JEGYZŐ KÖNYV
Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 16-án 18
órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi üléséről.
Jelen vannak: Vargyai Vilmos polgármester, Keszei Szabolcs alpolgármester, Gombás Béla,
Molnár Gábor, Maráczi Péterné képviselők ( 5 fő )
Meghívottak: dr. Husz Norina jegyző
Vargyai Vilmos polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testületi ülés
határozatképes, mert azon az 5 megválasztott képviselő-testületi tag közül 5 fő megjelent, majd
a testületi ülést megnyitotta. Ez után javaslatot tett a testületi ülés napirendjére:

NAPIREND
1.) Az Önkormányzat 2015-2019 évekre szóló gazdasági programjának elfogadása
2.) Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről
3.) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatással
kapcsolatos szabályokról szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatban érkezett
törvényességi észrevétel megtárgyalása
4.) Közszolgáltatási szerződés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatás ellátására
5.) Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a 2015. április 16-i képviselő-testületi ülés napirendjét a javaslatnak
megfelelően elfogadta.
A képviselők ez után megkezdték a napirend tárgyalását az alábbiak szerint:
1.) Az Önkormányzat 2015-2019 évekre szóló gazdasági programjának elfogadása
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: Az írásos előterjesztést és a határozati javaslatot a képviselők
előzetesen megkapták. Az írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítést tette: A
gazdasági program elkészítése törvényi kötelezettség, azonban saját szándékból is érdemes
gazdasági programot készíteni, mely mintegy keretbe foglalja az önkormányzat célkitűzéseit,
elképzeléseit. Illeszkedni próbál a Kormány gazdaságpolitikai elképzeléseihez is, hiszen
szeretnének céljaik megvalósításához pályázati forrásokat is igénybe venni, valamint
bemutatja, hogy ehhez milyen saját forrásokat tudnak igénybe venni. Várakozással állnak az új
EU-s fejlesztési ciklus ( 2014-220 ) előtt. Az előző ciklus beindulásából kiindulva az elindulás
még várat megára: a mostani ismeretek szerint az első programok nyár végén indulnak.
Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
Molnár Gábor képviselő: Van-e lehetőség a Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásába
további feladatokat is bevonni ? A gyógyszertár felújítását kizárólag pályázati forrásból

tervezik, vagy önerőből is megvalósítható ?
Vargyai Vilmos polgármester: Az önkormányzat a tulajdonában lévő épületek felújításával
„körbeért”. A gyógyszertár hiányzik csak, és tekintettel az épület méretére, ha pályázati forrás
nem lesz, akkor saját forrásból is megvalósítható. A Többcélú Kistérségi Társulás feladatkörét
a társult tagok közös akaratával lehet bővíteni, azonban a változó jogszabályi környezet sok
mindent befolyásol. Az első elképzelt feladatbővítés a házi segítségnyújtás feladatainak
társulásban történő ellátása a magasabb normatív támogatás miatt. Mindenféle bővítésnek csak
akkor van értelme, ha pénzügyileg és szakmailag is megéri. Jelenleg nem indokolja semmi a
változtatást, de „benn van a levegőben”, hogy esetleg ezt majd meg kell lépni.
Ez után megkérdezte a képviselőket, a napirenddel kapcsolatban van-e egyéb kérdésük,
javaslatuk, hozzászólásuk.
A képviselők részéről egyéb kérdés, javaslat, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az előterjesztés
mellékletében szereplő határozati javaslatot.
Ez után megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati javaslathoz.
A határozati javaslathoz módosító indítvány nem érkezett.
A polgármester ez után szavazásra kérte fel a képviselőket.
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
23 / 2015 ( IV.16.) számú határozat
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019. évi
időszakra vonatkozó gazdasági programját megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

2.)Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták.
Ismertette az ellenőrzési jelentés fő megállapításait. Kérte a képviselők kérdéseit,
hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester ez után a téma tárgyalását lezárta, majd kérte a képviselőket, határozzanak a
2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról.
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

24/ 2015 ( IV.16.) számú határozat
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési
tevékenységről szóló beszámolót – jelen határozat mellékletét képező tartalommal- elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3.) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatással kapcsolatos
szabályokról szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatban érkezett törvényességi
észrevétel megtárgyalása
( Írásos előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: A törvényességi észrevétellel kapcsolatos írásos előterjesztést
és a határozati javaslatot a képviselők előzetesen megkapták. Az írásos előterjesztéshez szóbeli
kiegészítést tenni nem kívánt. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről hozzászólás, kérdés nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az előterjesztés
mellékletében szereplő határozati javaslatot.
Ez után megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati javaslathoz.
A határozati javaslathoz módosító indítvány nem érkezett.
A polgármester ez után szavazásra kérte fel a képviselőket.
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
25/2015 ( IV.16.) számú határozat
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VAB/TORV/1-3/2015 számú
törvényességi észrevételben foglaltakkal egyetért.
A képviselő-testület a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatásról szóló 8 / 2004 ( II.23.) önkormányzati rendeletéttel kapcsolatban a
következőket állapítja meg:
- A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1.§.(1) bekezdése lehetővé tette,
hogy egyes tevékenységeket vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekményeket
önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánítson. A jelenleg hatályos, a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény már nem ad ilyen rendeletalkotási felhatalmazást,
és a törvény 254.§.(2) bekezdése előírja, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig
kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott
szabálysértési rendelkezéseket. A törvényi szabályozás ellenére az önkormányzati
rendelet 8. §-a szabálysértési rendelkezéseket tartalmaz, így jogszabálysértő.
- A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezik a hulladékgazdálkodási
bírságról. A törvényi rendelkezéseken túl további szabályozásra, rendeletalkotásra a

települési önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazást nem kapott. Ennek ellenére
az önkormányzati rendelet 9.§-a jogszabálysértő módon hulladékgazdálkodási bírságra
vonatkozó szabályokat tartalmaz.
- A Vgt. 44/C § (2) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a képviselőtestületnek önkormányzati rendeletben meg kell állapítania a közszolgáltatásra
vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit. Az önkormányzati rendelet a
közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeire vonatkozóan –
jogszabálysértő módon – nem tartalmaz rendelkezéseket.
- Az önkormányzati rendelet a Vbt. 44/ C.§ (2) bekezdés g.) pontjában kapott
felhatalmazás ellenére sem rendelkezik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
összefüggő személyes adatok kezeléséről, ezért az önkormányzat jogalkotási
kötelezettségét ezen tárgykörben nem teljesítette.
A képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy az önkormányzati rendelet 8. és 9.§-a az erre
irányuló törvényi felhatalmazás hiányában jogszabálysértővé vált, illetve jogalkotási
kötelezettség elmulasztása miatt az önkormányzati rendelet hiányos, így jogszabálysértőnek
tekinthető.
A törvénysértés megszüntetése érdekében a képviselő-testület az alábbi intézkedéseket teszi:
A képviselő-testület a 8/ 2004 ( II.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
szóló előterjesztést jelen ülésén megtárgyalja, és a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatás tárgyában új önkormányzati rendeletet alkot.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal ill. 2015. április 30.
A polgármester ez után kérte a képviselőket, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő
rendelettervezetnek megfelelően alkossák meg rendeletüket a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról.
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 5/2015.(IV.17.) önkormányzati rendeletét a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról.
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )

5.)Közszolgáltatási szerződés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatás ellátására
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták. A
nem közművel összegyűjtött folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás biztosítására
az önkormányzatnak közszolgáltatási szerződést kell kötni a szolgáltatóval. Három árajánlatot
nem tudtak kérni, mert a környéken egyedül Szabó Norbert sárvári vállalkozó nyújt ilyen
szolgáltatást. Javasolta, hogy az előterjesztésnek megfelelően vele kössék meg a
közszolgáltatási szerződét. Uraiújfaluban a csatornahálózat elkészült, működik, a rákötés
lehetősége mindenkinek adott, rákötések számának emelkedésével egyre kevesebb
ingatlantulajdonost érint ez a szolgáltatás. A vízszámlában jelentkező szennyvíz-díj jóval
kedvezőbb, mint a szippantással elszállított szennyvíz díja.

Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az előterjesztés
mellékletében szereplő határozati javaslatot.
Ez után megkérdezte, van-e módosító indítvány a határozati javaslathoz.
A határozati javaslathoz módosító indítvány nem érkezett.
A polgármester ez után szavazásra kérte fel a képviselőket.
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
26/2015 ( IV.16.) számú határozat
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a településen a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes
elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás biztosítására Szabó Norbert Sárvár, Cukorgyári u. 8. szám
alatti egyéni vállalkozóval köt közszolgáltatási szerződést.
A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés tartalmát jelen határozat mellékletét képező
tartalommal jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal ( közlésre ) ill. folyamatos

5.)Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről
( Írásos előterjesztés és rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Vargyai Vilmos polgármester: Az írásos előterjesztést és a rendelettervezetet a képviselők
előzetesen megkapták. A jogszabályok rendelkezései szerint az önkormányzatnak a saját és az
irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet
követő év április 30-áig kell a képviselő-testület elé terjeszteni, a költségvetés végrehajtásáról
szóló zárszámadási rendeletnek pedig legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap
utolsó napjáig kell hatályba lépnie. Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni nem
kívánt. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt.
Vargyai Vilmos polgármester: Mivel az önkormányzat konszolidált költségvetési beszámolója
még nem került jóváhagyásra a Magyar Államkincstár által a KGR rendszerben, ezért javasolta,
hogy a beszámoló és a zárszámadásról szóló rendelet elfogadásáról csak a MÁK általi
jóváhagyás után döntsenek.
A képviselők a javaslattal egyhangúlag egyetértettek.

