Szám: 66-2/2014.

Jegyzőkönyv
Készült: Zámoly Község Önkormányzati Képviselő-testületének, Gánt Község
Önkormányzati Képviselő-testületének és Pátka Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. január 23-án 18,13 órai kezdettel megtartott nyílt együttes
üléséről.
Az ülés helye:

Zámoly Község Önkormányzatának Tanácsterme

Jelen vannak:
- Zámoly Község Önkormányzati Képviselő-testülete részéről:
Bánszki István
polgármester
Szűcs Bertalan
alpolgármester
Erdélyi Szilvia
képviselő
Dr. Nagy Nóra
képviselő
Sallai Mihály
képviselő
Vimmer Péter
képviselő
- Gánt Község Önkormányzati Képviselő-testülete részéről:
Spergelné Rádl Ibolya
polgármester
Boros Norbert
képviselő
Brandl Zsolt
képviselő
szavazati joggal meghívottak.
- Pátka Község Önkormányzati Képviselő-testülete részéről:
Nagy Dániel
polgármester
Dávid-Nagy Krisztina
alpolgármester
Buda József
képviselő
Demeter Zoltán
képviselő
Füri József
képviselő
Gerencsér Attila
képviselő
Nánási László
képviselő
szavazati joggal meghívottak.
Dosztály Csaba
jegyző
Rituper Józsefné
jegyzőkönyvvezető
Filotás Imréné
gazdálkodási előadó
Rácskai András
Fejérvíz Zrt. üzemviteli osztályvezetője
Kraft Tibor
Fejérvíz Zrt. móri üzemegységének vezetője
tanácskozási joggal meghívottak.

Távol:
- Zámoly Község Önkormányzati Képviselő-testülete részéről:
Gelencsér Tibor
képviselő
- Gánt Község Önkormányzati Képviselő-testülete részéről:
Baross Botond
képviselő
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Bánszki István Zámoly község polgármestere: Köszönti az együttes ülésen
megjelenteket.
Megállapítja,
hogy
Zámoly
község
képviselő-testülete
határozatképes, mert a 7 fős képviselő-testületéből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyvvezetőnek Rituper Józsefnét javasolja.

Az együttes testületi ülés napirendi pontjaira az alábbi javaslatot teszi.

1.)

Beszámoló a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról.
Előterjesztő:
jegyző

2.)

A Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
megtárgyalása.
Előterjesztő:
jegyző

3.)

A Fejérvíz Zrt. beszámolója a szennyvíztisztító-telep üzemeltetéséről, a
szennyvíztisztító-telep 2014. évi költségvetésének alakulásáról.
Előterjesztő:
Staudt István a Fejérvíz Zrt. üzemeltetési főmérnöke

4.)

Egyebek.

Kéri a zámolyi képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyvvezető személyére, illetve
a tervezett napirendi pontokra tett javaslat elfogadásáról.
A zámolyi képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014. (I. 23.) önkormányzati határozata
a jegyzőkönyvvezető személyéről és a tervezett napirendi pontokról
Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető
személyére és a tervezett napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere: Köszönti az együttes testületi
ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a gánti képviselő-testület határozatképes,
mert a 4 fős képviselő-testületből 3 fő jelen van.
Kéri a gánti képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyvvezető személyére, illetve a
tervezett napirendi pontokra tett javaslat elfogadásáról.
A gánti képviselő-testület egyhangúlag, 3 (három) „igen” szavazattal, „nem” szavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

-3-

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (I. 23.) önkormányzati határozata
a jegyzőkönyvvezető személyéről és a tervezett
napirendi pontokról
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető
személyére és a tervezett napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Nagy Dániel Pátka község polgármestere: Köszönti az együttes testületi ülésen
megjelenteket. Megállapítja, hogy a pátkai képviselő-testület határozatképes, mert a
7 fős képviselő-testület teljes létszámmal jelen van.
Kéri a pátkai képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyvvezető személyére, illetve a
tervezett napirendi pontokra tett javaslat elfogadásáról.
A pátkai képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (I. 23.) önkormányzati határozata
a jegyzőkönyvvezető személyéről és a tervezett
napirendi pontokról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető
személyére és a tervezett napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:
1.)

Beszámoló a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról.

Bánszki István Zámoly község polgármestere: A Közös Hivatal 2013. évi
munkájáról szóló beszámolót mindhárom testület írásban megkapta.
Tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy 114 település önkormányzatának
képviselő-testületéből 80 testület kapott törvényességi észrevételt a hulladékszállítási
rendelet meghozatalára. Úgy gondolja, hogy a kormányhivatal nem veszi figyelembe
az életet, mert Zámolyon a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társuláson belül megoldott a szemétszállítás február végéig.
A jegyző által leírt beszámolóval kapcsolatban: sok munkát elvitt a járás, de nagy
volumenében a hivatal munkája nem csökkent. A munka megkönnyítésére tett
megoldási javaslatait a Közös Hivatal költségvetésének tárgyalásakor fogja
elmondani.
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Ha Jegyző Úr úgy látja, hogy van még hozzáfűznivalója az írásos anyaghoz, kéri,
hogy egészítse ki.
Dosztály Csaba a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: Igyekezett a
hivatal minden területről átfogó képet adni. A 2013. év a tanulás éve volt mindhárom
településen.
Nagy feladat volt a lakosság igényeinek kielégítése. Zámoly és Gánton a határozatok
ellen semmilyen fellebbezés nem volt. Pátkán 6 fellebbezés volt összesen, de ezek
nagy része szociális jellegű volt. A munkának az a viszonylag jó mérőszáma, hogy
van-e tömeges fellebbezés.
Köszönet illeti mindhárom önkormányzatot, hogy a Közös Hivatal munkájához a
feltételeket biztosították. Elmondható, hogy a hivatal eredményes évet zárt,
takarékosan gazdálkodott, nem kellett az önkormányzatoktól további hozzájárulást
kérni. A létszámhiány mindegyik önkormányzatnál nyomasztó volt, a kollégák
túlterheltek voltak.
Reméli, hogy Pátka, amelyik új ebben a hármas társulásban, nem bánta meg
nagyon, hogy társult.
Az idei évet bonyolítja még, hogy három választás is lesz, a jogszabályok pedig nem
egyszerűsödnek, hanem bonyolódnak.
Bánszki István Zámoly község polgármestere: Kéri a zámolyi képviselő-testület
szavazását a Közös Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
A zámolyi képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza.
Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014. (I. 23.) önkormányzati határozata
a Közös Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolóról
Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és
megtárgyalta a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról
szóló beszámolót és úgy határozott, hogy azt elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

(A határozattal elfogadott beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere: Kéri a gánti képviselő-testület
szavazását a Közös Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
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A gánti képviselő-testület egyhangúlag, 3 (három) „igen” szavazattal, „nem” szavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza.

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014. (I. 23.) önkormányzati határozata
a Közös Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolóról
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és
megtárgyalta a Körjegyzőség 2013. évi munkájáról szóló beszámolót és úgy
határozott, hogy azt elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester
(A határozattal elfogadott beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Dániel Pátka község polgármestere: Kéri a pátkai képviselő-testület
szavazását a Közös Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
A pátkai képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza.
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014. (I. 23.) önkormányzati határozata
a Közös Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolóról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és
megtárgyalta a Közös Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót és úgy
határozott, hogy azt elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester
(A határozattal elfogadott beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2.)

A Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése.

Bánszki István Zámoly község polgármester: A Közös Hivatal 2014. évi
költségvetését minden képviselő megkapta. A költségvetésben a pénzügyi
bizottságok által megtárgyalt, 2014. évre készített koncepcióhoz képest lényeges az
eltérés. A Közös Hivatal elismert köztisztviselői létszámát 15,16 főre emelték, ezért a
költségvetése a tervezetthez képest 11 M Ft-tal emelkedett.
A költségvetés megtárgyalásánál nem lehet mellőzni a hivatali működési rend
változását, a valós életben felmerülő problémák, igények, a jogszabályi változások, a
kincstár és a kormányhivatal jogszabályon alapuló változó (növekedő) követelményei
miatt.
A gánti kolléganő kisbabát vár. Helyette határozott időre munkatársat kell felvenni
helyette. Az új munkatárs betanításához, támogatásához, a polgármester
segítségéhez a gánti gazdálkodási előadóra több feladat hárul.
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Mindhárom településen megnövekedett a könyvelők feladata. Ez a megváltozott
nyilvántartási, elszámolási, jelentési, tervezési rendszer következménye.
Pátkán a szociális ellátás területen hiányzik az a dolgozó, akit a járási hivatalhoz át
kellett adni.
Amikor a hivatal létszáma megállapításra került egy évvel ezelőtt, a települések
akkori hivatali létszáma került beírásra. Tehát most, a hivatali létszámon nem kell
változtatni. Ha végrehajtanak létszámváltoztatást, ahhoz a testületek határozata nem
szükséges.
Belső változtatás, átszervezés esetén a polgármesterek egyetértése szükséges.
Javasolja, hogy Zámolyra 1 fő köztisztviselő pénzügyi-munkaügyi területre, Pátkára 1
fő szociális ügyintéző kerüljön felvételre.
Munkavállalói státuszba, egy éves megbízási díjjal javasol felvenni mindhárom
településre 1/2-1/2 munkaidőre kézbesítőt, illetve gazdasági ügyintézőt.
A belső szervezeti változásokon felül a Közös Hivatalba kettő fő ügyintéző, illetve 3
fő félállású határozott idejű (egy évre) munkavállaló felvételét a fentebb elhangzottak
szerint, a költségvetésben biztosított keret terhére. Ennek bér és járulék költsége 6,57 M Ft.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Közös Hivatal költségvetését részletesen
megtárgyalta. Felkéri dr. Nagy Nóra képviselőt, a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a testületeket a bizottsági állásfoglalásról.
Dr. Nagy Nóra képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
a Közös Hivatal költségvetését megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere: Összeült a három
polgármester és megtárgyalták a létszámszükségletet. Arányaiban lebontva
igazságosnak tartja a zámolyi polgármester által javasoltakat.
Tájékoztatja a testületeket, hogy a hivatal dolgozóinak egy évre tudnak
fizetésemelést adni. A hivatali köztisztviselők fizetése nagyon alacsony, ellenben a
felelősségük nagy. A béremeléssel kapcsolatban voltak viták a polgármesterek
között, de végül egyetértésre jutottak. Minden dolgozó jól járt, érezheti, hogy
megbecsülik a munkájukat.
Bánszki István Zámoly község polgármestere: Úgy gondolja, hogy jól döntöttek
egy évvel ezelőtt, amikor meghagyták az eredeti létszámot, így most nem kell újraírni
az alapító okiratot.
Nagy Dániel Pátka község polgármestere: Amennyit a költségvetés enged és
amennyit az államtól meg lehet kapni, a hivatal biztos működése érdekében ki is
használják.
Tavaly év végén az összes maradványt felhasználták. Pátkán a pénzügynek egy új
számítógép került beszerzésre. Ezek olyan fejlesztési lehetőségek, amely azt
bizonyítja, hogy a hivatal kellő gondossággal és takarékossággal járt el évközben, s
így végén tudták fejleszteni a technikai eszközöket. Amennyiben az idei évben is
ilyen költségtakarékosan gazdálkodnak, megint lesz lehetőség a karácsonyi
időszakban a maradék költségek elköltésére.
A köztisztviselők béremelését nagyon fontosnak tartja.
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Dávid-Nagy Krisztina Pátka község alpolgármestere:
béremelésre a Közös Hivatal megkapta-e a fedezetet?

Kérdezi,

hogy

a

Bánszki István Zámoly község polgármestere: Igen, a fedezet megvan a
béremelésre és a személyi fejlesztésekre. A köztisztviselők egy évre kapnak
fizetésemelést.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere: Gántra is kerültek
beszerzésre irodai eszközök (székek, irodaszerek, számítógép). Az összes plusz
ember felvétele 10 hónapra szól, mert erre az évre ennyi pénzt kapott a Közös
Hivatal.
Nagy Dániel Pátka község polgármestere: Ettől az évtől kezdve a gesztor
önkormányzat, Zámoly fogja megkapni az önkormányzatok hozzájárulását.
Bánszki István Zámoly község polgármestere: Megkérdezi Gánt és Pátka
polgármestereit, hogy a létszámnövekedéssel egyetértenek-e?

Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere: Igen, egyetért.
Nagy Dániel Pátka község polgármestere: Igen, egyetért.
Bánszki István Zámoly község polgármestere: Megkérdezi Dosztály Csaba
Jegyző Urat, hogy az írásos anyaghoz, illetve az elhangzottakhoz, van-e szóbeli
kiegészítése?
Dosztály Csaba a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: a Közös
Hivatal tervezett költségvetéséről a három polgármesterrel és a pénzügyi előadókkal
egyeztettek és konszenzusra jutottak. A hivatal dologi kiadásainál a tavalyi tényleges
adatokból indultak ki és azokat 5 %-kal emelték. Ebben az évben lesz esedékes két
főnek a jubileumi jutalma, amely jelentős összeg. A két nyolcórás köztisztviselő és a
három félállású munkavállaló is belefér a hivatal költségvetésébe.
Ebben az évben a Közös Hivatal működéséhez az állami támogatást a székhely
település önkormányzata kapja meg, ezért nem kell a másik két településnek utalnia.
Várhatóan a tavalyi évhez hasonlóan egyik önkormányzatnak sem kell a saját
költségvetéséből a Közös Hivatal működését kiegészíteni.
Bánszki István Zámoly község polgármestere: Dosztály Csaba Jegyző Úr
intézkedett a köztisztviselői pályázatok kiírásáról, a döntés után a személyi
munkarendet ki kell kidolgozni.
A két fő köztisztviselő munkakezdésének ideje február hónap közepe. A helyettesítő
dolgozó Gánton a kolléganő szabadságának megkezdése előtti egy hónap.
Kéri a zámolyi képviselő-testület szavazását a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal
előterjesztett 2014. évi költségvetésének elfogadásáról.
A zámolyi képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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Zámoly Község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2014. (I. 23.) önkormányzati határozata
a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről
Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Zámolyi
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését, azt 69.433.000,- Ft
bevétellel és 69.433.000,- Ft kiadással elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester
(A határozattal elfogadott költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere: Kéri a gánti képviselő-testület
szavazását a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal előterjesztett 2014. évi
költségvetésének elfogadásáról.
A gánti képviselő-testület egyhangúlag, 3 (három) „igen” szavazattal, „nem” szavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Gánt Község Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2014. (I. 23.) önkormányzati határozata
a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Zámolyi
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését, azt 69.433.000,- Ft
bevétellel és 69.433.000,- Ft kiadással elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester
(A határozattal elfogadott költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Dániel Pátka község polgármestere: Kéri a pátkai képviselő-testület
szavazását a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
elfogadásáról.
A pátkai képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2014. (I. 23.) önkormányzati határozata
a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Zámolyi
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését, azt 69.433.000,- Ft
bevétellel és 69.433.000,- Ft kiadással elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester
(A határozattal elfogadott költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Szünet
Pátka Község Önkormányzati Képviselő-testülete elhagyta a termet.
3.)

EZER-JÓ Egyesület megalakulása.

Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere: Törvényi előírás alapján a
LEADER HACS-okat (Helyi Akciócsoportokat) a megyehatáron belül kell
megalakítani. Fejér megye északi részén lévő települések, melyek a 8-as és a 811es út közé esnek, és idáig a „Bakonyért”, illetve a „Vértes-Gerecse” HACS-okhoz
tartoztak, a továbbiakban vagy egy meglévő HACS-hoz csatlakoznak (ez esetben a
Velencei, vagy a Völgyvidék), vagy új HACS-ot hoznak létre.
Az elmúlt kettő hétben, több megbeszélést tartottak, amelynek végén úgy döntöttek,
hogy létrehozzák az EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesületet. Mivel a holnapi nap
folyamán lesz az EZER-JÓ Egyesület alakuló közgyűlése, ezért a mai határozatot
holnap vinniük kell a polgármestereknek.
Az EZER-JÓ megnevezést Nagy Dániel Pátka polgármestere találta ki, majd el fogja
mondani, hogy miért ez a megnevezés.
Kéri a gánti képviselő-testület szavazását az előterjesztett határozat-tervezet
elfogadásáról.
A gánti képviselő-testület egyhangúlag, 3 (három) „igen” szavazattal, „nem” szavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014. (I.23.) önkormányzati határozata
az EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesülethez történő csatlakozásról
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy Gánt
Község Önkormányzata az EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület (továbbiakban:
Egyesület) Alapszabályát megismerte, az Egyesület küldetésével és
célkitűzéseivel egyetért, az Egyesület Alapszabályát és a közgyűlés
határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el, vállalja az egyesületi célok
megvalósítása érdekében történő közreműködést, ezért alapító tagként
csatlakozni kíván az Egyesülethez.
A képviselő-testület vállalja, hogy a tagsággal járó éves tagdíj összegét
(alakulás évében évi 20 Ft/lakos) az egyesület megalakulását követő legfeljebb
60 napon belül az Egyesület bankszámlájára befizeti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Egyesületben az
Önkormányzatot képviselje, és a tagsággal összefüggő dokumentumokat,
nyilatkozatokat aláírja, valamint az éves tagdíj Egyesület részére történő
megfizetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve folyamatos
polgármester
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Nagy Dániel Pátka község polgármestere: Az EZER-JÓ névválasztás előtt felírt
egy-két szempontot, hogy melyik lenne a legjobb. Végül arra jutott, hogy ezernyi
dolgot tudnának megvalósítani, ráadásul az „EZER-JÓ” szó céloz a Móri Ezerjó
borfajtára is.
Kéri a pátkai képviselő-testület szavazását az előterjesztett határozat-tervezet
elfogadásáról.
A pátkai képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014. (I.23.) önkormányzati határozata
az EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesülethez történő csatlakozásról
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy Pátka
Község Önkormányzata az EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület (továbbiakban:
Egyesület) Alapszabályát megismerte, az Egyesület küldetésével és
célkitűzéseivel egyetért, az Egyesület Alapszabályát és a közgyűlés
határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el, vállalja az egyesületi célok
megvalósítása érdekében történő közreműködést, ezért alapító tagként
csatlakozni kíván az Egyesülethez.
A képviselő-testület vállalja, hogy a tagsággal járó éves tagdíj összegét
(alakulás évében évi 20 Ft/lakos) az egyesület megalakulását követő legfeljebb
60 napon belül az Egyesület bankszámlájára befizeti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Egyesületben az
Önkormányzatot képviselje, és a tagsággal összefüggő dokumentumokat,
nyilatkozatokat aláírja, valamint az éves tagdíj Egyesület részére történő
megfizetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

4.)

azonnal, illetve folyamatos
polgármester

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz
tartozó Várpalota kiválásáról határozathozatal.

Bánszki István polgármester: Mindhárom település tagja a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak, amelynek Várpalota is tagja. Úgy
nézett ki, hogy Várpalotán szemétgyűjtő és égetőtelep fog megalakulni a régi
hőerőmű területén. Várpalota megsértődött, visszalépett és novemberben azzal a
kéréssel fordult a Társulás felé, hogy engedjék kilépni. Természetesen kiléphet az új
törvényi rendelkezések alapján úgy, hogy a kilépés szándékát június 30-ig bejelenti
és a következő év január 01-jével szűnik meg a tagsága. Várpalota kikérte magának,
hogy a Társulás a hulladékgazdálkodási törvénynek megfelelően az ő területükre
írjon ki pályázatot. Várpalota és 2-3 település kimarad az új hulladékgazdálkodási
szerződésből.
Várpalota küldött minden tagnak egy levelet, hogy a Társulás nem engedi, hogy
kilépjenek, már a decemberi ülésen sem jelentek meg. A társulás elnöke azon az
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állásponton van, hogyha a társulás minden tagja határozatban kijelenti, hogy
hozzájárulnak a kilépéshez, akkor menjenek.
Ismerteti a testületekkel a határozat-tervezetet.
Kéri a zámolyi képviselő-testület szavazását a határozat-tervezet elfogadásáról.
A zámolyi képviselő-testület egyhangúlag, 6 (hat) „igen” szavazattal, „nem” szavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Zámoly Község Önkormányzati Képviselő-testületének
7/2014. (I. 23.) önkormányzati határozata
Várpalota Város Polgármesterének kérelméről
Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a
Várpalota Város Polgármestere 2014. január 15-én kelt – „Nyilatkozat a
Társulás megszűnésével kapcsolatban” tárgyú – levelében foglaltakat
elutasítja.
Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
megszűnésének a Társulási Megállapodás XII. pontjában meghatározott
feltételei nem állnak fenn. A Társulás által létrehozott egységes
hulladékgazdálkodási rendszer keretében valósul meg a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátása, a hulladékgazdálkodás fejlesztése.
Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Társulási
Tanács 57/2013. (XI. 11.) számú határozata 2. pontjában foglaltakkal, azaz „A
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Tanácsának Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a
határozata 2. pontjában megfogalmazott Társulásból történő kiválási
szándékának bejelentését tudomásul veszi azzal, hogy a kiválás jogszerű
időpontja megállapításánál a Társulási Megállapodás, valamint a 2011. évi
CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.”
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere: Kéri a gánti képviselő-testület
szavazását a határozat-tervezet elfogadásáról.
A gánti képviselő-testület egyhangúlag, 3 (három) „igen” szavazattal, „nem” szavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
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Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014. (I.23.) önkormányzati határozata
Várpalota Város Polgármesterének kérelméről
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a
Várpalota Város Polgármestere 2014. január 15-én kelt – „Nyilatkozat a
Társulás megszűnésével kapcsolatban” tárgyú – levelében foglaltakat
elutasítja.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
megszűnésének a Társulási Megállapodás XII. pontjában meghatározott
feltételei nem állnak fenn. A Társulás által létrehozott egységes
hulladékgazdálkodási rendszer keretében valósul meg a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátása, a hulladékgazdálkodás fejlesztése.
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Társulási
Tanács 57/2013. (XI. 11.) számú határozata 2. pontjában foglaltakkal, azaz „A
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Tanácsának Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a
határozata 2. pontjában megfogalmazott Társulásból történő kiválási
szándékának bejelentését tudomásul veszi azzal, hogy a kiválás jogszerű
időpontja megállapításánál a Társulási Megállapodás, valamint a 2011. évi
CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.”
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Nagy Dániel Pátka község polgármestere: Kéri a pátkai képviselő-testület
szavazását a határozat-tervezet elfogadásáról.
A pátkai képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014. (I.23.) önkormányzati határozata
Várpalota Város Polgármesterének kérelméről
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a
Várpalota Város Polgármestere 2014. január 15-én kelt – „Nyilatkozat a
Társulás megszűnésével kapcsolatban” tárgyú – levelében foglaltakat
elutasítja.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
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megszűnésének a Társulási Megállapodás XII. pontjában meghatározott
feltételei nem állnak fenn. A Társulás által létrehozott egységes
hulladékgazdálkodási rendszer keretében valósul meg a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátása, a hulladékgazdálkodás fejlesztése.
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Társulási
Tanács 57/2013. (XI. 11.) számú határozata 2. pontjában foglaltakkal, azaz „A
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Tanácsának Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a
határozata 2. pontjában megfogalmazott Társulásból történő kiválási
szándékának bejelentését tudomásul veszi azzal, hogy a kiválás jogszerű
időpontja megállapításánál a Társulási Megállapodás, valamint a 2011. évi
CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.”
Határidő:
Felelős:

5.)

azonnal
polgármester

A pátkai előfinanszírozás és pályázati önerő szerződések.

Nagy Dániel Pátka község polgármestere: A pátkai képviselő-testületnek egy
határozathozatali kötelezettsége van.
Tavalyi évben született 3 támogatói döntés, mely pályázati önerő és előfinanszírozási
szerződést jelent a civilszervezetek részére. Ennek hatása az idei költségvetést is
érinti, ezért erről ismét kéri a képviselő testület döntését, szavazását.
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2014. (I.23.) önkormányzati határozata
az előfinanszírozási és pályázati önerő szerződésekről
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a 21/2013.
(II.6.), a 208/2013. (X.30.) és a 151/2013. (VIII.1.) számú képviselő-testületi
határozatait és kéri a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a
határozatok alapján elkészült szerződésekben szereplő összegek fennmaradó
részét szerepeltesse az önkormányzat 2014. évi költségvetésében.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
jegyző

Szűcs Bertalan Zámoly község alpolgármestere: Már az előző testületi ülésen is
elhangzott és most is javasolja, hogy meg kellene nézni annak lehetőségét, hogy a
Pátka és Zámoly között lévő utat valamilyen módon rendbe hozzák. Ha nem is egy
műutat, de egy járható utat kellene építeni önerőből.
Buda József Pátka község képviselője: Meg kellene nézni, hogy van-e lehetőség
pályázatra.
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Nagy Dániel Pátka község polgármestere: Sajnos az utakkal kapcsolatban nem
írtak ki pályázatokat. Az út saját erőből történő építésének egyik akadálya, hogy
nincs szállítási kapacitásuk az úthoz szükséges kavics szállításához. Ha meg
vállalkozótól vennék igénybe, nagyon drága lenne.
Bánszki István Zámoly község polgármestere 19,35 órakor szünetet rendel el.
A szünetben Pátka község képviselő-testülete távozik a Tanácsteremből.
Erdélyi Szilvia képviselő és dr. Nagy Nóra képviselő a zámolyi képviselőtestület tagjai 19,40 órakor elhagyták a Tanácstermet. A zámolyi képviselőtestület továbbra is határozatképes, mivel a 7 fős képviselő-testületből 4 fő
jelen van.
Zámoly és Gánt képviselő-testületeinek ülése 19,55 órakor folytatódik.

6.)

A Fejérvíz Zrt. beszámolója a szennyvíztiszító-telep üzemeltetéséről, a
szennyvíztisztító-telep 2014. évi költségvetésének alakulásáról.

Bánszki István Zámoly község polgármestere: Üdvözli a képviselő-testületek
ülésén megjelent Rácskai Andrást a Fejérvíz Zrt. üzemviteli osztályvezetőjét és Kraft
Tibort a Fejérvíz Zrt. móri üzemegységének vezetőjét.
A képviselő-testületek megkapták a Fejérvíz Zrt. beszámolóját és elszámolását,
illetve a fejlesztési javaslatot. Nagyon érdekesnek találja, hogy az ivóvíz felhasználás
fele a befolyt szennyvíznek. Nem hiszi, hogy ez a csapadékvízből adódik.
A rekonstrukciós, javítási tervben szereplő számokat sokallja, de amíg azt a bérleti
díjból ki tudják fizetni és az önkormányzatnak nem kell a saját költségvetéséből
hozzáadni, addig tudomásul veszi, hogy ennyibe kerül.
A Kossuth-tanyán működik egy üzem, jó lenne, ha a víz- és szennyvízcsatornát ki
lehetne vinni, ami 10-12 M Ft-os beruházás lenne.
Bevezetőként három kérdése van:
- van-e törvényes lehetősége az üzemeltetőnek, hogy ellenőrizze a
fertőzésveszély szempontjából a házaknál, hogy a központi vízvezeték és a
házi vízvezeték-rendszer nincs-e összekötve?
- ahol a kötelező vízfogyasztás nem éri el a társadalmilag elfogadott normát, mit
lehet csinálni?
- ha már Zámoly és Gánt elszalasztotta a szennyvíztisztító fejlesztésre kiírt 250
M Ft-os pályázatot, van-e valamilyen pályázat a láthatáron? Ha van, akkor ki
pályázik, a Fejérvíz Zrt., vagy a tulajdonos önkormányzatok?
Sallai Mihály zámolyi képviselő: Az elmúlt évekre visszatekintve, a felhasznált víz
mennyisége fele a szennyvíz mennyiségének. 2-5-10 évvel ezelőtt ez az arány
hogyan alakult?
Rácskai András a Fejérvíz Zrt. üzemviteli osztályvezetője: A beszámolóból
látszik, hogy az elmúlt évben fokozottabban jelentkezett az a probléma, hogy a többi
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szennyvíztisztító átlagához képest, a Zámoly-Gánt szennyvíztisztítóba sokkal
töményebb szennyvíz folyik be.
Végignézte az összes befolyó szennyvízmennyiségeket. Más telepeken, más
rendszereken 40 %-kal kevesebb. Nemcsak az a probléma, hogy néha
átszivattyúzzák a szennyvizet valamilyen módon, hanem rá is kötnek. Ebből a plusz
terhelésből töményebb anyag megy be a telepre.
Szerencsésnek tartja, hogy a két önkormányzat évek óta visszaforgatott a bérleti
díjból, így fúvót is beépíteni, amelyet az önkormányzatok kifizettek. Ha ez nem került
volna beépítésre, akkor nem tudna a telep működni.
Eddig nem voltak meg a szankcionálás jogszabályi feltételei. Most a viziközmű
törvény lehetőséget ad és kötelezi a szolgáltatót, hogy leellenőrizze a belső
rendszert. Fogyasztóváltáskor, vagy ha a fogyasztó kéri, megvizsgálhatják a
rendszert.
Van lehetőség kötbér meghatározásának, többféle, nem engedélyezett
tevékenységekre különböző díjtételek vannak. Az energiahivatal a kötbéreket
elfogadta, így most már tudnak bírságolni.
Tavaly, amikor megjelent a rendelet próbaellenőrzéseket tartottak, hogy milyen
felderítési százalékkal tudnak dolgozni. Ezeken a helyeken a polgármesteri hivatalok
is partnerek voltak. Az ellenőrzés során 50 lakást választottak ki, ahova kimentek
ellenőrizni. Az ellenőrzés során kiderült, hogy 10 ingatlanból 3-4 helyen volt a saját
kút rákötve a rendszerre és így kevesebb vizet fogyasztott, illetve nem fizettek a
szennyvízért. Amikor ezt az ellenőrzést csinálták, akkor még nem volt elfogadva a
Fejérvíz Zrt. üzletszabályzata.
Az ellenőrzések érdekében fel fogják kérni az önkormányzatokat adatszolgáltatásra
az ingatlanokról, illetve az ingatlanokban lakók létszámáról.
Ha valaki mindent eltitkol, akkor azt nagyon nehéz megtalálni. Jellemzően egy kutat
meg lehet találni, a fogyasztás alapján látják, hogy sokan vannak és mégis keveset
fogyasztanak.
A kötbérezésre és az ellenőrzésekre fel vannak készülve.
A viziközmű törvény azt tartalmazza, hogyha van vezeték, akkor arra kötelező
rákötni. A hatáskör a járási hivatalé. A nyilvántartások szerint durván 3-4.000 olyan
ingatlan van, ahol van szennyvízcsatorna, de nem kötöttek rá. Ez a szám az
ivóvíznél kevesebb, ott 3-400 a rá nem kötöttek. A rákötésre kötelezés még nincs
leszabályozva.
Ezen esetek megoldása egyenlőre a talajterhelési díj kivetése.
A befolyó szennyvíz mennyiségéből az látszik, mintha egy állattartó telepről
engednék be a szennyvizet.
Vimmer Péter zámolyi képviselő: Mekkora állatállományra enged ez következtetni?
Rácskai András a Fejérvíz Zrt. üzemviteli osztályvezetője: Kb. 10-12 marha
tartására.
Bánszki István Zámoly község polgármestere: Összesen 5 db tehén van a
faluban. Ismerve a faluban az állatállományt, gyanítja, hogy valahol valaki a háztól
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szippantott szennyvizet beleengedi a csatornába, illetve a Zámoly és Gánt között
lévő rendszerbe engedik.
Rácskai András a Fejérvíz Zrt. üzemviteli osztályvezetője: Átemelőnként meg
fogják nézni a mintát.
Sallai Mihály zámolyi képviselője: A mintavétel milyen időközönként történik, ami
kiadja ezt az átlagot?
Rácskai András a Fejérvíz Zrt. üzemviteli osztályvezetője: A mintavétel időpontját
egy évre előre le kell jelenteni, általában kéthente történik.
A szennyvíztisztító telep korszerűsítésére általában mindig 250 millió forintos
pályázatot írnak ki, kisebb összeggel nem lehet pályázni. Pályázni csak a
tulajdonosoknak lehet.
A csapadékvizet úgy tudják ellenőrizni, hogy a csatornarendszerekbe füstgáz
generátorral füstködöt nyomnak, amellyel a rendszer megtelítődik és amelyik
ingatlanon rá van kötve a csapadékvíz a csatornarendszerre, ott füstöl a csatorna.
Ilyenkor felszólítják a rákötőt, hogy kössön le róla. Jelen pillanatban, amelyik
ingatlannál felfedezték a rákötést, nem csináltak belőle eljárást, mert a tulajdonos
önként lekötött róla.
Boros Norbert gánti képviselő: Ha lesz is pályázat a telep rekonstrukciójára, tíz év
múlva az sem lesz elég az illegális rákötések miatt.
Rácskai András a Fejérvíz Zrt. üzemviteli osztályvezetője: Ha összekötik az
ingatlanokon lévő kutakat a csatornarendszerrel, akkor lehetséges a fertőzés. Ásott
kutat nem kötnek rá, fúrt kutaknál elvileg lehetséges, hogy egészséges és iható.
Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere: A rekonstrukciós és
fejlesztési javaslatot tartalmazó táblázatban talált számszaki hibát. A költségek
megoszlása Gánt községnél összesen nem 2.000.000,- Ft, hanem 3.500.000,- Ft.
Reálisnak tartják-e a tervezett fejlesztést?
Rácskai András a Fejérvíz Zrt. üzemviteli osztályvezetője: Reálisnak tartják.
Külső szakértő céggel fogják beültetni a levegőztető rendszert. Ilyen cégek nem
nagyon vannak a piacon. Ha a levegőztető rendszert ki tudnák cserélni nagyobbra és
jobbra és még egy fúvókát beépítenének, akkor a bejövő szennyvizet meg tudnák
tisztítani.
Bánszki István Zámoly község polgármestere: Kéri a zámolyi képviselő-testület
szavazását a Fejérvíz Zrt. által előterjesztett beszámoló és rekonstrukciós javaslat
elfogadásáról.
A zámolyi képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) „igen” szavazattal, „nem”
szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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Zámoly Község Önkormányzati Képviselő-testületének
8/2014. (I. 23.) önkormányzati határozata
a szennyvíztisztító telep működéséről szóló beszámolóról
és a rekonstrukciós javaslatról
Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Fejérvíz Zrt. által előterjesztett, a szennyvíztisztító telep működéséről szóló
beszámolót, illetve a rekonstrukciós és fejlesztési javaslatot elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Spergelné Rádl Ibolya Gánt község polgármestere: Kéri a gánti képviselő-testület
szavazását a Fejérvíz Zrt. által előterjesztett beszámoló és rekonstrukciós javaslat
elfogadásáról.
A gánti képviselő-testület egyhangúlag, 3 (három) „igen” szavazattal, „nem” szavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014. (I.23.) önkormányzati határozata
a szennyvíztisztító telep működéséről szóló beszámolóról
és a rekonstrukciós javaslatról
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Fejérvíz Zrt. által előterjesztett, a szennyvíztisztító telep működéséről szóló
beszámolót, illetve a rekonstrukciós és fejlesztési javaslatot elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Mivel több kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el, Bánszki István
Zámoly község polgármestere az együttes ülést 21,20 órakor bezárta.
K.m.f.

Spergelné Rádl Ibolya
Gánt község polgármestere

Bánszki István
Zámoly község polgármestere

Nagy Dániel
Pátka község polgármestere

Dosztály Csaba
jegyző

