JEGYZŐ KÖNYV
Készült Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-én
18 órakor a vámoscsaládi Önkormányzat helyiségében megtartott képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak: Németh Imre polgármester, Biczó Endre, Biczó Judit képviselők ( 3 fő )
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Biczó Kálmánné, Geosits Balázs képviselők
Meghívottak: Dr. Husz Norina jegyző
Németh Imre polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat.
Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel azon az 5 megválasztott
képviselő-testületi tag közül 3 fő megjelent, majd a testületi ülést megnyitotta. Kérte a
képviselő-testület tagjait, hogy az ülés napirendjét a meghívóban megjelölt napirendi pontokkal
fogadják el.
Vámoscsalád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a 2015. március 12-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbi
napirendi pontokkal elfogadta:
NAPIRENDEK
1.) Javaslat törvényi kötelezettségen alapuló intézményi átszervezéssel összefüggő
döntések meghozatalára
2.) Avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
3.) Aktuális feladatok

A képviselők ez után megkezdték a napirendek tárgyalását az alábbiak szerint:
1.) Javaslat törvényi kötelezettségen alapuló intézményi átszervezéssel összefüggő
döntések meghozatalára

( Írásos előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Németh Imre polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták. A
módosítás indoka az, hogy az államháztartásról szóló törvény rendelkezései szerint a 100 főt el
nem érő átlagos statisztikai állományi létszámmal nem rendelkező költségvetési szerv
gazdálkodással kapcsolatos feladatait önmaga nem, csak az önkormányzati hivatal, vagy az
önkormányzat döntése alapján meghatározott, az irányítása alá tartozó más költségvetési szerv
láthatja el. 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.

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
8 / 2015.(III.12.) számú határozat
1. Vámoscsalád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 10.§ (4a) bekezdésében meghatározottak
végrehajtása érdekében intézményi átszervezéssel összefüggő döntések meghozatalára” című
előterjesztést megtárgyalta, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a)
bekezdése szerint megállapítja, hogy a Répcelaki Százszorszép Óvoda gazdasági feladatait –
2015. április 1. napjától – a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
2. Vámoscsalád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Répcelaki Százszorszép
Óvoda Alapító Okiratát a módosító okirattal megegyező tartalommal módosítja, és az Alapító
Okiratot a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja.
3. A Képviselő-testület az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 36/2011. (XII.31.
Korm. rendelet 9. § (5a) pontjára tekintettel a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal és a
Répcelaki Százszorszép Óvoda közötti munkamegosztási megállapodást az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.
4. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés a) pontjában
foglaltakra tekintettel a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal létszám-előirányzata az
alábbiak szerint módosul: a köztisztviselői létszám 2015. április 1-től 17 főről 18 főre
emelkedik.
Felelős: Németh Imre polgármester
Dr. Husz Norina jegyző
Fülöp Ildikó intézményvezető
Határidő: azonnal

2.) Avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

( Írásos előterjesztés, rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Németh Imre polgármester: 2015. március 5. napján hatályba lép az új országos tűzvédelmi
szabályzatról szóló jogszabály. Rendelkezései szerint – ha jogszabály, ideértve az
önkormányzati rendeletet is – másként nem rendelkezik, akkor a nyílt téri avar illetve kerti
hulladék égetés tilos. Mivel az általános tiltás a lakosság igényeinek nem felelne meg,
rendelettervezetet készítettek az avar és kerti hulladék égetésének szabályozásáról, melyet a
képviselők előzetesen megkaptak. A rendelettervezetet elfogadásra javasolta. Megkérdezte dr.
Husz Norina jegyzőt, hogy az írásos előterjesztéshez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
dr. Husz Norina jegyző az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni nem kívánt.
Németh Imre polgármester kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd kérte a képviselőket, a tervezetnek
megfelelően alkossák meg önkormányzati rendeletüket az avar és kerti hulladék nyílttéri
égetésének szabályairól.
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 4 / 2015.(II.13.) önkormányzati rendeletét az avar és kerti
hulladék nyílttéri égetésének szabályairól.
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
a.) 0230/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megosztásának megrendelése
Németh Imre polgármester: Az M86-os kiemelt kormányzati beruházással összefüggésben
megkeresés érkezett az önkormányzathoz. A beruházás kapcsán bányanyitás van folyamatban
a település külterületén. A tervezett bányatelek mellett található az önkormányzat tulajdonában
lévő 0230/1 hrsz-ú, út megjelölésű ingatlan. A beruházó ennek egy részét is szeretné a
bányatelekhez csatolni, így megvásárolná az önkormányzattól. A terület jelenleg, mint út, az
önkormányzat forgalomképtelen vagyonába tartozik. Értékesítése úgy lehetséges, ha a területet
megosztják, és az érintett részét átminősíttetik- a Földhivatal tájékoztatása szerint – beépítetlen
területté. Az út megjelölésű terület megosztásához és átminősítéséhez a közlekedési hatóság
szakvéleménye is kell. Az út átminősítését csak akkor engedélyezik, ha a környező
szántóterületek más módon megközelíthetőek maradnak. Az, hogy ez a feltétel teljesül-e, a
szakhatósági eljárás során derül majd ki. Javasolta, hogy indítsák meg a terület megosztására
és átminősítésére vonatkozó eljárást. Amennyiben az átminősítésre sor kerül, az értékesítés előtt
majd mindenképpen értékbecslést is kell készíttetni, hiszen önkormányzati tulajdonú területet
csak értékbecslés után lehet értékesíteni. A beruházó, a Dolomit Kft. képviselője ígéretet tett
arra, hogy az ingatlan megosztásával kapcsolatos valamennyi költséget megtéríti az
önkormányzat részére. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az alábbi határozatit
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.
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
9/ 2015 ( III.12.) számú határozat
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az M86-os gyorsforgalmi út építése
kiemelt kormányzati beruházáshoz kapcsolódóan kezdeményezi a tulajdonában lévő 0230/1
hrsz-ú út megjelölésű ingatlan két fele történő megosztását, majd a megosztás után keletkezett

