Jegyzıkönyv

Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008.
december 16-án 15 órától a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt
ülésérıl

Jelen vannak:

jelenléti ív szerint. Frikker Györgyné és Szabó Zoltán képviselık
késıbb érkeznek.

Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet.
A képviselıtestület ülése határozatképes.
Fekete Gyula: kéri a 4. napirendi pont törlése mellett a kiadott napirendi pontok elfogadását.

A képviselıtestület 8 igen szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.)

Elıterjesztés az ivóvíz és csatornahasználat 2009. évi díjáról szóló rendelet
elfogadására.
Elıterjesztı: polgármester

2.)

Elıterjesztés a települési szilárd hulladék elszállításának 2009. évi díjának
megállapításáról szóló rendelet elfogadására.
Elıterjesztı: polgármester

3.)

Elıterjesztés a kéményseprıipari szolgáltatások 2009. évi díjának megállapításáról
szóló rendelet elfogadására.
Elıterjesztı: polgármester

4.)

Tájékoztató a közmeghallgatás témájáról.
Elıterjesztı: polgármester

5.)

Egyebek.

Zárt ülésen:
6.) Döntés az Arany János Tehetséggondozó kérelmekrıl.
Elıterjesztı: polgármester
7.)

Döntés elsı lakáshoz jutók támogatásának kérelmérıl.
Elıterjesztı: polgármester

(Napirend elıtt)
Fekete Gyula polgármester ismerteti a képviselıtestület elıtt a lejárt határidejő határozatok
végrehajtását.

15 óra 20 perckor Frikker Györgyné, és Szabó Zoltán képviselı megérkezik a
képviselıtestület ülésére.

1.) Napirendi pont: Elıterjesztés az ivóvíz és csatornahasználat 2009. évi díjáról szóló
rendelet elfogadására.
Fekete Gyula: A Zempléni Vízmő megküldte a 2009. évi díjának megállapításáról szóló
javaslatot. Kéri a képviselıtestületet tárgyalja meg.
dr. Rózsahegyi Ferenc: Elmondja, hogy a rendeletben új elemként jelenik meg a csatorna
használat, csatorna alapdíj, illetve folyamatosan adható a locsolási célú kedvezmény a
korábbi éveknek megfelelıen. Tájékoztatásul elmondja, hogy a képviselıtestület nem köteles
a díjon emelni, hanem ez esetben a különbözetet a szolgáltató felé megfizetni tartozik.
Szakács László: a pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének
12/2008. (XII. 17.) rendelete
az ivóvízhasználat és a csatornahasználat 2009. évi díjának megállapításáról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ alapján, tekintettel az
árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) és 11.§ (1)
bekezdéseiben foglaltakra a Zemplén Vízmő Kft. által szolgáltatott ivóvíz és csatorna
díjáról, Olaszliszka Község Önkormányzata az alábbi rendeletet alkotja:
§ (1) A képviselıtestület Olaszliszka községben az ivóvíz szolgáltatás 2009. évi
alapdíját a vízóra átmérıje (Ø) szerint a következıképpen határozza meg:
Ø 13-20
164.- Ft/hó+ÁFA
Ø 25-30
294.- Ft/hó+ÁFA
Ø 40
534.- Ft/hó+ÁFA
Ø 50-100
1.515.- Ft/hó+ÁFA
Ø 150-200
4.611.- Ft/hó+ÁFA
Ø 50-100 kombi
5.308.- Ft/hó+ÁFA
Ø 150 kombi
10.072.- Ft/hó+ÁFA
(2) A képviselıtestület Olaszliszka községben az ivóvíz szolgáltatás 2009. évi díját az
alábbiak szerint határozza meg:
– ivóvíz díja
298.- Ft/m³ + ÁFA
melybıl a képviselıtestület a lakosság részére:
106.- Ft/m³ + ÁFA
engedményt ad.
- a locsolási célra elkülönített vízmérıvel felszerelt fogyasztói helyek által a
fizetendı ivóvíz díja:
227.- Ft/m³ + ÁFA
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2.§ Locsolási kedvezmény:
(1)
Az önkormányzat a locsolású célú felhasználásra figyelembe vett
ivóvízmennyiséget a locsolási idıszakhoz tartozó vízhasználat 10 %-ában állapítja
meg.
(2) A locsolási idıszak a mérıóra májusi leolvasása és a mérıóra szeptemberi
leolvasás közötti idıszak.
(3) A kedvezményezettek köre: Olaszliszka Község közigazgatási területén lakossági
díjat fizetı fogyasztók.
3.§
(1) A képviselıtestület Olaszliszka községben a csatornahasználat 2009. évi
alapdíját az alábbiak szerint határozza meg:
Csatorna alapdíj:

164.- Ft/hó/bekötés+ÁFA

(2) A képviselıtestület Olaszliszka községben a csatornahasználat 2009. évi díját az
alábbiak szerint határozza meg:
- csatornahasználat díja:
359.- Ft/m³ + ÁFA
- melybıl a képviselıtestület a lakosság részére:
164.- Ft/m³ + ÁFA
engedményt ad.
4.§ A képviselıtestület Olaszliszka községben a szennyvíz és szennyvíziszap
elhelyezés 2009. évi díját az alábbiak szerint határozza meg:
- folyékony kommunális szennyvíz elhelyezéséért:
295.- Ft/m³ + ÁFA
- kommunális eredető szennyvíziszap elhelyezéséért:
1.650.- Ft/m³ + ÁFA
5.§ E rendelet hatálybalépésekor hatályát veszti Olaszliszka Község Önkormányzat
Képviselıtestülete 16/2007. (XII. 28.) rendelete az ivóvízhasználat 2008. évi díjának
megállapításáról.
6.§ E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.

2.) Napirendi pont: Elıterjesztés a települési szilárd hulladék elszállításának 2009. évi
díjának megállapításáról szóló rendelet elfogadására.
Fekete Gyula: A Zempléni Hulladékkezelı Kft, mint szemétszállítási szolgáltató megküldte a
2009. évi díjának megállapításáról szóló javaslatot. Kéri a képviselıtestületet tárgyalja meg.
Szakács László: a pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.

A képviselıtestület 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének
13/2008. (XII. 17.) rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról szóló
17/2002. (XII. 13.) rendelet módosításáról
1.§ A rendelet 4. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

3

4. számú
melléklet
Olaszliszka Községben a 2009. évben fizetendı térítési díjak a következık:
Rendszeresített, járatba illesztett győjtéső edényzet ürítési ára
az önkormányzat részére külön térítés ellenében történı lomtalanítás esetén
Ár (Ft+ 20 % ÁFA/1 ürítési alkalom)
120 l-es edény
314,- Lerakótól mért távolságtól független
1100 l-es edény
3.140,- Lerakótól mért távolságtól független
120 l-es zsák
314,- Lerakótól mért távolságtól független
Lomtalanítás
230,- Lerakótól mért távolságtól független
Járatba nem illesztett győjtıedényzet ürítési ára
kommunális hulladék esetén
Konténer

Ürítési ár (Ft + 20 % ÁFA)/1 alkalom
(kezelıközponttól mért távolság függvényében)
5 km

10 km

15 km

20 km

25 km

30 km

35 km

40 km

4 m3

11058

14888

18715

22546

26374

30204

34032

37861

5 m3

14159

17986

21814

25644

29473

33302

37130

40962

8 m3

20355

24185

28013

31840

35670

39498

43327

47201

Járatba nem illesztett győjtıedényzet ürítési ára
építési-bontási hulladék esetén
Konténer

Ürítési ár (Ft + 20 % ÁFA)/1 alkalom (kezelıközponttól mért távolság
függvényében)
5 km

10 km

15 km

20 km

25 km

30 km

35 km

40 km

5 m3

9125

12167

15209

16730

19772

21292

24334

27376

8 m3

10647

15209

18251

19772

23292

24334

28897

31939

2.§ E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.

3.) Napirendi pont: Elıterjesztés a kéményseprıipari szolgáltatások 2009. évi díjának
megállapításáról szóló rendelet elfogadására.
Fekete Gyula: A kéményseprıipari szolgáltató, megküldte a 2009. évi díjának megállapításáról
szóló javaslatot. Kéri a képviselıtestületet tárgyalja meg.
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Szakács László: a pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott, hogy a kéményseprıt köteles
mindenki beengedni, a díjemelés nem túlzott, bár a díj mögött nem látják a munkát, és a cég
gazdasági eredményeit. Elfogadásra javasolják.
A képviselıtestület 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének
14/2008. (XII. 17.) rendelete
a kéményseprı ipari munkák díjtételeinek megállapításáról
Olaszliszka
Község
Önkormányzat
Képviselıtestülete
az
egyes
helyi
közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §
felhatalmazása alapján a következı rendeletet alkotja:
1.§ Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete a kötelezı folyamatosan
végezendı kéményseprı-ipari munkák 2008. évi díját a következıkben határozza
meg:
- egyedi (háztartási) hagyományos üzemeléső
1140.-Ft
- egyedi (háztartási) gáz üzemeléső
1070 .-Ft
- egyedi kazánfőtéső hagyományos üzemeléső
1850.- Ft
- egyedi kazánfőtéső gáz üzemeléső
1770.- Ft
- egyedi tartalék (gáz és hagyományos)
360.-Ft
- éves használatú kazán üzemő csatornával és koromaknával
21400.- Ft
- kazánüzemő éves tartalék
9300,- Ft
- idıszakos használatú kazánüzemő hagyományos és gázüzemő kémény ellenırzés,
aknatisztítás
6000,- Ft
- üzemi koromaknával és csatornával
21500,- Ft
- központi fokozott igénybevételő kémény
25800,- Ft
2.§ Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete az esetenként
kötelezıkéményseprı-ipari munkák 2009. évi díját a következıkben határozza meg:
- használatba vételi engedély
2450.-Ft
- tervegyeztetés
1600.-Ft
- megrendelt füstnyomás ill. tömörségvizsgálat:
4150.-Ft
- gázbekötési engedély:
5450.-Ft
- 60 LW feletti gázfogyasztó esetén gázbekötési engedély:
10900 .-Ft
3.§ Az 1. § és 2.§ megjelölt árak 20% ÁFÁ-t tartalmazzák.
4.§ E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Olaszliszka Község Önkormányzat
Képviselıtestületének 18/2007. (XII. 28.) rendelete a kéményseprı ipari munkák
díjtételeinek megállapításáról.
5.§ E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.

4.) Napirendi pont: Tájékoztató a közmeghallgatás témájáról.
Fekete Gyula polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatásra egy írásos beszámolót
készített, melyet ismertet a képviselıtestülettel.
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5.) Egyebek.
Az egyebek napirendi pont keretén belül szólni senki nem kívánt ezért a polgármester a
képviselıtestület ülését 16 óra 41 perkor berekesztette.

Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyzı

Fekete Gyula
polgármester
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