
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november
26.-án 16 órai kezdettel tartott ülésén.

57/2015. (XI. 26.)

58/2015. (XI. 26.)

Határozat száma Tárgya

59/2015. (XI. 26.)

Mátraballai Települési Értéktár Bizottság létrehozása
Pétervására Járás Többcélú Társulása társulási megállapodásának, az
Aranykapu Humán Szolgáltató Központ alapító okiratát módosító
okirat és az egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása
2016. évi belső ellenőrzési terv meghatározása

Rendelet száma Tárgya

11/2015. (XI. 27.) A helyi idegenforgalmi adóról szóló rendelet elfogadása

12/2015. (XI. 27.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet elfogadása

13/2015. (XI. 27.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet elfogadása

14/2015. (XI. 27.) A talajterhelési dijról szóló rendelet elfogadása



J e g y z Ő k ö n y V

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26.-án
16 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme.

Jelen vannak: Dudás Róbert polgármester,
Bíró Sándor alpolgármester
Hajdu Péter képviselő,
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő,
Répás Roland képviselő,
Dr. Jakab Dorottya jegyző.

Dudás Róbert polgármester:
Szeretettel és tisztelettel köszönti a képviselőket és a jegyző asszonyt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület teljes létszámban jelen van, az ülés határozatképes,
azt megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Lajtosné Léez Erzsébet és Répás Roland képviselőket.

Indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal O nem és O
tartózkodás mellett - jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lajtosné Lécz Erzsébet és Répás Roland
képviselőket kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirend lére. melyet a Képviselő-testület e2vhan2úlap — 5 igen
szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett elfo~ad:

1.! Helyi adórendeletekre és a talajterhelési díj rendeletre érkezett törvényességi észre
vételek megtárgyalása és az új egységes rendeletek elfogadása
Előadó: Polgármester, Jegyző

2.! Mátraballai Ertéktár Bizottság létrehozása
Előadó: Polgármester

3.! Egyebek

Napirendek

1.! Helyi adórendeletekre és a talajterhelési díj rendeletre érkezett törvényességi észre
vételek megtárgyalása és az Új egységes rendeletek elfogadása
Előadó: Dudás Róbert polgármester

Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: csatolva.
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Br. Jakab Dorottya: A 4 önkormányzati rendeletre törvényességi észrevétel érkezett.
(Törvényességi észrevételek, régi rendeletek és az új rendeletek tervezeti a
jegyzőkönyvhöz csatolva!) Ezekben a törvényességi észrevételekben részletesen kifejtik,
hogy a jelen leg hatályos 4 rendelet miért nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló,
2010. évben megjelent törvénynek. Ezen törvénynek megfelelően elkészítette az Új
rendeletek-tervezeteit, amelyben már nem szerepelhet magasabb szintű jogszabály (p1.
törvény) rendelkezése. Ezért fordult elő az, hogy az Új rendeletek lényegesen rövidebbek
az eddigi rendeleteknél.
Kéri a fentiek és a törvényességi észrevételekben foglaltak alapján a 4 Új rendelet tervezet
elfogadását.

Dudás Róbert: Szavazásra bocsátja az idegenforgalmi adóról szóló rendelet-tervezetet.
Aki ezzel egyetért, kézfelnyÚjtással jelezze.

A Képviselő-testület egyhangú - 5 igen, O nem, és O tartózkodással — az alábbi
rendeletet alkotj a:
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MÁTRABALLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2015. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 5. ~ b) pontjában és a 43. ~ (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján,
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja
1. ~ Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete az Onkormányzat illetékességi
területén idegenforgalmi adót vezet be a költségvetési egyensúly biztosítása céljából.

Az adó mértéke
2. ~ Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200.- Ft.

Záró rendelkezések
3. * (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napjával lép hatályba.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szintű anyagi és eljárásjogi

jogszabályokban foglaltak az irányadók.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mátraballa Községi

Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 7/2000. (X.24.)
önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 15/2004. (V.11.) és 1/20078. (11.08.)
önkormányzati rendeletek.

Mátraballa, 2015. november 26.

Dudás Róbert Dr. Jakab Dorottya
polgármester jegyző

Dudás Róbert: Szavazásra bocsátja a helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezetet. Aki
ezzel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.

A Képviselő-testület egyhangú - 5 igen, O nem, és O tartózkodással — az alábbi
rendeletet alkotja:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
I 2/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés 13. pontjában és a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. ~ (1) bekezdésében, a 4. ~ d) pontjában, 5. * c)
pontjában, továbbá a 6. *-ában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre bevezeti a helyi
iparűzési adót a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (továbbiakban: Htv.) és az e
rendeletben szabályozottak szerint abból a célból, hogy biztosítsa a helyi önkormányzat
gazdálkodásához szükséges pénzeszközöket.

2. ~
Az adó mértéke

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adókról
szóló 1990. évi C. to~~rvény (továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 2%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári
naponként 1.000 Ft’

3. *
Záró rendelkezés

(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napjával lép hatályba.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szintű anyagi és eljárásjogi
jogszabályokban foglaltak az irányadók.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mátraballa Községi
Onkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adó bevezetéséről szóló
13/1998. (XII.09.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 5/1 999. (IV.02.),
7/2003. (X1.24.), 15/2004. (V.11.), 13/2005. (XI.22.) és a 14/2009. (XII.08.)
önkormányzati rendeletek.

Mátraballa, 2015. november 26.

Dudás Róbert Dr. Jakab Dorottya
polgármester jegyző
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Dudás Róbert: Szavazásra bocsátja a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
rendelet-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.

A Képviselő-testület egyhangú - 5 igen, O nem, és O tartózkodással — az alábbi
rendeletet alkotj a:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011’ évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés 13. pontjában és a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. ~ (1) bekezdésében, a 4. ~ d) pontjában, 5. ~ c)
pontjában, továbbá a 6. *-ában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.
Adókötelezettség

1. ~ Magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége terheli a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 24. ~-ában meghatározott magánszemélyt
Mátraballa község közigazgatási területén.

„.

Adómentesség, adókedvezmények

2. ~ Mentes az adó alól a Htv. 13. g-a, 13/A. *-a és a 19. *-ában foglaltakon felül:
a) egy önálló helyrajzi számon lévő több adóköteles építmény közül a második és minden
további építmény,
b) községrendezési terv szerint építési telek és az építési teleknek nem minősülő belterületi
R5ldrészlet.

3. ~ (1) Az adóalany évi 30%-os mértékű adókedvezményben részesül,amennyiben:
a) a tárgyévet megelőző év végéig 70. életévét betöltötte és egyedül él, vagy
b) az adóévet megelőző év végéig a saját háztartásában három vagy annál több kiskorú
gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy
c) az adóévet megelőző év végén gyermekét egyedül nevelő szülő.
(2) Az adómentességre, adókedvezményre jogosult adóalany igényét az adóévet követő év
január 31. napjáig kérheti — az iratok csatolása mellett — az önkormányzati adóhatóságnál a
jelen rendelet 1. mellékletét képező kérelem formanyomtatványon. Az ezen időpontot
követően beérkezett igényeket az adóhatóság az adóévet követő év első napjától veszi
figyelembe.
(3) A már megállapított adómentesség, adókedvezmény körülményeiben bekövetkezett
változást a jogosult adóalany a jelen rendelet 2. melléklete szerinti változásbejelentés
formanyomtatványon köteles megtenni a körülmények megváltozását követő 15 napon belül.
(4) Az (1) bekezdés szerinti jövedelem számításánál és család meghatározásánál a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. *-ában foglaltakat kell
alkalmazni.
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III.
Az adó mértéke

4. * A kommunális adó évi mértéke adótárgyariként 12.000.- Ft.

Iv.
Záró rendelkezések

5. * (1) Eza rendelet 2016. január 1. napjával lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szintű anyagi és
eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadók.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mátraballa Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról
szóló 9/2010. (XII.07.) önkormányzati rendelete.

Mátraballa, 2015. november 26.

Dudás Róbert Dr. Jakab Dorottya
polgármester jegyző
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1. melléklet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
13/2015. (XI.2’7.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

KOMMUNÁLIS ADÓMENTESSÉG/ADÓKEDVEZMÉNY’ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Kérelmező neve, születési hely, idő, anyja nevv

Lakeime’

Kérelmezővel együtt lakó közeli hozzátartozók neve, születési helye és ideje, anyja neve,
lakcíme:

Kommunális adóval érintett ingatlan címe, helyrajzi száma’

Kérelem indokolása:

Kel
aláírás

I A megfelelő sző aláhúzandó.



-9-

TÁJÉKOZTATÓ
(3) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet szerint az erre irányuló kérelem esetén az alábbi

mentességi cseleket határozza meg:
2.* Mentes az adó alól a lltv. 13. ~-a, 13/A. *-aés a 19. ~-ában foglaltakon (elül:
a) egy Önálló helyrajzi számon lévó több adóköteles építmény közül a második és minden további építmény.
b) községrendezési terv szerint építési telek és a?. épitési teleknek nem minősülő belterüteti fóldrészlet.

3. (I) Ai adóalany évi 30 %-os mértékű adókedvezményben részesül,amennyiben:
a) a tárgyével megelőző év végéig 70. életévét betöltötte és egyedül él, vagy
b) az adóévet megelőző év végéig a saját háztartásában három vagy annál több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy
e) az adóévet megelőző év végén gyermekét egyedül nevelő szülő.
(2) Az adórnentesséere, adókedvezményre jogosult adóalany igényét az adóévet követő év január 31. napjáig kérheti -. az iratok esatolása
mellett — az önkormányzati adóhatóságnál a jelen rendelet I. mellékletét képező kérelem formanyomtatványon. Az ezen időpontot követően
beérkezett igényeket az adóliatőságaz adóével követő év elsó napjától veszi űgyelembe.
(3) A már megállapilott adómentesség, adókedvezmény körülményeiben bekövetkezett változást a jogosult adóalany a jelen rendelet 2.
melléklete szerinti változásbejelentés formanyomtatványon köteles meglenni a körülmények megváltozását követő IS napon belül.
(4)Az (I) bekezdés szerinti jövedelem számitásánál és család meghatározásánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.

évi Ill, törvény 4. *-ában foglaltakat kell alkalmazni.
(4) esatolandó mellékletek a 3. * szerinti mentesség esetében: a) és e) pontok esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában

tett nyilatkozata, miszerint egyedül ét; b) gyermekek születési anyakönyvi kivonata vagyjogerős gyánirendető határozat: A 2. * a)
pontja szerinti mentesség kérése esetén a mentességrejogosító körülmények fennállását helyszíni szemle megtartásával ellenőrzi
a Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal.

— ajelen kéreletn itletéktnentes
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2. melléklet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
13/2015. (XI.2’7.) önkormányzati rendelethez

VÁLTOZÁSBEJELENTÉS
A MÁR MEGÁLLAPÍTOTT KOMMUNÁLIS ADÓMENTESSÉG/ADÓKEDVEZMÉNY2

FELTÉTELEIBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS TEKINTETÉBEN

Mentességbenlkedvezményben3 részesülő ingatlan tulajdonos neve, születési hely, idő, anyja
neve:

Lakcíme’

Kommunális adóval érintett ingatlan címe, helyrajzi száma’

A mentesség/kedvezmény4 körülményeiben bekövetkezett változás részletes leírása:

Kelt’

aláírás

Csatolandó melidkletek: a bekövetkezett változást alátámasztó dokumentum vaev cazolás.

2 Megfelelő Szó aláhúzandó.
3 Megfelelő szó aláhúzandó.
4 Megfelelő szó aláhúzandó.
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Dudás Róbert: Szavazásra bocsátja a talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezetet. Aki
ezzel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.

A Képviselő-testület egyhangú - 5 igen, O nem, és O tartózkodással — az alábbi
rendeletet alkotja:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjről

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 21/A. * (2) bekezdésében és a 26. ~ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. ~ E rendelet célja, hogy meghatározza a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási,
befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 12. *-ában meghatározott
átalány megállapításának szempontjait.

A talajterhelési díj alapja

2. ~ A talajterhelési díj alapjának meghatározásakor mérési lehetőség hiányában átalányként 2
m3/fő/hó vízmennyiséget kell figyelembe venni.

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

3. ~ (1) Az önkormányzati adóhatóság részére a \~íziközmű szolgáltató (a továbbiakban:
szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében a tárgyévet követő év Február
28. napjáig köteles adatot szolgáltatni a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva az
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.

(2) A talajterhelési díj megállapításával összefhggő személyes adatokat a kibocsátó
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.

(3) A talajterhelési díjat Mátraballa Községi Önkormányzat 62000129-it 029661. számú
számlájára kell befizetni.

Záró rendelkezések

4. ~ (1) Ez a rendelet a 2016. január 1. napján lép hatályba.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szintű anyagi és
eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadók.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mátraballa Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 16/2004. (VI. 15.)
önkormányzati rendelete..

Mátraballa, 2015. november 26.

Dudás Róbert Dr. Jakab Dorottya
polgármester jegyző
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2.’ Mátraballai Értéktár Bizottság létrehozása
Előadó: Dudás Róbert polgármester
Előterjesztés: csatolva.

Dudás Róbert: A korábbi ülésen már volt Szó arról, hogy Mátraballán is meg kell
alakítani az értéktár bizottságot. A jegyzőnő elkészítette az előterjesztés szerinti anyagot.
Arról kell dönteniük, bogy kik legyenek a bizottság tagjai, akikre az alábbiak szerint tesz
javaslatot: elnökének Bíró Sándor alpolgármestert, tagjainak Lajtosné Lécz Erzsébet
képviselőt és Répás Mária Mátraballa Petőfi u. 7. szám alatti lakost javasolja. Jelenleg
dolgozik az Önkormányzatnál egy kulturális szervező is, aki be tud segíteni a munkájukba,
a kezük alá tud dolgozni.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Nádasi Lászlót és Nyerges Györgyöt is javasolja bevenni a
bizottságba, véleménye szerint ők is sokat tudnak segíteni.

Dudás Róbert: Indulásnak most alakuljanak meg a javasolt 3 fővel, és később további
tagokat lehet felvenni.

A Képviselő-testület egyhangú - 5 igen, O nem, és O tartózkodással — az alábbi
határozatot hozta:

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-
testületének 57/20 15. (XI. 26.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a települési értéktár létrehozásáról szóló
előterjesztést és Mátraballai Települési Ertéktár Bizottság
létrehozását határozza el.
A Képviselő-testület a Mátraballai Települési Ertéktár
Bizottság:

elnökének: Bíró Sándor alpolgármestert
tagjainak: Lajtosné Lécz Erzsébet képviselőt és

Répás Mária Mátraballa, Petőfi u. 7. szám
alatti lakost megválasztja.
A Képviselő-testület a települési értéktár megalakításával
és működésével kapcsolatos eljárási szabályokra
vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező működési
szabályzatot elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Heves
Megyei Onkormányzat Közgyűlésének Elnökét
tájékoztassa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 15.
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3.! Egyebek

Dudás Róbert: A kistérségi ülésen nem tudott részt veimi, ezért kéri Lajtosné Lécz
Erzsébet képviselőnőt, bogy tájékoztassa a képviselőket az ott elhangzottakról.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Mivel több település kivált a társulásból, ezért, Új társulási
megállapodást kellett elfogadni. A nevében is változás történt Pétervásárai Kistérség
Többcélú Társulásáról Pétervására Járás Többcélú Társulása névre változott. Felsorolja a
társulás ellátandó feladatait.
Illetve a gyermekjóléti, családsegítői területen 2016. január 01 .-től jelentős jogszabályi
módosulások lépnek életbe, Így az Aranykapu alapító okiratát is jelentős mértékben át
kellett dolgozni.
Azoknak a településeknek, akik maradtak, el kell fogadniuk az új társulási megállapodást,
valamint a társulás által fenntartott Aranykapu Humán Szolgáltató Központ alapító
okiratát módosító okiratot és annak új, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. Ezen
dokumentumok 2016. január 01. napjától lépnek életbe.

Dudás Róbert: Kérdi van-e kérdés, hozzászólás a 3 dokumentummal kapcsolatban,
amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy fogadják el.

A Képviselő-testület egyhangú - 5 igen, O nem, és O tartózkodással — az alábbi
határozatot hozta:

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-
testületének 58/2015. (XI. 26.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Aranykapu Humán Szolgáltató Központ Alapító
Okiratát módosító okiratot, valamint az Aranykapu
1-lumán Szolgáltató Központ 2016. január 01.-től életbe
lépő, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az előterjesztés szerinti változatlan
tartalommal elfogadja.
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja továbbá a szintén 2016. január 01.-től életbe
lépő Pétervásárai Járás Többcélú Társulásának Társulási
Megállapodását az előterjesztés szerinti változatlan
tartalommal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges valamennyi dokumentum aláírására.

Felelős: polgármester.
Határidő: 2015. december 15.
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Dudás Róbert: A szociális étkeztetés belső ellenőrzése elkezdődött, mely ebben az évben
be is fejeződik. A következő évre meg kell határozni az ellenőrzendő feladatot. 2016. évre
az óvoda átfogó vizsgálatára teszi meg javaslatát.

Egyéb javaslat nem volt.

A Képviselő-testület egyhangú - 5 igen, O nem, és O tartózkodással — az alábbi
határozatot hozta:

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-
testületének 59/2015. (XI. 263 határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet az
előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja.

Felelős: jegyző.
Határidő; értelem szerint.

Dudás Róbert: A József A. u. 6. számnál a temető alatti partszakasz megcsúszott. Rádi
András bejelentette neki, de a katasztrófavédelemnek is jelzett. A katasztrófavédelemtől
kijöttek megvizsgálták és veszélyesnek nyilvánították. Egy szakembertől árajánlatot
kértek, aki 20 M Ft-ra adta meg a támfal-építés költségét. Erre beadták a vis maior
pályázatot — de csak a József A. u. 6. szám mögötti partfalra lehetett -‚ az elnyerhető
összeg 90 %‚ az önerő a teljes költség 10 %-a. Ezt megtudva a József A. utcában lakók
mind be fogják jelenteni, és jogosan, mert végig veszélyes. Egy vállalkozóval
megbeszélte, bogy a meredek partfalba benőtt fákat 1 m törzsmagasságban az ingatlan
fölött ki fogják vágni. Ugyanis a katasztrófavédelmi szakemberek az első helyszíni
szemlén ezt kérték, ugyanis a nagy fák a szél hatására nagyon kilengenek és az további
talajpergéseket idéz elő, ami tovább rontja a jelenlegi helyzetet.

Lajtosné Lécz Erzsébet: A terület magán-, vagy önkormányzati tulajdon?

Dudás Róbert: Földmérővel pontosan ki fogják méretni, hogy kinek a tulajdonán van a
partfal. Ha magántulajdonon van, akkor könnyen előfordulhat, hogy az önkormányzat nem
is adhat be pályázatot, de mivel önkormányzati tulajdont, a temetőt veszélyezteti, lehet,
hogy mégis belefér a vis maior pályázatba.

Lajtosné Lécz Erzsébet: Ha ezt a többi tulajdonos megtudja, akkor mind fel lesznek
háborodva és jogosan.

Répás Roland: Amikor a tulajdonos megvette az ingatlant, látnia kellett, hogy mit vesz
meg, ezért aztjavasolja, csináltassa meg saját költségén.
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Dudás Róbert: A baj csak az, hogy a csúszás tovább fog folytatódni. A József A. u. 6.
számnál a partfal tetejétől 2-3 méterre már az urnafal és a sírok vannak. Tehát ha ott
megcsúszik a partfal és a temető megindul, akkor még több fog kerülni.
A fákat mindenképpen ki kell vágatni a partfal tetején és a számlát ki kell fizetni, és ki
tudja, visszatérül-e, vagy mikor térül meg.

Répás Roland: Kérdi, hogy Smolekék ügyében történt-e előrelépés?

Dr. Jakab Dorott-ya: Levélben meg lett keresve az ÉRV és a TIGÁZ, de még nem
érkezett válasz.

Répás Roland: Beszélt az ÉRV egyik dolgozójával, aki egy tájékoztatót is adott arról,
hogy mi szükséges a vízbekötéshez. Tervet, vízóra aknát kellett ‚‘olna készíttetni, és a
beköttetőnek kellett volna a másik portán a vezetéket kivezetni. Az ERV nem vállalja más
ingatlanán keresztül a vízvezeték kiépítését, mert egy csőtörés esetén nem tudja bevállalni
egy esetleges térburkolóval ellátott udvar felbontását. Ez minden esetben a ráköttető
felelőssége.

ÉRV-tájékoztató jegyzőkönyvböz csatolva.

Dudás Róbert: Ez alapján a rákötés lehetősége biztosított volt, Smolek Bélának kellett
volna a vízbekötéshez szükséges többi feltételt megteremtenie és akkor bármikor
megvalósulhatott volna a rákötés.

Répás Roland: Véleménye szerint, ha saját költségén kivezeti a vezetéket, bármikor
rákötött volna az ERV, szerinte ebben az irányban kell elindulni.

Dudás Róbert: Mielőtt bármit tennének, még megvárják a 2 szolgáltató válaszát.

Bíró Sándor: Már 1 80 napja ülnek az ügyön és tudomása szerint az ügyintézési határidő
30 nap.

Dr. Jakab Dorottya: Nem egy egyszerű megítélésű ügyről van szó, hanem egy igencsak
összetett problémáról. Az irattárban hosszasan keresgéltek, hogy hátha találnak korabeli
iratokat mind a víz, mind pedig a gáz esetében. Mindezt 30 napon belül nem volt
lehetséges elvégezni.
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Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt ezárta.

K.m.f

Dudás Ról~ert ~r. Jakab Dorottya
polgármester ‚~‘ jegyző

Li
Lajtosné Lécz Erzsébet

jkv. hit.
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‘J&\’w) J<c&Jo~i

Répás Roland
jkv. hit.


