JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012 január 09-én (
hétfőn) du. 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Tiszavárkony Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
5092 Tiszavárkony, Endre Király út 37.
Jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján
Buczkó Csaba képviselő
Gyalai Pál képviselő, alpolgármester,
Katona Lászlóné képviselő
Mészáros Zoltán polgármester
Rumpler Györgyné képviselő
Zabláczki Józsefné képviselő
Hatvani Júlia jegyző
Az ülésről igazoltan távol maradt:
Héja Attila képviselő
Mészáros Zoltán polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 képviselőből
6 fő képviselő jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánítja. Megállapítja, hogy Héja
Attila képviselő igazoltan távol maradt. A rendkívüli ülés meghívójában egyetlen napirendi
ponti javaslat volt, ezt szeretné kiegészíteni még egy napirendi ponttal, így a következők
szerinti az ülés napirendi javaslata:
1.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 12/2008.
(VIII.07.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
2.) A közüzemi víz és csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló
21/2009.(XII.16.)önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2011. (XII.21.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
Megkérdezi, hogy más napirendi javaslat van-e? Megállapítja, hogy nincs. Szavazásra
bocsátja a módosított napirendi javaslatot. Megállapítja, hogy a képviselőtestület
egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet
fogadja el:
N A P I R E N D:
1.)A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 12/2008.
(VIII.07.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
2.)A közüzemi víz és csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló
21/2009.(XII.16.)önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2011. (XII.21.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
1.Napirendi pont:
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 12/2008. (VIII.07.)
önkormányzati rendelet módosítása

Mészáros Zoltán: Szóban kiegészíti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez
kapcsolódóan van e kérdés, észrevétel, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Szavazásra
bocsátja az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet. Megállapítja, hogy a képviselőtestület
egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet tervezetet
elfogadja és a következő rendeletet alkotja:
Tiszavárkony Község Önkormányzata
Képviselőtestületének
1/2012.(I.10) önkormányzati rendelete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló
12/2008. (VIII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló
2000 évi XLIII törvény 23 §-ban kapott felhatalmazás, valamint az 57. § (1) bekezdése
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 8. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1)A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 12/2008.
(VIII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2011. (XII.21.) önkormányzati
rendeletet hatályon kívül helyezi.
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 12/2008
(VIII.07.) önkormányzati rendelet 15 § -a helyébe a következő rendelkezés kép:
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
15. §
(1)A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját 2012 január 01-től az önkormányzat
az alábbiak szerint állapítja meg:
a.) Tiszavárkony belterületi ingatlantulajdonos 110 literes kuka heti egyszeri
ürítési díja : 368.- FT + ÁFA, havi díja: 1593.- FT + ÁFA;
b.) Tiszavárkony – szőlői ingatlan tulajdonos 56 kg hulladéknak heti egyszeri
ürítési díja: 118.- FT +ÁFA, havi díja 511.- FT +ÁFA;
c.) Üdülőingatlannal, valamint az időlegesen használt ingatlannal rendelkező
tulajdonos esetén a közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség május 01-től
szeptember 30-ig áll fenn az alábbiak szerint:
ca.)Tiszavárkony – szőlői üdülőingatlannal, valamint az időlegesen
használt ingatlannal rendelkező tulajdonos heti egyszeri 56 kg hulladék
ürítési díj: 118.- FT + ÁFA, havi díja: 511.- FT + ÁFA.
cb.)Tiszavárkony belterületi üdülőingatlannal, valamint időlegesen
használt ingatlannal rendelkező tulajdonos esetén 110 literes kuka heti
egyszeri ürítési díja:368.- FT +ÁFA, havi díja: 1593.- FT + ÁFA;
d.) 70 éven feletti egyedülálló ingatlantulajdonos heti egyszeri 110 literes kuka
ürítési díja: 198.- FT + ÁFA, havi díja:857. - FT + ÁFA,
e.) 70 év feletti nem egyedülálló ingatlantulajdonos díjkedvezményben
részesülhet, ha a háztartásban csak nyugdíjasok élnek és az egy főre eső havi
nyugdíjuk a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el és más
jövedelemmel nem rendelkeznek. Ezen díjkedvezmény megállapítása esetén

heti egyszeri 110 literes kuka ürítési díja 283,- Ft + ÁFA, havi díja: 1225.- FT
+ ÁFA. A díjkedvezmény kérelemre állapítható meg. Jogosultság
megállapítása esetén a kérelem benyújtásától számított egy évre állapítható
meg a díjkedvezmény, a kérelem elbírálására az önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Bizottsága jogosult.
(2)Az önkormányzat a lakossági összes díjból, amely havonta 1593.- Ft + ÁFA/ ingatlan,
az alábbi összegű díjkompenzációt fizeti az ingatlan tulajdonos helyett a
közszolgáltatónak:
f.) 70 éven felüli egyedülálló ingatlantulajdonos esetén 736,- + ÁFA, / hó,
g.) 70 éven felüli nem egyedülálló ingatlantulajdonos esetén, amennyiben ezen
paragrafus (1) bekezdés e.) pontjában foglalt feltételeknek megfelel és a
Szociális és Egészségügyi Bizottság a jogosultságot megállapította, 368.- Ft +
ÁFA / hó.
(3)Az önkormányzat a Tiszavárkony -szőlői lakossági havi összes díjból, amely 721,- FT
+ Áfa, az alábbi összegű díjkompenzációt fizeti az ingatlantulajdonos helyett a
közszolgáltatónak: 210.- FT + ÁFA /hó.
(4)Gazdálkodó szervezet helyett az önkormányzat díjkompenzációt nem fizet.
(5)A közszolgáltatási díj megfizetésére az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen
rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.
(6)Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére, a teljesített
közszolgáltatás alapján számla ellenében, negyedéves bontásban, utólag köteles fizetni.
(7)Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a szolgáltató számára
a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre
állását igazolja.
(8)A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő
díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás
egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.
(9)A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg.
Ezen díjakat kell figyelembe venni a jelen rendelet 8. § (7) és (8), valamint a 14. § (6)
bekezdése szerinti többletszolgáltatás teljesítése esetén is.
(10)A közszolgáltatásnak az önkormányzat által meghatározott díjánál a szolgáltató nem
alkalmazhat magasabb összeget.
(11) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett számla ellenében,
meghatározott időszakonként, utólag köteles fizetni.
2.§
Ez a rendelet 2012 január 01-én lép hatályba.
Tiszavárkony, 2012 január 09

Mészáros Zoltán
Polgármester

Hatvani Júlia
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:2012 január 10
Hatvani Júlia
jegyző
2.)Napirendi pont:

A közüzemi víz és csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló
21/2009.(XII.16.)önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2011. (XII.21.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Mészáros Zoltán: Szóban kiegészíti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van e kérdés, észrevétel, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Szavazásra
bocsátja az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet. Megállapítja, hogy a képviselőtestület
egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet tervezetet
elfogadja és a következő rendeletet alkotja:
Tiszavárkony Község Önkormányzata
Képviselőtestületének
2/2012.(I.10) önkormányzati rendelete
A közüzemi víz és csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló 21/2009.
(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2011. (XII.21.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről

Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990 évi LXV törvény 8. § (4) bekezdésében a 16. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a víziközmű – szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX törvény 93. (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselőtestületének a közüzemi víz és
csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló 21/2009. (XII.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 18/2011. (XII.21.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül
helyezi.
2.§
Ez a rendelet 2012 január 01-én lép hatályba.
Tiszavárkony, 2012 január 09.

Mészáros Zoltán
Polgármester

Hatvani Júlia
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2012 január 10

Hatvani Júlia
Jegyző

Mészáros Zoltán: Megállapítja, hogy a képviselőtestület a rendkívüli ülésének a napirendjei
végére ért. Megkérdezi, hogy napirenden kívül van e kérdés, észrevétel, hozzászólás.

Zabláczki Józsefné: A Somogyi Béla úton lévő gödör egyre veszélyesebb. A baleset
elkerülése érdekében valamit csinálni kellene vele.
Mészáros Zoltán: Már többször nézték azt a gödröt, kővel fel is lett töltve, de újra megnézik,
köszöni a jelzést. Megállapítja, hogy több észrevétel, hozzászólás nincs. Megköszöni a
képviselők aktív munkáját és az ülést du. 16 óra 20 perckor berekeszti.

Kmft.

Mészáros Zoltán
Polgármester

Hatvani Júlia
jegyző

MUTATÓ
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete
2012 január 09-én megtartott ülésén hozott rendeletekről, határozatokról

Tárgy:

Szám:

A települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló
12/2008.(VIII.07.)önkormányzati rendelet
módosításáról

Tiszavárkony Község Önkormányzata
Képviselőtestületének
1/2012 .(I.10.)önkormányzati rendelete

A közüzemi víz és csatornaszolgáltatás
hatósági árának megállapításáról szóló
21/2009.(XII.16.)önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 18/2011.(XII:21.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről

Tiszavárkony Község Önkormányzata
Képviselőtestületének
2/2012.(I.10.)önkormányzati rendelete

Készült: 3 példányban
Készítette:
Piglerné Perván Gabriella
jegyzőkönyvvezető

