
Sarród Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

7/2013.

Jegyzőkönyv

a

2013. május 29. napján megtartott
nyilvános testületi ülésről

Készült: 2 eredeti példányban



2

Jegyzőkönyv

Készült: Sarród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29. napján megtartott
üléséről.

Jelen vannak: Turi Lajos polgármester
Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester
Fejes Imre alpolgármester
Barcza Attila képviselő
Nagy Lajos képviselő
Pappp Gyula képviselő
Rajczi János képviselő

Vezér Beáta jegyző

Kóbor Attila Fertőszéplak polgármester az 1. napirendi ponthoz
Kerling Attila vállalkozó a 2. napirendi ponthoz

Turi Lajos polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom az ülés határozatképességét,
mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 7 főképviselő jelen van. Kérdezem, az előterjesztett
napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek más javaslata. Amennyiben nincs, úgy szavazásra
teszem, aki egyetért az előterjesztett napirendi pontokkal, kérem jelezze:

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot hozta:

34/2013. (V. 29.) határozat

Napirendi pontok:

1. Óvodai társulás átalakítása
Előadó: Turi Lajos polgármester

2. 700 éves Sarród ünnepség szervezése
Előadó: Turi Lajos polgármester

3. Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ társulási megállapodása
Előadó: Turi Lajos polgármester

4. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj hatályon kívül helyezése
Előadó: Turi Lajos polgármester

5. Sarródi 09/12 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
Előadó: Turi Lajos polgármester

6. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók
Előadó: Turi Lajos polgármester

Zárt ülés

7. Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: Vezér Beáta jegyző
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1. napirendi pont
Óvodai társulás átalakítása

(Előterjesztés mellékelve)

Turi Lajos polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület megkapta. Megkérném Jegyző
asszonyt tájékoztassa a testületet a napirendi pont tartalmáról.

Vezér Beáta jegyző: Az előterjesztésből látszik, hogy nagyon képlékenyek voltak a keretek, amikor
készült. Még a mai napon is folytak egyeztetések a Kormányhivatallal illetve a Magyar
Államkincstárral, hogy egyáltalán milyen fajta együttműködés lehetséges. Az, hogy jogi személyiségű
társulás alakuljon, annak nagyobb volumenű társulásoknál van létjogosultsága. Olyan kis társulásnál,
mint ami mi vagyunk, sokkal nagyobb adminisztrációs terhet ró a hivatalra is, a társulási tanácsra is,
és sokkal több problémával jár, mint hogyha egy feladatellátási szerződéssel oldanánk meg ezt a
kérdést. Gyakorlatilag az a különbség, hogy a jogi személyiségű társulásnál nem a tárulás tartaná fenn
az intézményt, nem kellene társulási tanácsot létrehozni, hanem gyakorlatilag minden működhetne
úgy, ahogy eddig, azzal a különbséggel, hogy Sarród önkormányzata kikerülne, mint fenntartó, de a
háttér megállapodásban, amit kötne a két önkormányzat, ugyanazok a jogok megilletnék a sarródi
önkormányzatot, mint eddig. Az intézmény működtetése viszont jóval egyszerűbb lenne.

Turi Lajos polgármester: Én úgy gondolom, hogy mivel ez egyszerűbb és ne tegyük, ha nem
szükséges bonyolulttá ezt a fajta együttműködést, én mindenképpen ezt a fajta megoldást
támogatnám, hogy feladatellátásra szerződjünk. Szeretném elmondani, hogy egyébként is rendkívül
nagy létszámmal dolgozik az óvoda, és nagyon jó hangulatban, az óvónők hozzáállása is nagyon jó és
jó a kapcsolatuk a fertőszéplaki óvodával is.

Vezér Beáta jegyző: A megállapodás tartalma lényegében nem változna, ahhoz képest, ami jelenleg is
van. Annyi különbség van, hogy nem tagóvodaként, hanem a fertőszéplaki óvoda telephelyeként,
mert így tudjuk egységes intézményként kezelni. Amennyiben tagóvoda lenne, arra már jogi
személyiségű tárulást kellene létrehozni. A kettő között annyi a különbség, hogy a telephelyet ebben
az esetben a telephelyet Sarród önkormányzatának, tehát a Margaréta Óvoda részére használatba
kellene adni a szerződés időtartamára. Ez eddig is majdhogynem így működött, hisz a közüzemi
számlákat Fertőszéplak fizette eddig is, amit Sarród megtérít részünkre. Jelentős változást ez így nem
jelentene.

Turi Lajos polgármester: Ami még emellett szól, hogy ezt célszerű lenne így működtetni, azaz, hogy
egy jól működő óvoda életébe egy társulási tanács ne avatkozzon be, mert annak nincs értelme.
Szakmailag sem vagyunk erre felkészülve, mivel ez így jól működik, én ezt javasolnám a testületnek,
hogy ezt a féle együttműködést fogadjuk el. Van ehhez valakinek kérdése?

Papp Gyula képviselő: Az egész óvoda úgy fog működni, mintha a fertőszéplaki óvoda működtetné.
Viszont, ha nem lesz elég a működési költségre a normatív támogatás, akkor a kiegészítést miként
fogjuk átadni Fertőszéplaknak:

Vezér Beáta jegyző: Ezt a megállapodásban rögzítjük, mint ahogyan a mostaniban is bent van.

Turi Lajos polgármester: Mindenki kiegészíti a saját költségeit, amire nem elég az állami támogatás,
ugyan úgy, mint eddig.

Barcza Attila képviselő: Közös költsége nem lesz ennek a társulásnak?
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Vezér Beáta jegyző: Az eredeti megállapodásban az szerepel, hogy mindenki fizeti a saját maga
alkalmazottjának a munkabérét, meg a saját maga intézményének a költségeit. Szerintem ezen nem
célszerű változtatni.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Eddig sem kértünk plusz pénzt a társulás fenntartásáért,
ezután sem szeretnénk.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Változás csak a jogi oldalról történt. A pénzügyi keretek
tiszták, a szakmai együttműködés jó. Én azt gondolom, hogy ezt egyszer már ugyanezekkel a
feltételekkel jóváhagytuk, jogi oldala az, ami változott. Én jónak tartom, és támogatom.

Papp Gyula képviselő: Jelenlegi állapot szerint, hogy tagóvodája vagyunk a fertőszéplakinak, máskor
van az ő leállásuk, és máskor a sarródinak. Így áthidalható szinte az egész nyári szünet. Ez továbbra is
így marad?

Vezér Beáta jegyző: Igen, így. Az idei évben összesen 2 hét lesz az, amikor nem lesz nyitva egyik
óvoda sem.

Turi Lajos polgármester: Szervezési szempontból is ideális ez így. Van még valakinek kérdése?

Vezér Beáta jegyző: Még annyi kiegészítésem van, hogy a megállapodásban az szerepel, hogy eggyel
több óvónő van Fertőszéplakon, és annak a bére nem számít bele a megállapodásba. Őt teljes
egészében Fertőszéplak állja. Az idei évtől úgy alakult az intézmény finanszírozása, hogy a korábbi 6
helyett 7 óvónőt finanszíroznak meg. Így elméletileg a plusz óvónő bérét is megfinanszírozza a
költségvetés. A kérdés most az, hogy beletegyük-e a közösbe? Innentől nem Fertőszéplak
finanszírozza, és a helyettesítést meg tudnánk oldani vele, ha úgy adódik. Erre az állami támogatás az
megvan.

Turi Lajos polgármester: A helyettesítést mi eddig úgy oldottuk meg, hogy a közhasznúak segítettek
be. Amennyiben megvan erre a munkaerő, akkor ezt jó lenne így megoldani. Ez nem jelent plusz
költséget Sarródnak, mert megvan rá az állami finanszírozás.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Ez egy lehetőség. Hívjuk le, mert az állam adja. Kérdés,
hogy miként részesül ebből Sarród? Itt egy óvónőnek a bérét biztosítják pluszba. Ezt beépíthetjük
valamilyen formában, mi szeretnénk, ha mi ebből részesülnénk.

Turi Lajos polgármester: Az óvodai létszámokat tekintve, ez a felnőtt munkaerő létszámot ez hogyan
érinti? Ez összhangban van?

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Nem így van. Ha jól értem, a törvény biztosítja még egy
óvónő bérét, amit ha lehet, le is kell hívni. Tehát nem nálunk kell több óvónő, hanem a törvény
biztosítja. Én azt mondom, igen, ezt lépjük meg, ha van rá lehetőség. A másik oldala azt mondom a
visszaforgatás Sarród irányába.

Barcza Attila képviselő: A társulás kap egy plusz fizetett főt.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Ez az ember nálunk már finanszírozásban van. Ez szerepel is
a megállapodásban. Eddig mi a saját költségvetésünkből finanszíroztuk az ő munkáját. Az új
költségvetés szerint ez jövőre lehet, hogy teljesen más lesz. Jelenleg 7 főnek a bérét finanszírozza a
támogatás, tehát a jelenlegi létszámot, teljes egészében finanszírozná az állam. alpolgármester
asszony azt szeretné, hogy ezt a jelenleg is alkalmazott embert, ha nem a saját bukszánkból
finanszíroznánk, hanem állami támogatásból, akkor ezt a költséget valamilyen szinten osszuk meg
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Sarróddal. Természetesen beszélhetünk erről, és én biztos vagyok benne, hogy meg is tudjuk oldani,
de ezért mondta a Jegyző asszony, hogy a helyettesítést ebből meg tudjuk oldani, valamint ahogy
korábban sem, az egyéb ügyintézésekért továbbra sem kívánunk térítést kérni.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Igen ez egy tárgyalási alap. Kérjük le, de Sarród részére én
kérek valamiféle visszajuttatást. Én támogatom, mert jónak tartom. Ezt tárgyalja meg a két település
polgármestere, állapodjanak meg és kérem, tájékoztassanak minket. Ne a helyettesítés legyen az
alap. Azt igény esetén döntsük el, hogy kívánjuk megoldani, közhasznú bevonásával, vagy fizetünk a
helyettesítésért.

Turi Lajos polgármester: Mondok akkor egy megoldási lehetőséget, hogy van az a személy, akinek a
bérét pluszba az állam finanszírozza, ő természetesen Fertőszéplakon munkába van állítva. Lesz egy
időszak, ez minden évben kiderül mennyi, amikor Sarródon helyettesíteni kell. Ha 50-50%-os alapon
gondolkodunk, akkor én azt mondom, hogy akkor annak a személynek a bére mondjuk 1 millió forint,
akkor ebből érinti 0,5 millió Sarródot. Sarródnál ledolgozik, mondjuk a helyettesítéseknél 200 ezer
forintot, akkor ilyen alapon úgy gondolná alpolgármester asszony, hogy Sarródot megilleti a
különbözet.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Dolgozzátok ki mit szeretnétek.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Ami még meg sem valósult, a helyettesítés, azt még nem
tudhatjuk mennyi. Ajánlotok fel valamit, vagy visszatérünk rá később?

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Ezért tárgyaltam a Polgármester úrral.

Turi Lajos polgármester: Beszéltünk róla milyen lehetőség van.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Én azért jöttem el ma különben, hogy ha felmerül valami
ilyen dolog meg tudjuk beszélni, mert valamilyen döntést meg kell hoznunk ma.

Turi Lajos polgármester: A megállapodással egyetértünk, amit a Rita felvetett arra természetesen
visszatérünk. Egyetértek az elvvel, hogy ezt valamiképp meg kell oldani.

Vezér Beáta jegyző: A megállapodás jöjjön létre, hogy be tudjuk küldeni a Kincstárnak, és
módosítással kezeljük majd ezt, ha letisztázódnak a feltételek.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak: Ezzel a megállapodással mindkét önkormányzat jól jár. Én
azt gondolom, hogy ez előnyös mindenkinek, és egyezzünk meg abban, hogy 1 hónapon belül zárjuk
is le. Szerintem semmit ne csináljunk bonyolultan, ha egyszerűen is lehet. Itt arról van szó, hogy meg
fogjuk nézni, hogy ez forintálisan mit jelent. Jelenleg azt kell eldöntenünk, hogy jogi személyiségi
társulásról, vagy feladatellátási szerződésről beszélünk. A hetedik személy, vagy rész felosztásáról
pedig javaslom, hogy az együttes ülésen döntsünk, a közös hivatal költségvetésével együtt. Ez utóbbi
ügyében is több ízben tárgyaltunk Polgármester úrral, és ez ügyen az a kérésem, hogy döntsetek egy
időpontról.

Rajczi János képviselő: A feladatellátási szerződés tekintetében egységesek vagyunk, a vitás kérdést
pedig akkor együttes ülésen tárgyaljuk meg.

Turi Lajos polgármester: Ha nincs több hozzászólás, akkor, aki egyetért azzal, hogy Fertőszéplakkal
kötött óvodai társulást felmondja, jelezze.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

35/2013. (V. 29.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Fertőszéplak Község Önkormányzatával az óvodai
feladatok ellátására kötött társulási megállapodást
2013. május 31-i hatállyal megszünteti.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos

Turi Lajos polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az óvodai feladatok ellátásáról a továbbiakban
Fertőszéplak községgel kötendő, a most kiosztott feladatellátási szerződés alapján gondoskodjunk,
jelezze:

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

36/2013. (V. 29.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Fertőszéplak Község Önkormányzatával az óvodai
feladatok ellátására kötendő feladatellátási szerződést
elfogadja.

Határidő: 2013. június 1.
Felelős: Turi Lajos polgármester

2. napirendi pont
„700 éves Sarród” rendezvény szervezése

(Az előterjesztés mellékelve)

Turi Lajos polgármester: Nagy örömmel veszünk minden kezdeményezést, amelye a települést érintő
rendezvényekkel kapcsolatosan segítségünkre van. Attila most a 700 éves Sarród rendezvénnyel
kapcsolatosan tart tájékoztatót.

Kerling Attila vállalkozó: Én arra kaptam felkérést, hogy a fiatalok számára mostanában nem voltak
programok szervezve, és nekem közvetlenebb a kapcsolatom velük, mint a testületnek. Én a július
29., augusztus 2. és augusztus 9. napjára is készítettem el egy-egy programot. Először a július 29-i
programról beszélnék. Arra gondoltam, hogy hagyományteremtő szándékkal megrendeznénk a I.
Sarródi Szürkemarha Gulyásfesztivált. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságát felkerestem, ahol
nagyon örültek a kezdeményezésnek, és támogatásukról biztosítottak. Több céget is megkerestem,
és aki tud róla, mind támogatott. Pár szót mondanék a programokról is. A lakosság minden
korosztályát próbáltam megtalálni ezzel a rendezvénnyel. Nemzeti Parktól kapom kedvezményes
áron a szürkemarhát a főzőversenyhez. 5 000 Ft-os nevezési díjért, az induló versenyzők kapnak egy 5
kg-os szürkemarha csomagot, és azon felül, a környékbeli zöldségtermelőktől pedig támogatásként
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megkapjuk a zöldséget, sárgarépát, krumplit, hagymát. Amit biztosan el tudok mondani, hogy 22
nevező van, akik már neveztek csapatban. Családok, cégek, baráti társaságok. Szeretnék meghívni
környékbeli önkormányzatokat, Ausztriától elkezdve a szomszédos településekig, egy gesztusként.
Felkértem Koós János művész urat, hogy legyen ennek a versenynek a fővédnöke, illetve a zsűrijének
elnöke. Örült a felkérésnek, és szeretné, ha tényleg hagyomány lenne, akkor minden éven ő jöhetne.
Természetesen szerepel is. 5 fős zsűrit szeretnék összeállítani. A Nemzeti Parkot is szeretném, ha
képviselné valaki. Szeretném felkérni a Polgármester urat is. Marad még két üres szék, akit
szeretném, ha a testület ajánlaná. Egy ökörsütés az idén augusztus 20-át hungarikummá teszik, ezért
szeretném, ha az is lenne a programon. Beszéltem is már egy céggel, egy profi csapattal. Erre is
kapunk kedvezményes áron egy szürkemarhát. Ezt önköltségi áron mérnénk ki, hogy megfizethető
legyen mindenkinek. Felmerült az év elején a Tűzoltó Szertár átadása, mely, ha működni fog, akkor
ehhez kapcsolódóan is vannak ötletek. Tűzoltózenekar meghívása, más egyesületek.
Sporteseményként kispályás focibajnokságot tűztünk ki. 14-20 csapat jelezte eddig, hogy nevezne.
Ötletszerűen több verseny fel van még sorolva, színesítve az eseményeket. A Művelődési Ház
udvarán játszóházat tervezünk még a gyerekeknek. A helyi óvónők segítségét kérjük ebben. Több
cégtől és magánszemélytől érkeztek felajánlások, melyeket a versenyek díjazására fordítanánk.
Minden fórumon megy a reklámozása az eseménynek. Kábel tv, internet, rádió. A Nyugdíjas
Egyesületet is szeretnénk szereplésre felkérni. Íjász és hagyományőrző bemutatók szervezése még
folyamatban van. Este 6 órától utcabált szeretnék tartani. A fellépők Koós Jánoson kívül, a Fantom
együttes, Mc Haver és a Teknő, Mulatós Tibi. Gyakorlatilag ennyi a terv. Ami az önkormányzatot
érintené költség szinten, az a fellépők tisztelet díja lenne. Koós János 200 ezer forint plusz 25 ezer
forint útiköltséget kér. A Fantom együttes 200 ezer forintot és 30 ezer Ft útiköltséget kér. Az Mc
Haver és a Teknő 160 ezer forintért jön el. Nekik én biztosítok szállást és útiköltséget nem kérnek. Ez
megközelítőleg 650 ezer forintos tétel.

Turi Lajos polgármester: Én megköszönöm, amit elmondtál. Ez egy szép program, és nem csak több
korosztályt, de a környéket is biztosan megmozgatná. Mivel ez egy nagyon szép évforduló, azt
gondolom, ünnepeljünk méltóan. Én is elkezdtem szponzorokat keresni, nyitottunk is egy
bankszámlaszámot erre. Bár mindhárom településen tartanunk kell ugyanazt a színvonalat, így a
falunapokra is sok pénz kell. Én a kezdeményezésnek nagyon örülök. Az anyagi hátteret meg kell
teremteni. Ilyen nagyságrendű ez és az augusztus 3-i program lesz. Ehhez a segítő stábot is biztosítani
kell. Sátrat is állítanunk kell. Ide azt is fizetni kell. A tűzoltó szertár felújítását is meg kell oldanunk és a
környékét is, de ez egy részletkérdés.

Rajczi János képviselő: Ez egy nagyon fontos részletkérdés. Ha ennyi ember fog itt főzni, azt rendbe
kell tenni, mert máshol erre nincs helyünk.

Papp Gyula képviselő: A főzőversenyre milyen nevezők vannak, akik mondták, hogy jönnek, vagy be
is fizették?

Kerling Attila: Be is fizették. 30 fölött vannak.

Papp Gyula képviselő: Tehát valósan lehet számítani 30 csapatra.

Turi Lajos polgármester: Megköszönjük a tájékoztatódat. Örülünk, hogy veled együtt megmozdultak
az önkormányzat településeinek fiataljai.

Papp Gyula képviselő: Félek, hogy nekünk erre nincs kapacitásunk, helyünk.

Turi Lajos polgármester: A futballpálya és környéke, valamint a Művelődési Ház környéke nem kis
terület.
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Kerling Attila vállalkozó: Próbálok egy részletes térképet csinálni.

Vezér Beáta jegyző: Mennyi fővel számolt? Az engedélyezés miatt kérdezem.

Kerling Attila vállalkozó: 1 000 fővel számolunk, de ez időjárás függvénye is.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: A testület jóváhagyott egy költségvetést, és kijelölt egy
bizottságot az ünnepi rendezvények bonyolítására, ennek elnöke a Kemenár Katalin. Az előterjesztést
megkaptuk, én azt gondolom, át fogjuk beszélni. A felelősséget Ön vállalná erre a napra? Én soknak
tartom egy kicsit a programot, és a fellépők költségét is egy napra. Más anyagi fedezetre is gondolni
kellene. Ez már egy kész program. Meg van rendelve?

Kerling Attila vállalkozó: Egyeztetve van, de megrendelve még nincsenek a fellépők.

Turi Lajos polgármester: Testület dönteni fog és holnap közlöm veled a döntést. Köszönjük a
tájékoztatást.

Papp Gyula képviselő: Ha jól emlékszem, az egész ünnepség-sorozatra 2 millió forint körüli összeget
különítettünk el. Ehhez képest én is nagyon soknak tartom ezt az összeget, valamint úgy gondolom,
hogy az engedélyezési eljárásnak is lesz még egy komoly díja. Ezekkel és a sátor felállítással együtt ez
a költség verni fogja az 1 millió forintot.

Vezér Beáta jegyző: Ezért lényeges, hogy ki lesz a szervező.

Kerling Attila vállalkozó: Ennek 4-5 milliós költsége is lesz, amit én és a szponzorok vállalunk be.
Bizakodva állítom, hogy ha ezt hagyományosan minden évben meg tudjuk szervezni, ebből
hamarosan bevétele lesz az önkormányzatnak.

Papp Gyula képviselő: Akkor ezt az önkormányzatnak le kell fektetni, hogy ennek a napnak a
szervezésével megbíz, mondjuk téged és mi erre biztosítunk valamennyi pénzt, de vannak kikötéseink
is. Legyen egy részletes költségvetés, és amit megbeszéltünk úgy legyen. Én nem tudok elképzelni
ennyi embert Sarródon.

Kerling Attila vállalkozó: Én a visszajelzések alapján mondom ezt.

Rajczi János képviselő: Ha ezt a rendezvényt a 700 éves Sarród ünnepség keretében szervezzük,
akkor ez az önkormányzat felelőssége is. Amennyiben azt mondjuk, hogy megköszönjük a
vállalkozónak, hogy ilyent szervez Sarródon és ezt mi támogatjuk, akkor nem vállalunk érte
felelősséget. Ez nem mindegy.

Kerling Attila vállalkkozó: Én ezt már privát rendezvényként is meg akartam szervezni tavaly.

Turi Lajos polgármester: A 700 éves Sarród sorozat a Világörökség Nap kertében már megnyitásra
került. Ahogy megbeszéltük, átgondoljuk még és meglátjuk a költségvetés mennyi támogatást tesz
lehetővé és próbálunk szponzorokat is keresni. Köszönjünk. Én azt gondolom, hogy magát a
rendezvényt támogatni kell, de a költségvetés szerintem is túlzó, a területek szerintem megoldhatók
lesznek. Azt kell eldöntenünk, hogy az önkormányzat mennyivel tudja támogatni. Ezt a testületnek
kell eldönteni.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Én azt mondom, egy estére 600 ezer forintot betenni
túlzásnak tartom. A szervező bizottság és a vezetőjének is látnia kellene ezt a programot, hogy össze
tudja hangolni a többi rendezvénnyel. Szerintem, amit mi álljunk az Koós János fellépése. És csak
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ingyenes programok legyenek. A mentő jelenléte is nagyon fontos. Mi csak annyit vállaljunk, hogy
ennyi pénzt adunk, ebbe Koós János legyen benne, de rendezvény szervezése a vállalkozó feladata és
felelőssége.

Barcza Attila képviselő: A Sportegyesület részéről engem is megkeresett. Én úgy tudom, hogy
tényleg ő fizeti a többi költséget. Szerintem sem szabad ebbe az önkormányzatnak belemenni.
Adjunk támogatást és írjuk le, hogy a főszervező ő. A Koós János díja sem kevés.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: És a sátort is az önkormányzat állja.

Barcza Attila képviselő: Sátort és a Koós Jánost álljuk akkor.

Turi Lajos polgármester: Akkor most abba döntsünk csak valójában, hogy akkor sátor, meg mennyivel
járulunk akkor hozzá.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Én 400 ezer Ft és a sátor felállítás költsége, amire
gondoltam. Többet semmiképpen sem.

Turi Lajos: Ha nincs más javaslat, akkor, aki egyetért azzal, hogy az I. Sarródi Szürkemarha
Gulyásfesztivált 400 ezer forinttal és a sátor felállításával támogatja, azzal a kitétellel, hogy Koós
János meghívásához ragaszkodunk, kézfeltartással jelezze.

37/2013. (V 29.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az I. Szürkemarha Gulyásfesztivált 400.000 Ft
támogatásban részesíti, és vállalja a rendezvényre egy
sátor felállítását.

A támogatás feltétele, hogy a Koós János művész a
fellépők között legyen.

A rendezvény minden egyéb költsége és engedélyek
beszerzése a vállalkozó feladata és kötelezettsége,
ezért az önkormányzat semmilyen felelősséget nem
vállal.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos

3. napirendi pont
Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ társulási

megállapodása
(Az előterjesztés mellékelve)

Turi Lajos polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Természetesen a társulásban részt
veszünk. Ebben a házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálta, családsegítés, szociális étkeztetés
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tartozik. Minden település bent maradt. Amennyiben ezzel együtt a napirendhez nincs más
észrevétel, kérem a tisztelt képviselő-testületet, aki egyetért, kézfeltartással jegyezze.

38/2013. (V. 29.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás
társulási megállapodását az előterjesztés melléklete
szerint elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Fertőd Város
Önkormányzatát tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos polgármester

4. napirendi pont
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj hatályon kívül helyezése

(Az előterjesztés mellékelve)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

Turi Lajos: Amennyiben ezzel együtt a napirendhez nincs észrevétel, kérem a tisztelt képviselő-
testületet, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jegyezze.

Döntéshozatal:
Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
minősített többséggel, egyhangú szavazati aránnyal, 7
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 7/2001.
(X. 29.) önkormányzati rendeletet módosító 7/2013.
(VI. 4.) önkormányzati rendeletét.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

5. napirendi pont
Sarródi 09/12 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

(Az előterjesztés mellékelve)

Turi Lajos polgármester: A múlt alkalommal beszélgettünk erről a testülettel, és akkor azt mondtuk,
hogy ezt a dolgot függesszük fel és még gondoljuk át. Sarród hosszú távú fejlesztéseihez szükség
lenne erre a fejlesztésre. Anyagilag nem áll úgy önkormányzatunk, hogy ezt most meglépje. Rajczi
János cége adott egy olyan lehetőséget, hogy biztosítaná ezt az összeget az önkormányzatnak,
természetesen bizonyos kitételekkel. Én írtam egy levelet a Nemzeti Földalapkezelőnek. Már
érdeklődtek mit döntöttünk, mert más lehetőségük is van. Megírtam, hogy nehezményezem, hogy az
önkormányzat megosztotta saját költségén, felbecsülte és mégis magasabb összeget kínálnak.
Megírtam, hogy szeretnénk mindenképp megvenni.
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Rajczi János képviselő: Én arra gondoltam, hogy ha a testület úgy dönt, ne vásároljuk meg, én
elfogadom. Tudom, hogy nehéz pénzügyi helyzetben van az önkormányzat. A vásárlás célja az lenne,
hogy ezen a területen telkeket alakítson ki az önkormányzat. Az én cégem érdekelt ebben, hogy
telkeket alakítsunk ki, és házak épüljenek rajta. Ezért nekem sem mindegy, hogy ha ezt a területet
megveszi egy befektető társaság és az ő feltételeikkel lehet itt telket vásárolni, vagy Sarród
önkormányzata kezelésében kerülnek ezek a telkek értékesítésre. Tehát ha tudok tenni valamit, én
szíves tennék ennek érdekében. Egy előszerződést kötnénk az önkormányzattal, hogy én biztosítom a
rendelkezésre álló pénzt, az önkormányzat pedig biztosít számomra elővásárlási jogot, amikor a
telkek értékesítésre kerülnek. Nekem az lenne az érdekem, hogy itt közműves telkek legyenek.
Körülbelül 40 telket lehet kialakítani és amennyiben lehetséges 10 telek megvásárlását tervezem.
Ahogy én számolok 3 milliós telekárakkal 120 milliós bevételre számíthat az önkormányzat. Egy
kikötésem lenne, hogy ez az egész 2 éven belül valósuljon meg. Ez még nagyon egy kiforratlan dolog.
Várom a véleményeket. Mivel érintett vagyok, ezért kérem a Képviselő-testületet, hogy a
döntéshozatalból zárjon ki.

Turi Lajos polgármester: Aki egyetért Rajczi János képviselő személyes érintettségére tekintettel a
döntéshozatalból való kizárásával, kérem, jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

39/2013. (V. 29.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
személyes érintettségére tekintettel Rajczi János
képviselőt a sarródi 09/12 hrsz-ú ingatlan
megvásárlása napirendi pont döntéshozatalából
kizárja.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos polgármester

Turi Lajos polgármester: Jogilag ennek semmiféle akadálya nincs. Azon múlik, hogy a testületnek mi
erről a véleménye. Én támogatom. Szerintem ez azért is fontos, mert Fertődnek nincs nagyon olyan
területe, ahol telkesíteni tud. Központi helyen van, a közművekhez közel. A fejlődés érdekében
szerintem fontos lenne ezt meglépni.

Vezér Beáta jegyző: Ez a két év a közművesítést is jelenti, vagy belterületbe vont kimért állapotra
vonatkozik?

Rajczi János képviselő: Két év alatt üzlet lehessen belőle. Az önkormányzat tulajdonába kerüljön,
kivonják a művelési ágból, utána pedig készíteni kell egy tervet, hol vannak az utcák, a házak. Kimért
és megvehető.

Vezér Beáta jegyző: Gyakorlatilag az ingatlan nyilvántartásban egy beépítetlen területként szerepel
és nincs közművesítve.

Rajczi János képviseéő: Igen. Majd kiderül az önkormányzat milyen anyagi helyzetben lesz, hogy
közművesítve, vagy anélkül adja el a telkeket.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: A 10 telek alatt mit értettél?
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Rajczi János képviselő: Valahol egy utcarészben 10 db építési telek.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Nincs ennyi pénzünk az tény. Más forrási lehetőség nincs?
Miért nem a hitel részét nézzük meg, mert a cél valóban az, hogy fejlesszünk. Van hitelfelvételi
lehetőség? Jó, hogy 40 telek van, de nem kell azt egy ütembe megvalósítani. Ismerjük-e, hogy
mekkora az igény?

Turi Lajos polgármester: Eddig 4-5 ember érdeklődött.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Akkor 10 ember biztosan van, akit érint. Másik 10 a János
részéről merült fel. Tehát az 50 % már elkelne. Lehetne-e több ütemben megvalósítani? Szerintem
mindenki közművesített telket szeretne megvásárolni.

Vezér Beáta jegyző: Telekmegosztási tervet kell készítenünk, azt kell jóváhagyatni. Két féle megoldás
van. Vagy megcsináljuk a telekmegosztási tervet és lépésenként vonjuk be a belterületbe, mert akkor
nem kell egyszerre kifizetni az egészet után a földvédelmi járulékot. A másik lehetőség, hogy
bevonjuk az egész területet és utána készítjük el a telekalakítási tervet.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Milyen anyagi vonzata van ennek?

Turi Lajos polgármester: 1 millió – 1, 2 millió hektáronként durván termőföldnél, de 600 ezerrel lehet
számolni gyep esetében is. De ezt lehet részleteiben is.

Rajczi János képviselő: 2,5 -3 millió forintba fog kerülni.

Turi Lajos polgármester: Mivel csak az önkormányzat vonhat belterületbe, mi megtehetjük azt, hogy
értékesítünk egy területet bárkinek, de más nem vonathatja be. Korábban volt lehetősége erre
magánszemélyeknek is.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Én inkább azt szorgalmaznám, hogy vásárolja meg az
önkormányzat egy az egyben. A belterületbe vonás is fejlesztési cél, és ha egy helyi vállalkozónak
adunk erre elővásárlási jogot az is szolgálja a fejlesztési célt, de én a kettőt nem mosnám egybe. Ezt
az önkormányzatnak saját forrásból, külsősök nélkül kell megoldania. Olyan hitelfelvételi lehetőségen
kell gondolkodni, ami nem csak a megvásárlást, hanem a belterületbe vonást is fedezi. Ezt még ennek
a testületnek meg is kell oldania. Én így tudom elképzelni. Sok nem rajtunk múló tényező van. Ezt a
telekügyet már az előző ciklusban elindítottuk és nem rajtunk múlott, hogy itt tartunk. A bank
fedezetként a területet biztos, hogy bevonja, meg még valamit.

Vezér Beáta jegyző: A stabilitási törvény viszont meghatározza, hogy milyen nagyságú hitelnél, már
kormányzati engedély kell.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Most arról döntsünk, hogy megvásároljuk-e és a forrást
utána megkeressük hozzá.

Papp Gyula képviselő: Az ősz folyamán érkeznek a biogázos pályázat pénzei, akkor jobb anyagi
helyzetben leszünk. Ha 40 telekkel számolunk, akkor a telek bekerülési költségét 75 ezer forinttal
emeli meg 2,8 millió és az 5,8 millió közötti különbség. Én azt mondom, vásároljuk meg, de nekem az
nem tiszta, hogy te János megfinanszíroznád, ha mi élnénk vele és te cserébe csak azt kéred, hogy 10
telket megvásárolhass?

Rajczi János képviselő: Igen.
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Turi Lajos polgármester: Piaci áron természetesen, de az általa nyújtott pénzt beszámítjuk.

Papp Gyula képviselő: Akkor te az önkormányzat által meghatározott árat elfogadod, és abból kerül
visszajutatásra az előleg.

Rajczi János képviselő: Igen, így van.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Én még azt is el tudom képzelni, hogy a telkek
kialakításánál egy cserével a Kossuth utca mögötti rész is megoldható.

Rajczi János képviselő: Egyetértek, keressünk hitellehetőséget, de amennyiben az nem sikerül, az
ajánlatomat továbbra is fenntartom.

Turi Lajos polgármester: Amennyiben ezzel együtt a napirendhez nincs észrevétel, kérem a tisztelt
képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy megvásároljuk a területet, kézfeltartással jegyezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

40/2013. (V. 29.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy sarródi 09/12 hrsz-ú ingatlant
közvetlenül az önkormányzat vásárolja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos polgármester

Turi Lajos polgármester: Aki egyetért azzal, hogy keressünk hitellehetőséget, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

41/2013. (V. 29.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a sarródi 09/12
hrsz-ú ingatlan megvásárlásához szükséges
hitelfelvételről pénzintézetekkel tárgyalásokat
folytasson.

Határidő: folyamatos
Felelős: Turi Lajos polgármester



14

6. napirendi pont
Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók

(Szóbeli előterjesztés)

Turi Lajos polgármester: Van még egy nagy rendezvényünk, amiről beszélnünk kell. Azt beszéltük
meg hívjuk a Sarródról elszármazottakat, a lakosságon keresztül én ezt indítom is. Ezzel kapcsolatban
nagyon rövid időn belül szeretnék egy megbeszélést a rendezőbizottsággal.

Papp Gyula képviselő: Én a honlaphoz szeretnék hozzászólni. Nagyon jó lett az új, de szerintem
minden község honlapján van egy polgármesteri köszöntő, az hiányzik nálunk. A jegyző és a
polgármester elérhetősége sincs fent. Az orvosi rendelések időpontja is mind rossz és az ügyelet
száma is más.

Vezér Beáta jegyző: Még nincsenek feltöltve az adatok.

Barcza Attila képviselő: A készülő könyvvel kapcsolatban minden a rendelkezésemre áll. Ez ügyben
leginkább a példányszámokról kellene beszélnünk. Az előszót kellene még elkészíteni. Tudtam
szerezni nyelvi lektort és borító tervet is ingyen. A szerkesztésnél, korrektúránál és tördelésnél van
egy 300 Ft/oldalas ár, de talán 50-100 Ft-ra le tudom ezt is vinni.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Hány oldal lesz?

Barcza Attila képviselő: 300 oldal. Kedden adom le a végleges változatot. Megközelítőleg 2500 Ft/db
lesz színes borítóval. 3000 Ft-ból ki tudjuk hozni CD mellékelttel. Ez bruttó. Arra gondoltam, csinálok
egy ajánlót, egy szórólapot a könyvhöz egy megrendelő résszel. Csinálni kellene egy listát mekkora az
igény a lakosok részéről, ezt a költséget meg kellene előlegeznünk. Megkeresem a szállásadókat és a
Nemzeti Parkot, hogy ők szeretnének-e rendelni. Kérdés: az önkormányzat akar-e magának
tartalékba, vagy reprezentációra, illetve a tájházba. Aki írt a könyvbe annak egy tiszteletpéldányt
vegyünk-e? Több mint 25-en írtak, volt, aki ingyen fordított. A könyvek nyomtatása 150 db-tól
olcsóbb. 1000 db-ig ugyanaz az ár.

Papp Gyula képviselő: A könyv nyomtatási költségét az önkormányzat fizeti? Szerintem azért adjuk
magasabban, mint az előállítási ár.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Szerintem nem szabad önköltség felett adni.

Barcza Attila képviselő: Inkább fogyjon el, mint rajtunk maradjon. Lehet utánnyomást kérni.

Papp Gyula képviselő: Én azt mondom, legyen 300 db. Tegyük fel a honlapra, szórólapot, vegyünk fel
előrendelést.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Szerintem személyesen kell felmérni.

Barcza Attila képviselő: A kiadó elérhetővé teszi az interneten, onnan is bárki megrendelheti. Az
Országos Széchenyi Könyvtárba is bekerül. Azt szeretném még mondani, hogy újra szeretném az Élő
Dezső díszpolgári ügyét újra napirendre tűzni. Nem voltam sajnos itt, amikor megbeszélésre került. A
díszpolgári elismerést megkaphatja az, aki egy szintet ér el. Akik eddig megkapták, nem kisebbítve az
ő értéküket, nem tettek többet, mint Élő Dezső. Életrajzából néhány dolgot szeretnék még kiemelni.
Sokat élt Sarródon, monográfiáját a mai napig árusítja a Nemzeti Park. Felmerült, hogy kapott már
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egy táblát, más díszpolgár is kapott. Önkéntesen, a szabadidejében évtizedeket kutatott Sarród
témájában. Úttörő munka az övé, ha mi nem ismerjük el, akkor ki?

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Igazából volt egy testületi döntés, és ha jól értem, te annak
a felülvizsgálatát kéred most?

Barcza Attila képviselő: Múltkor saját hibámból nem tudtam itt lenni, ezért nem tudtam az érveimet
elmondani. Tiltja valami, hogy ugyanazt a témát újra napirendre tűzzük? Nem először fordulna elő az
önkormányzat működésében, hogy ugyanarról többször beszélünk.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Túl sokszor azért ez nem fordul elő. Ha hibás döntés
született és korrigálni kellett, mert nem volt elég információnk. Szerintem már értékeltük, elismertük
az ő munkásságát, amikor a táblát kihelyeztük. Ő sem ezért dolgozott. A család nem akarta
megengedni, hogy kihelyezzük a táblát. Kinek fontos a díszpolgári cím, neked vagy a családnak, vagy
az előterjesztőnek?

Barcza Attila képviselő: Persze, hogy senki nem azért dolgozik, hogy díszpolgár legyen. A család nem
is tud róla, hogy ezt a kérelmet beadtam. Én úgy érzem, hogy a könyv szerkesztése közben jobban
látom, hogy milyen mennyiségi és minőségi munka, amit ő végzett. Nekem szívügyem, hogy mi
értékeljük. Nem olyan lehetetlen kérés ez, nem kerül nekünk semmibe.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Én most nem változtatom meg a már meghozott
döntésemet. Nem lehet ilyet, hogy egyszer nem, újra tárgyaljuk, akkor igen. Én nem szeretnék újra
dönteni.

Barcza Attila képviselő: Hoztam új információt, ami a könyvszerkesztéshez végzett kutatás közben
merült fel, hogy még 10 évig Budapesten is kutatott a témában.

Turi Lajos polgármester: Senki nem vitatja az érdemeit. Ha te a múltkor itt vagy, és ezt előadod,
akkor biztos másként döntöttünk volna.

Barcza Attila képviselő: Volt már sok utólagos döntésünk. Akkor, ha nem lehet erről most szavazni,
akkor legyen benne a jegyzőkönyvbe, hogy nem kerülhet napirendre.

Papp Gyula képviselő: Ez elég fura helyzet most. Ha újra szavazunk, akkor mi lesz. Nem merünk
nemet mondani neked, ha most úgy szavazunk, hogy itt vagy?

Barcza Attila képviselő: Nekem ez nagyon fontos.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Nem akarok újra dönteni. Úgy érzem, hogy kétségbe
vonod a testület döntését. Nem voltál itt, fogadd el a döntésünket.

Barcza Attila képviselő: Én nem kétségbe vonom, hanem új információkat hoztam, ezért
bátorkodtam előhozni, hogy ennek fényében vizsgáljuk meg újra a döntést.

Papp Gyula képviselő: Valóban hibát követtél el, hogy ha nem tudtál itt lenni, kérhetted volna, hogy
vegyük le ezt a napirendet. De most ismét hibáztál úgy érzem, mert ezt azért előre elküldhetted
volna nekünk, hogy legyen lehetőségünk áttanulmányozni és akkor úgy kellett volna felvetni.
Mindenkinek küldd át az új információkat, hideg fejjel gondolja át mindenki, majd később újra
tárgyaljuk.
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Barcza Attila képviselő: Ez a hiba más ügyben is előfordul az üléseken. Nem gondoltam arra, hogy ez
ekkora probléma lesz.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Én testületi tagként ki kérem magamnak, hogy te, mint
testületi tag, így viszonyulj a döntésünkhöz. Hogy várhatom el én akkor a lakosságtól, hogy miként
viszonyuljon a döntésünkről.

Barcza Attila képviselő: Én meg akkor azt kérem ki magamnak, hogy te úgy gondolod, hogy én a
testületi döntésben kételkedem. Azt gondolom, hogy plusz információt hoztam.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: A plusz információt tedd be a könyvbe. Nem az számít,
hogy mit tett, hanem a rang? Amit tett az oda bekerült.

Barcza Attila képviselő: Én tovább adom akkor az embereknek, akik érdeklődtek, hogy ez nem került
szavazásra.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Szavazásra került, a múltkor.

Turi Lajos polgármester: Én is azt kérem, hogy Élő Dezsőről rakj be mindent a könyvbe, mert
tagadhatatlan érdemei vannak.

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester: Még az ünnepséghez mondanám, hogy most, hogy
Németországban jártunk láttam egy egyszerű követ, ami a település évfordulójára emlékeztet. Nem
valósítható-e ez meg nálunk is? Egy téren van, egy pad mellett egy kő és úgy van vésve bele.
Maradandó. Egy kőfaragó, ha egy hétig vendégül látja valaki, én ezt biztosítani is tudom, vállalja,
hogy elkészíti a barátság jelképét, ami ott is ki van állítva. A települések címerei vannak rajta. Ki tud
még beszállni az ellátásába ennek a négytagú családnak? Étkezés, program is kellene nekik. A Boha
Imre erre a célra 100 ezer forintot fel is ajánl.

Rajczi János képviselő: Egy napot én is bevállalok.

Papp Gyula képviselő: Egyet én is.

Turi Lajos polgármester: Többen is jelezték még. Augusztus 3-ra hozza is magával az emlékművet. A
templomnál kellene felállítani, fel kellene szentelni. A Sarródról emigráltaknak is kellene egy táblát,
egy 56-os emléket.

Gömbösné Kelemen Rita: alpolgármester Szerintem ennyit ne avassunk. Az amúgy is egy szomorú
dolog. Inkább az emlékkő.

7. napirendi pont
Szociális segélykérelmek elbírálása

A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült,
mely jelen jegyzőkönyv melléklete. A zárt ülésen a Képviselő-testület 42/2013. (V. 29.) határozatával
egy kérelmező részére 6.000. Ft összegű rendkívüli segélyt állapított meg. 43/2013. (V. 29.)
határozatával egy kérelmező rendkívüli átmeneti segély iránt benyújtott kérelmét elutasította.
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Turi Lajos polgármester: Amennyiben több hozzászőlás nincs, úgy a Képviselő-testület ülését
bezárom,

A jkv. lezárva.
-"-;, ,

,f. ^ L)fiKürl'
,j &o\s '"l**
i,n." 'lj

,i _ö' q é!-
,i § ,ct§§, b^,í.s ffi{ffirr 'oJ

\B §F.}s\ \s,t\i i\/ * -.'/**-"-- 
__. - .- 

.--"
li
\í]nr,li,O

Turi Lajo$

Rolsármes{er



Készült: Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.*Á;*4fr,napján megtartott
rendkívüIitestületi ülésén 0

Turi Lajos polgármester

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester

Fejes lmre alpolgármester

Barcza Attila képviselő

Nagy Lajos képviselő

Papp Gyula képviselő

Rajczi János képviselő

Vezér Beáta jegyző
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Kóbor Attila Fertőszépla k polgá rmestere

Jelenléti ív

frg,
í*#

!



sARRóD KözsÉc öNxonvrÁny zAT A
943S-Sarród, Rákóczi u. 8.

Tel/fax: 99l537-166

e-mail : po1 garmester@sarrod.hu

web: www.sarrod.hu

Szám:7/2073.

MEGHíVó

Magyarország helyiönkormányzatairól szóló201,1,. éviCLXXXIX. tv.45. §-ban biztosított jogkörömben
eljárva Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom, amelyre tisztelettel
meghívom.

Az ülés he|ye: Önkormányzati Hivatal 9436 Sarród, Rákócziu. 8.
Az ülés ideje:2013. május 29. L7 őra

Napirendi pontok:

1. óvodai társulás átalakítása
Előadó: Turi Lajos polgármester

2. 700 éves Sarród ünnepség szervezése
Előadó: Turi Lajos polgármester

3. Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ társulási megállapodása
Előadó: Turi Lajos polgármester

4. HulladékgazdáIkodási közszolgáltatási díj hatályon kívül helyezése
Előadó: Turi Lajos polgármester

5. Sarródi 09lL2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
Előadó: Turi Lajos polgármester

6. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók
Előadó: Turi Lajos polgármester

Zórt ülés

7. Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: Vezér Beáta jegyző

Az írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Megjelenésére szá m ítok.

Sarród, 2013. május 20.
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ELŐTERJESZTÉS

Óvodai társulás átalakítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Moöt.) 87. §-
alapján a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több
önkormányzati feladat ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hozzanak létre. A meglévő
társulásokat 2013. június 30-ig felül kell vizsgálni, és jogi személyiségűvé kell alakítani.

A jogi személyiségű társulás meglehetősen leszabályozott és bonyolult működtetést jelent, különösen
jelen esetben, ahol két önkormányzat tart fent egy intézmény. A korább szabályokhoz képest
újdonság, hogy a jogi személyiségű társulás esetén társulási tanácsot kell működtetni. A társulási
tanácsra a következő szabályok vonatkoznak (Moöt. 94-95. §)

94. § (1) Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács.
(2) A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a
megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek.
(3) A társulási tanács döntését határozattal hozza.
(4) A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a megállapodásban meghatározott számú, de legalább a
szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott
számú, de legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők
szavazatainak több mint a felét.
(5) A tíznél több tagból álló önkormányzati társulás társulási tanácsának érvényes döntéséhez a
megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a
jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.
(6) A megállapodásban meghatározott döntéshez minősített többség szükséges.
(7) A minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata
szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának a felét.
(8) A döntéshozatali eljárás egyéb szabályairól - beleértve a szavazatarányok és a költségek viselésének
kérdését is - a társulás tagjai a társulási megállapodás keretében szabadon döntenek. Törvény vagy a társulási
megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában a társulás minden tagját egy szavazat illeti meg.
95. § (1) A társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt választhat. Együttes akadályoztatásuk esetén
a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.
(2) A társulási tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szervezése érdekében bizottságokat alakíthat.
(3) A társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az önkormányzati
bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(4) A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) eltérő
megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el.
(5) A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.

A fentiekből is látszik, hogy ebben az esetben a képviselő-testületek jogosítványa gyakorlatilag a
társulási megállapodás elfogadására, módosítására, megszüntetésére, illetve csatlakozási vagy
kiválási szándék elfogadására vonatkozik. Minden egyéb, az intézmény (óvoda) működésével
kapcsolatos kérdésekben a társulási tanács dönt.
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Ugyanakkor az Moöt. 41. § (6) bekezdése azt is lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület a
feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint -
költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a
továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes- és jogi
személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, így akár más önkormányzattal is.

Ez a fajta együttműködés hatékonyabb, és kevesebb adminisztrációt tesz szükségessé, különösen
azokban az esetben, mint a két önkormányzat között meglévő jelenlegi társulás. A jelenlegi garanciák
az ez alapján kötött feladatellátási szerződésben is rögzíthetők és biztosíthatók.

Az előterjesztés készítésekor még nincs egységes álláspont, abban a kérdésben, hogy kötelező-e az
óvoda vonatkozásában jogi személyiségű társulás létrehozása.

Amennyiben igen, úgy a jelenlegi társulási megállapodást ki kell egészíteni a társulási tanácsra
vonatkozó rendelkezésekkel. Kérem a Képviselő-testületet, ez esetben tegyen javaslatot a testület
által a társulási tanácsba delegált személyről, személyekről.

Amennyiben nem, úgy egy feladatellátási szerződést kell kötni, gyakorlatilag ugyanazzal a
tartalommal, amit a jelenlegi megállapodás is tartalmaz.

Mivel nincs egységes álláspont, az a testületi ülés időpontjára derül ki, melyik megoldást
választhatjuk, így jelenleg nem terjesztek be megállapodást, hanem a jelenleg érvényes
megállapodást csatolom, ami kiindulási alap lehet a tárgyaláshoz.

Sarród, 2013. május 30.

Turi Lajos
polgármester



TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Fertőszéplak Község Önkormányzata és Sarród Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. (a továbbiakban: Ttv.) 8. §-ban foglalt
rendelkezések alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 8. §
(4) bekezdésében kötelező önkormányzati feladatként meghatározott óvodai nevelés biztosítására az
alábbi megállapodást kötik:

1. A társulás neve: Fertőszéplak-Sarród Óvodai Intézményfenntartó Társulás
Székhelye: Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

2. A társulás tagjainak, alapítóinak, fenntartójának neve, székhelye:
Fertőszéplak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.
Sarród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9435 Sarród, Rákóczi u. 8.

3. A társulás irányító szervének neve, székhelye:
Fertőszéplak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

4. A társulás által ellátott feladat:
Az Ötv. 8. § (4) bekezdésében kötelező önkormányzati feladatként, valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. (a továbbiakban: Köotv.) 24. és 30. §-aiban
meghatározott óvodai nevelés biztosítása jelen megállapodásban, a Köotv-ben,
valamint az intézmény alapító okiratában foglaltak szerint.

5. A közösen fenntartott intézmény:
székhely: Margaréta Óvoda 9436 Fertőszéplak, Soproni u. 6.
telephely: Margaréta Óvoda Sarródi Tagintézménye 9435 Sarród, Fő u. 32.

6. A társulás működési területe
A társulás működési területe a társult önkormányzatok közigazgatási területe.

7. A társulás időtartama
A társulás 2012. augusztus 31-től határozatlan időre jön létre.

8. A társulás jogállása
A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.

9. A társulás vagyona, a költségek viselése:
A fertőszéplaki 291 hrsz-ú ingatlan a rajta lévő óvoda épülettel és a vagyonleltár
szerinti ingóságokkal Fertőszéplak Község Önkormányzata tulajdonában van.
A sarródi 109/2 hrsz-ú ingatlan a rajta lévő óvoda épülettel és a vagyonleltár szerinti
ingóságokkal Sarród Község Önkormányzata tulajdonában van.
Az ingatlan és ingó vagyon felújítása, karbantartása, bővítése, működtetése,
eszközbeszerzés a tulajdonos önkormányzat kötelezettsége, melyet saját
költségvetésében biztosít. Pályázat útján elnyert támogatásból megvalósuló fejlesztés
önrészét az az önkormányzat biztosítja, amely tulajdonában a fejlesztés megvalósul.
Az így megvalósított fejlesztés is annak az önkormányzatnak a tulajdonát képezi,
amelyik a pályázathoz az önerőt biztosította.
Felek megállapodnak, amennyiben az intézmény fenntartására biztosított állami
hozzájárulás az alkalmazottak bérjellegű juttatásaira nem nyújt fedezetet, úgy felek a
különbözetről a tulajdonukat képező intézményekben dolgozók bérjellegű kifizetéseit
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alapul véve elszámolnak. Az elszámolás során figyelmen kívül kell hagyni Fertőszéplak
Község Önkormányzata által az előírt létszámon felül alkalmazott pedagógusnak a
bérét. A tárulás fenntartásához Fertőszéplak Község Önkormányzata Sarród Község
Önkormányzatától egyéb hozzájárulásra nem tart igényt.
Amennyiben az elszámolás során Sarród Község Önkormányzatának fizetési
kötelezettsége keletkezik, úgy annak a kimutatás kézhezvételétől számított 30 napon
belül köteles eleget tenni. Ha fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy Fertőszéplak
Község Önkormányzata jogosult késedelmi kamat felszámítására, amelynek napi
mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.

10. A költségvetés, zárszámadás elfogadása
Az intézmény költségvetésének, zárszámadásának elfogadásához, a költségvetést
érintő döntéshez a társult képviselő-testületek mindegyikének az egyetértése
szükséges.
A költségvetés összeállításáért az intézmény vezetője és Fertőszéplak-Sarród
Körjegyzője a felelős.

11. Az intézmény működtetése, ellenőrzése
Az irányítói jogokat jelen megállapodásban rögzített feltételekkel Fertőszéplak Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. Fertőszéplak Község
Önkormányzatának polgármestere évente beszámol a képviselő-testületeknek a
közös fenntartású intézmény gazdálkodásáról, a társulás tevékenységéről, pénzügyi
helyzetéről, a társulási cél megvalósításáról. A társulással kapcsolatos döntésekről
társult önkormányzatok képviselő-testületeit Fertőszéplak Község Önkormányzatának
polgármestere tájékoztatja.
A társulás működésével kapcsolatos adminisztratív, koordináló feladatokat, a
kapcsolattartást Fertőszéplak-Sarród Körjegyzősége látja el, térítésmentesen.
A társulás tagjai a körjegyzőség útján, előre egyeztetett időpontban, évente közös
pénzügyi ellenőrzést folytathatnak a közös fenntartású intézménynél. A pénzügyi
ellenőrzéssel a belső ellenőrzés is megbízható. A körjegyző jogosult törvényességi
ellenőrzést folytatni az intézményben, amely annak működésére, a működésre
vonatkozó szabályok betartására terjed ki. ezen kívül az intézmény szakmai
működése külső szakértő bevonásával is értékelhető.

12. Az intézmény vezetője
Az intézmény vezetőjének a munkáltatója Fertőszéplak Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, amely ezen jogát Sarród Község Önkormányzata
polgármesterének előzetes véleményének kikérését követően gyakorolja. Az Ötv-ben
meghatározott egyéb munkáltatói jogokat Fertőszéplak Község Önkormányzatának
polgármestere gyakorolja. Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-
testületének kizárólagos hatáskörébe tartozik az intézmény vezetőjével szembeni
fegyelmi eljárás
Az intézmény sarródi tagintézményében dolgozó alkalmazottak estén az
intézményvezető az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása kivételével kikéri Sarród
Község Önkormányzata polgármesterének a véleményét.

13. A társuláshoz történő csatlakozás
A társult önkormányzatok a csatlakozást azon önkormányzatok számára teszik
lehetővé, amelyek jelen megállapodást magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A
csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a társult képviselő-testületek minősített
többséggel döntenek.
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14. A megállapodás jóváhagyása, módosítása, megszüntetése
A megállapodás jóváhagyására, módosítására, megszüntetésére a Ttv. 4-6. §-ban
foglaltak az irányadóak.

15. A társulás megszűnése
A társulás megszűnik a Ttv. 6. § (1) bekezdésében foglaltakon túl
a) a társulásban részt vevő képviselő-testületek közös megegyezésével,
b) amennyiben a tagok száma – a felmondás következtében – egyre csökken.
A tagsági jogviszony, illetve a társulás megszűnésekor a társulás tagjai egymással
jelen megállapodás 9. pontja alapján kötelesek elszámolni.

A társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseiket elsősorban egymás
között, tárgyalások, egyeztetések útján rendezik.

16. Záró rendelkezések
Társulás tagjai jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv. és a Ttv.
rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Ezen társulási megállapodás mellékletét képezik a társult önkormányzatok képviselő-
testületeinek jelen megállapodást elfogadó döntéséről készült jegyzőkönyvi
kivonatok.

Fertőszéplak, 2012. május 29. Sarród, 2012. május 29.

Kóbor Attila Turi Lajos
Fertőszéplak Község Önkormányzata Sarród Község Önkormányzata

Záradék
A társulási megállapodást Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2012. (IV.
26.) képviselő-testületi határozatával, Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
16/2012. (IV. 25.) határozatával fogadta el.

Vezér Beáta
körjegyző



ELŐTERJESZTÉS

Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás társulási megállapodása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Moöt.) 87. §-
alapján a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több
önkormányzati feladat ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hozzanak létre. A meglévő
társulásokat 2013. június 30-ig felül kell vizsgálni, és jogi személyiségűvé kell alakítani.

A Képviselő-testület korábban már úgy döntött, hogy fent kívánja tartani a tagságát a társulásban. A
Fertődi önkormányzat megküldte az új társulási megállapodást, mely az előterjesztés melléklete, és
kéri annak elfogadását, hogy a kincstárnál a társulás átalakulásáról intézkedhessenek.

A döntéshez minősített többség szükséges.

HATÁROZATI JAVASLAT

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi
Társulás társulási megállapodását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Fertőd Város Önkormányzatát tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos polgármester

Sarród, 2013. május 30.

Turi Lajos
polgármester
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FFEERRTTŐŐDDMMIIKKRROO--TTÉÉRRSSÉÉGGII SSZZOOCCIIÁÁLLIISS IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYYII TTÁÁRRSSUULLÁÁSS
TTÁÁRRSSUULLÁÁSSII MMEEGGÁÁLLLLAAPPOODDÁÁSSAA

Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában
kapott felhatalmazás alapján,, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 57. § (1) bekezdés c,d., e, j. pontja , a 62. §, 63.§ 64.§,
65/F. §(1) bekezdés a pontja és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 39-40.§-ában meghatározott - a
megállapodásban részletezett - feladatok ellátására a megállapodás 3. pontjában részletesen
megjelölt önkormányzati képviselő-testületek között.

1. A társulás neve: Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás (a továbbiakban:
Társulás)

2. A Társulás székhelye: 9431 Fertőd, Madách sétány 1.

3. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője. lakosságszáma.
Fertőd Város Önkormányzata (székhely önkormányzat)
székhelye: 9431 Fertőd, Madách sétány 1.
Képviseli: Kocsis Ferenc polgármester
lakosságszáma: 3.339

Agyagosszergény Község Önkormányzata
székhelye: 9441 Agyagosszergény, Kossuth u. 16.
Képviseli: Szabó Alfonz polgármester

Fertőboz Község Önkormányzata
székhelye: 9493 Fertőboz, Fő u. 17.
Képviseli: Tóth József polgármester
lakosságszáma:

Fertőhomok Község Önkormányzata
székhelye: 9491 Fertőhomok, Akác u. 4.
Képviseli: Horváth Attila polgármester
lakosságszáma:

Fertőszéplak Község Önkormányzata
székhelye: 9436 Fertőszéplak, Petőfi S. u. 2.
Képviseli: Kóbor Attila polgármester
lakosságszáma:

Hegykő Község Önkormányzata
székhelye: 9437 Hegykő, Iskola u. 1.
Képviseli: Szigethi István polgármester
lakosságszáma:
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Hidegség Község Önkormányzata
székhelye: 9491 Hidegség, Petőfi S. u. 1.
Képviseli: Kovács István polgármester
lakosságszáma:

Nagylózs Község Önkormányzata
székhelye: 9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/A.
Képviseli: Tóthné Szigeti Éva
lakosságszáma:

Pereszteg Község Önkormányzata
székhelye: 9484 Pereszteg, Ady Endre u. 1.
Képviseli: Sellei tamás polgármester
lakosságszáma:

Pinnye Község Önkormányzata
székhelye: 9481 Pinnye, Arany u. 15.
Képviseli: Farkas Tamás polgármester
lakosságszáma:

Sarród Község Önkormányzata
székhelye: 9435 Sarród, Rákóczi u. 8.
Képviseli: Turi Lajos polgármester
lakosságszáma:

4. A Társulás jogállása: önálló jogi személy

5. A Társulás a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló az 1997.
évi CXXXV. törvény 8. §-a alapján létrehozott Fertőd Mikro-térségi Szociális
Intézményi Társulás Mötv. szerint átalakított, jogi személyiségű formája.

6. A Társulás időtartama: Jelen társulást a társult önkormányzatok képviselő-testületei
2013. június 30. napjától határozatlan időtartamra hozzák létre.

7. A társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített
többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához vagy
módosításához, vagy a társulás megszüntetéséhez.

8. A Társulás által ellátott feladatok, a működési terület:

Az önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 87. §-ában foglaltak szerint társulás útján közösen látják el az alábbi feladataikat a
közösen fenntartott Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ intézményen
keresztül.

8.1. A társult önkormányzatok közösen szervezik meg az Mötv. 13. § (1) 8. pontjában
meghatározott, szociális alapszolgáltatási ellátási formákat annak érdekében, hogy a társult
települések minden lakója számára lehetőség nyíljon a legkorszerűbb szociális, gyermekjóléti
szolgáltatások igénybevételére.
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8.2. A társulás feladatköre és tevékenysége:

 A társult önkormányzatok közigazgatási területén a Szoctv. 62.§; 63.§; 64.§-aiban
nevesített szociális alapszolgáltatási feladatok:

o étkeztetés
o házi segítségnyújtás
o családsegítés

 A Szoctv. 65/F. §-ban nevesített nappali ellátás szociális alapszolgáltatási feladat.

 A Gyvt. 39-40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatás

közös megvalósítására terjed ki.

8.3. A Fertőd Mikro-térség Szociális Szolgáltató Központ alaptevékenységi körébe tartozik:

a) Közös fenntartású alaptevékenységek a társult önkormányzatok közigazgatási
területén:

o Családsegítés
o Gyermekjóléti szolgáltatás
o Házi segítségnyújtás

b) Közös fenntartású alaptevékenységek Fertőd város és Sarród község
finanszírozásában működő alaptevékenységek:

o Étkeztetés

c) Fertőd város finanszírozásában működő alaptevékenységek:

o Idősek nappali ellátása

9. A közös fenntartású intézmény megnevezése:

9.1. Az intézmény neve: Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ

9.2. Az intézmény székhelye: 9431 Fertőd, Fő u. 13.

9.3. Az Mötv. 87. §-a alapján az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és
hatásköröket Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja a jelen
megállapodásban meghatározott keretek között.

9.4. A társulás tagjai jelen megállapodás jóváhagyásával egyidejűleg meghatározzák, hogy az
intézmény irányító szerve Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

9.5. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, éves költségvetéssel rendelkezik,
gazdálkodási feladatait a Fertődi Polgármesteri Hivatal gazdasági egysége látja el.

9.6.     A társult önkormányzatok kijelentik, hogy közös fenntartói minőségben vállalt szerepük a
Megállapodás elveinek maradéktalan elfogadásával történik, tudomásul veszik, hogy a
feladatellátás szakmailag indokolt színvonalának biztosítása az ahhoz rendelt megfelelő
költségek terhét rója a tagokra.

10. A Társulás által ellátott feladat és hatáskörök:
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10.1. A Társulás feladat és hatásköre: a társult önkormányzatok tekintetében a 8. pontban
meghatározott feladatok ellátása az ott meghatározott társult önkormányzatok
közigazgatási területén, intézmény közös fenntartásával.

10.2. A társult önkormányzatok a közös fenntartású intézmény által ellátott feladatok
vonatkozásában gyakorolják e megállapodás keretében meghatározott fenntartói
jogaikat és teljesítik kötelezettségeiket

10.3. Az intézmény közös fenntartású és finanszírozású szakfeladatok költségvetését érintő
döntések elfogadásához valamennyi társult képviselő-testület minősített többségű,
egyetértő döntése szükséges.

10.4. Fertőd Város Önkormányzata biztosítja, hogy a közös fenntartású intézmény a Sztv.-
ben és a Gyvt-ben és a külön jogszabályokban foglalt követelményeknek megfeleljen,
a társult önkormányzatok pedig közös fenntartói minőségben tudomásul veszik, hogy
a feladatellátás szakmailag indokolt színvonalának biztosítása az ahhoz rendelt
megfelelő költségek terhét rója a Társulás tagjaira.

10.5. Az intézmény tekintetében a fenntartói irányító jogkört Fertőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.

10.6. Ennek megfelelően Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogkörébe
tartozik a társult önkormányzatok polgármesterei – mint a Társulás delegált tagjai –
előzetes vélemény nyilvánítása után:

 az intézmény vezetőjének megbízása,
 a megbízás visszavonása,
 összeférhetetlenség megállapítása
 fegyelmi eljárás indítása,
 fegyelmi büntetés kiszabása

10.7. Az intézményvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Fertőd Város
Önkormányzatának polgármestere látja el.

10.8. A Szoctv. 92. § (3) bekezdésében részletezett szolgáltatástervezési koncepciót- a
Társulás által érintett feladatok tekintetében –a Társulási Tanács határozattal hagyja
jóvá és azt kétévente felülvizsgálja.

10.9. A Társulás jelen átalakítása az intézmény alkalmazottainak jogviszonyát nem érinti.

10.10. Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézménnyel kapcsolatos, a
társulás feladatait érintő döntéseiről – a meghozatalától számított 30 napon belül –
Társulási Tanács tagjait tájékoztatja.

11. A Társulás Tanács

11.1 A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelyet a társult önkormányzatok
képviselő-testületei által delegált tagok alkotják.

Jelen megállapodásban a társult önkormányzatok a társulási Tanácsba a települések
mindenkori polgármesterét delegálják.

11.2 A Társulási Tanács minden tagját egy szavazati jog illeti meg.

11.3 A Társulási Tanács döntéseit határozattal hozza:

11.4 A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésein legalább a szavazatok felével
rendelkező képviselő jelen van.
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11.5 Döntéshozatal egyszerű többséggel: ha a jelen tárulási megállapodás, vagy jogszabály
másként nem rendelkezik, a javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen
szavazata szüksége, amely meghaladja a jelen levő képviselők szavazatának több mint
a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.

11.6 Döntéshozatal minősített többséggel: A minősített többséghez legalább annyi tag igen
szavazta szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint
felét és az általuk képviselt lakosság számának a felét.

11.7 A társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének
minősített többségű döntése szükséges:

- a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához

- a társulás megszüntetéséhez

- a társuláshoz való csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz

11.8 A Társulási Tanács minősített többséggel dönt:

- a társulásból történő kizárás kérdésében

11.9 A Társulási Tanács elnöke: Fertőd Város polgármestere. A Társulási Tanács alelnököt
választhat. Együttes akadályoztatásuk esetén a Tanács ülését a korelnök hívja össze és
vezeti.

A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt
vehetnek.

11.10 A Társulási Tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk megszervezése érdekében
bizottságokat alakíthat.

11.11 A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a Fertődi Polgármesteri Hivatal látja el.
A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában is.

11.12 A Társulási Tanács és a bizottságok működésére egyebekben a Képviselő-testülete és
az önkormányzati bizottságokra vonatkozó jogszabályokat kell megfelelően
alkalmazni.

12. A társulás gazdálkodása

12.1. Fertőd város polgármestere, mint a Társulási Tanács elnöke, a feladatellátás
költségvetés tervezetét – a tervezés időszakában – egyezteti a Társulási Tanács
tagjaival.

A társult önkormányzatok egyetértésével elfogadott, 10.3. pontban hivatkozott
szakfeladatokat érintő intézményi költségvetésben a feladatellátásra biztosított
előirányzatok felhasználásáról zárszámadás keretében beszámol a társult
önkormányzatok képviselő-testületeinek.

12.2. A Tanács működésének, az intézmény közös fenntartású feladatellátásának
fedezeteként elsődlegesen a mindenkori hatályos költségvetési törvényben
meghatározott állami hozzájárulás, állami normatív támogatások, továbbá a Társulás
révén történő feladatmegoldásra tekintettel kapott kiegészítő támogatások szolgálnak.



6

12.3. Amennyiben az állami támogatások és saját bevételek nem fedezik a törvényben előírt
feladatellátás költségeit, az intézmény feladatainak folyamatos ellátása érdekében
külön támogatást nyújtanak a társult önkormányzatok, amely támogatást a társult
önkormányzatok a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás esetén lakosságszámuk,
míg az étkeztetés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás vonatkozásában az ellátottak
száma alapján fizetik.

A 8.3. b) pontban meghatározott feladatok normatív támogatáson és saját bevételen
felül kimutatott költségek finanszírozását kizárólagosan Fertőd Város és Sarród
Község Önkormányzatai biztosítják.

A 8.3. c) pontban meghatározott feladatok normatív támogatáson és saját bevételen
felül kimutatott költségek finanszírozását kizárólagosan Fertőd Város Önkormányzata
biztosítja.

12.4. A társulásban érintett önkormányzatok évente, a költségvetés elfogadásakor
meghatározott pénzügyi hozzájárulást kötelesek fizetni. A jóváhagyott költségvetési
előirányzatok alapján önkormányzatonként kimutatott hozzájárulás mértékét a társult
önkormányzatok havi részletekben, minden hónap 10. napjáig kötelesek átutalni
Fertőd Város Önkormányzatának 12094318-00205468-00100002 számú költségvetési
elszámoló számlaszámára.

12.5. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetére a társulás tagjai a társulás részére a
jelen tárulási megállapodás aláírását követő 30 napon belül pénzforgalmi
szolgáltatójuknak beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó írásbeli hozzájárulást,
felhatalmazó nyilatkozatot adnak át, amely alapján a Tárulás beszedési megbízást
nyújthat be a társult önkormányzat pénzforgalmi szolgáltatójához.

12.6. A közös fenntartású intézmény költségvetése és zárszámadása Fertőd Város
Önkormányzat éves költségvetési illetve zárszámadási rendeletének részét képezi. Az
intézmény költségvetésének, zárszámadásának elfogadásához, illetve év közbeni
módosításához a 8.3. a) pontban foglalt szakfeladatokat érintően társult képviselő-
testület mindegyikének egyetértése szükséges. A 8.3. b) pontban meghatározott
szakfeladatok tekintetében Sarród Község képviselő-testületének egyetértése
szükséges.

12.7. A társult képviselő-testületek a Társulás működését évente értékelik, melyet
megelőzően, pénzügyi bizottságaik úján a költségek felhasználásának módját közösen
ellenőrzik.

13. A Társulás vagyona

13.1.

A.) Fertőd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a Fertőd Mikro-térségi
Szociális Szolgáltató Központ használatába adott 9431 Fertőd, Bartók B. u. 1. sz. alatti
ingatlan, a benne található berendezésekkel, felszerelésekkel, egyéb ingóságokkal
együtt, melyben a Fertődi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működik.

B.) Agyagosszergény Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a 9441
Agyagosszergény, Kossuth u. 16. sz. alatti ingatlan egy helyisége a benne lévő
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berendezésekkel, felszerelésekkel, egyéb ingóságokkal együtt, melyben a jelen
megállapodásban rögzített szolgáltatások területi ügyfélszolgálata működik.

C.) Fertőboz Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a 9493 Fertőboz,
Fő u. 17. sz. alatti ingatlan egy helyisége a benne lévő berendezésekkel,
felszerelésekkel, egyéb ingóságokkal együtt, melyben a jelen megállapodásban
rögzített szolgáltatások területi ügyfélszolgálata működik.

D.) Fertőhomok Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a 9491
Fertőhomok, Akác u. 44. sz. alatti ingatlan egy helyisége a benne lévő
berendezésekkel, felszerelésekkel, egyéb ingóságokkal együtt, melyben a jelen
megállapodásban rögzített szolgáltatások területi ügyfélszolgálata működik.

E.) Fertőszéplak Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a 9436
Fertőszéplak, Petőfi S. u. 2. sz. alatti ingatlan egy helyisége a benne lévő
berendezésekkel, felszerelésekkel, egyéb ingóságokkal együtt, melyben a jelen
megállapodásban rögzített szolgáltatások területi ügyfélszolgálata működik.

F.) Hegykő Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a 9437 Hegykő,
Iskola u. 1. sz. alatti ingatlan egy helyisége a benne lévő berendezésekkel,
felszerelésekkel, egyéb ingóságokkal együtt, melyben a jelen megállapodásban
rögzített szolgáltatások területi ügyfélszolgálata működik.

G.) Hidegség Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a 9491 Hidegség,
Petőfi S. u. 1. sz. alatti ingatlan egy helyisége a benne lévő berendezésekkel,
felszerelésekkel, egyéb ingóságokkal együtt, melyben a jelen megállapodásban
rögzített szolgáltatások területi ügyfélszolgálata működik.

H.) Nagylózs Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a 9482 Nagylózs,
Vörösmarty u. 31/A. sz. alatti ingatlan egy helyisége a benne lévő berendezésekkel,
felszerelésekkel, egyéb ingóságokkal együtt, melyben a jelen megállapodásban
rögzített szolgáltatások területi ügyfélszolgálata működik.

I.) Pereszteg Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a 9484 Pereszteg,
Ady Endre u. 1. sz. alatti ingatlan egy helyisége a benne lévő berendezésekkel,
felszerelésekkel, egyéb ingóságokkal együtt, melyben a jelen megállapodásban
rögzített szolgáltatások területi ügyfélszolgálata működik.

J.) Pinnye Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a 9481 Pinnye,
Arany u. 15. sz. alatti ingatlan egy helyisége a benne lévő berendezésekkel,
felszerelésekkel, egyéb ingóságokkal együtt, melyben a jelen megállapodásban
rögzített szolgáltatások területi ügyfélszolgálata működik.

K.) Sarród Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a 9435 Sarród,
Rákóczi u. 8. sz. alatti ingatlan egy helyisége a benne lévő berendezésekkel,
felszerelésekkel, egyéb ingóságokkal együtt, melyben a jelen megállapodásban
rögzített szolgáltatások területi ügyfélszolgálata működik.

L.) Fertőd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a 9431 Fertőd, Fő u.
13. sz. alatti ingatlan a benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, egyéb
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ingóságokkal együtt, melyben a Fertőd Mikro-térség Szociális Szolgáltató Központ
Fertődi Gondozási Központja működik.

M.)Sarród Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a 9435 Sarród, Fő u.
32. sz. alatti ingatlan egy része a benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, egyéb
ingóságokkal együtt, melyben a jelen megállapodásban rögzített szolgáltatásokat
nyújtó területi iroda (a Fertődi Gondozási Központ sarródi telephelyeként) nyer
elhelyezést.

13.2. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak továbbá az intézménynél leltár alapján
nyilvántartott ingóságok, amelyek szintén Fertőd Város Önkormányzatának
kizárólagos tulajdonát képezik.

13.3. A fentiekben nevesített tulajdonjogot a Társulás létrehozása és működtetése nem
érinti. Az ingatlanok felújításáról, karbantartásáról, a bennük levő felszerelések,
berendezések pótlásáról a tulajdonos Önkormányzatok gondoskodnak, így a társult
önkormányzatok e körben közös tulajdont nem szereznek, e költségek – az A.) és L.)
pontban foglalt ingatlanok kivételével – nem képezik az intézmény költségvetésének
részét.

Amennyiben a szociális intézmény által benyújtott pályázatok útján történik az
ingatlanok felújítása, illetve ilyen forrásból kerül sor ingóságok beszerzésére, úgy
ehhez az érintett tulajdonos önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az
esetben az esetlegesen szükséges önerőt a tulajdonos önkormányzat biztosítja, így a
felújítások, beszerzések tulajdonjoga is az önkormányzatra száll.

13.4. Amennyiben a társult önkormányzatok közösen kívánnak értéknövelő beruházásokat
végezni, vagy jelentős felszerelés, vagy nagyobb értékű ingóeszközt beszerezni, úgy
erre vonatkozólag a társult önkormányzatok külön megállapodást kötnek a költségek
viseléséről, s annak megfelelően a közös beruházás, beszerzés alapján őket megillető
tulajdoni hányadról.

13.5. Egyebekben a bekövetkezett vagyonnövekmény a társult önkormányzatok közös
tulajdonát képezi a növekmény elérése érdekében rendelkezésre bocsátott vagyoni
hozzájárulásuk, ennek hiányában a lakosságszámuk arányában.

13.5. A Társulás vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a
Társulási Tanács gyakorolja.

13.4.  A Társulás megszűnése esetén a tagok a társulás közös tulajdonát képező dolgok jogi
sorsának rendezése során a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére irányadó szabályok
szerint járnak el.

14. Beszámolás, ellenőrzés:

14.1. A Társulás működéséről évente legalább egy alkalommal beszámol tagjainak, amely
beszámoló Társulási Tanácsi határozattal kerül elfogadásra.

14.2. A Társulás működését bármely társult önkormányzat és az erre jogszabály által
hatáskörrel rendelkező szervek és személyek ellenőrizhetik.

14.3. A polgármesterek évenként a költségvetési beszámoló keretében adnak számot a
Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
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14.4. Az intézmény vezetője évente egy alkalommal beszámol az intézmény munkájáról a
Társulási Tanács részére az éves költségvetéshez, vagy a zárszámadáshoz
kapcsolódóan.

15. Jogviták:

A Társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben a Győri Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság dönt. Vitás kérdésben a Társulás elnöke köteles a bírósági eljárás előtt megkísérelni a
vita békés megoldását.

16. Tagsági jogviszonyok keletkezése és megszűnése:

16.1. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első, napjával lehet, kivéve, ha törvény másként
rendelkezik, vagy ha a társulási tanács másként dönt.

A Társuláshoz az az önkormányzat csatlakozhat, amely

- a Társulás céljaival egyetért és magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen
megállapodásban foglaltakat.

- közreműködik a Társulás feladatainak törvényes, eredményes, színvonalas
elvégzésében.

- vállalja a pénzügyi hozzájárulás megfizetését

16.2. A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet, kivéve, ha törvény másként
rendelkezik, vagy a társulási tanács másként dönt.

16.3. A Társuláshoz való csatlakozásról és kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik,
legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási
tanácsot értesíteni kell. A csatlakozás és kiválás jóváhagyásáról a társulást alkotó
települési önkormányzatok képviselő-testületei a nyilatkozat kézhezvételét követő
legközelebbi rendes ülésen döntenek.

16.4. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a Társulásból történő kizárásról a társult
tag súlyosan szerződésszegő magatartása miatt, ha az veszélyezteti a Társulás céljának
megvalósítását, a kötelező feladatok ellátását.

17. A Társulás, a tagsági jogviszony megszűnése:

A Társulás megszűnik:

- ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult

- ha társulás valamennyi tagjának képviselő-testülete minősített döntéssel ezt
elhatározza

- a törvény erejénél fogva

- a bíróság jogerős döntése alapján

18. Elszámolás rendje a Társulásból történő kiválás, kizárás, illetve a Társulás
megszűnése, megszüntetése esetén.
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18.1. Mind a tagsági jogviszony, mind a Társulás megszűnésekor a Társulás tagjai
egymással kötelesek elszámolni.

18.2. A Társulás megszűnése, a Társulásból történő kizárás, kiválás esetén eltérő
megállapodás hiányában a Társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni,
amelyik azt a Társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra
vonatkozó rendelkezések arányadók.

18.3. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő
kiadását legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása
veszélyezteti a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot – a
Társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg.

19. Egyebek:

Jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a társulásokra vonatkozó
hatályos jogi rendelkezések, az Mötv., az Sztv. a Gyvt., valamint a Ptk. rendelkezései az
irányadók.

A társult önkormányzatok tudomással bírnak arról, hogy a megállapodás érvényességéhez a
társult önkormányzatok jóváhagyása szükséges.

Jelen megállapodást a társult önkormányzatok polgármesterei mint ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Fertőd, 2013……………………

ZÁRADÉK

A Társulási megállapodást a társult önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi
határozatokkal hagyták jóvá:

TELEPÜLÉS HATÁROZATSZÁM
Agyagosszergény
Fertőboz
Fertőd
Fertőhomok
Fertőszéplak
Hegykő
Hidegség
Nagylózs
Pereszteg
Pinnye
Sarród
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A Tárulási Megállapodást a társulás tagjai, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben
megegyezőt, helybenhagyólag aláírják:

F e r t ő d , 2013 ………

Fertőd Város Önkormányzata képviseletében:

/: Kocsis Ferenc  :/ /:Tulok Viktor:/
polgármester mb. jegyző

Agyagosszergény Község Önkormányzata képviseletében:

/:Szabó Alfonz:/ /: Horváthné Dr. Dávid Mária:/
polgármester jegyző

Fertőboz Község Önkormányzata képviseletében:

/:Tóth József :/ /:Percze Szilvia:/
polgármester jegyző

Fertőhomok Község Önkormányzata képviseletében:

/:Horváth Attila:/ /:Dr. Jakab Zsolt:/
polgármester jegyző

Fertőszéplak Község Önkormányzata képviseletében:

/:Kóbor Attila:/ /:Vezér Beáta:/
polgármester jegyző
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Hegykő Község Önkormányzata képviseletében:

/:Szigethi István:/ /:Dr. Jakab Zsolt:/
polgármester jegyző

Hidegség Község Önkormányzata képviseletében:

/:Kovács István:/ /: Dr. Jakab Zsolt:/
polgármester jegyző

Nagylózs Község Önkormányzata képviseletében:

/:Tóthné Szigeti Éva:/ /: Fücsökné Torma Lívia:/
polgármester jegyző

Pereszteg Község Önkormányzata képviseletében:

/:Sellei Tamás:/ /: Percze Szilvia:/
polgármester jegyző

Pinnye Község Önkormányzata képviseletében:

/:Farkas Tamás:/ /:Fücsökné Torma Lívia:/
polgármester jegyző

Sarród Község Önkormányzata képviseletében:

/:Turi Lajos:/ /:Vezér Beáta:/
polgármester jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Sarródi 09/12 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

Tisztelt Képviselő-testület!

Már többször volt testületi ülésen napirenden a sarródi 09/12 hrsz-ú, 4 ha 2233 m2 nagyságú
(Kossuth utca mögötti terület) államtól történő megvásárlása. Mint arról tájékoztattam a testületet, a
Nemzeti Földalapkezelő az érintett területet többszöri értékbecslés ellenére 5.800.000 Ft-ért kívánja
az önkormányzat részére értékesíteni a korábbi 2.832.000 Ft helyett.

Rajczi János tett egy ajánlatot az önkormányzat részére, miszerint megelőlegezi a Nemzeti
Földalapkezelő felé fizetendő vételárat, melyet az önkormányzat telkekkel fizetne vissza.
Természetesen még számos tisztázandó kérdés van ebben ügyben, egyelőre azt kérem a testülettől,
foglaljon az ajánlat kérdésében állást, illetve az ajánlat elfogadása esetén fogalmazza meg azokat a
feltételeket, amelynek szerződésben történő megjelenítését feltétlenül szükségesnek tart.

Sarród, 2013. május 31.

Turi Lajos
polgármester
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Hulladékgazdálkodási közszolgálati díj hatályon kívül helyezése

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. január 1-én hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Ht.),
melynek 108. §-a hatályon kívül helyezte a települési önkormányzat Képviselő-testületének
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítására felhatalmazást adó 2000. évi XLIII. törvényt (a
továbbiakban: Hgt.)

A Ht. 47. § (4) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energia
Hivatal javaslatának figyelembe vételével a miniszter rendeletben állapítja meg. A Ht. 88. § (3)
bekezdés bb) pontjában kapott felhatalmazás szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díj
megállapításáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
díjalkalmazás feltételeit, a díjmegfizetés rendjét. A Ht. 91. § (2) bekezdése szerint a 88. § (3)
bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatályba lépéséig a
közszolgáltató a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal
megemelt mértékű díjat alkalmazhat.

2013. január 1-től, a Ht. hatályba lépésétől megszűnik a települési önkormányzatok Hgt. szerinti
díjmegállapítási felhatalmazása, mivel a rendeletalkotásra felhatalmazást Hgt. szerinti törvényi
rendelkezés hatályát vesztette. A Ht. már nem ad felhatalmazást a helyi önkormányzatoknak a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó rendelet megalkotását, ezért az önkormányzat
a Ht. kihirdetését, 2012, november 30-át követően már nem állapíthatott meg hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat, tekintettel arra, hogy a törvényalkotónál alacsonyabb szintű jogalkotó
szerveket köti a már kihirdetett, de még hatályba nem lépett törvény. A települési önkormányzatok
tehát nem állapíthatnak meg jogszerűen 2012. november 30-át követően hulladégazdélkodási
közszolgáltatási díjat önkormányzati rendeletben.

Fentiek alapján szükséges a hulladékkezelési helyi rendelet módosítása oly módon, hogy az
díjmegállapító rendelkezéseket ne tartalmazzon.

Ennek megfelelően kérem a Képviselő-testületet, hogy Sarród Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a települi szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
7/2001. (X. 29.) önkormányzati rendeletének melléklet szerinti módosítását szíveskedjenek elfogadni.

Sarród, 2013. május 30.

Turi Lajos
polgármester
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Sarród Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
7l2oL3. (V!. 4.) önkormányzati rendelete

a települési sziIárd hu!!adékkal kapcsoIatos hulladékkezelési helyi közszo!gáltatásró|
szóIó 7lz0Dt. (X. 29.) önkormányzati rende!et módosításáról

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

pontjában kapott eredeti jogalkotói jogkörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201,1,

évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 19, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 7 /2OO7, (X, 29.)
önkormányzati rendelet módosítására a következőt rendeli el:

1.§

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 7/2OO1,. (X.29.) önkormányzati rendeletének 1a, § (1)

bekezdését hatályon kívül helyezi.

2.§

(1) A rendelet a kihirdetése fiapját követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az R. 3, számú melléklete.
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Turi Lajo§
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Vezér Beáta ) )
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kíhirdetési záradék:
Ezt a rendeletet sarród
ülésén fogadta el.

'\, )il .

Község ÖnkormányzatónaTa<épviselŐ-testülete 2013. mójus 29. napján megtartott

A kihirdetés napja: 2073. június 4.
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