Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 15 -én 19 órakor a
vámoscsaládi Önkormányzat helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott
határozatok:
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

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
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
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.
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
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

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
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
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
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

20/2015.(IV.25.) számú határozat
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési szilárd hulladék
összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése tárgyában jelen határozat mellékletét
képező tartalommal ajánlattételi felhívást bocsát ki.
A képviselő-testület elrendeli az ajánlattételi felhívás kiküldését az alább 3 cég részére:
- SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
- MÜLLEX Közszolgáltató Nonprofit Kft.
- Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak az ajánlattételi
felhívások kiküldéséről.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal ( kiküldésre) ill. folyamatos

