről

189/2012./XII.10./kt.határozat:

-

Megállapodás rendszerfüggetlen víziközműelemek tulajdonjogához kapcsolódóan

Zárt ülésen:
190-191/2012./XII.10./kt.határozat: -

Szociális kérelmek elbírálása

RENDELETEI
___________________________________________________________________________
11/2012.(XII.10.)önk. rendelet:

- A 6/2011./IV.15./önkormányzati rendelet a szociális
ellátások helyi szabályozásáról módosításáról

12/2012.(XII.10./önk. rendelet:

8/2012./XI.29./önkormányzati
rendelete
a
7/2005./IV.25./önkormányzati rendelete a települési
hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról módosításáról
hatályon kívül helyezéséről

10. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. év december hó 10.
napján 09,30 órakor a Községháza épületében (Hollád, Fő u. 16.) megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Mózes Marianna polgármester
Gaál Melinda alpolgármester
Mózes Judit képviselő
Sifter Aranka képviselő
Tordai Judit képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla körjegyző
Mózes Marianna polgármester köszönti a nyilvános ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy
a megválasztott 5 fő települési képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést
megnyitja. Javaslatot tesz a rendkívüli nyilvános ülés napirendjére,
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
187/2012./XII.10./kt.határozat:
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. december 10-én tartandó
rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:
Napirend:
1.) Megállapodás jóváhagyása a köznevelési intézmények állami fenntartásba
vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó
létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok
és kötelezettségek megosztásáról a Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-SzókedencsTikos és Vörs Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása által fenntartott Dobó
István Általános Iskola és Óvoda vontakozásában
Előadó: Mózes Marianna polgármester
2.) Megállapodás rendszerfüggetlen víziközmű-elemek tulajdonjogához kapcsolóadóan
Előadó: Mózes Marianna polgármester
3.)Szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
4.) A 8/2012./XI.29./önkormányzati rendelete a 7/2005./IV.25./önkormányzati rendelete a
települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának
megállapításáról módosításáról hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Mózes Marianna polgármester
5.) Egyéb ügyek
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester

1.) Napirend tárgyalása:
Megállapodás jóváhagyása a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével
összefüggő intézmény átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám
átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és
kötelezettségek megosztásáról a Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-SzőkedencsTikos és Vörs Községek Közoktatási Inrtézményfenntartó Társulása által fenntartott
Dobó István Általános Iskola és Óvoda vonatkozásában
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos megállapodás jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Az elhangzott napirenddel kapcsolatos hozzászólás nem hangzott el.
Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a megállapodással, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
188/2012./XII.10./ kt. határozat:
a.) Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a köznevelési feladat
jelenlegi kötelezettje a Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Szőkedencs-Tikos
és Vörs Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása (továbbiakban: Társulás)
és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay u.10.14.
képviseli: Tóth László Norbert tankerületi igazgató) között a Társulás által fenntartott
Dobó István Általános Iskola és Óvoda 2013. év január hó 1. napjától állami
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz
kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek,
jogok és kötelezettségek megosztásáról kötendő megállapodás tartalmát megismerte,
megtárgyalta.
b.) A képviselő-testület a Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Szőkedencs-Tikos
és Vörs Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsát a
megállapodás megkötésére felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
2.) Napirend tárgyalása
Megállapodás rendszerfüggetlen víziközmű-elemek tulajdonjogához kapcsolóadóan
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(Írásos előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Az elhangzott napirenddel kapcsolatos hozzászólás nem hangzott el.

Mózes Marianna polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért az elhangzott megállapodással, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
189/2012./XII.10./ kt. határozat:
Hollád Községi önkormányzat Képviselő-testülete a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek
tulajdon jogához kapcsolódó DRV Zrt.-vel kötendő megállapodás tervezetben foglaltakat
megismerte, megtárgyalta, melyet tudomásul vett és elfogadott. A megállapodás aláírására a
polgármestert felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Mózes Marianna polgármester
3.)Napirend tárgyalása:
Szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2011. (IV.5.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Mózes Marianna polgármester
( Szóbeli előterjesztés)
Mózes Marianna polgármester:
Javasolja, hogy a képviselő-testület a szociális rendelet 21. §. (4) bekezdését módosítsa, mely
szerint a maximum 100.000 Ft összeget 300.000 Ft-ban állapítsa meg.
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a rendelet módosításával, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (XII.10.) önkormányzati rendelete a 6/2011./IV.15./önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról módosításáról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés a)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény 45.§.(1) bekezdésében és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a 8.§.(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

1.§.
A 6/2011./IV.25./önkormányzati rendelet 21.§. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„(4) A kamatmentes visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő formában nyújtható
támogatás évente egy alkalommal adható – maximum 300.000.- Ft-ig terjedő összegben,
amelynek fedezetét a képviselő-testület az éves költségvetésében a szociális juttatások
kiadásnem alatt biztosítja. Kivételes méltánylást igénylő esetben – amennyiben létfenntartást
veszélyeztető élethelyzet, vagy vis maior helyzet áll fenn, akkor a képviselő-testület
maximum 500.000.- Ft-ig terjedő összegben is megállapíthatja a kamatmentes kölcsön
mértékét.
2.§.
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4.) A 8/2012./XI.29./önkormányzati rendelete a 7/2005./IV.25./önkormányzati rendelete
a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának
megállapításáról módosításáról hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Mózes Marianna polgármester
(A rendelettervezet jelen jkv. mellékletét képezi.)
Mózes Marianna polgármester:
A települési önkormányzatok díjmegállapítás joga és kötelessége 2013. január 1-től
megszűnik (Ht. 47.§ (4) bekezdése) és ettől az időponttól kezdve a miniszter jogosult a
közszolgáltatási díj meghatározására a Magyar Energia Hivatal javaslatát követően. Ugyanis
az önkormányzat a Ht. 35.§ d) és e) pontjai értelmében már csak a miniszteri rendeletben
szabályozott kérdéseken túl alkothat szabályokat a hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételének módja és feltételei, valamint az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési
kötelezettség, a díj megfizetésének rendje, és az esetleges kedvezmények kérdéskörében. Míg
a Hgt. tartalmazta, hogy az alkalmazható legmagasabb díjat is az önkormányzati rendelet
határozza meg, addig e lehetősége/kötelezettsége 2013. január 1-étől megszűnik (lásd Hgt.
23.§ f) pontja). A Ht. ezzel 2013. január 1-étől beleavatkozik a települési önkormányzat és a
közszolgáltató között fennálló közszolgáltatási szerződésben rögzített jogviszonyba és díj
megállapítási eljárási rendbe, oly módon, hogy feleslegessé teszi annak lefolytatását. Ugyanis
az a felemás helyzet állt elő, hogy a 2012. december 31-éig hatályos szabályok és az
érvényben lévő közszolgáltatási szerződések értelmében a közszolgáltató benyújtja az
önkormányzatoknak a 2013. évi díjkalkulációt, amelynek alapján az önkormányzatnak el
kellene fogadnia a rendeletét, de annak a rendelkezéseit csak 2013. január 1-étől lehetne
alkalmazni. Ugyanakkor, ha ezt megteszi, akkor arról is gondoskodnia kell, hogy 2013. január
1-étől a helyi rendeletéből hatályon kívül helyezze a díjra vonatkozó rendelkezéseket, mert
azok megalkotására 2013. január 1-étől már nem lesz felhatalmazása.
Fentiek értelmében a helyi önkormányzatok rendeleteinek 2013. január 1-én hatályos szövege
a 2013. évre vonatkozó díjat nem tartalmazhat. Azt azonban nem tartom jogszabálysértő

megoldásnak, ha a rendelet a 2012. évi díjakat a továbbiakban is tartalmazni fogja, de ekkor
annak a rendelet szövegéből, mellékletéből egyértelműen ki kell tűnnie, hogy azok a 2012.
évre vonatkoznak.
A díj megállapításról szóló miniszteri rendelet még nem került megalkotásra. Így annak
megjelenéséig egy átmeneti időszak kezdődik 2013. január 1-ével. Ebben az átmeneti
időszakban a Ht. 91.§-a értelmében a törvény közvetlenül a közszolgáltatónak ad lehetőséget
a közszolgáltatási díj megállapítására az alábbi két módon:
- A Ht. 91.§ (2) bekezdés szerint a közszolgáltató bruttó 4,2 %-al emelhet a 2012. december
31-én hatályos helyi rendeletben meghatározott díjakhoz képest. A közszolgáltatási díj
jogszabálynak megfelelő alkalmazását a Magyar Energia Hivatal ellenőrzi a Ht. 48.§-a
alapján és igen komoly eszközöket kapott a jogszabálysértő díjalkalmazás szankcionálására.
2013. január 1-től már az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatos panaszok nem
a jegyzőre, vagy az önkormányzatra fognak tartozni, hanem a fogyasztóvédelmi hatóságra
(Ht. 83.§ (1) bekezdés). A Ht. 83.§ (1) bekezdése szerint ezekben az eljárásokban a
társasházak is fogyasztónak fognak minősülni.
A közszolgáltató által 2012. november-december hónap folyamán benyújtott díjkalkuláció a
2013. évre kell, hogy vonatkozzon a megkötött közszolgáltatási szerződés értelmében, így
annak elfogadására a települési önkormányzat a díjmegállapító hatáskörének 2013. január 1-ei
megszűnése miatt már nem jogosult!
Ez egyben azt is jelenti, hogy 2013. január 1-étől a közszolgáltatási díjakat az
ingatlantulajdonosok és így a települési önkormányzat is a közszolgáltató honlapján fogja
megtalálni (Ht. 53.§ (2) bekezdés b) pontja).
- A Ht. 91.§ (4) bekezdés alapján a közszolgáltató kezdeményezheti a Ht-ban előírt 4,2%-nál
magasabb közszolgáltatási díj megállapítását is, ha azt a Magyar Energia Hivatal jogerős
határozatában előzetesen jóváhagyta. Az általános szabályoktól eltérően az átmeneti
időszakban a közszolgáltató a Magyar Energia Hivatal határozatának jogerőre emelkedését
követően alkalmazhatja az árat és nem a miniszteri rendelet megjelenésétől.
Erre a díjmegállapításra abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat és a területén
szolgáltató közszolgáltató között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó
(ez nem csak közszolgáltatási szerződés lehet) szerződés alapján az önkormányzat és a
közszolgáltató ISPA/KA, vagy KEOP-os pályázaton támogatást nyert és abból
hulladékgazdálkodási beruházást (pl.: hulladéklerakó korszerűsítése vagy eszközpark
fejlesztése stb.) fejleszt vagy üzemeltet. Ez a kitétel szinte valamennyi önkormányzatra igaz.
Azt azonban meg kell vizsgálni, hogy az a közszolgáltató végzi a közszolgáltatást, akivel az
önkormányzat a beruházást megvalósította. Ha nem, akkor közöttük ilyen szerződéses
kapcsolat nem áll fenn és így a 4,2 %-nál magasabb közszolgáltatási díj alkalmazásának sincs
alapja.
Mindezeket figyelembe véve a testület által megalkotott 11/2012./XI.27./önkormányzati
rendeletét a 2013.évi hulladékszállítási díjjal kapcsolatosan javasolja hatályon kívűl helyezni.
A képviselő-testület tagjai a polgármester szóbeli előterjesztésében és a rendelettervezetben
foglaltakat megismerte, megtárgyalta.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012.(XII.10.) önkormányzati rendelete a 8/2012./XI.29./önkormányzati rendelete a a
7/2005./IV.25./ önkormányzati rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás
rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról módosításáról hatályon kívül
helyezéséről
Hollád Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete
(továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
A Képviselő-testület a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a
közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 7/2005./IV.25./önkormányzati rendetét
módosító 8/2012./XI.29./önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.
2.§.
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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

