Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 25. napján
tartandó soron következő nyilvános ülésére
Napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülte Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 20. § (a) bekezdése alapján mellékelem a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról”
című előterjesztést megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2016. február 19.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

....../2016.(II.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgármester

Jelentés
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Képviselő-testület 86/2015. (X.28.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraira vonatkozó tervezet
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító általános
iskolák körzethatáraira vonatkozó tervezetet elfogadta. A határozati kivonat Veszprém
Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának részére megküldésre került.

Képviselő-testület 89/2015. (X.28.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: 2015. november 01. napjától 2016. március 31. napjáig terjedő időszakra, Hajmáskér település
hóeltakaraítási munkái
Felelős: Köbli Miklós polgármester

Vajda Géza (8193 Sóly, Kossuth L. u. 3/1.) vállalkozóval a megállapodás aláírásra került

Képviselő-testület 95/2015. (XI.25.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10 fő pályázó számára megállapította
a támogatást.
A bírálati megküldésre kerültek a Támogatáskezelő részére, és a pályázók értesítve lettek.

Képviselő-testület 8/2016. (I.28.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: Belső ellenőrzés
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízta Horváthné Székely Zita
(8228 Lovas, Öreghegyi út 302/7) belső ellenőrt a belső ellenőrzési teendők ellátására. A
megbízási szerződés aláírásra került.

Képviselő-testület 9/2016. (I.28.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: Együttműködési megállapodás Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az együttműködési
megállapodást Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Az
együttműködési megállapodás aláírásra került.
Képviselő-testület 10/2016. (I.28.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: 7943 járatszámú, regionális autóbuszjárat menetrendi módosítása
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéséről szóló határozati kivonat
megküldésre került az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (9700
Szombathely, Körmendi út 92.) részére.
Képviselő-testület 11/2016. (I.28.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: 7315/551. járatszámú autóbuszjárat menetrendi módosításának kérése
Felelős: Köbli Miklós polgármester

A 7315/551. járatszámú autóbuszjárat menetrendi módosításának kérése, mely szerint a
7315/551. járatszámú autóbuszjárat Hajmáskér Község belterületének érintésével közlekedjen,
megküldésre került az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (9700
Szombathely, Körmendi út 92.) részére.
Hajmáskér, 2016. február 19.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

PROGRAMOK ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK
2015.

JANUÁR
12. Látásvizsgálat
16. Ebéd /halotti tor/
22. Termékbemutató
26. Ebéd /halotti tor/
28. Vásár
29. FIDESZ gyűlés
FEBRUÁR
02. Véradás
03. Óvoda farsang próba
04. Óvoda farsang próba
05. Óvoda farsang próba
06. Óvoda farsang
10. Ref. egyh. értekezlet
11. Jobbik lakossági fórum
17. Állásbörze
Vásár
21. Sportbál
MÁRCIUS
04. Látásvizsgálat
11. Iskola próba
13. Ünnepi műsor
17. Vásár
ÁPRILIS
01. Vásár
02. Jótékonysági ruhavásár
15. Vásár
22. A Föld napja – virágültetés
Iskola próba
MÁJUS
06. Látásvizsgálat
07. Esküvő próba
09. Madarak és fák napja – szabadtéri játszóház
12. Néptánc
13. Vásár
15. Harmónia nap: aromaterápia-jóga-hangtálas terápia
17. Közmeghallgatás
19 . Óvoda próba
23. Esküvő
26. Néptánc próba a gyerekek és felnőttek együtt

10 fő

35 fő

19 fő

-227. Vásár
28. Óvodai Gyereknap
29. Óvoda próba
29. Tavaszi gála – Májusfa kitáncolás – helyi előadók bemutatkozása
140 fő
JÚNIUS
03. Vásár
06. Gyerekprogram a BHT Alapítvánnyal
42 fő
08. Véradás
11. Óvodai évzáró
Nyári foglalkoztató – Közös Jövőért Alapítvány
17. Vásár
20. Hajmáskéri Kalandtúra
10 csapat-29 fő
21. Mézengúzok zenekar – szabadtéri zenélés
38 fő
22. Állásbörze
JÚLIUS
07. Egészségügyi felmérés, termékbemutató
18. Színjátszók
AUGUSZTUS
14. Falunap
15. Falunap
19. Vásár
24. Egészségnap, termékbemutató
25. Vásár
SZEPTEMBER
01. Látásvizsgálat
Vásár
07. Véradás
09. Vásár
11. Ikon kiállítás /muz. kiáll./
80 fő
14. Színjátszók
19. Sportbál
21. Színjátszók
30. Jóga
Vásár
OKTÓBER
02. Idősek világnapja – köszöntés műsorral és vendéglátással
85 fő
03. Szüreti felvonulás és mulatság / Sóly-Hajmáskér –Öskü/
05. Színjátszók
07. Partnerség a biztonságos életért –előadás a könyvtárban
20 fő
Jóga
Vásár
27. Origami kiállítás megnyitó és bemutató /muz. kiáll./
26 fő
28. Jóga
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NOVEMBER
02. Színjátszó
03. Szemvizsgálat
04. Jóga
Vásár
07. Baba-mama ruhabörze
Ovis könyvtármozi
08. Ovis könyvtármozi
09. Ovis könyvtármozi
Színjátszó
10. Ovis néptánc
11. Vásár
Állásbörze
Jóga
12. Színjátszók
17. Könyvtármozi
18. Színjátszó
19. Baba-mama klub
Színjátszó
Vásár
Helyi alkotók kiállítása I. és értéktár előadás /muz.kiáll./
21. SZM bál
24. Vásár
25. Színjátszók
26. Színjátszók
27. Origami játszóház
Jótékonysági koncert /Sky T./
30. Véradás
DECEMBER
02. Termékbemutató
03. Mikulás műsor- Földre szállt a hóember
06. Mikulásváró játszóház-Közös jövőnkért Alapítvány
07. Állásbörze
09. Vásár
Színjátszók
11. Színjátszók
12. Adventi játszóház /muz. kiáll./
14. Vásár
17. Ref. Egyház évzáró ünnepség
18-19 -20. Színjátszók
20. Falusi karácsonyi ünnepség

60 fő

ö:80 fő

20 fő

30 fő

90 fő

180 fő

40 fő

200 fő
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Rendszeres foglalkozások:
néptánc ovisoknak
takewondo ovisoknak
színjátszó
jóga
baba-mama klub
könyvtármozi

Könyvtár nyitvatartása:
Hétfő:
Kedd:
Szerda
Csütörtök:
Péntek:

15-18
9-12
15-18
15-18
Zárva

Muzeális kiállítóhely nyitvatartása:
Zárva
14-16
10-12
10-12
14-16

A kiállítóhely előre egyeztetett időpontban bármikor látogatható.

Hajmáskér, 2016. január
Dancsó Valéria

HAJMÁSKÉR
2016. évi közművelődési program tervezete

JANUÁR
Játszóház - A hóemberek világnapja alkalmából
Kiállítás megnyitó –Ki miben mester – Horgolt csipkecsodák
Versmondók délutánja – A magyar kultúra napja alkalmából
Mozizz velünk! - könyvtármozi

10 e
10 e
15 e

FEBRUÁR
A katonai térképészet napja kiállítás
Kiállítás megnyitó – Ki miben mester- Helyi alkotók, alkotások
Játszóház – Téltemető, tavaszváró játszóház
Mozizz velünk – könyvtármozi
Kiállítás megnyitó - Mandalák- Németh Lívia

10e

10e

MÁRCIUS
Csak nőknek! – NŐNAPI program
Emlékezés 1848-ra
Színjátszó, népi játék fesztivál – Életet az éveknek - megyei válogató
Játszóház – Húsvéti készülődés, húsvéti népszokások
Bábszínházi világnap
A költészet világnapja- könyvtári program
Színházi világnap
Mozizz velünk- könyvtármozi
Kiállítás - grafikák

25e

10e
60e

10e

ÁPRILIS
Kiállítás – természetről, a teljesítménytúrázásról- természetfotók
Sportoljunk! Sportnap / A sport világnapja –Az egészség világnapja /
A magyar költészet napja – könyvtári program
Játszóház, családi nap - A Föld napja
Mozizz velünk! - könyvtármozi
Harmónia nap
Hangverseny – ismerkedés a hangszerekkel
A tánc és táncművészet világnapja
Májusfa állítás –Tavaszi gála

10e
15e
10e

70e
40e
10e
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Majális
Játszóház- Madarak és fák napja- madárbemutató
Kiállítás- Koday László festőművész
Pizsamás, éjszakai gyalogtúra
Kiállítás /Múzeumi világnap /
Gyermeknap
Mozizz velünk
Csillagászat- előadás, csillag megfigyelés

10e
10e
10e

5e

JÚNIUS
Megemlékezés: a hősi temető megszentelésének évfordulója
Környezetvédő világnap
Kalandtúra
Nyári tábor a gyerekeknek

AUGUSZTUS
Falunapok

SZEPTEMBER
Kiállítás - rendhagyó történelemóra, játszóház
Mozizz velünk - könyvtármozi
Ismerkedés más népek kultúrájával –kiállítás, bemutató
Játszóház
Az idősek napja - köszöntés
Kiállítás – Ki miben mester – öltözékek, öltözék kiegészítők

10e

Mesenap- A magyar népmese napja
Szüreti felvonulás, szüreti mulatság
Könyvtári hét, könyvtári programok
A nyugdíjasklub és a népi táncegyüttes megalakulásának jubileuma
Állatok világnapja - játszóház, rajzverseny kiállítása
vadmadárkórház program

10e

20e
10e
10e

OKTÓBER

20e

Kiállítás-Töklámpások

10e
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Harmónia nap - egészséges táplálkozás
Játszóház –töklámpás

10e
10e

NOVEMBER
Márton nap
Kiállítás - origami mi és játszóház
Kapcsolódás az iskolai Gábor Áron naphoz
Játszóház – várjuk a Mikulást

15e
10e
10e

DECEMBER
Mikulás műsor
Adventi játszóház
Karácsonyi ünnepség

10e

Hajmáskér, 2016. január
Dancsó Valéria
Hajmáskéri Művelődési Ház
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Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről,
az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról
Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 19.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról
1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez
1. § A rendelet 1. Fejezetének hatálya kiterjed Hajmáskér község közigazgatási területén lévő
ingatlanok tulajdonosára, kezelőjére, használójára (a továbbiakban: tulajdonos).
2. § A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatóan közreműködni és a települési környezet
szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.
3. § Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
2. Járdák, árkok tisztántartásával kapcsolatos előírások
4. § (1) Az ingatlanok mentén lévő járdaszakaszok, ill. gyalogosközlekedésre szolgáló gyalogút, (járda
hiányában 1 méter széles területsáv) tisztántartási kötelezettsége az azzal közvetlenül határos ingatlan
tulajdonosának feladata.
Ez a kötelezettség a bekerített, vagy be nem kerített, üres, illetve használaton kívüli ingatlanokra is
kiterjed.
(2) A tulajdonos a járdaszakasz melletti út-ároknak és vízátfolyónak hótól, jégtől, hordaléktól és a
lefolyást akadályozó egyéb anyagtól való megtisztításáról köteles gondoskodni.
(3) Az ingatlanok mentén lévő járdaszakaszok, ill. gyalogosközlekedésre szolgáló gyalogút, (járda
hiányában 1 méter széles területsáv) téli hó- és síkosság-mentességének a biztosítása azzal közvetlenül
határos ingatlan tulajdonosának feladata. Gondozatlan járdaterület tisztántartását, hótól vagy jégtől
való megtisztítását az önkormányzat a tulajdonos költségére elrendelheti
(4) Az utak téli hó- és síkosság-mentességének a biztosítása az önkormányzat feladata.
3. Gépjárművek javítása közterületen
5. § Gépjármű nem iparszerű javítását közterületen tilos úgy végezni, hogy az a közterületet
beszennyezze
4. Szállítási tevékenységgel kapcsolatos előírások
6. § (1) Mindennemű anyag szállításakor ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjék be és a
szállítási útvonalon a szállítmányokról semmi ne hulljék, porzódjék ki. Könnyen hulló anyag (homok,
murva, salak, szén, stb.) csak olyan járművön szállítható, amelynél a lehullás megakadályozása
biztosítható.
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(2) Ha bármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásánál köz- vagy magánterület beszennyeződik, a
szennyeződés előidézője köteles azt a fel- vagy lerakás után nyomban megtisztítani.
(3) A község területén lévő portalanított közutakra történő ráhajtáskor minden jármű (beleértve a
mezőgazdasági gépeket is) üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy járműve az utat ne
szennyezze be, illetve köteles az esetleges szennyeződés eltávolításáról azonnal gondoskodni.
Amennyiben az üzemeltető a helyreállításról nem gondoskodik, úgy a szabálysértési bírságon kívül
annak költségeinek viselésére kötelezhető.
7. § Üzlethelyiségek, vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt az
üzemeltető köteles tisztán tartani, tekintet nélkül arra, hogy a szemét üzleti tevékenységből keletkezike. A helyiségek felmosásából eredő szennyvizet, szemetet közterületre kiönteni, kiseperni tilos.
5. Egyéb, a közterületek védelmi érdekében tilalmazott tevékenységek
8. § (1) Úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel (szennyvízzel, vizelettel, emberi és
állati ürülékkel), különleges kezelést igénylő savval, fertőző vagy robbanásveszélyes anyaggal
beszennyezni tilos. A szennyező köteles a szennyeződést azonnal eltávolítani.
(2) Tilos dugulást okozó, vagy rongálásra alkalmas tűz- és robbanásveszélyes, vagy mérgező anyagot
(pl. olajat, festéket, egyéb vegyszert) árokba, közcsatornába, csapadékvíz-csatorna víznyelő aknájába
juttatni.
(3) Tilos a közterület felszerelési, berendezési tárgyainak beszennyezése, rongálása.
II. Fejezet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendje belterületen
6. Általános rendelkezések a rendelet II. Fejezetéhez
9. § (1) A rendelet 2. Fejezetének személyi hatálya kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
igénybe venni köteles:
a) valamennyi ingatlanhasználóra: természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre, akik a (2) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlanhasználónak
minősülnek, és
b) a Közszolgáltatóra.
(2) A fejezet területi hatálya kiterjed Hajmáskér Község közigazgatási területére.
(3) A rendelet tárgyi hatálya:
a) a (2) bekezdés szerinti területen keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására és
kezelésére, valamint Hajmáskér Község Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.
b) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed továbbá a közszolgáltató által a közszolgáltatási
területen elkülönítetten gyűjtött települési hulladékra, és a lomtalanítás során elhelyezett
lomhulladékra.
(4) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma: a települési hulladék gyűjtése, elkülönített
gyűjtése, elszállítása, tárolása, előkezelése, hasznosítása, kezelése, ártalmatlanítása, a
hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása, üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő
létesítmények utógondozása.
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(5) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezet a Ht. 2.§ (1) bekezdésének 15. pontjában
meghatározott szervezet.
7. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma,
a közszolgáltató megnevezése
10. § Hajmáskér Község Önkormányzata a település közigazgatási területén
a) a települési szilárd hulladék begyűjtését,
b) elszállítását és
c) környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását a „VHK” Veszprémi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Veszprém, Házgyári út 1.) és az ÉszakBalatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (Veszprém, Házgyári út 1.) (a továbbiakban: Közszolgáltató)
szervezett közszolgáltatás útján biztosítja.
8. A közszolgáltatás igénybevétele
11. § (1) A közszolgáltatás igénybevétele egész évben kötelező.
(2) A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a kötelező közszolgáltatással kapcsolatos
jogviszony a szolgáltatási szerződés megkötésével, vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.
(3) Gazdálkodó szervezet esetében a szerződés megkötésével jön létre a szolgáltatási jogviszony.
(4) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

a felek megnevezése és azonosító adatai,
a közszolgáltatás igénybevételének kezdőnapja,
a teljesítés helye,
a gyűjtőedény űrtartalma és darabszáma,
az ürítés gyakorisága,
társasházi szerződés esetén a lakások száma,
a közszolgáltatás díja,
a számlázás gyakorisága és
a szerződés módosításának, felmondásának feltételei.

(5) Gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatást kötelesek igénybe venni a nem elkülönítetten gyűjtött
háztartási hulladék esetében.
12. § (1) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó birtokba lépésének
napjától számított 15 napon belül a Közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté vált.
(2) Az ingatlan használaton kívülisége esetén, amennyiben az ingatlanhasználónak díjtartozása nem áll
fenn, írásban kérheti a szolgáltatás szüneteltetését a Közszolgáltatótól 30 nappal az adott időszakot
megelőzően.
(3) A szüneteltetés igazolásának módja az adott időszakra, de legalább egy teljes hónapra
vonatkozóan legalább egy – az ingatlanon korábban tényleges szolgáltatást nyújtó - közüzemi
szolgáltató által kiállított fogyasztást nem tartalmazó számla, vagy olyan számlaegyenleg benyújtása,
amely áramfogyasztást érintően bizonyítja, hogy az ingatlant senki nem használja.
(4) A szünetelés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha nem kérik annak
meghosszabbítását. A szünetelés meghosszabbítását az ingatlanhasználó a következő évre december
15-ig kérheti a közszolgáltatótól.
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(5) A szünetelés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától kezdődik.
(6) Amennyiben megállapítható, hogy a szünetelésre a rendeletben meghatározott feltételek hiányában
került sor, a közszolgáltató jogosult a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg az ürítési díjat
pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni.

9.

A hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása

13. § (1) Közszolgáltató a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló jogszabálynak megfelelően hetente egyszer köteles a szolgáltatást elvégezni.
(2) Gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ingatlanhasználók részére az ingatlanban vagy ingatlanon
nem rendszeresen képződő a szabványosított gyűjtőedényekben el nem helyezhető – nagyobb méretű
– lom hulladék elszállítására a Közszolgáltató évente egy alkalommal, előre bejelentett időpontban
lomtalanítást szervez. Lomtalanításkor a Közszolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el a
hulladékot.
(3) Azt ingatlanhasználó (2) bekezdésben meghatározott lom hulladékot a közszolgáltató által
üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban átadhatja. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a
közszolgáltató díj havi rendszerességgel történő megfizetése.
(4) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladékok, autógumi, elektronikai hulladék, építési
törmelék, és minden olyan hulladék elszállítására, amely nem lom, valamint aminek összegyűjtése a
gyűjtést végző dolgozók testi épségét veszélyezteti.
(5) A lomtalanítást azon szolgáltatást igénybe vevő veheti igénybe, akinek nincs közszolgáltatási
díjtartozása.
(6) A lomtalanítás megszervezésének módjáról és időpontjáról az önkormányzat a lomtalanítást
megelőző 30 napon belül a helyben szokásos módon tájékoztatja az ingatlanhasználókat.
(7) Lomhulladékot közterületre kihelyezni csak akkor lehet, ha a (6) bekezdés szerint közzétett
önkormányzati tájékoztató ezt kifejezetten megengedi, ennek hiányában a lomhulladék közterületre
történő kihelyezése tilos, megtörténte esetén szabálysértési feljelentésnek van helye.
10. A települési szilárd hulladék gyűjtése, átvétele és szállítása
14. § (1) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladékot (rendszeresített zárt szabványos
gyűjtőedényben, emblémázott gyűjtőzsákban) köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a
Közszolgáltatónak elszállításra átadni.
(2) Rendszeresített zárt, szabványos gyűjtőedénynek minősül:
a) családi házaknál, illetve 4 lakásosnál nem nagyobb társasházaknál 60, 80, 110, 120, 240 literes
kukaedény,
b) 4 lakásosnál nagyobb társasházaknál 360 literes kukaedény, 660, 770, 1100 literes zárt
konténer,
c) nem természetes személyek tulajdonában álló ingatlanok esetében 60, 80, 110, 120, 240, 360
literes kukaedény, 660, 770, 1100 literes zárt konténer,
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d) a szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére a Közszolgáltató
emblémájával ellátott 60, 80, 110 literes kék műanyag zsák. A kék zsák ára magában foglalja az
egyszeri szállítási díjat és a zsák előállítási költségét, és
e) a közszolgáltató által biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőedény,
gyüjtőzsák (a továbbaikban együtt: szelektív gyűjtőedény).
(3) A települési szilárd hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan űrtartalmú, illetve darabszámú
gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban, illetve azokban a megadott szállítási napok között
keletkező háztartási hulladék az előírásoknak megfelelően mindenkor elhelyezhető legyen. Az
ingatlanhasználó a rendszeresített – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
szóló kormányrendeletben meghatározottak szerinti - legkisebb, 60 vagy 80 liter űrtartalmú
gyűjtőedénynél kisebb űrtartalmú edényt nem használhat, illetve nem igényelhet.
(4) A gyűjtőedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, de
lakásonként
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
kormányrendeletben meghatározottak szerinti - minimum 60 vagy 80 liter tárolókapacitás rendelkezésre
álljon. A Közszolgáltató az általa matricázott edényből szállítja el a hulladékot. Gyűjtőedény cseréje
esetén a matricázásról a Közszolgáltató az ingatlanhasználó bejelentése alapján gondoskodik.
(5) Ha az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék előírásoknak megfelelő
gyűjtéséhez és elszállításra való átadásához a rendszeresített, szükséges űrtartalmú, illetve darabszámú
gyűjtőedénnyel nem vagy nem megfelelő mértékben, illetve mennyiségben rendelkezik, köteles további
gyűjtőedények vagy nagyobb űrtartalmú gyűjtőedény beszerzéséről gondoskodni. Köteles a változást
bejelenteni a Közszolgáltatónak. Amennyiben a nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt a
Közszolgáltatótól igényli, a bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles a megjelölt időpontra vagy
időtartamra a kért gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani bérleti díj vagy
egyösszegű térítési díj ellenében.
(6) Az ingatlanra kihelyezett, illetve használt gyűjtőedények űrtartalma, illetőleg darabszáma – az adott
ürítési gyakoriság figyelembevételével – akkor csökkenthető, ha az ingatlanon rendszeresen kisebb
mennyiségű hulladék keletkezik, mint amennyinek az elhelyezésére a korábban kihelyezett, illetve
használt űrtartalmú, illetőleg darabszámú gyűjtőedény megfelelő. A csökkentett űrtartalmú, illetőleg
darabszámú gyűjtőedénynek mindenkor alkalmasnak kell lennie a keletkezett hulladék előírásszerű
gyűjtésére és elszállításra való átadására.
15. § (1) A Közszolgáltató által az ingatlanhasználónak bérleti formában rendelkezésére bocsátott
gyűjtőedény méretét és darabszámát a közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben kell
rögzíteni. A bérleti formában rendelkezésre bocsátott gyűjtőedény – rendeltetésszerű használat során
szükségessé váló – javítása, illetve cseréje a Közszolgáltató feladata.
(2) A gyűjtőedényben lom, építési törmelék, veszélyes hulladék nem gyűjthető.
16. § (1) A gyűjtőedényben elhelyezett települési szilárd hulladék elszállításra való átadása a megjelölt
szállítási napon az ingatlan közelében közterületen történik. A gyűjtőedényt úgy kell kihelyezni, hogy
az a Közszolgáltató számára hozzáférhető legyen és a közterület forgalmát ne zavarja.
(2) Hulladékszállítási napokon kívül hulladékgyűjtő edény közterületen nem tárolható, kivéve ha a
gyűjtőedény elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a merev falú, zárt hulladékgyűjtő
edényt az ingatlanhasználó az ürítés napján köteles ingatlanára visszahelyezni.
(3) A gyűjtőedénybe vagy emblémázott gyűjtőzsákba csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el,
hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható, illetve az emblémázott zsák beköthető
legyen.
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(4) Balesetveszélyes, sérült gyűjtőedény, illetve nem emblémázott műanyag zsák használata tilos.
(5) A rendszeresen használt gyűjtőedény tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről és karbantartásáról,
szükséges cseréjéről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
(6) A Közszolgáltató felel a gyűjtőedény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet a szállítás során
szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. A Közszolgáltatói
felelősség a természetes elhasználódásból eredő károkra nem terjed ki.
17. § (1) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy tartósan a közterületen elhelyezett gyűjtőedény
környékének rendszeres tisztántartásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. Ha ezt a
kötelezettségét felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a
kötelezett költségére. A közterületnek a hulladék elszállítása során a Közszolgáltató által előidézett
szennyezését a Közszolgáltató köteles megszüntetni.
(2) A Közszolgáltató a szolgáltatás teljesítését csak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
jogszabályokban, valamint e rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, korlátozhatja vagy
tagadhatja meg.
A hulladékszállítás minden év január 1-jén a szünetel, amit a Közszolgáltató az érintettek tájékoztatása
után pótol.
(3) A Közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési szilárd hulladék
elszállítását, ha:
a) az nem a rendszeresített szabványos gyűjtőtartályban, vagy emblémázott műanyag zsákban
kerül átadásra,
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely nem minősül
települési szilárd hulladéknak, továbbá
c) sérült vagy balesetveszélyes gyűjtőedény esetén
11. A települési szilárd hulladék elhelyezése
18. § A települési szilárd hulladék kizárólag az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által kijelölt hulladéklerakóban helyezhető el. A
hulladék elhelyezésére kijelölt hulladéklerakó a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő
Központ.
12. A közszolgáltatási díj megfizetése
19.§ (1) A közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználók a közszolgáltatásért közszolgáltatási
díjat kötelesek fizetni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáról szóló ágazatért
felelős miniszter rendeletében és e rendeletben foglalt szabályok szerint.
(2) A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató vagy megbízottja szedi be.
20. § (1) A közszolgáltatási díj számlázása havonta történik utólag.
(2) Az ingatlan használatának megváltozása esetén a közszolgáltatási díjat a változás bejelentése
hónapjának utolsó napjáig a régi, azután az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.
(3) Fizetési késedelem esetén a Közszolgáltató késedelmi kamat, valamint a fizetési felszólítással
kapcsolatos ügyleti költségek felszámítására jogosult.
(4) A közszolgáltatási díjat egész évre kell megfizetni, a (5)-(6) bekezdésekben foglalt kivételekkel.
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(5) Beépítetlen telek, romos, lakhatatlan épület után közszolgáltatási díjat nem kell fizetni,
amennyiben az ingatlan használója ezt írásban bejelenti az adott tárgyévben a Közszolgáltató felé.
(6) Lehetőség van a közszolgáltatás és a díjfizetés szüneteltetésére az épület, tartós használaton
kívülisége esetén, a 12.§ (2)-(6) bekezdéseiben szabályozottak szerint.
13. Elkülönített gyűjtés
21.§ (1) Gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ingatlanhasználó esetében az elkülönített hulladék
gyűjtés a közszolgáltatás része.
(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződött települési hulladékból a szelektív gyűjtőedénybe
elkülönítetten gyűjti a műanyaghulladékot és fémhulladékot, üveget, valamint a kartonpapírból készült
nagyméretű doboz és újságpapír kivételével a papírhulladékot. Az elkülönítetten gyűjtendő
hulladékokat a rendelet 1. melléklete határozza meg.
(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által térítésmentesen
biztosított szelektív gyűjtőedényben, az üveget elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott
gyűjtőszigeten elhelyezett gyűjtőedényben adja át a közszolgáltatónak a kartonpapírból készült
nagyméretű doboz és újságpapír papírhulladék kivételével. Az ingatlanhasználó kötegelve adja át a
közszolgáltatónak a kartonpapírból készült nagyméretű doboz és újságpapír hulladékot az elkülönített
gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőedénnyel együtt.
(4) Amennyiben a szelektív gyűjtőedényben az 1. mellékletben felsorolt hulladékon kívül más anyag is
található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.
(5) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot havonta egy alkalommal szállítja el, az
ingatlanra vonatkozóan az elszállítás napját az önkormányzat honlapján, önkormányzat
hirdetőtábláján, a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján teszi közzé.
(6) A település területén üzembe helyezett elkülönített gyűjtésre szolgáló hulladékgyűjtő szigetek
gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződésmentes hulladék helyezhető el. Ezek a
hulladékok a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékhoz nem keverhetők. Az elkülönített
hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedését a 2. melléklet tartalmazza.
(7) Az elkülönített hulladékgyűjtésre szolgáló hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő
hulladék nem helyezhető el.
(8) A hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeit a Közszolgáltató üríti szükség szerinti gyakorisággal.
14. Adatvédelem, adatkezelés
22.§ (1) A Közszolgáltató e rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére
köteles ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével.
Az adatkezelés célja: a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének
megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása
és működtetése.
(2) Az Önkormányzat az igénybevételre kötelezettek személyes adatait és egyéb adatokat
(lakcímadatot, adóazonosító jelet) kizárólag a közszolgáltatási díj megfizetése érdekében, a díjhátralék
rendezésével összefüggő eljárás céljából történő felhasználásra és a közszolgáltatási díj beszedéséhez
szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése céljából adhatja át a
Közszolgáltatónak, és az adatokat a Közszolgáltató kizárólag ezen célokra használhatja fel. Továbbá a
Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján
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ismerheti meg. A személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.
(3) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat-és
titokvédelemi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó
azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására,
számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralék behajtására használhatja fel.
(5) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat
nyilvánosságra hozatalára.
(6) Hajmáskér Község Önkormányzata a közszolgáltatással kapcsolatos díjmentesség
megállapításának, nyilvántartásának, valamint a díjmentesség érvényesítésének érdekében a
Közszolgáltató részére történő továbbítása körében jogosult a Ht. 38. (3) bekezdésében meghatározott
személyes adatok, valamint a mentesség megállapításához szükséges adatok kezelésére mindaddig,
amíg az ingatlanhasználó az 9. § (2) bekezdésében meghatározott területen ingatlanhasználónak
minősül.
(7) A Közszolgáltató a 22. §-ban foglaltak szerinti adatkezelésre azon időszak alatt jogosult, amíg az
ingatlanhasználóval jogviszonyban áll.

III. Fejezet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendje külterületen
23. § (1) A rendelet 3. Fejezetének területi hatálya kiterjed Hajmáskér Község közigazgatási területére.
(2) A közszolgáltatás igénybevétele egész évben kötelező.
(3) A hulladékképződéssel érintett ingatlanban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező
ingatlanhasználó (a továbbiakban szezonális ingatlanhasználó) Közszolgáltatóhoz intézett írásbeli
bejelentésére a közszolgáltatás január 1.- május 31. és szeptember 1. – december 31. között szünetel (a
rendeletben a továbbiakban: szünetelési időszak), amennyiben az ingatlanhasználó nyilatkozik arról,
hogy az ingatlanát nem egész évben, hanem csak időlegesen, szezonálisan használja.
(4) A szezonális ingatlanhasználó a (3) bekezdésben meghatározott bejelentésében kérheti a
szünetelési időszaknál rövidebb időszakra is a szünetelés megállapítását a Közszolgáltatótól.
(5) Rendszeresített, szabványos gyűjtőedényzetnek minősül:
a) a Közszolgáltató emblémájával ellátott 60, 80,120 literes zöld műanyag zsák,
b) a szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére a Közszolgáltató
emblémájával ellátott 60, 80, 120 literes kék műanyag zsák. A kék zsák ára magában foglalja az
egyszeri szállítási díjat és a zsák előállítási költségét, és
c) a közszolgáltató által biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőedény,
gyüjtőzsák (a továbbaikabn együtt: szelektív gyűjtőedény).
(6) A Közszolgáltató emblémájával ellátott 60, 80, 120 literes zöld műanyag zsákot az
ingatlanhasználónak a Közszolgáltatótól, vagy a Közszolgáltató erre irányuló megbízása esetén az
Önkormányzattól kell megvásárolnia.
24. § (1) Közszolgáltató a hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatást hetente egyszer hétfői
napokon köteles elvégezni.

10

1. melléklet a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék
A)
Gyűjtőhely
gyűjtési mód
Házhoz menő
elkülönítetten
gyűjtött települési
hulladékszállítás

B)
Azonosító
kód
15. 01. 01.

20. 01.01.

15. 01. 06.

C)
Megnevezés
papír és karton csomagolási
hulladék

papír és karton

műanyag csomagolási
hulladék

karton doboz
irattároló doboz
hullámpapír
színes, vagy fekete-fehér
újság
irodai papírok,
könyvek
prospektusok,
csomagoló papírok
ásványvizes, üdítős
palackok és kupakjaik
csomagoló fóliák, műanyag
zacskók,
fóliák
tejfölös, joghurtos,
margarinos poharak

fém csomagolási hulladék
vegyes összetételű kompozit
csomagolási hulladék
gyűjtőszigeten
elhelyezett
gyűjtőedényben
elkülönítetten
gyűjtött települési
hulladékszállítás

15. 01. 07.

üveg csomagolási hulladék

tisztítószeres flakonok
alumínium italos dobozok
italos karton dobozok
fehér és színes, barna, zöld
italos, bébiételes befőttes és
lekváros üveg
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2. melléklet a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

SZELEKTÍV SZIGETEK ÖSSZESÍTETT LISTA
KÖZTERÜLET HELYE
FRAKCIÓK

156 hrsz. (Rákóczi Ferenc utca)
491/35 hrsz. (Jókai Mór ltp.)

PAPÍR
1db
1db

MŰANYAG
1 db
1db

ÜVEG
1db
1db

Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. február 25. napján tartandó soron következő nyilvános ülésére
Napirendi pont: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014.
(III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (1)
bekezdése rendelkezik arról, hogy a fenntartó az intézményi térítési díjat tárgyév április 1-ig
állapítja meg.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.)
önkormányzati rendelete módosításának célja a VKTT Egyesített Szociális Intézményben
2016. április 1-jétől alkalmazandó intézményi térítési díjak meghatározása.
Az intézményi térítési díj a szolgáltatás ellenértéke, melynek összege nem haladhatja meg a
szolgáltatási önköltséget. Integrált intézmény esetén az intézményi térítési díjat
szolgáltatásonként kell meghatározni.
A központi költségvetési támogatás jogcímei és fajlagos összegei a 2015. évihez képest nem
változtak.
A szolgáltatások önköltsége jelentősen nem változott, így az intézményi térítési díjak összege
csak minimálisan tér el az előző évihez képest.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (1a) bekezdését figyelembe véve a
társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzá kell járulniuk a
rendelet megalkotásához.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és javasolni a
társult Önkormányzatok képviselő-testületeinek, hogy a határozat mellékletét képező
rendelet-tervezet elfogadásához járuljanak hozzá.
Hajmáskér, 2016. február 19.
Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat
.../2016. (II.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a „Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.

A Képviselő-testület a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért. Hajmáskér Község
Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő
térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításához.

2.

A Képviselő-testület felkéri a Köbli Miklós polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a
határozat megküldésével tájékoztassa a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása elnökét.

Felelős:
Határidő:

Köbli Miklós polgármester
azonnal

Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. február 25. napján tartandó soron következő nyilvános ülésére

Napirendi pont: A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása módosításának
támogatása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok rendjéről szóló 68/2013.
(XII.29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII.30.) NGM rendelet tartalmazza a
kormányzati funkció kódok 2016. január 1-jétől hatályos változását.
A Magyar Államkincstár az érintett törzskönyvi alanyok esetében a változásokat az Értesítő című
dokumentumban közölte az alapító szervekkel. Az NGM rendelet 12. §-ában előírtak szerint a
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett törzskönyvi jogi személyek teljes körénél 2016. március 1-jéig
gondoskodni kell a létesítő okiratok 2016. január 1-jétől érvényes kormányzati funkcióknak megfelelő
aktualizálásáról.
Tekintettel az NGM rendeletre a Társulásnak szükséges módosítani Társulási megállapodását az NGM
rendelet 12. § értelmében. A törzskönyvi nyilvántartás felé bejelentési kötelezettség van.
A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciói közül két kód megváltozott, az időskorúak és
demens betegek kódjait megbontották és külön kódoknak feleltették meg. 2015. december 31-ével
törlésre került a 107054 – Családsegítés kormányzati funkció kód. Valamint törölni szükséges a
Gyermekjóléti szolgáltatások és Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részre kormányzati
funkciókat. Három kormányzati funkció kódot pedig fel kell venni.
Ezen kívül teljes körűen megtörtént a Társulási megállapodás szövegének az áttekintése és:
a) aktualizálni kell a Társulás tagjainak képviselőit Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény rendelkezése alapján,
b) a döntéshozatal esetében a tíznél többtagú társulásokra vonatkozó speciális szabálynak
megfelelően kerüljön kiegészítésre az egyszerű többséget igénylő döntéssel kapcsolatos
szabályozás,
c) a minősített többségre vonatkozó rendelkezést pontosítani kell,
d) a magasabb szintű jogszabályra tekintettel a rendelkezés szövegezését pontosítani kell,
e) a társult tagok lakosságszámát rögzítő mellékletet aktualizálni kell.
A Társulási Megállapodás módosításához a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat
képviselő – testületének minősített többséggel történő jóváhagyása szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és támogassa a Társulási
Megállapodás módosítását.
Hajmáskér, 2016. február 19.
Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat
.../2016. (II.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a „Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása módosításának támogatása” című előterjesztést
és az alábbi döntést hozta:
1.

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását támogatja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a Köbli Miklós polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a
határozat megküldésével tájékoztassa a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása elnökét.

Felelős:
Határidő:

Köbli Miklós polgármester
azonnal

