Jegyzőkönyv
Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének 2016. június 27-én tartott üléséről

12/2016. számú képviselőtestületi határozat: Törvényességi felhívás elfogadása
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: 2016. november 15.
13/2016. számú képviselőtestületi határozat: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
módosítása
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: 2016. június 30.
14/2016. számú képviselőtestületi határozat: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
felmondásának tudomásul vétele
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: 2016. július 15.
15/2016. számú képviselőtestületi határozat: Kataszteri nyilvántartás beszámolójának elfogadása
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: 2016. augusztus 30.

6/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének 2016. június 27-én 17,30 órai kezdettel az
Önkormányzati Irodában tartott üléséről.

Jelen vannak: Tóth József polgármester, Borbásné Poór Anikó, Hertelendy Zoltánné képviselő (3 fő)
Meghívottak: Számedli Cecília aljegyző

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Tóth József polgármester
2. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Tóth József polgármester
3. Törvényességi észrevétel a helyi építési szabályzattal kapcsolatban
Előadó: Tóth József polgármester
4. Hulladékszállítási szerződés felmondása
Előadó: Tóth József polgármester
5. Kataszteri nyilvántartás felülvizsgálatának eredménye
Előadó: Tóth József polgármester
6. Különfélék

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, javaslatot tett
a napirendre, amelyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.
Első napirendi pont:
A polgármester az elmúlt időszak eseményeiről adott tájékoztatást:
- A hétvégi falunap rendben lezajlott, sajnos kevesen voltak
- Védőnői ellenőrzés volt, a feltárt hiányosságokat pótoltuk, minden rendben van.
A két ülés között egyéb nem volt.
A polgármester kéri a tájékozató elfogadását.
A képviselőtestület a tájékozatót egyhangúlag elfogadta.
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Második napirendi pont:
Aljegyző szóbeli kiegészítést fűzött az írásos előterjesztéshez, majd kérte a kérdéseket, észrevételeket.
Egyéb észrevétel nem volt.
A képviselőtestület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta meg az 6/2016.(VI.30.)
önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Harmadik napirendi pont:
Aljegyző a Vas Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a Helyi Építési Szabályzatokkal
kapcsolatban, melyek főként a jogszabályi változásokból erednek. A testületnek 2016. november 15-ig
kell megvizsgálnia a szabályzatát, majd a módosítását kezdeményeznie. A HÉSZ módosítása
tárgyalásos eljárás keretében történne, magasabb szintű jogszabály átvezetése, érvényesítése, valamint
jogszabályi harmonizáció miatt. Először azt javasolta, hogy a település tervezőt keresse meg az
önkormányzat, a módosításokkal kapcsolatban.
Képviselők részéről észrevétel nem volt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el
az alábbi határozatot:
12/2016.(VI.27.) képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestülete elfogadja a törvényességi felhívást.
Megkeresi Godavszky Beáta településtervezőt Salköveskút Község Helyi Építési
Szabályzatáról és a Község Szabályozási Tervéről szóló 6/2003. (V.7.) számú rendeletének
módosításával kapcsolatban.
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: 2016. november 15.

Negyedik napirendi pont:
Aljegyző elmondta, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 92/B. § (2) bekezdése
kimondja, hogy az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket
oly módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés,
valamint rögzítésre kerül hogy a közszolgáltató részére a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt. a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatokért szolgáltatási díjat fizet.
Ezen jogszabályi változások miatt a SZOMHULL módosította a szerződést az Önkormányzattal, kéri a
módosítás elfogadását.
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Képviselők részéről észrevétel nem volt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el
az alábbi határozatot:
13/2016.(VI.27.) képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestülete elfogadja a SZOMHULL Szombathelyi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. által megküldött Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítását
A szerződés aláírására felhatalmazza Tóth József polgármestert
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Aljegyző tájékoztatta a kiküldött anyag szerint a képviselő-testületet, hogy az előbb elfogadott
szerződést a SZOMHULL felmondta, 2016. július 1. napi hatállyal, 6 hónapos felmondási idővel,
veszteségre hivatkozva. A szerződés létrejöttekor, csak a SZOMHULL vállalta el ezt a közszolgáltatási
feladatot, a másik két megkeresett szolgáltató nem tudta vállalni már akkor sem. Amennyiben az
önkormányzat nem tudja ezt a feladatát ellátni a Katasztrófavédelemnek van jogköre a szolgáltató
kijelölésére.
Képviselők részéről észrevétel nem volt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el
az alábbi határozatot:

14/2016.(VI.27.) képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestülete tudomásul veszi a SZOMHULL
Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. bejelentését, hogy
Önkormányzat Salköveskúttal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 2016.
július 1. napi hatállyal, 6 hónapos felmondási idővel felmondja.
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: folyamatos
Ötödik napirendi pont:
Aljegyző tájékoztattat a jelenlevőket, hogy a földhivatali nyilvántartást összevetette, a helyi kataszteri
nyilvántartással, és a kiküldött anyag szerinti eltéréseket tapasztalta, az átadott vízközmű vagyont, a
nyilvántartásba vétel előtt értékeltetni kell, ennek legkésőbbi időpontja 2018. december 31.
Képviselők részéről észrevétel nem volt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el
az alábbi határozatot:
15/2016.(VI.27.) képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestülete a kataszteri nyilvántartás beszámolóját jóváhagyja
az előterjesztés szerint.
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