1./ Napirendi ponthoz
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Készítette: Cserged Marianna vezető főtanácsos

dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 18. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére
Tárgy: Balajt Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2015.(VIII.27.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Balajt Község Önkormányzata 2012. október 10. napján megtartott ülésén a 129/2012.(X.10.)
határozattal döntött a településrendezési terv felülvizsgálatáról és a rendezési terv
készítőjének megbízásáról.
Az önkormányzat tervezési-vállalkozási szerződést kötött a RÉGIÓ Városépítészeti és
Műemléki Tervező Kft.-vel Balajt község településrendezési tervének felülvizsgálatára.
A szerződés megkötését követően lépett hatályba a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet.
A rendelet főbb rendelkezései 2013. január 1-jén léptek hatályba, és jelentősen átalakították a
rendezési tervek felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat.
Képviselő-testület 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésén fogadta el Balajt Község
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2015.(VIII.2.) önkormányzati rendeletét.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás és javaslattétellel
élt a helyi építési szabályzatok felülvizsgálata tárgyában.
A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárának TER-1/1922/2/2015.
számú utasítása alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi,
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 2016. évben átfogó vizsgálatot
végez a helyi önkormányzatok építésügyi tárgyú rendeletei tekintetében, különös figyelemmel
a helyi építési szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) önkormányzati rendeletben történő
szabályozására.
A Kormányhivatal a HÉSZ-ek felülvizsgálatával összefüggésben, a helyi jogalkotás
magasabb szintű jogszabályokkal való összhangjának megteremtése érdekében a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 133. § (3) bekezdése alapján szakmai segítségnyújtással él és a tárgyban alkotott helyi
önkormányzati rendeletekben tapasztalt leggyakrabban előforduló jogszabálysértések
megszüntetése érdekében hívta fel a figyelmet.
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Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (3) bekezdése kimondja, hogy önkormányzati
rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes, ezért a helyi önkormányzatnak, mint
jogalkotónak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a magasabb szintű jogszabályi
változásokat és el kell végeznie az azok miatt szükségessé váló jogalkotói feladatokat.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 22. § (2) bekezdése
megállapítja, hogy a jogszabályok tartalmi felülvizsgálata, az ezzel összefüggésben
szükségessé váló új jogszabályok, módosítások és a dereguláció előkészítése az
önkormányzati rendeletek tekintetében a jegyző feladata.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa eddigi gyakorlatában több alkalommal hangsúlyozta, hogy a
felülvizsgált önkormányzati rendelkezéseket mindig a hatályos jogrendhez méri, mert
feladatának azt tekinti, hogy „az önkormányzati normákat a törvényekkel összhangba hozza,
illetőleg - az új jogalkotást tekintve - összhangban tartsa. Az önkormányzati rendszer hatályos
szabályainak a mindenkori hatályos törvényekkel és más jogszabályokkal kell összhangban
állni.”
Ennek megfelelően a célellenőrzés kiemelt feladatának tekintik, hogy a felülvizsgált
önkormányzati rendeletek a hatályos jogi normákkal kerüljenek összhangba.
A HÉSZ megalkotására felhatalmazást adó, az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK),
továbbá az egyes ágazati jogszabályok hatályba lépésüket követően számos alkalommal
módosultak, a helyi önkormányzatok rendeletalkotási, kodifikációs tevékenységét pedig új
jogszabályi alapokra helyezte az időközben hatályba lépett Jat., a jogszabályszerkesztésről
szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) és az önkormányzati rendeletek
megjelölésére vonatkozó jogszabályi előírásokat tartalmazó, a Magyar Közlöny kiadásáról,
valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz
közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII.31.) KIM rendelet (a
továbbiakban: KIM rendelet).
A korábban elfogadott, de jelenleg is hatályban lévő településrendezési eszközök nagy
többsége kapcsán a jogszabályok tartalmi felülvizsgálatára nem került sor – az esetleges
módosítások során sem -, a HÉSZ-ek nem követték a magasabb szintű ágazati jogszabályok
változásait,így jelenleg jogszabálysértő rendelkezéseket tartalmaznak.
A magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében szükséges a
HÉSZ-ek felülvizsgálata, melynek elősegítése érdekében a Kormányhivatal – a későbbiekben
ismertetett jogszabály-szerkesztési hibákon túlmenően – 22. pontba foglalva – jellemzően
előforduló jogszabálysértésekre hívta fel a figyelmet.
Tekintettel arra, hogy a vizsgált rendeletek többségének megalkotására a jat., a Jszr. és a KIM
rendelet hatályba lépése előtt került sor, a Kormányhivatal - a HÉSZ-ek tartalmi
felülvizsgálatán túlmenően - kiemelt figyelmet fordít annak ellenőrzésére, hogy a rendeletek
megjelölése, bevezető részének tartalma, a normatív tartalommal bíró, a hatályba léptető és
hatályon kívül helyező rendelkezések a hivatkozott jogszabályok előírásai szerint kerültek-e
megfogalmazásra.
Tapasztalataik azt mutatják, hogy a helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata e
tekintetben sem történt meg, mellyel kapcsolatban kiemelést érdemel, hogy a
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jogszabályszerkesztés során elkövetett jogszabálysértések egy részének módosítására a Jat.
8.§ (2) bekezdésének rendelkezéseire tekintettel nincs lehetőség. E törvényhely kimondja,
hogy nem lehet módosítani a jogszabálya megjelölését, a rendelet bevezető részét és a
hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezését.
A hivatkozott jogszabályok hatályba lépése előtt alkotott önkormányzati rendeletekben a
fentiekben nevezett rendelkezése (megnevezése, bevezető rész, hatályba léptető rendelkezés)
a bekövetkezett változások miatt jogszabálysértővé váltak az alábbiakra figyelemmel:
1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köf.5021/2013/4. határozatában elvi éllel hangsúlyozta,
hogy a végrehajtási jelleggel megalkotott önkormányzati rendelet bevezető részében a
felhatalmazást adó jogszabály megjelölése érvényességi kellék, mert az önkormányzat csak
annak közbejöttével válik normaalkotóvá. Az ellenőrzés során több olyan HÉSZ-t is
vizsgáltak, amelyek bevezető részében a felhatalmazást adó jogszabályhelyet nem tüntették
fel, vagy azt tévesen jelölték meg.
2. A Jszr. 55. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzati rendelet bevezető
részének a megszövegezésekor az önkormányzat feladatköreként az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés megfelelő pontját, az Mötv.-nek a feladatkört megállapító rendelkezését, vagy
a feladatkört más törvény által megállapított rendelkezését kell feltüntetni. A hivatkozott
jogszabályok hatályba lépését megelőzően alkotott HÉSZ-ek ennek nem felelnek meg.
3. Mind az Étv. korábbi rendelkezései, mind pedig a 2013. január 1-jétől hatályos, a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet számos egyeztetési
kötelezettséget ír elő a közérdek érvényesítése érdekében a HÉSZ elfogadásához. Az
érdekelt államigazgatási szervekkel való egyeztetés kötelezettsége és a lakosság bevonása
az eljárásban olyan garanciális jellegű eljárási követelményt jelent, amelyet a jogi
szabályozás nem ír elő más önkormányzati rendelet megalkotása során. Ezt az
Alkotmánybíróság több döntésében is kihangsúlyozta. Fentiekre tekintettel érvényes HÉSZ
elfogadására kizárólag a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott egyeztetési
eljárásokat követően kerülhet sor.
4. A Jszr. 58. §-a értelmében ha a rendelet előkészítése során valamely szerv jogszabályban
biztosított, érvényességi kelléknek minősülő véleményezési jogkörrel rendelkezik, a
bevezető részben a véleményezés tényét fel kell tüntetni.
A vizsgált rendeletek többségében ennek a kötelezettségnek a képviselő-testületek nem
tettek eleget.
Ismételten felhívta a Kormányhivatal a figyelmet arra, hogy a – a hivatkozott Jat. 8.§ (2)
bekezdésére figyelemmel – a HÉSZ bevezető részét érintő jogszabálysértés kizárólag új
önkormányzati rendelet megalkotásával orvosolható.
Mindezekre tekintettel a Mötv. 133. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi
javaslattal élt.
Indítványozta, hogy a képviselő-testület tűzze napirendre a tárgyban alkotott helyi
önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és a hivatkozott, valamint a további hatályos
jogszabályok figyelembevételével döntsön a HÉSZ módosításának, illetve az új rendelet
alkotásának szükségességéről.
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A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012.
(VI.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján kéri, hogy a fenti javaslatot a képviselőtestület a soron következő ülésén, de legkésőbb 2016.. május 22. napjáig tárgyalja meg és
döntéséről a Kormányhivatalt - a fentiekben megjelölt időpontig - tájékoztassa.
Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként megállapítást nyer, hogy a HÉSZ módosítása,
illetve új rendelet alkotása indokolt, indítványozza, hogy a képviselő-testület 2016. december
31. napjáig - a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának eljárási
szabályainak megfelelően - folytassa le a döntéshozatali eljárást és fogadja el a hatályos
jogszabályoknak megfelelő helyi építési szabályzatot.
Tekintettel arra, hogy a RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. készítette Balajt
község településrendezési tervének felülvizsgálatát e tárgykörben kértük a szakmai
segítségnyújtást, javaslatát a rendelet felülvizsgálatára vonatkozóan.
Megkeresésünkre közölték, hogy van olyan előírás a HÉSZ-ben, amit hatályon kívül kell
helyezni, mert magasabb szintű előírás szabályozzák, pl. 5. melléklet – közművezetékek
védőtávolságát magasabb szintű előírás védi; 6. melléklet – országos műemlékeket magasabb
szintű előírás védi; 5. függelék – jogszabályi lista segédlet, melynek szerepeltetését
szükségtelennek tartja a Kormányhivatal, vagy magasabb szintű előírás felülírta (pl. 10. § (2)
bekezdés, helyi állattartási rendeletre vonatkozó hivatkozás – helyi rendelet nem korlátozhatja
az állattartást).
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés értelmében (Koncepció, stratégia,
településrendezési eszköz vagy azok módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül
nem fogadható el, kivéve a magasabb szintű jogszabály rendelkezésének változása miatti
ellentétes - helyi önkormányzati - előírás hatályon kívül helyezése esetén. a HÉSZ egyes,
magasabb szintű előírásokkal ellentétes pontjainak hatályon kívül helyezése véleményezése
nélkül elfogadható, ugyanakkor az Étv. és a 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet értelmében a
települési önkormányzat az építésügyi feladatát a helyi rendeletei megalkotásával és a
kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a települési önkormányzati főépítész
közreműködésével látja el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az
alábbi határozati javaslatot:
Határozati javaslat
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2016. (V.18.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Balajt Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
10/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta Balajt Község Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 10/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
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Képviselő-testület Balajt Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
10/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta a - RÉGIÓ
Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. véleményének kikérése mellett és megállapítja, hogy a szakmai segítségnyújtásban hivatkozott, valamint a
hatályos jogszabályok figyelembevételével a HÉSZ módosítása szükséges.
Képviselő-testület elrendeli a Balajt Község Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet beterjesztését a képviselő-testület ülésére.
Képviselő-testület elrendeli az erről szóló döntéséről a Kormányhivatalt
2016. május 22. napjáig tájékoztatni.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2016. május 22., illetve 2016. augusztus 31.

Balajt, 2016. május 9.
Szabó Zoltán
polgármester
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2./ Napirendi ponthoz
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Készítette: Cserged Marianna vezető főtanácsos

dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 18. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére
Tárgy: Balajt település szennyvízkezelési programjának összeállításáról szóló „Megbízási
Szerződés” jóváhagyásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Balajt településen nem teljes mértékben épült meg a szennyvízhálózat. Az önkormányzat saját
erőből a hiányzó részeken a szennyvízhálózatot nem tudja kiépíteni, pályázati lehetőség útján
nyílik erre csak lehetősége.
Az önkormányzat Balajt, Fő út, Kossuth L. út és Szabadság út hiányzó szakaszaira a pályázati
kiírásra tervezi szennyvízelvezetés pályázat benyújtását.
Információnk szerint a pályázati lehetőségre 2016. május 20. napján nyílik lehetőség.
A pályázat benyújtásáról a képviselő-testület külön fogja döntését meghozni a pályázati
feltételek ismerete alapján.
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumoknak azonban rendelkezésre kell állni a
sikeres pályázat benyújtásához.
Az önkormányzat rendelkezik településrendezési tervvel, településszerkezeti tervvel, helyi
építési szabályzattal, nincs Balajt településnek szennyvízkezelési programja, ezért Balajt
település szennyvízkezelési programjának elkészítése szükséges.
Balajt település szennyvízkezelési programjának összeállításával javaslom megbízni Gulyás
Zoltán egyéni vállalkozót, az előterjesztéshez mellékelt megbízási szerződésben foglaltak
szerint.
A települési szennyvízkezelési programot „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése” szerinti tartalommal kell
elkészíteni.
A szerződésben foglalt feladat elvégzésének díja 160.000.- forint (alanyi mentes) szakértői
díj.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a megbízási szerződés jóváhagyását, a fedezet
biztosítását az önkormányzat 2016. évi költségvetésének egyéb bevétele terhére biztosítani.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az
alábbi határozati javaslatot:
Határozati javaslat
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2016. (V.18.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Balajt település szennyvízkezelési programjának összeállításáról
szóló „Megbízási Szerződés” jóváhagyásáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta Balajt település szennyvízkezelési
programjának összeállításáról szóló „Megbízási Szerződés” jóváhagyásáról az
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzata (3780 Balajt, Fő út 55.
szám; adóigazgatási száma: 15548689-1-05; képviseli: Szabó Árpád Zoltán
polgármester), mint Megbízó és Gulyás Zoltán Egyéni Vállalkozó (3700
Kazincbarcika, Fő tér 35. II/1.; adóigazgatási száma: 64679978-1-25,
Vállalkozó igazolvány száma: 11251487; Vállalkozó nyilvántartási száma:
11251487) Vállalkozó között - Balajt település szennyvízkezelési
programjának összeállításáról szóló „Megbízási Szerződés”-t - a határozat
melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.
Képviselő-testület a szerződésben foglalt feladat elvégzésének díját 160.000.- forint (azaz Egyszázhatvan-ezer forint) (alanyi mentes) szakértői
díjat az önkormányzat 2016. évi költségvetés egyéb bevétele terhére
biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Megbízási Szerződés”
aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2016. május

Balajt, 2016. május 9.
Szabó Zoltán
polgármester
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3./ Napirendi ponthoz
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Készítette: Cserged Marianna vezető főtanácsos

dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 18. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére
Tárgy: Hulladékgyűjtő edények lakosság részére használati, egyben tulajdonjog átruházási
díj megfizetésének mellőzésével történő biztosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
ÉHG. Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. elnök-igazgatója írásban kereste meg
az önkormányzatot azzal, hogy Társaságuk az ÉHG. Északmagyarországi
Hulladékgazdálkodási Zrt (3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.) végezte 2014. szeptember
30. napjáig Balajt településen is a települési szilárd hulladékgyűjtési, szállítási és
ártalmatlanítási közszolgáltatást.
Az utóbbi 10 évben sikerült egy új, az európai uniós irányelveknek is megfelelő
hulladékgazdálkodási rendszert meghonosítani térségünkben. Törekedtek arra, hogy az új
rendszerre történő átállás anyagilag se a lakosságot, illetve se az Önkormányzatot ne terhelje.
A korszerűtlen, elhasználódott és gazdaságtalan 4 m-es konténeres gyűjtési rendszert
lecserélték korszerű 110-120 l-es, 240 l-es, és 1100 l-es hulladékgyűjtő edényekre. Az
edényzetek beszerzését és finanszírozását Társaságuk magára vállalta és azt a lakosság részére
használatra biztosította.
Sajnálatos módon az időközben elfogadott és hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény, Társaságukat kizárta a közszolgáltatás végzésének további folytatása alól.
A szolgáltatási területükön 2014. október 01. napjától megkezdte működését a Sajó-Bódva
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által létrehozott új
közszolgáltató cég, a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft., így Társaságuk ezen
időponttól közszolgáltatási tevékenységét befejezte.
Az önkormányzat számára az 93 db 110-120 l edény 3.500.- forint/db+ÁFA, összesen:
325.000.-forint+ÁFA hulladékgyűjtő edényeket megvételre felajánlják - átlagáron.
Amennyiben az önkormányzat a kihelyezett edényzetek megvásárlásával élni nem kíván, úgy
a Társaság a használatra biztosított gyűjtőedények elszállításával kapcsolatosan intézkedik.
Képviselő-testület 2015. március 25. napján megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésén a
15/2015. (III.25.) határozatában döntött arról, hogy Balajt településen kihelyezett
gyűjtőedények megvásárlásával nem kíván élni az ÉHG. Északmagyarországi
Hulladékgazdálkodási Zrt.-től (3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2. szám).
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2015. május 28. napján tájékoztatót küldtek az ÉHG. Zrt. tulajdonában, a társult települések
használatában lévő hulladéktároló edényzetek használati díjáról, mely szerint ÉHG Zrt. 2014.
október 1. napjától 2015. május 31. napjáig 8 havi használati díjat számít fel a tulajdonában
lévő hulladékgyűjtő edényzetekre, melynek fajlagos költsége egy 120 literes edényzet esetén,
bruttó 250.-Ft/db/hó.
Az ÉHG. Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 2015. június 05. napján ismét
megkereste az önkormányzatot, melyben hivatkozik a hosszú távú közszolgáltatási szerződés
alapján a kötelező közszolgáltatási tevékenység szolgáltatási területén, így Balajt településen
történő végzésére. A közszolgáltatói szerződésben az ÉHG Zrt. vállalta és teljesítette, hogy a
közszolgáltatás idejére, megfelelő típusú és darabszám ú gyűjtőedényt biztosít, valamint ezen
időszakra a gyűjtőedények után bérleti díjat nem számít fel.
Társaságuk 2014. október 01-jétől törvényi változásokból kifolyólag közszolgáltatási
tevékenységet nem végezhet, de az általuk biztosított gyűjtőedények továbbra is használatban
vannak.
Elvitathatatlan az a tény, hogy Társaságukat a gyűjtőedények használatáért 2014. október 01jétől – 2015. május 31-ig (8 havi) használati díj illeti meg. Ezen használati díj mérték
egységesen a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Pénzügyi Bizottsága és a Társulás Tanács ajánlása szerint 110-120 literes edényzet esetén
bruttó 2.000.- forint/db 8 hónap időtartamra.
A használati díj megfizetését követően az ÉHG Zrt. az Önkormányzat javára az edények
tulajdonjogáról lemond, a későbbiekben az Önkormányzat azzal szabadon rendelkezik.
Kérték a mellékelt számla mielőbbi rendezését.
2015. június 22. napján visszaküldésre került a 148.000.- forintról kibocsátott számla azzal,
hogy a számlát nem áll módunkban befogadni, nem kívánja teljesíteni, mivel erre
vonatkozóan az önkormányzattal a kihelyezett edényzetre vonatkozóan használati, egyben
tulajdon jog átruházásra vonatkozó megállapodást nem kötöttünk, melyet előzetesen az
önkormányzat nem tárgyalt nem hagyott jóvá.
Az ÉHG. Zrt. 2015. július 8. napján kérte a számla befogadását és az abban szereplő
használati díj átutalását részükre.
A használati díj nem fizetése esetén Társaságuk jogi úton kíván követelésének érvényt
szerezni.
2015. július 21. napján kaptuk meg a felszólítást a Nónay & Nónay Ügyvédi Irodától a
148.000.- forint összegű tőketartozás, valamint ezen összeg után 215. június 21. napjától járó
késedelmi kamatösszeg 8 napon belül történő megfizetéséről.
Az önkormányzat 2015. július 14. napján a 148.000.- forintot utalta.
Balajt lakosság részére 74 db. 110-120 literes edényzet után kifizetette az önkormányzat a
bruttó 2.000.- forint/db. használati, egyben tulajdonjog átruházási díjat.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat a lakosság részére
használati, egyben tulajdonjog átruházási díj megfizetésének mellőzésével - az érintett
lakosok részére adja át.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalása után fogadja el az alábbi
határozati javaslatot:
Határozati javaslat
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2016. (V.18.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Hulladékgyűjtő edények lakosság részére használati, egyben
tulajdonjog átruházási díj megfizetésének mellőzésével történő
biztosításáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta a hulladékgyűjtő edények lakosság részére
történő biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Képviselő-testület a lakosság részére használati, egyben tulajdonjog
átruházási díj megfizetésének mellőzésével 74 db. 110-120 literes edényt
biztosít.
Képviselő-testület elrendeli a lakosság részére használati, egyben tulajdonjog
átruházási díj megfizetésének mellőzésével biztosított hulladékgyűjtő
edények átvételének dokumentálását.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2016. július 31.

Balajt, 2016. május 9.
Szabó Zoltán
polgármester
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