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03-155/2014-10.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én (szerda) 12,00
órától tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme (Zalaszabar, Újtelep u.1.)
.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint:
Dr. Kalmár István
polgármester
Varga Béla
alpolgármester
Kovács Dezső
képviselő
Takács Péter
képviselő

Tanácskozási joggal van jelen:

Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
Torma László aljegyző
Tóth Zoltánné jegyzőkönyvvezető

Dr. Kalmár István polgármester: Üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Testület tagjai
közül 4 fő jelen van így a testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Péter és Varga
Béla képviselőket javasolta. A javaslattal a testület egyhangúlag, egyetértett.
A polgármester javaslatot tett a meghívóval egyezően a napirendi pontokra melyet a Testület
egyhangúlag,4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Napirendek:

1.) A hulladékgazdálkodási
rendelet megalkotása
2.)

3.)

4.)
5.)
6.)

7.)

közszolgáltatásról

szóló

önkormányzati

Előterjesztő: Szabóné Dr. Csányi Mariann
A hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályairól és díjairól
Előterjesztő: Szabóné Dr. Csányi Mariann
A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a
házszámozás szabályainak megállapításáról
Előterjesztő: Szabóné Dr. Csányi Mariann
Gépjármű pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása.
Előterjesztő: Dr. Kalmár István
Hulladék Közszolgáltatási szerződés megalkotása.
Előterjesztő: Dr. Kalmár István
Megállapodás a Közszolgáltatóval a közszolgáltatási díj 2013. július 1. és
2014. június 30. közötti rendezéséről.
Előterjesztő: Dr. Kalmár István
Egyebek.
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1.)
A hulladékgazdálkodási
megalkotása

közszolgáltatásról

szóló

önkormányzati

rendelet

Előterjesztő: Szabóné Dr. Csányi Mariann
Szabóné Dr. Csányi Mariann: Részletesen ismertette a testület tagjaival a települési szilárd hulladék
közszolgáltatás szabályairól szóló rendelet módosítását, melyet a testület tagjai a meghívóval
egyezően kézhez kaptak.
Dr. Kalmár István: A hulladékszállítást szolgáltató Viridis-Pannonia Kft-nél a felhalmozott tartozás
törlesztését és a kamatot csak a jövő évben kell fizetni.
Szabóné Dr. Csányi Mariann: Nem erről volt szól
Torma László: Csak májusig volt kiszámlázva, Ők úgy értelmezik, a megállapodást, hogy az addig
felhalmozódott adósság kamatát felszámolják és csak június 20-a után nem számláznak kamatot.
Szabóné Dr. Csányi Mariann: Szomszédos településeknél is a lakossági díjfizetésnél a kompenzációs
díj fizetését vállalja az önkormányzat, nálunk nincs bent a közszolgáltatási szerződésben. Heti kéthárom alkalommal tárgyal a testület, de nem tudnak közös állásfoglalást adni.
Varga Béla: Másra is kellene a pénz az önkormányzatnak.
Szabóné Dr. Csányi Mariann: Csapadékvíz elvezetést is meg kellene oldani, meg kell terveztetni,
mivel, anélkül pályázat benyújtása nem lehetséges.
Kovács Dezső: Temetőkert befejezését és meg kell oldani.
Szabóné Dr. Csányi Mariann: Tervezésre vonatkozó anyagot a következő testületi ülésre be kellene
vinni. Őszre meg kellene lenni a terveknek.
Dr. Kalmár István: Csapadékvíz, egészségház, kerékpárút a pályázatokról gondoskodni kell.
Torma László: Javaslom az új rendelet megalkotását, mivel a díjfizetésre vonatkozó szabályozást
kell bevezetni a rendeletbe (alapdíj és ürítési díj), a lomtalanítás ingyenes legyen, a lakosságnak
negyedéves díjfizetést javasol, közös tulajdonosok szabályozása. Az új hulladékgazdálkodási
törvényben előírtak is technikai átvezetésre kerültek. A rendelet megfelel a hatályos
jogszabályoknak.
Dr. Kalmár István: Mivel kérdés, felvetés nem hangzott el kérte a képviselő-testületet, hogy fogadja
el a Települési szilárd hulladék közszolgáltatás szabályairól szóló rendeletet.
.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 6/2014 (VI.30.) önkormányzati
rendeletét Települési szilárd hulladék közszolgáltatás szabályairól.
( A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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2.)
A hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
Előterjesztő: Szabóné Dr. Csányi Mariann
Szabóné Dr. Csányi Mariann: Részletesen ismertette az írásbeli előterjesztésben foglaltakat a
testülettel. Tájékoztatta a testületet arról, hogy a A 2010. évi CXLVIII. Törvény 27. § (1) és (3)
bekezdése módosította az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982.
évi 17. törvényerejű rendeletet alapján Önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a hivatali
helyiségen kívüli, továbbá a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének
szabályait, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.
Dr. Kalmár István: Mivel kérdés, felvetés nem hangzott el kérte a képviselő-testületet, hogy fogadja el
a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendeletet-tervezetet.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 7/2014 (VI.30.) önkormányzati
rendeletét hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
( A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3.) A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás
szabályainak megállapításáról
Előterjesztő: Szabóné Dr. Csányi Mariann

Dr. Kalmár István: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13.§ (1) bekezdésének 3. pontja szerint a közterületek elnevezése a képviselő-testület hatáskörébe
tartozik. A közterület elnevezésének és megváltoztatásának eljárási folyamata, illetve rendje jelenleg
nincs szabályozva, ezért a közterületek elnevezése eddig eseti döntésekkel történt. 2013. január 1-jén
hatályba lépett a Mötv. újabb rendelkezései, melyek értelmében felhatalmazást kap a települési
önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályait.
Dr. Kalmár István: Mivel kérdés, felvetés nem hangzott el kérte a képviselő-testületet, hogy fogadja el
A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak
megállapításáról szóló rendelet-tervezetet
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 8/2014 (VI.30.) önkormányzati
rendeletét a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás
szabályainak megállapításáról
( A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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4.)

Gépjármű pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása.
Előterjesztő: Dr. Kalmár István

Dr. Kalmár István: Felkérte Torma László aljegyzőt, hogy a ismertesse az előterjesztésben leírtakat.

Torma László: Az. ajánlati felhívást az alábbi négy potenciális ajánlattevő részére került

megküldésre
1. Göcsej Autóház Kft Zalaegerszeg Bozsoki út 1.
2. Ring Autó Kft Veszprém Észak keleti útgyűrű 18.
3. Walter Autó Kft Sopron Pozsonyi út 57-63.
4. Karg Autó Kft Kaposvár Árpád u. 37-39.
A Göcsej autóház tette a legkedvezőbb ajánlatot.
A képviselő-testület feladata a döntés, de ha nem fogadja el a testület, akkor hosszadalmas lesz az
eljárás.
Dr. Kalmár István: Mivel kérdés, felvetés nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az
előterjesztésnek megfelelően fogadja el a gépjármű beszerzésre tett legkedvezőbb ajánlatot
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
37/2014. (VI. 25 sz. Kt. Határozat
A Képviselő-testület

1./ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság
és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 2.
célterületére benyújtott pályázat alapján elnyert támogatás terhére 1 darab gépjármű
beszerzésére beérkezett árajánlatot elbírálta, a közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja és az eljárás nyertesének a Göcsej Autóház Kft. 8900 Zalaegerszeg,
Bozsoki út 1/D 10 000 000 Ft+27% ÁFA 2 663 550 Ft, mindösszesen bruttó 12 663
550 Ft azaz Tizenkettőmillió-hatszázhatvanháromezer-ötszázötven forint összegű
ajánlatát hirdeti ki.
2./ a gépjárműbeszerzés fedezetét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által
jóváhagyott pályázati támogatás terhére biztosítja.
3./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a Göcsej Autóház Kft-vel a gépjármű
beszerzésére vállalkozási szerződést kössön a benyújtott ajánlatban foglaltaknak
megfelelő tartalommal.
Határidő: 2014. július 20.
Felelős: Dr. Kalmár István polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
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5.)

Hulladék Közszolgáltatási szerződés megalkotása.
Előterjesztő: Dr. Kalmár István

Dr. Kalmár István: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. január 1. napjától csak az a

nonprofit, az állam vagy a települési önkormányzat, vagy az önkormányzati társulás többségi
tulajdonában lévő gazdasági társaság végezhet, amely a Hulladék törvény szerinti
hulladékgazdálkodási engedéllyel és minősítő okirattal rendelkezik, valamint a települési
önkormányzattal a Ht. hatálybalépését - 2013. január 1. napját - követően
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött. A települési önkormányzat a
közszolgáltatási szerződést a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiadott minősítő okirattal rendelkező
gazdálkodó szervezettel kötheti meg.
A VIRIDIS-Pannónia Nonprofit Kft., a jelenlegi közszolgáltató, rendelkezik a közszolgáltatás
nyújtásához szükséges valamennyi feltétellel, így az új közszolgáltatási szerződés
megkötésének megvannak a feltételei.
A képviselő-testület június 19-i ülésén kinyilvánította, hogy az önkormányzat
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kíván kötni a VIRIDIS-Pannónia Nonprofit
Kft-vel. Az új szerződés elfogadás esetén 2014. július 1-jén lép hatályba.
Szabóné Dr. Csányi Mariann: A közszolgáltatási szerződésbe bekerültek az általunk javasolt pontok.
Eredeti szerződéshez képest nem változtattak a határidőn. 2018-ban köthetünk új szerződést. Amit
kértünk az szerepel a szerződésben.
Dr. Kalmár István: Mivel kérdés, felvetés nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az
előterjesztésnek megfelelően fogadja el a gépjármű beszerzésre tett legkedvezőbb ajánlatot
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
38/2014. (VI. 25 sz. Kt. Határozat
A Képviselő-testület

1. jóváhagyja a Zalaszabar Község Önkormányzata és a VIRIDIS-Pannónia Nonprofit
Kft. közötti, az előterjesztés szerinti tartalmú hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést.
2. felhatalmazza a polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
aláírására.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Dr. Kalmár István polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző

7
6.) Megállapodás a Közszolgáltatóval a közszolgáltatási díj 2013. július 1. és 2014. június 30.
közötti rendezéséről.
Előterjesztő: Dr. Kalmár István
Dr. Kalmár István: Zalaszabar Község Önkormányzata képviselő-testülete 2014. május 29-i

ülésén foglalkozott a hulladék-közszolgáltatás helyzetével.
A képviselők áttekintették az elmúlt egy év eseményeit a közszolgáltatási szerződés
módosításával kapcsolatban. A képviselő-testület 2013. június 20-i ülésén módosította a
települési szilárd hulladék közszolgáltatás szabályairól szóló 6/2012. (IV.18.) önkormányzati
rendeletet. A rendelet módosításával a testület döntött a lakossági díjfizetésről. A
közszolgáltató nem alkalmazza a rendeletben foglaltakat, arra hivatkozva, hogy az
önkormányzat a közszolgáltató által kért, a közszolgáltatási szerződés módosításával
összekapcsolt külön megállapodást (kompenzációt kérő megállapodás) nem írta alá. Az
önkormányzat álláspontja az volt, hogy a külön megállapodásban foglalt önkormányzati
hozzájárulás jogilag nem megalapozott, így nem áll szándékában az önkormányzatnak a
hozzájárulás kifizetése. Levélben tájékoztattuk a közszolgáltatót, hogy a képviselő-testület
döntése alapján az önkormányzat 2013. július 1-jétől nem vesz részt a hulladékszállítás
finanszírozásban, a közszolgáltatónak kell megoldania a hulladékszállítás költséghatékony
megszervezését, a díjak beszedését. Július 1. óta az igénybevett szolgáltatásért nem fizet
senki, az önkormányzat tartja magát a döntéséhez, a szolgáltató pedig nem tér át a lakossági
díjfizetésre.
Emiatt a közszolgáltatónak jelentős összegű kintlévősége keletkezett a településen.
A képviselő-testület a közszolgáltató cég vezetőjének jelenlétében a június 19-i ülésen döntött
arról, hogy a jelenlegi közszolgáltatóval új szerződést köt, illetve rendezni kívánja vele a felek
által vitatott kérdéseket.
Az előterjesztés leszögezi, hogy a képviselő-testület 2013. július 1-jével döntött a lakossági
díjfizetésről, így a keletkezett tartozást nem ismerheti el. De a fentebb vázolt helyzet sem
tartható, hogy a közszolgáltatásért nem történik fizetés. A képviselő-testület a felhalmozott
kintlévőséget nem kívánja a lakosságra átterhelni, így a kintlévőséget az önkormányzat
költségvetésének terhére rendezi.
Dr. Kalmár István: Mivel kérdés, felvetés nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az
előterjesztésnek megfelelően fogadja el a gépjármű beszerzésre tett legkedvezőbb ajánlatot
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
39/2014. (VI. 25 sz. Kt. Határozat

A Képviselő-testület
1./ elfogadja a Netta-Pannónia Kft. és részbeni jogutódja a Viridis-Pannónia Kft.-vel
kötendő megállapodást a hulladékszállításból eredő településen
keletkezett
kintlévőség átvállalásáról.
2./ felhatalmazza a polgármestert az előterjesztéssel megegyező tartalmú
megállapodások aláírására.
3./ a megállapodás pénzügyi fedezetére 530.953,- Ft-ot biztosít az önkormányzat 2014.
évi költségvetésének tartaléka terhére. A megállapodás további pénzügyi fedezetét,
7 000 000 Ft-ot az önkormányzat 2015. évi költségvetésének terhére biztosítja, ezt
tervezni szükséges.
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Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Dr. Kalmár István polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

7.) Egyebek.
Kovács Dezső: A kaput a temetőnél meg kell csináltatni.
Varga Béla: Ott meg kell készíteni.
Dr. Kalmár István: Holnap a Biczó Úr kijön és megmondja, hogy mennyibe kerül.
Szabóné Dr. Csányi Mariann: Egyeztetni kell Biczó Tamással, utána majd a testületet tájékoztatjuk a
lehetőségekről
Mivel további hozzászólás, felvetés nem hangzott el, ezért a polgármester a napirendi pontok
tárgyalását bezárta.

Más napirend, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester az ülést 12,45 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Kalmár István
polgármester

Varga Béla
jkv hitelesítő

Szabóné Dr. Csányi Mariann
jegyző

Takács Péter
jkv. hitelesítő

