Községi Önkormányzat Polgármestere
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/507-030
E-mail:onkurkut@vnet.hu

………………………………..........................................................
MEGHÍVÓ
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. február 14-én (csütörtökön) 17, 00 órai
kezdettel ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: Községháza – tanácskozó terem.
Napirendi pontok tárgyalása előtt:
a.) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Napirendi pontok:
1) Úrkút Községi Önkormányzat 2013 évi költségvetése - rendelettervezet.
Előadó: polgármester

2) A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálata.
Előadó: polgármester

3) Vagyongazdálkodási terv jóváhagyása.
Előadó: polgármester

4) Vegyes ügyek.
a) Közvilágítás bővítés.
Előadó: polgármester
b) 519 hrsz-ú ingatlan átminősítése.
Előadó: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása után:
Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben van).
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2013. február 7.
Fülöp Zoltánné
polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
a január 31-ei testületi ülés óta végzett munkájáról a
képviselő-testület 2013. február 14-ei ülésére

1.) Hellebrand Róbert munkavállaló kérte munkaviszonyának közös megegyezéssel
történő
megszüntetését.
Kérelmét
elfogadtam,munkaviszonya megszüntetésének időpontja: 2013. március
3. Az állás betöltése érdekében pályázati felhívást tettem közzé.
2.) A Hydrocomp Kft és a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság közötti per II. fokú tárgyalásának kitűzése miatt a Jegyző
Asszonnyal együtt megbeszélésen vettünk részt, ahol a Boroszlán Zrt
vezetőivel, ügyvédjével, közbeszerzési tanácsadónkkal, projektmenedzserünkkel és mérnökünkkel a peres eljárás kimenetelének lehetőségeit egyeztettük. A február 22-ei tárgyaláson megjelenünk.

Úrkút, 2013. február

Fülöp Zoltánné
polgármester

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában biztosított
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra
és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított
költségvetési szervek 2013. évi költségvetése együtt:
a) költségvetési bevételeinek főösszegét
ebből:
aa) a működési bevételek összegét
ab) a felhalmozási bevételek összegét

1.055.263 e/Ft-ban,

b) költségvetési kiadásainak főösszegét
ebből:
ba) működési kiadások összegét
bb) felhalmozási kiadások összegét

1.135.263 e/ Ft-ban,

126.992 e/Ft-ban
928.271 e/Ft-ban

138.067 e/ Ft-ban
997.196 e/ Ft-ban

c) költségvetési hiányát

80.000 e/ Ft-ban

ca) működési célú hiányát
cb) felhalmozási célú hiányát

10.000 e/Ft-ban
70.000 e/Ft-ban

ebből

hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányt – 80.000 e/Ft
összeget –az Önkormányzat az előző év pénzmaradványának igénybevételével, belső
finanszírozással biztosítja.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások
előirányzat-csoportok, valamint kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását
önkormányzati szinten, rendelet 1 melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
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(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 5 és a 6 melléklet részletezi.
(5) A normatív hozzájárulásokat a Képviselő-testület 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
3. §. (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzati költségvetésben szereplő szakfeladat rend szerinti feladatok címe:
I. Önkormányzat szakfeladatai
(3) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az II-III címeken
szerepelnek:
a) az II. Polgármesteri Hivatal
b) a III. Napközi Otthonos Óvoda

3. A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013 évi költségvetését részletesen a következő
szerint hagyja jóvá:
(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak
részletezését a 7 melléklet szerint határozza meg.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit, és kiadásait a
8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások
önkormányzati, önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti kiemelt
előirányzatonként megoszlását, valamint az éves létszám-előirányzatot szervenként a 2 4 mellékletek szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat a 2013 évi várható bevételi és kiadási előirányzatinak teljesüléséről
az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10 .melléklet szerint állapítja meg.
(5) A 12. melléklet a kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatokhoz
kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatokat mutatja be elkülönítetten.
(6) A 13. melléklet tartalmazza a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális,
rászorultsági jellegű ellátásokat.
5. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 1770 e/Ft általános tartalékot és 76000 e /Ft
céltartalékot állapít meg a 14. melléklet szerint.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben
engedélyezett létszámát 23 főben állapítja meg a 9 melléklet alapján, míg a
közfoglalkoztatottak létszámát 20 főben állapítja meg.
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4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az
eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére
tekintettel teljesíthetők.
(5) Fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig lehet vállalni
és a kifizetéseket is ezen összeghatárig lehet teljesíteni. Pénzügyi előirányzat hiányában a
költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat
végrehajtását nem kezdheti el.
(6) A költségvetési szerveknél a tárgyévben keletkezett bérmegtakarítás terhére jutalom
év közben nem fizethető. Ez alól kivételt képez a jogszabály által előírt, kötelezően
fizetendő jubileumi jutalom kifizetése.
8. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, a polgármester és az
önkormányzat egyéb munkavállalói részére cafetéria juttatás keretében személyenként
bruttó 200.000 Ft - személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is
tartalmazó - összegben biztosít keretet, melyet összevontan a személyi juttatások,
valamint a dologi kiadások előirányzatai tartalmaznak.
(2) Az Úrkúti Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazottai részére munkahelyi meleg
étkeztetés keretében biztosítja az (1) bekezdés szerinti összeget.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak a közfoglalkoztatottakra nem alkalmazhatók.
9. § (1) Az önkormányzat intézményeiben rendkívüli helyzet (betegség, baleset, haláleset,
lakás felújítás, stb) esetén a munkavállalók a gazdasági év folyamán egy alkalommal,
maximálisan 200.000.- Ft-ig terjedő munkabérelőleget vehetnek igénybe.
(2) A munkabérelőleget a gazdasági éven belül vissza kell fizetni, mely a felvehető
mértéket befolyásolhatja.
10. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek,
egyesületek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek részére pénzbeli és természetbeli
támogatást nyújthat.
(2) Egyéb szervezeteknek, politikai pártoknak sem pénzbeli, sem természetbeli
támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott
szervezetekkel/magányszemélyekkel az Önkormányzat nevében a
polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a
támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásnak
(folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség
szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.
(4) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély
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írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb
szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben
foglalt feltételeknek.
(5) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az
általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(6) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette
igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a
támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat
költségvetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni.
(7) A támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő
március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a
felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.
(8) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, illetve nem
tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ában előírt kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem
részesülhet
5. Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról , a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos határkörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzati – a (4)-(6) bekezdésekben
foglalt kivételekkel – saját hatáskörben módosíthatók a kiadási előirányzatok egymás
között átcsoportosíthatók.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője az intézmény éves
előirányzatának megváltozatását csak a pénzügyi és gazdasági feladatainak ellátását
végző Polgármesteri Hivatal – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
– vezetője útján kezdeményezheti a Képviselő-testületnél.
(5) Az intézmények részére engedélyezett létszám és a személyi juttatások
előirányzatának megváltozatására, valamint a eladat elmaradásából származó személyi
és dologi kiadás megtakarítások felhasználásra év közben csak a Képviselő-testület
engedélyével kerülhet sor.
(6) A költségvetési szerv kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás nem irányulhat a
személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt
engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(7) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, június 30-ig,
november 30-ig, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
6. A gazdálkodás szabályai
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12. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel
rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló
személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek
előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási
megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) A Polgármesteri Hivatal – mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv – által az önállóan működő költségvetési szerv számára
ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az
önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról,
munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa
a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgármester a Polgármesteri
Hivatalon keresztül köteles gondoskodni a jelen rendelet előirányzatinak
figyelembevételével, időarányosan minden hó utolsó munkanapjáig.
13. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos
hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin
lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő
elhelyezésére.
(3) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről
lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott
esetekben és módon lehet.
7. Záró és vegyes rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 10)
rendelet és az azt módosító 2/2010 (IX.1), 8/2010. (XII.7.), 3/2011. rendelet,
az Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló rendelet és az azt módosító
8/2011. (VIII.30.), 9/2011. (XI.29.), 6/2012. (III.27.) rendelet.

Rostási Mária
jegyző
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Fülöp Zoltánné
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. február 15.
Rostási Mária
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
I.
Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai
2013. évben
Az éves költségvetés alapját az intézményi működési bevételek mellett az Önkormányzat
sajátos működési bevételei, az állami támogatások, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek,
támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
képezik.
A működési kiadások a koncepcióban meghatározottak alapján kerültek meghatározásra.
A felhalmozási kiadások tervszámainak meghatározásakor elsősorban a folyamatban lévő
beruházások, felújítások költségvetési adatait vettük figyelembe, külön kiemelve az európai
uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait.
II.
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A költségvetési politika céljai és keretei
A 2013. évtől az önkormányzatok támogatási rendszere megváltozott, így a kötelezően
ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátása működési kiadásainak fedezetét az
Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja.
A feladatfinanszírozási rendszerben a kötelezően ellátandó feladatokhoz az Országgyűlés a
jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szintnek megfelelő támogatást biztosít.
A 2013. évtől új feladatként jelent meg, hogy a költségvetési bevételeket és kiadásokat
kötelező és önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is be
kell mutatni.Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben működési
hiány nem tervezhető.
Az önállóan működő
költségvetési szervek (intézmény) vezetőjével, az egyeztetés
megtörtént. Az egyeztetésről jegyzőkönyv formájában írásos anyag készült.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
A rendelet szervezeti (személyi) hatályát szabályozza oly módon, hogy mely
önkormányzati szervekre, intézményekre terjed ki.
2. §-hoz
A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások főösszegeit tartalmazza és ezen belül a
költségvetési hiány összegét, megbontva működési és felhalmozási cél szerint, valamint a
hiány finanszírozásának módját is tartalmazza. Külön mellékletben kerülnek bemutatásra az
önkormányzat működési célú, illetve felhalmozási célú bevételei és kiadásai. Külön melléklet
részletezi az Önkormányzat állami költségvetésből juttatott normatív támogatásait.
3. §-hoz
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címrendjét határozza meg.
4. §-hoz
Az új jogszabályi előírásoknak megfelelően külön mellékletek részletezik az Önkormányzat
költségvetésében szereplő beruházásokat, felújításokat. A rendeletben külön-külön
mellékletekben kerülnek bemutatásra a kötelező, az önként vállalt, illetve állami
(államigazgatási) feladatokkal kapcsolatban tervezett bevételi, illetve kiadási előirányzatok,az
EU-s támogatással megvalósuló projektek ismertetését is a rendelet külön melléklete
tartalmazza.
Az új jogszabályi előírásoknak megfelelően külön-külön kerülnek meghatározásra a
rendeletben az Önkormányzat, az önkormányzati hivatal, továbbá az Önkormányzat irányítása
alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai.
A rendelet szintén költségvetési szervenként külön-külön határozza meg az éves létszám
előirányzatot, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát.
5. §-hoz
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A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendelet általános és céltartalékot
állapít meg. A tartalék esetében a döntési jogkört a Képviselő-testület nem ruházza át,
megtartja saját magának.
6. §-hoz
A rendelet költségvetési szervenként külön-külön állapítja meg az éves létszám előirányzatot,
illetve a közfoglalkoztatottak létszámát e szakaszban pedig az összesített létszám látható.
7. §-hoz
A gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodásra vonatkozóan tartalmaz előírásokat. A
kiemelt előirányzatokra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. Az intézmények részére
engedélyezett létszám és személyi juttatások előirányzatának megváltoztatására ír elő
kötelezettségeket.
8. §-hoz
A köztisztviselők, a polgármester és egyéb munkavállalók részére megállapított cafetéria
keretet – 200.000.- Ft. - tartalmazza.
9. §-hoz
Az önkormányzati munkavállalók fizetési előleg felvételének lehetőségéről rendelkezik.
10.§-hoz
Rendelkezik arról, hogy milyen feltételekkel lehet a támogatási szerződést megkötni.
11.§-hoz
A költségvetési rendelet módosítására, az azzal kapcsolatos hatáskörökre, határidőkre,
vonatkozóan ír elő kötelezettségeket.
12.§-hoz
A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzata feletti rendelkezési jogköröket
szabályozza. Továbbra is az intézményvezetők hatáskörében van az előirányzatok fölötti
rendelkezés joga, csak az ellenjegyzés joga került a Polgármesteri Hivatalhoz. Ez annyit
jelent, hogy a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi azt, hogy az adott döntéssel, kiadási tervezettel
nem lépi-e túl az intézmény a költségvetési előirányzatát. Ez egy nagyon fontos jogosultság,
hisz az önkormányzat összköltségvetése, csak és kizárólag az előirányzatokat maximálisan
betartó gazdálkodással lesz tartható.
13.§-hoz
Képviselő-testületi felhatalmazást tartalmaz a polgármester felé, hogy az átmenetileg szabad
pénzeszközök lekötésére vonatkozóan.
14.§-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik, valamint a hatályon kívül helyezendő évi
költségvetésekről és azok módosításairól.
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ELŐTERJESZTÉ S
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 14.-i ülésére.
Tárgy: A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata, módosítása.
Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester
Előterjesztést készítette: Rostási Mária jegyző
Tisztelt képviselő-testület!
Úrkút Község Önkormányzat képviselő-testülete a 14/2002.(XII.19.) számon
rendeletet alkotott a hulladékkezelési közszolgáltatásról, mely jelenleg is hatályos.
A hulladékgazdálkodási komplex szolgáltatást – a megkötött közszolgáltatási
szerződés alapján – az AVAR Kft végzi.
Előzetes hatástanulmány:
2013. január 1-jétől az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatait a
hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) szabályozza,
mely a korábbi, eddig alkalmazott, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvényt (továbbiakban: Hgt) váltja fel.
A Ht. jelentős változásokat hozott a hazai hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
szervezeti, gazdasági rendszerében.
Az önkormányzati munkával kapcsolatos legfontosabb rendelkezések:
-

-

-

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött
szerződés alapján továbbra is a települési önkormányzatok biztosítják. (Egy
települési önkormányzat csak egy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést köthet.)
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés csak az Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség (továbbiakban: OHÜ) által minősített, új
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó
szervezettel köthető, legfeljebb 10 évre.
A törvény megerősíti a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására létrejövő
önkormányzati társulásokat.
A közszolgáltatás az ingatlantulajdonosok számára, az ellátáshoz szükséges
feltételek biztosítását is beleértve, a szolgáltatást igénybe véve, kötelező
marad.
Az ingatlan használója köteles közszolgáltatási díjat fizetni, hulladékát a gyüjtő
edényben csak úgy helyezheti el, ha a közszolgáltatás díját a közszolgáltató
részére megfizette.
A biohulladékot – ha az ingatlan tulajdonosa maga nem gondoskodik a
komposztálásról, azt elkülönítetten kell gyűjtenie és a közszolgáltatónak
átadnia, vagyis 2013. január 1-jétől kötelező tartalmi elem a zöldhulladék
elkülönített gyűjtése is.

-

-

-

Továbbra is marad az évi egyszeri lomtalanítás, de a közszolgáltató házhoz
menő lomtalanítást is szervezhet.
Az önkormányzat a közterületen illegálisan elhagyott hulladékok
összegyűjtését is a közszolgáltatás részévé teheti.
Két új elem: az OHÜ minősítés, és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
engedély1. A közszolgáltatóknak 2013. január 1-jét követően 6 hónapjuk van
az engedély beszerzésére. Az a közszolgáltató, aki a határidőt követő 6
hónapig nem szerzi meg az engedélyeket, legfeljebb további 6 hónapig
láthatja el a közszolgáltatást (tehát legkésőbb 2013. december 31-ig), ugyanis
a települési önkormányzat a határidőt (6 hónap) követő 30 napon belül a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 6 hónapos határidővel
felmondja.
A Ht. megfelelő szakmai alapossággal rendezi a díjképzés alapelveit, rögzíti a
tartós ellátás és fejlesztés,a bezárás és utógondozás költségeinek képzési
szükségességét.
Jelentős változás, hogy a kötelező önkormányzati feladat-ellátás megtartása
mellett a közszolgáltatás árhatósági feladatai miniszteri szintre kerülnek. Ezzel
egyidőben a Magyar Energia Hivatal díjfelügyeleti jogot kap, melyért 100
Ft/lakás/év díjat kell fizetnie a közszolgáltatónak. A díjrendelkezések
betartását is a Hivatal fogja ellenőrizni.
- Az üdülőingatlanok díjait továbbra is a települési önkormányzat határozza
meg, de mértéke nem lehet kevesebb a rendes díj 50 %-ánál.
A díjhátralékok adók módjára behajtható köztartozások maradtak, azzal a
változással, hogy a behajtás ideje csökkent, és a behajtás feladatait a
Nemzeti Adó és Vámhivatal kapja meg.

Az új Ht. hatályba lépésével tehát az egyik legalapvetőbb változás a
hulladékgazdálkodási díjat érinti, amelyet 2013. január 1-jétől már nem a helyi
önkormányzat, hanem miniszteri rendelet határozhat meg. A képviselőtestületeknek
ezt figyelembe véve, hatályon kívül kell helyezniük a szilárd hulladékra vonatkozó
közszolgáltatási díj mértékét megállapító szabályozást.
A közszolgáltatási díjat megállapító miniszteri rendelet hatályba lépéséig a
közszolgáltató cég a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest (a helyi
rendelettől immár függetlenül) legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat
alkalmazhat.
A 4,2 %-ot meghaladó díjemelést kizárólag abban az esetben engedélyezheti a
Magyar Energia Hivatal, ha az, az önkormányzat hulladékgazdálkodási
beruházásaihoz kapott támogatás (ISPA, Kohéziós Alap vagy KEOP) feltételeként
vállalt kötelezettségek beépítéséhez szükséges, vagy ha azt a közszolgáltató cég
működésének 2013-ban történő indulása indokolja.
Mindebből az következik, hogy a képviselő-testületnek a miniszteri rendelet
kiadásáig tartó időszakban2 sem marad lehetősége a 2013. évben alkalmazandó díj
megállapítására, január 1-jével ugyanis hatályát veszti az erre felhatalmazást adó
régi hulladékgazdálkodásról szóló törvény.

1

2003 évben 3000 ft/tonna, 2014-ben 6000 Ft/tonna, 2015-ben 9000 Ft/tonna, 2016-ban 12000 Ft/tonna.
Figyelembe véve az inflációt, a gördulő finanszírozási tervet (mely a későbbi évekre helyezi a nagyobb terheket)
a szabályok megmaradása esetén az elkövetkező években is jelentős közszolgáltatási áremeléssel kell számolni.
2
A Ht. szabályai szerint a díjmegállapításra a Magyar Energia Hivatal első alkalommal 2013. szeptember 30-ig
tesz javaslatot.

Az új Ht. tehát kimondja, hogy a közszolgáltatási díj meghatározásáról szóló
miniszteri rendelet megalkotásáig a közszolgáltató legfeljebb a 2012. december 31én alkalmazott bruttó díjhoz képest 4,2 %-kal megemelt díjat alkalmazhat.
A közszolgálati díj mértékének betartását a Magyar Energia Hivatal ellenőrzi, és
annak megsértése esetén a közszolgáltatót a többletbevétel kamatos
visszafizetésére kötelezi, valamint bírsággal sújthatja.
A Htv. 35.§-a rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete
önkormányzati rendeletben köteles megállapítani:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással ellátott terület határait;
b) a közszolgáltató tagjai (részes felei), illetve az alvállalkozó által végzett
hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak
a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a
közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi;
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a
közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit,
valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben
nem szabályozott módját és feltételeit;
e) az ingatlantulajdonost terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit;
f) az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos
szabályokat;
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a
természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó
rendelkezéseket.
A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló hatályos 14/2002. (XII.19.)
önkormányzati rendelet kiterjed és rendelkezik ezen szabályokról, a hatályos
rendelet e tekintetben módosítást nem igényel.
A Htv. rendelkezései alapján azonnali intézkedést a hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatási díj hatályon kívül helyezése igényel, valamint a hatályon kívül
helyezet Hgt rendelkezéseiból következő gazdasági szervekre vonatkozó
rendelkezéseket is hatályon kívül kell helyezni.
Kérem a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztés megtárgyalását, és kérem, hogy a fentiek
alapján a közszolgáltatási díj hatályon kívül helyezéséről döntést hozni
szíveskedjenek.
Hatásvizsgálat
Társadalmi hatás:
A rendelet módosításával, a 2013. január 1-én hatályba lépett, hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
díjmegállapítására vonatkozó rendelkezéseinek az átvezetése történik, így
társadalmi hatása nincsen.
Gazdasági hatás:

A szabályozással az érintett lakosság vonatkozásában kimutatható gazdasági
hatások nem várhatóak.
Költségvetési hatásai:
Az önkormányzati költségvetésre a rendelet-tervezet megalkotásának közvetlen
hatása nincs.
Környezeti következményei:
A rendelet-tervezet megalkotásának környezeti következménye, hatása nincs.
Egészségi következményei:
A rendelet-tervezet megalkotásának egészségi következménye, hatása nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló következményei:
A rendelet-tervezet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása
nincs.
A megalkotás szükségessége:
A rendelettervezet megalkotása a 2013. január 1-én hatályba lépett hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvényben foglalt, a települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatás díjmegállapítására vonatkozó változások átvezetése érdekében
szükséges.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A szabályozás elmaradásának a települési szilárd hulladékkezelési díj
megállapítására vonatkozó hatása nincsen, mivel azt magasabb rendű jogszabály, a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint miniszteri rendelet határozza
meg, így a szolgáltatóra nézve a törvényben valamint a rendeletben foglaltak
alkalmazása az irányadó.
Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A szolgáltató ügyfélszolgálati irodája az eddigiekhez hasonlóan ellátja a szükséges
tájékoztatási, adminisztratív és panaszkezelési feladatokat.
Úrkút, 2013. február 8.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Tervezet
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2012. (II…….) önkormányzati rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 14/2002. (XII.19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Úrkút Község Önkormányzat képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (továbbiakban: Htv.) 35.§-ban kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§ (1) A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 14/2002. (XII.19.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §. 11. pontjából törlésre kerül: „az
önkormányzati rendeletében” szövegrész.
(2) Törlésre kerül a Rendelet 15. §-a előtti cím „A hulladékkezelési közszolgáltatási
díj”
2.§ (1) Hatályát veszti a Rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja, az 5. § (4) bekezdése,
a 15. §, a 16. § és a 17. §. (1) és (2) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 1. számú melléklete.
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezései 2013.
január 1-jétől érvényesek.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. február 15.-én
Rostási Mária
jegyző

Általános indokolás
Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatait 2013. január 1-jétől a
hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Htv.) szabályozza. Az
új Htv. hatályba lépésével alapvetőbb változás állt be a hulladékgazdálkodási díjat
érintően, amelyet 2013. január 1-jétől már nem a helyi önkormányzat, hanem
miniszteri rendelet határozhat meg. A képviselő-testületeknek ezt figyelembe véve,
hatályon kívül kell helyezniük a szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díj
mértékét megállapító szabályozást.
Részletes indokolás
1. és 2. § -hoz
A közszolgáltatási díjra vonatkozó szabályokat a Rendelet 3. § 11. pontja, a 4. § (1)
bkezedés c) pontja a 15.§ és a 16 § szabályozza, a díj mértékét a Rendelet 1.számú
melléklete rögzíti. E két önkormányzati rendelkezés hatályon kívül helyezésre kerül,
valamint hatályon kívül helyezésre kerül az 5. § (4) bekezdés és a 17. § (1) és (2)
bekezdés, mely a hatályon kívül helyezet Hgt rendelkezéseit tartalmazza.
3.§-hoz
A rendelet – figyelembe véve, hogy a Htv. új ár megállapítási előírásai 2013. január
1-jétől hatályosak – a lehető leghamarabb, a kihirdetést követő napon azonnal
hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a törvény
erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 14.-i ülésére.

Tárgy: Vagyongazdálkodási terv jóváhagyása
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. § (1)
bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon a nemzeti
vagyon részét képezi. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost
megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik, a vagyonnal
kapcsolatos egyes jogosítványok – mint a vagyongazdálkodás (birtoklás, használat,
fenntartás, értékesítés, bérbeadás, egyéb hasznosítás, stb.) más részére történő
átengedés feltételeit és módját az Nvtv. állapítja meg.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9.§ (1) bekezdése a helyi
önkormányzatnak kötelezettségként írja elő közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási terv elkészítését.
A törvény hatályba lépése óta nem jelent meg olyan jogszabály, mely a
vagyongazdálkodási terv kötelező tartalmi, vagy formai követelményeit előírta volna.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat
megvitatására, majd annak elfogadására.
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 9.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbi közép-és
hosszútávú Vagyongazdálkodási Tervét vaz alábbi tartalommal fogadja el
1. Középtávú vagyongazdálkodási terv 2013-2017 évekre.
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez
igazódó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi
szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható,
hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának
védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarpítása, továbbá a
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
c) Az önkormányzat vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a
Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
d) Az önkormányzat vagyon hasznosításának alternatívái:
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A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása,
hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és
eredményes ellátása.
A hasznosítás formái:
1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon – építési telkek - értékesítésénél az
önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 6/2008. (IV.30.)
önkormányzati rendelet, valamint a magasabb szintű jogszabályokban
foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti
vagyonnal való felelős módon történő gazdálkodására. A
vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadásokra
fordítható.
2. Használatba adása, bérbeadása
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása
elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem
hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb
ideig legyen kihasználatlan állapotban.
e) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése
érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás
aktualizálására.
2.Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 2013-2023 évekre:
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényes a
hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében.
c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak
(közegészségügyi, szakmai, stb.) való megfelelés, az energiatakarékos
üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében – elsősorban
pályázati források igénybevételével – korszerűsíteni kell. Ehhez az
önkormányzati feladat változásokat követően kialakult vagyonelemekre évekre
lebontott tervet kell készíteni.
d) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés
mellett szem előtt kell tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen.
A piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő,
valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket.
e) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak
megóvására, megújítására illetve beruházásra kell fordítani.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Úrkút, 2013. január 31.
Fülöp Zoltánné
polgármester
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ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület 2013. február 14.-i ülésére.
Tárgy: Közvilágítás bővítésére árajánlat.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rákóczi utcai közvilágítás bővítést végző Gátiba Kft szakemberével a
Honvéd utca, illetve Temető alatti köz, valamint a Sportpálya feletti ( Keller
K. -féle) útszakasz közvilágítás bővítésének lehetőségét helyszíni bejárás
során egyeztettük. Árajánlat bekérése megtörtént, a Honvéd utca és a
Keller K. -féle útszakaszra vonatkozóan az árajánlatok megérkeztek, azok
az előterjesztést mellékletét képezik.
Javaslom mindkét utcában a közvilágítási lámpatestek felszerelését.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Úrkút, 2013. február 7.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a Gátiba Energia Kft Veszprém által a Honvéd utca 1 db új + 1 db
átszerelt, valamint a Sportpálya feletti 519 hrsz-u útszakaszon 3 db új
közvilágítási lámpatest felszerelését fogadja el bruttó 241.129.-Ft
értékben.
b) Az a) pontban meghatározott felújítási munka ellenértékét az
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 7. melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő. azonnal

ELŐTERJESZTÉS
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testület 2013. február 14.-i ülésére.
Tárgy: Úrkúti 519 hrsz-ú önkormányzati út átminősítése.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!

Úrkút Község Önkormányzata 2012. augusztusában megvásárolta Keller
Krisztián Úrkút, Sport u. … sz. alatti lakóstól az úrkúti 519 hrsz-ú közforgalom
elöl elzárt magánutat. Az Önkormányzat az Ajkai Körzeti Földhivatalnál
kezdeményezte a jelzett ingatlan közterületté nyilvánítását. A Földhivatal
hiánypótlást küldött az önkormányzatnak többek között arról, hogy a
Képviselő-testület erről szóló határozata hiányzik, valamint a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének hozzájáruló
nyilatkozata is hiányzik. A Közlekedés Felügyelet hozzájáruló nyilatkozatához
szükséges – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján - az
önkormányzati kérelem, a kérelem mellékletei közé tartozik többek között a
közvilágítással kapcsolatos fénymérés, az út forgalmáról adatszolgáltatás, stb.
Ezért volt sürgető feladat a közvilágítás megoldása. Amennyiben a fent leírt
adatok,nyilatkozatok megvannak, úgy a közlekedési felügyelőségnél az eljárás
megkezdhető.
Javaslom, az önkormányzat tulajdonában lévő 519 hrsz-ú közforgalom elöl
elzárt magánút átminősítését közúttá.
Kérem fentiek megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Úrkút, 2013. február 7.

Fülöp Zoltánné
polgármester

Határozati javaslat

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete
a) az önkormányzat tulajdonában lévő 519 hrsz-ú közforgalom elöl elzárt
magánút elnevezésű ingatlan „közúttá” történő átvezetését kéri az Ajkai
Járási Hivatal Járási Földhivataltól.
b) felhatalmazza a polgármestert az a) pontban meghatározott eljárás
bonyolításával
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

