MUTATÓ
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 23-án megtartott
nyílt testületi üléséről
Tárgy:

Hat. – Rend. száma:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. június 23-i nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyására

24/2014.(VI.23.)Kt.sz.

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

12/2014.(VI.23.)önk.rend

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felbontására

25/2014.(VI.23.) Kt.sz.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére
a Vetikom Nonprofit Kft-vel

26/2014.(VI.23.) Kt.sz.

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Tájékoztatójának jóváhagyására a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer 2013. évi működéséről

27/2014.(VI.23.) Kt.sz.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 2013. évi üzemeltetési
tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyására

28/2014.(VI.23.) Kt.sz.

Önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi
felhívás elfogadásáról

29/2014.(VI.23.) Kt.sz.

A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 23/2013 (XII.23.)
önkormányzati rendelet módosítására
13/2014.(VI.23.)önk.rend
A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2014.(VI.23.)önk.rend

A 2013. évi adóztatási tevékenység értékeléséről
szóló tájékoztatóról

30/2014.(VI.23.) Kt.sz.

Vezseny Damjanich utcai ingatlan önkormányzati tulajdonba adása 31/2014.(VI.23.) Kt.sz.
Vezseny település közvilágításának korszerűsítésére

32/2014.(VI.23.) Kt.sz.

2
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 23-án
megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye:

Községháza
Vezseny, Templom u. 1.

Az ülés vezetője:

Szabó Ferenc polgármester

Jelen vannak:

Fábián János
Varga Károly képviselők

Az üléstől távolmaradt:

Ács László
Deák Péter képviselők

Az ülésen meghívottként jelen van:

Balláné Berecz Enikő aljegyző
Kormosné Lukács Katalin gazdálkodási főelőadó

Szabó Ferenc köszönti a testületi ülés résztvevőit. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes. Az 5 képviselőből 3 fő (60%) jelen van. Javaslatot tesz a
jegyzőkönyvvezetőjére Kerékgyártó Csilla személyében. Továbbá javaslatot tesz az ügyrend
menetére:
Napirend:
1. Költségvetési előirányzat módosításra javaslat
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
3. A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény tájékoztatója a
Könyvtárellátási Szolgáltató rendszer 2013. évi működéséről
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
4. Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. évi üzemeltetési
tevékenységéről
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
5. Rendeletmódosítási javaslat
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző
6. 2013. évi adózási tevékenység értékelése
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
7. Bejelentések
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Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 3 fő – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2014.(VI.23.) Kt. számú határozata
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23-i nyílt ülése
napirendjeinek jóváhagyására
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. június 23-i nyílt ülése
napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá:
Napirend:
1. Költségvetési előirányzat módosításra javaslat
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
3. A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény tájékoztatója a
Könyvtárellátási Szolgáltató rendszer 2013. évi működéséről
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
4. Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. évi üzemeltetési
tevékenységéről
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
5. Rendeletmódosítási javaslat
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző
6. 2013. évi adózási tevékenység értékelése
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
7. Bejelentések
Erről értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
3. Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben
4./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
I.
Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 3 fő – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014. (VI. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 34.§-a alapján az önkormányzat a 2/2014.(II.05.) számú rendelet
(továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:
1.§ (1) Az Ör. 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
72.714 E Ft Költségvetési bevétellel
84.114 E Ft Költségvetési kiadással
8.400 E Ft Költségvetési egyenleggel, melyből
968 E Ft működési
7.432 E Ft felhalmozási
állapítja meg.”
(2)
Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a
finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a
képviselő-testület.
2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Vezseny, 2014. június 20.
Szabó Ferenc
Polgármester

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

II.
Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 3 fő – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2014. (VI.23.) Kt. számú határozata
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felbontására
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Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV
törvény 34.§ (3) bekezdése és a 90.§ (8) bekezdése, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:212.§-a alapján aVetikom Nonprofit Kft-vel (5093 Vezseny, Templom
utca 1.) 2012. december 18-án megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést –
közös megegyezéssel – 2014. június 30. napi hatállyal felbontja.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Erről értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
3./ Vetikom Nonprofit Kft 5093 Vezseny, Templom utca 1.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 3 fő – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2014. (VI.23.) Kt. számú határozata
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére a Vetikom Nonprofit Kftvel
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény13.§ (1) bekezdés 19. pontja alapján - figyelemmel a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény ( továbbiakban) Ht.)34.§-ára a
hulladékszállítási közszolgálati szerződést a Vetikom Nonprofit Kft-vel a mellékelt
tartalommal jóváhagyja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Erről értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön,
2./ Vetikom Nonprofit Kft. Ügyvezetője Vezseny, Templom u. 1.
3./ Szabó Ferenc polgármester helyben
4./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző Tiszajenő
5./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
26/2014.(VI.23.) Kt. számú határozat melléklete
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Vezseny Községi Önkormányzat (5093 Vezseny, Templom u. 1.)
polgármester), mint megrendelő – a továbbiakban Megrendelő,
másrészről

képviseli Szabó Ferenc

6

Vetikom Nonprofit Kft (székhely: Vezseny, Templom u.1. cégjegyzékszám: 16-09-014442/4,
adószám: 24074960-2-16;
KÜJ:103067447 KTJ: 101744543, KSH-:24074960-3811-572-16),képviseli: Kerékgyártó Csilla
ügyvezető) mint közszolgáltató – a továbbiakban Közszolgáltató,
(együttes elnevezés esetén: Szerződő Felek) között az alábbi feltételekkel:
I. A SZERZŐDŐ FELEK KIJELENTÉSEI
1.

A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötése képviseleti szabályait, valamint
harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségeit nem sérti.
2.
A Közszolgáltató kijelenti, hogy a székhelye szerint illetékes cégbíróságon bejegyzett
nonprofit gazdasági társaság, a jelen szerződés megkötése képviseleti és cégszabályait, valamint
harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségeit nem sérti.
3.
A Közszolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti - nem veszélyes hulladék kezelés tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, tárgyi, technikai és személyi
feltételekkel rendelkezik.
II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
4.

A Megrendelő megrendeli, a Közszolgáltató elvállalja Vezseny község közigazgatási területén
keletkező szilárd kommunális hulladék heti egyszeri gyűjtését, szállítását a Kétpói Regionális
Hulladékkezelő Telepre, valamint a lakossági szilárd kommunális hulladékon belül a papír, üveg
és műanyag frakciók szelektív gyűjtését.
5.
Szerződő felek a jelen Szerződés hatályba lépésének időpontjára figyelemmel rögzítik, hogy a
lakossági szilárd kommunális hulladék begyűjtése minden héten, keddi napon történik.
III. A HULLADÉK GYŰJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA
Hulladékszállítás
6.

A lakossági hulladék gyűjtése zárt rendszerű járművel, heti gyakorisággal házhoz menő
begyűjtési rendszerben a Közszolgáltató által készített járatterv alapján történik.
7.
A lomtalanítás évente egyszer, házhoz menő begyűjtési rendszerben történik.
8.
A lakosság szelektíven gyűjtött újrahasznosítható anyagait havonta egy alkalommal házhoz
menő begyűjtési rendszerben gyűjti be a Közszolgáltató. A papírt kötegelve, összekötve; a PET
palackot, fóliát zsákban összekötve lehet a hulladéktároló mellé kitenni.
Hulladéklerakás
9.

Szerződő felek rögzítik, hogy a hulladék lerakása a Kétpói Regionális Hulladékkezelő Telepen
történik.
IV. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, MEGHATÁROZÁSA

10.

Vezseny község közigazgatási területén keletkező települési szilárd kommunális hulladék
gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása heti gyakorisággal történik. A fizetendő hulladékkezelési
közszolgáltatási díjat a szerződés melléklete tartalmazza
11.
A jelen szerződés szerint meghatározott közszolgáltatási díjat a közszolgáltatást igénybe vevő
lakosok illetve Önkormányzati intézmények kötelesek megfizetni a Közszolgáltató részére a
Közszolgáltatóval kötendő egyedi közszolgáltatási szerződések alapján.
12.
A települési hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás díj megállapításának ki kell terjednie
a közszolgáltatás teljesítésének gyakoriságára és módjára, a teljesítés helyének, a díjfizetési
feltételeknek és módoknak a megállapítására.
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13.

A közszolgáltatási díj nem tartalmazhat indokolatlan megkülönböztetést a különböző
fogyasztók, illetve fogyasztói csoportok között.

14.

A közszolgáltatási díj megállapítása az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi
díjtételek meghatározásával történik. Az egységnyi díjtétel a gyűjtőedényzet egyszeri ürítési díja.
Az egységnyi díjtételek a számlázás költségeit is tartalmazzák.

15.

A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és az ürítések mennyiségének, illetve
gyakoriságának a szorzata.

16.

A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében költségelemzést és
díjkalkulációt készíteni. Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett
más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének
módszerét is alkalmaznia kell.
V. KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ SZÁMLÁZÁSA

17.

Felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltató maga szerződik a lakossággal, és maga szedi be
a közszolgáltatási díjat a lakosoktól.
18.
A díjfizetés díjbeszedő személy közreműködésével történik havonta. Késedelmes fizetés
esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat kerül felszámításra.
19.
A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, kamat adók
módjára behajtható köztartozás
VI. KÖTELEZETTSÉGEK
A Közszolgáltató kötelezettségei
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

28.

A Közszolgáltató kötelezi magát a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására.
A Szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató a hulladék átvételével szerzi meg annak
tulajdonjogát, és ettől az időponttól viseli a kárveszélyt.
A Közszolgáltató köteles a hulladékot átvenni és a hatályos jogszabályoknak, illetve hatósági
előírásoknak megfelelően elszállítani a 10. pontban meghatározott ártalmatlanító helyre.
A Közszolgáltató a hulladék mennyiségéről számítógépes nyilvántartást vezet, és a
jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét rendszeresen teljesíti.
A Közszolgáltató köteles a begyűjtés során elszóródott valamint közterületen elhagyott vagy
ellenőrizetlenül elhelyezett hulladékot elszállítani és kezelni.
Ha a hulladékgyűjtő edény igazoltan a Közszolgáltató hibájából rongálódik meg, a Szolgáltató
kártérítésre, ill. az edény cseréjére köteles, amelyről nyilvántartást vezet.
A Közszolgáltató nem köteles kiüríteni azt az edényt, amelyik:
- túlsúlyos (max. : 25 kg/120 l-es edény);
- ha nem a Szolgáltató hibájából sérült;
- későn lett kihelyezve;
- veszélyes hulladékot tartalmaz;
- folyékony halmazállapotú hulladékot tartalmaz;
A közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás
tapasztalatairól a települési önkormányzat képviselő-testületét legalább évenként egyszer
tájékoztatja,

29. A közszolgáltató a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási
rendszer működtet (hely, telefonszám, rendelkezésre állási idő megjelölése) a fogyasztói panaszok és
észrevételek elintézési rendjének megállapítása, a panaszok kivizsgálása után a bejelentő írásban
történő tájékoztatja
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30. A szolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű,
gép, eszköz, berendezést folyamatosan biztosítani valamint a szükséges létszámú és képzettségű
szakembert alkalmazni.
31. A szolgáltató köteles a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez
szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzésére.
A Megrendelő kötelezettségei
32. Megrendelő kötelezi magát, hogy minden információt a Közszolgáltató rendelkezésére bocsát,
amely a szolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges. E körben a Megrendelő
kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg átadja a
Közszolgáltató részére térítésmentesen a hulladékszállításra vonatkozó azon adatokat tartalmazó
listát, amelyek az egyedi szerződések megkötéséhez és hátralék kezeléséhez szükségesek, továbbá
amelyből megállapítható, hogy mely háztartások kötelezettek a közszolgáltatás igénybevételére.
Az ügyfelek az ingatlannál keletkező változásokat közvetlenül a Közszolgáltatónak jelzik.
33. .A Megrendelő biztosítja a Közszolgáltató részére jelen szerződés II. pontjában meghatározott
tevékenység végzésére jelen szerződés időtartamára a kizárólagos közszolgáltatási jogot.
VII. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE
34. Ha az érintett felek a vitát közvetlen tárgyalások útján nem tudják rendezni, a Szolnoki Városi
Bíróság, illetékességét fogadják el.
VIII. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE
35. A szerződő felek a jelen szerződést határozott időtartamra, 2014. június 30-tól 2019. június 29ig kötik.
36.
Jelen szerződés megszűnik:
a.) a szerződésben meghatározott időtartam lejártával;
b.) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.
c.) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,
d.) felmondással .
37.
38.
39.

Jelen szerződés rendkívüli felmondással hat hónapos felmondási idővel szüntethető meg.
Ha
a közszolgáltató nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
engedéllyel vagy az OHÜ által kiállított minősítő okirattal a Megrendelő 30 napon belül a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 6 hónapos határidővel felmondja.
Az önkormányzat a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha:
a. a közszolgáltató – a közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat
vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság
jogerősen megállapította,
b. a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan
súlyosan megsértette.

40.A közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha az önkormányzat a
közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a közszolgáltató felszólítása ellenére –
súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás
teljesítését.
A felmondást a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal az ok részletes megjelölésével lehet
foganatosítani.
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IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
41. A szerződés értelmezésére és jelen szerződésben nem szabályozott rendelkezésekre vonatkozóan
Magyarország hatályos jogszabályai az irányadóak.
42. A Felek joghatályos nyilatkozatra felhatalmazott képviselői:
Megrendelő részéről: Vezseny Község Önkormányzatának Polgármestere
Közszolgáltató részéről: Kerékgyártó Csilla ügyvezető
43.A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt 4 eredeti példányban (2 példány Megrendelőé, 2 példány Közszolgáltatóé) jóváhagyólag
írják alá.
Vezseny, 2014. június 30.
………………………………………..
Vezseny Község Önkormányzat
Megrendelő
Képviseletében: Szabó Ferenc
polgármester

………………………………………..
Közszolgáltató
Képviseletében: Kerékgyártó Csilla

Melléklet
Nettó szolgáltatási díjak:
Vezseny Község Önkormányzata
Érvényes 2013. február 01-től
Hulladékgyűjtő edényzet mértéke Az edényzet egyszeri
(liter)
ürítési díja/Ft (NETTÓ)
1
2.
3.

A.
120
240
1.100

III.

B
301
602
2760

Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 3 fő – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2014.(VI.23.) Kt.sz. határozata
A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény tájékoztatójának
jóváhagyására a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2013. évi működéséről

10
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta a Verseghy Ferenc Könyvtár
és Közművelődési Intézmény tájékoztatóját a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2013. évi
működéséről, melyet tudomásul vesz.
Erről értesülnek:
1./ Szabó Ferenc polgármester helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
3./ Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 5000 Szolnok, Kossuth tér 2.
IV.
Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 3 fő – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2014.(VI.23.) Kt.sz. határozata
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 2013. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló
beszámoló jóváhagyására
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt / 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5./ 2013. évi üzemeltetési tevékenységéről
szóló beszámolót, melyet tudomásul vesz.
Erről értesülnek:
1./ Szabó Ferenc polgármester helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
V.

Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

1.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 3 fő – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2014.(VI.23.) Kt.sz. határozata
Önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás elfogadásáról
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály törvényességi felhívását
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„A temetőről és a temetkezési tevékenységről ” szóló 23/2013. (XII.23.) önkormányzati
rendeletével kapcsolatban tudomásul veszi és gondoskodik a törvényes állapot helyre
állításáról.
Határidő: 2014. június 29.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.)
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete helyben
2.)
Szabó Ferenc polgármester helyben
3.)
Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
4.)
JNSZ Megyei Kormányhivatal Törvényességi, ellenőrzési és felügyeleti főosztály
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 3 fő – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelete
A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 23/2013 (XII.23.)
önkormányzati rendelet módosítására
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdés d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában és a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6.§ (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva – figyelemmel a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2013. évi CCLI. törvény 27.§-ra - a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló 23/2013 (XII.23.) önkormányzati rendelet / továbbiakban: Ör/
módosítására a következőket rendeli el:
1.§
Az Ör. 9 §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Sírjelet csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa
felhatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el az üzemeltető engedélyével.”
2.§
Az Ör. 4.§. helyére a következő rendelkezés lép:
„4.§ (1) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani,
tilos minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést sértheti.
(2) Hulladékot kizárólag csak az arra kijelölt helyen lehet elhelyezni.
(3) A temető folyamatosan nyitva tart. A ravatalozó nyitásáról, zárásáról és takarításáról az
üzemeltető gondoskodik.
(4) Temetőben tilos átjárni, járművel közlekedni, kivéve
a.) súlyos mozgássérültet szolgáló jármű
b.) temetkezési tevékenységben résztvevő jármű
(5) Az üzemeltető munkavégzés céljából behajtó járműveknek behajtási engedélyt adhat.
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(6) A temetőbe állatot bevinni, vakvezető kutya kivételével tilos
(7) A temetőben végzendő bármilyen munka időpontját - a sírgondozás és a sírok beültetése
kivételével – be kell jelenteni az üzemeltetőnek , építési és bontási anyagot a temetőbe be- és
kiszállítani, ilyen jellegű munkát végezni csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad.”
3.§. Az Ör. 9.§ (1) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
„ (1) Sírhelyek, sírboltok, urnafülkék méretei:
a) A sírhelyek méretei:
aa) egyes sírhely mérete 210 x 90 cm, mélysége 2 m,
ab.) kettős sírhely mérete 210 x 190 cm, mélysége 2 m
b) A sírboltok méretei:
ba.) kétszemélyes 200 x 210 cm, mélysége: 200 cm,
bb.) három személyes 200 x 300 cm, mélysége: 200 cm,
bc.) négy személyes 200 x 400 cm, mélysége: 200 cm.
A sírok egymástól való távolságának legalább 60 cm-nek kell lennie. „
4.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Szabó Ferenc
Polgármester

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

2.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 3 fő – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2014. (VI.23.) önkormányzati rendelete
A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2009.(II.13.) önkormányzati
rendeletét ( a továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az Ör. 8.§ (2) bekezdésében a „legfeljebb” szövegrész helyébe a „legalább” szöveg lép.
2.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Szabó Ferenc
Polgármester

Balláné Berecz Enikő
aljegyző
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VI.

Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 3 fő – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2014.(VI.23.) Kt.sz. határozata
A 2013. évi adóztatási tevékenység értékeléséről szóló tájékoztatóról
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§
(3) bekezdés g) pontja alapján tudomásul veszi a jegyző tájékoztatását a 2013. évi adóztatási
tevékenység értékeléséről.
Erről értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző
4./ Balláné Berecz Enikő aljegyző
VII. Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)
1.
Szabó Ferenc
Korábbi testületi ülésünkön már hoztunk döntést arról, hogy a Damjanich u. 5. szám alatti
ingatlanra igényt tartunk az elhunyt Csutár József tartozása fejében. A közjegyző tájékoztatta
önkormányzatunkat, hogy a hagyatéki tárgyalás során az egyik örökös nem mondott le az
ingatlan ½ részéről. Ezért kéri nyilatkozatunkat arra vonatkozóan, hogy ezekkel a
feltételekkel is fenntartjuk-e igényünket.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 3 fő – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2014.(VI.23.) Kt. számú határozata
Vezseny Damjanich utcai ingatlan önkormányzati tulajdonba adása
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete döntött hogy a vezsenyi 118 hrsz-ú
ingatlanból Csutár Józsefet megillető ½ tulajdoni hányadot az ingatlan terheinek ½ részeként,

14
hagyatéki hitelezői igényként nem fogadja el. A Képvilelő testület az ½ ingatlan részre nem
tart igényt.
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntést Dr. Vezsenyiné Dr.
Kovács Edit közjegyző részére jutassa el .
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
A határozatról értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Szabó Ferenc polgármester helyben,
3./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
4./ Dr. Vezsenyiné Dr. Kovács Edit közjegyző Szolnok
2.
Szabó Ferenc polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy lehetőség van a meglévő közvilágítási lámpatestek
cseréjére, amelyekkel csökkenteni tudjuk a fogyasztást. Valószínű, hogy egy bizonyos ideig
nem lenne érezhető ez a csökkenés, mivel a cégnek, aki elvégzi ezt a munkát, bérleti díjat kell
fizetnünk. Tehát, amit meg tudnánk spórolni az áramdíjon, azt a bérleti díjra kell fordítani,
viszont a bérleti idő lejárta után már érezhető lenne a csökkenés. Felhatalmazást kérek a
képviselő-testülettől, hogy tárgyalások folytatására, és kedvező feltételek esetén a szerződés
megkötésére.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 3 fő – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2014.(VI.23.) Kt. számú határozata
Vezseny település közvilágításának korszerűsítésére
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testület megbízza Szabó Ferenc polgármestert,
hogy közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban tárgyalásokat folytasson a GRE-LUD
Energetikai Kft-vel. Amennyiben a korszerűsítés kedvező feltételekkel kivitelezhető, úgy
megbízza a szerződés megkötésével.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
A határozatról értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Szabó Ferenc polgármester helyben,
3./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
3.
Szabó Ferenc polgármester
Pályázati lehetőség nyílt napelemek telepítésére önkormányzati tulajdonú épületekre, ezzel
csökkenthetnénk az áramdíjat. Persze vannak feltételek, amelyeknek meg kell felelnie az
épületnek, amelyre telepíthetőek ezek az elemek. Erre az egészségház a legalkalmasabb.
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4.
Megújuló energiaforrással kapcsolatos pályázat is kiírásra került. 100%-os támogatottságú, és
20-150 millió közötti összegre lehet pályázni. Erre mindenképen pályáznunk kellene. Azért is,
mert ilyen pályázaton nyert az egyház is 67 millió Ft-ot az iskola fejlesztésére, amit aztán
visszamondott.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, képviselő-testület zárt ülésen folytatja tovább a
munkáját.
Kmf.
Szabó Ferenc
Polgármester

Balláné Berecz Enikő
aljegyző
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BEVÉTELEK
Ezer forintban

1. sz. táblázat
Sorszám
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Bevételi jogcím
2
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.5.-ből EU-s támogatás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.5.-ből EU-s támogatás
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
- Vagyoni típusú adók
- Termékek és szolgáltatások adói
Gépjárműadó
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

3

4
20 874
11 375

26 263
13 449

8 684
797
18

6 681
797
5 336

6 183

8 292

6 183

8 292

8 765
1 814
1 814

8 765
1 814
1 814

6 521
345
85

6 521
345
85

1 677

1 677

834
421
86

834
421
86

336

336

25 200

25 200

25 200

25 200

700

700

700

700

17
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
12.1.
12.2.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
15.
16.
17.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

1 817

1 817

432
1 385

432
1 385

65 216

72 714

8 400
8 400

8 400
8 400

8 400

8 400

73 616

81 114

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Külföldi értékpapírok kibocsátása
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(9+16)

KIADÁSOK
Ezer
forintban

2. sz. táblázat
Sorszám

Kiadási jogcímek

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

2
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2.
2.1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
Beruházások

2014. évi
előirányzat
3
39 167
9 786
1 968
14 362
7 560
5 491

51 258
11 713
2 238
15 237
7 560
14 510

3 101

12 120

34 449

29 856
38

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Árkiegészítések, ártámogatások
- Kamattámogatások
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-ből
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.
3.1.
3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
Általános tartalék
Céltartalék

4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Pénzeszközök betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
Külföldi értékpapírok beváltása
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

4 618

4 618

29 831

25 200

29 831

25 200

73 616

81 114

73 616

81 114

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE
3. sz. táblázat
1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)
(+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Ezer
forintban
-8 400

-8 400

8 400

8 400

