JEGYZŐ KÖNYV
Készült Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 15 -én
19 órakor a vámoscsaládi Önkormányzat helyiségében megtartott képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak: Németh Imre polgármester, Biczó Endre, Biczó Judit ( 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. április 15-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbi napirendi
pontokkal elfogadta:
NAPIRENDEK
1.) Az Önkormányzat 2015-2019 évekre szóló gazdasági programjának elfogadása
2.) Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről
3.) A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
4.) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatással

kapcsolatos szabályokról szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatban érkezett
törvényességi észrevétel megtárgyalása
5.) Közszolgáltatási szerződés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatás ellátására
6.) Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről
7.) Aktuális feladatok
A képviselők ez után megkezdték a napirendek tárgyalását az alábbiak szerint:
1.) Az Önkormányzat 2015-2019 évekre szóló gazdasági programjának elfogadása

( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Németh Imre polgármester: Az 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 kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el.
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:
10 / 2015 ( IV.15.) számú határozat
Vámoscsalád 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 )
Németh Imre 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.
Vámoscsalád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
11/ 2015 ( IV.15.) számú határozat
Vámoscsalád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési
tevékenységről szóló beszámolót – jelen határozat mellékletét képező tartalommal- elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3.)A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
Németh Imre polgármester: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1)
bekezdése alapján az ajánlatkérők éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az
adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt
évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. Azt, hogy adott beszerzés közbeszerzési
kötelezettséget von-e maga után a hivatkozott törvényben írt értékelési módszer alapján az adott
évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárok figyelembevételével kell meghatározni.
Az idei évi nemzeti értékhatárok az alábbiak:
- árubeszerzés esetén: 8 millió Ft
- építési beruházás esetén: 15 millió forint
- építési koncesszió esetén: 100 millió forint
- szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint

- szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint
A 2015. évre vonatkozó költségvetés áttekintése alapján megállapítható, hogy nem várható
olyan beszerzés, mely elérné a közbeszerzési értékhatárt. A közbeszerzési terv készítése
kötelezettség, arról azonban nincs rendelkezés, ha az önkormányzat nem készül közbeszerzési
eljárást indítani, mert anyagi lehetőségei ismeretében erre nincs lehetősége. Javasolta, tehát,
hogy fogadják el a közbeszerzési tervet, nemleges tartalommal.
Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd kérte a képviselőket, határozzanak
a „nemleges tartalmú” közbeszerzési terv elfogadásáról.
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
12/ 2015 ( IV.15.) számú határozat
Vámoscsalád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről szóló
törvény rendelkezései alapján elfogadja éves közbeszerzési tervét, mely tartalmát tekintve
„nemleges” tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2015. évben, anyagi lehetőségeit
figyelembe véve nem tervez a közbeszerzési törvény hatálya alá eső árubeszerzést, építési
beruházást illetve szolgáltatás megrendelést.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
4.) 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 )
Németh Imre 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.
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

13/2015 ( IV.15.) számú határozat
Vámoscsalád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VAB/TORV/1-44/2015. számú
törvényességi észrevételben foglaltakkal egyetért.
A képviselő-testület a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatásról szóló 6 / 2004 ( III.18.) 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 6 / 2004 ( III.18.) 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.

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 6/2015.(IV.16.) 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 )
Németh Imre 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. Vámoscsalád a csatornahálózat elkészült, működik, a rákötés
lehetősége mindenkinek adott, rákötések számának emelkedésével egyre kevesebb
ingatlantulajdonost érint ez a szolgáltatás.
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:
14/2015 ( IV.15.) számú határozat
Vámoscsalád 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
6.)Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről
( Írásos előterjesztés, rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Németh Imre 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.
Németh Imre 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.

7.)Aktuális feladatok
a.)0230/1 hrsz-ú és 0213/2 hrsz-ú ingatlanok átminősítési eljárásának megindítása
Németh Imre polgármester: A Disten Kft. 1072 Budapest, Nyár utca 5. II/12. már
2014. novemberében kérelemmel fordult az Önkormányzathoz a településrendezési terv és
Helyi építési szabályzat módosítása érdekében, hogy a vámoscsaládi 0213/4 hrsz.-ú ingatlan
különleges bányaterületbe sorolású legyen annak érdekében, hogy az ingatlanon az M86-os főút
felújítása kiemelt kormányzati beruházáshoz kavicsbánya kerülhessen kialakításra. A rendezési
terv és helyi építési szabályzat módosításának költségeit vállalták. Március hónapban jelezték
szándékukat arra, hogy a 0230/1 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú út megjelölésű ingatlan
bányatelekkel közvetlenül szomszédos egy részét megvásárolnák. Április hónapban a cég
részéről újabb megkeresés érkezett: a 0213/2 hrsz-ú, szintén út megjelölésű ingatlanból a
bányatelekkel közvetlenül szomszédos 731 m2-t is megvásárolnák. Mivel ebben az esetben is
közútról ( mezőgazdasági út ) van szó, a megosztáshoz és átminősítéshez az útügyi hatóság
hozzájárulása szükséges. Javasolta az ingatlan megosztásának kezdeményezését.
Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az alábbi határozati
javaslatot.

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az M86-os gyorsforgalmi út építése
kiemelt kormányzati beruházáshoz kapcsolódóan kezdeményezi a tulajdonában lévő 0213/2
hrsz-ú út megjelölésű ingatlan két fele történő megosztását, majd a megosztás után keletkezett
egyik területrész beépítetlen területté történő átminősítését a Sárvári Körzeti Földhivatalnál.
A képviselő-testület az ingatlan megosztási vázrajzának elkészítését megrendeli Németh Gábor
( Ostffyasszonyfa, Kis u. 6. ) földmérőtől az ajánlatában szereplő 50.000.-Ft díjazásért.
A képviselő-testület a megosztás és átminősítés költségeire 2015. évi költségvetésében
pótelőirányzatot biztosít.
A képviselő-testület a költségek viselése, megtérítése tárgyában a Disten Kft-vel külön
megállapodást köt.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal ill. folyamatos

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:
15/2015 ( IV.15.) számú határozat
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az M86-os gyorsforgalmi út építése
kiemelt kormányzati beruházáshoz kapcsolódóan kezdeményezi a tulajdonában lévő 0213/2
hrsz-ú út megjelölésű ingatlan két fele történő megosztását, majd a megosztás után keletkezett
egyik területrész beépítetlen területté történő átminősítését a Sárvári Körzeti Földhivatalnál.
A képviselő-testület az ingatlan megosztási vázrajzának elkészítését megrendeli Németh Gábor
( Ostffyasszonyfa, Kis u. 6. ) földmérőtől az ajánlatában szereplő 50.000.-Ft díjazásért.
A képviselő-testület a megosztás és átminősítés költségeire 2015. évi költségvetésében
pótelőirányzatot biztosít.
A képviselő-testület a költségek viselése, megtérítése tárgyában a Disten Kft-vel külön
megállapodást köt.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal ill. folyamatos

b.) 0230/1 hrsz-ú és 0213/2 hrsz-ú ingatlanok értékbecslésének megrendelése
Németh Imre polgármester: Amennyiben a képviselő-testület a 0230/1 hrsz-ú illetve 0213/2
hrsz-ú ingatlanokból a megosztás után keletkezett, bányatelekkel közvetlen szomszédos
ingatlanrészeket a képviselő-testület értékesíteni kívánja, akkor azokat ingatlanforgalmi
értékbecslővel fel kell értékeltetni. Javasolta az értékbecslés megrendelését Dr. Győrváry
György ingatlanforgalmi értékbecslőtől. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az alábbi határozati
javaslatot:
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli az Önkormányzat
tulajdonában lévő vámoscsaládi 0230/1 hsz-ú illetve 0213/2 hrsz-ú ingatlanok megosztása és
átminősítése után keletkező ingatlanok ingatlanforgalmi értékbecslését Dr. Győrváry György
ingatlan-és műszaki-gazdasági szakértőtől ( FVM 22789/5/2009. 9342 Mihályi, Sport u. 4.
adószáma: 62730194-3-28).
A képviselő-testület a kiadás fedezetére 2015. évi költségvetésében pótelőirányzatot biztosít.
Költségvetési rendeletét a későbbiekben módosítja.
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:
16/2015 ( IV.15.) számú határozat
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli az Önkormányzat
tulajdonában lévő vámoscsaládi 341-345 hrsz.-ú ( 5 db.), 347-353 hrsz.-ú (7 db.) valamint a
144/1, 173/5, 173/6 illetve 138/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú, beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanok, valamint a répcelaki 287/3/A/2 hrsz. alatt felvett társasházi lakás
ingatlanforgalmi értékbecslését Dr. Győrváry György ingatlan-és műszaki-gazdasági
szakértőtől ( FVM 22789/5/2009. 9342 Mihályi, Sport u. 4. adószáma: 62730194-3-28). A
képviselő-testület a kiadás fedezetére 2013. évi költségvetésében pótelőirányzatot biztosít.
Költségvetési rendeletét a későbbiekben módosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal ill. folyamatos
c.)Megállapodás 0230/1 hrsz-ú és 0213/2 hrsz-ú ingatlanok átminősítésével és
megosztásával kapcsolatos költségek viseléséről
( Megállapodás-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Németh Imre polgármester: Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően elkészült a 0231/1 és a
0213/2 hrsz-ú ingatlanok megosztásával és átminősítésével kapcsolatos költségek viseléséről
szóló megállapodás tervezete. A megállapodás tervezetét a képviselők előzetesen megkapták.
Javasolta a megállapodás jóváhagyását. Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester ez után a napirend tárgyalását lezárta, majd ismertette az alábbi határozati
javaslatot:

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Disten Kft.-vel ( 1072 Budapest,
Nyár utca 5. II/12.) a vámoscsaládi 0231/1 és a 0213/2 hrsz-ú ingatlanok megosztásával és
átminősítésével kapcsolatos költségek viseléséről kötendő megállapodást jelen határozat
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
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:
17/2015 ( IV.15.) számú határozat
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Disten Kft.-vel ( 1072 Budapest,
Nyár utca 5. II/12.) a vámoscsaládi 0231/1 és a 0213/2 hrsz-ú ingatlanok megosztásával és
átminősítésével kapcsolatos költségek viseléséről kötendő megállapodást jelen határozat
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal ( közlésre ) ill. folyamatos
d.)Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítására irányuló eljárás
megindítása
( Írásos előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Németh Imre polgármester: A Disten Kft. 1072 Budapest, Nyár utca 5. II/12. 2014. novemberében
benyújtott kérelme után ismételten kérelemmel fordult az Önkormányzathoz a településrendezési
terv és Helyi építési szabályzat módosítása érdekében. A módosítás célja a korábbiakhoz képest
annyit változna, hogy a vámoscsaládi 0213/4 hrsz.-ú ingatlan mellett a 0230/1 hrsz-ú ingatlan
bányatelekkel közvetlen szomszédos részét is különleges bányaterületbe kívánnák soroltatni
annak érdekében, hogy az ingatlanon az M86-os főút felújítása kiemelt kormányzati
beruházáshoz kavicsbánya kerülhessen kialakításra. A Disten Kft. a rendezési terv és helyi
építési szabályzat módosításának költségeit vállalja. 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:
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az M86 gyorsforgalmi út SzelesteCsorna közötti szakasz kiemelt kormányzati beruházásra tekintettel úgy határoz, hogy a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai szerint megindítja a település
településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosító
eljárását a vámoscsaládi 0213/4. hrsz-ú ingatlan, valamint a 0230/1 hrsz-ú külterületi
ingatlanból telekhatár rendezéssel 1.771 m2 nagyságú területrész különleges bányaterületbe
sorolása érdekében, ahol lehetőséget kíván biztosítani kavicsbánya kialakítására.

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:
18/2015 ( IV.15.) számú határozat
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az M86 gyorsforgalmi út SzelesteCsorna közötti szakasz kiemelt kormányzati beruházásra tekintettel úgy határoz, hogy a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai szerint megindítja a település
településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosító
eljárását a vámoscsaládi 0213/4. hrsz-ú ingatlan, valamint a 0230/1 hrsz-ú külterületi
ingatlanból telekhatár rendezéssel 1.771 m2 nagyságú területrész különleges bányaterületbe
sorolása érdekében, ahol lehetőséget kíván biztosítani kavicsbánya kialakítására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
e.)Megállapodás
igénybevételéről

önkormányzati

tulajdonú

ingatlan

célkitermelő-helyként

való

( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Németh Imre polgármester: Megkeresés érkezett a Disten Kft-től azzal kapcsolatban, hogy az
M86-os gyorsforgalmi út felújítása kiemelt kormányzati beruházásra tekintettel a tervezett
bánya megnyitásáig 0213/2 és 0230/1 hrsz-ú ingatlanokat célkitermelőhely létesítéséhez és
üzemeltetéséhez igénybe vegye, használja, illetve hasznosítsa. A megállapodás tervezetét a
képviselők az előterjesztés mellékleteként megkapták. Javasolta a megállapodás jóváhagyását.
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

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Disten Kft.-vel ( 1072 Budapest,
Nyár utca 5. II/12.) a vámoscsaládi 0231/1 és a 0213/2 hrsz-ú ingatlanok célkitermelőhely
létesítéséhez és üzemeltetéséhez történő igénybe vételéről, használatáról illetve hasznosításáról
kötendő megállapodást jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
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:
19/2015 ( IV.15.) számú határozat
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Disten Kft.-vel ( 1072 Budapest,
Nyár utca 5. II/12.) a vámoscsaládi 0231/1 és a 0213/2 hrsz-ú ingatlanok célkitermelőhely
létesítéséhez és üzemeltetéséhez történő igénybe vételéről, használatáról illetve hasznosításáról
kötendő megállapodást jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal ( közlésre ) ill. folyamatos

f.)Ajánlattételi felhívás kibocsátása
közszolgáltatás biztosítására

települési

szilárd

hulladékkal

kapcsolatos

( Ajánlattételi felhívás-tervezete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva )
Németh Imre polgármester: Az ajánlattételi felhívás tervezete a képviselők részére a
meghívóval együtt kiküldésre került. A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény rendelkezéseinek megfelelően – mivel a szolgáktató nem rendelkezett az Országos
Hulladékgyűjtő Ügynökség által kiadott minősítő okirattal, fel kellett mondani a hatályos
közszolgáltatási szerződést 2013. december 31. napjával. 2013. év végén ajánlattételi felhívás
útján kerestek szolgáltatót a közszolgáltatás 1 év időtartamra történő ellátása érdekében, az
eljárás eredményeként a feladatot 2014. december 31.ig a Müllex Hulladékgyűjtő és Hasznosító
Kft. látta el. A szerződés hatályát közös megegyezéssel 2015. június 30. napjáig
meghosszabbították. A szolgáltató a jogszabályváltozások miatt eddig az időpontig látta
biztosítottnak a szolgáltatás ellátását. Mivel a szerződéshosszabbítás időtartama hamarosan
lejár, javasolta ajánlattételi felhívás kibocsátását 3 szolgáltató részére, a közszolgáltató
kiválasztása érdekében. Mivel a jogszabályi háttér, illetve a központi elképzelések még mindig
képlékenyek, javasolta, hogy 2016. December 31-ig terjedő időszakra vonatkozzon a kiírás, ez
ugyanis még nem jár közbeszerzési eljárás lefolytatási kötelezettséggel. Kérte a képviselők
kérdéseit, hozzászólásait.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt.

