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úKészült: Szelevény Község Onkormányzati Képviselő - testületének
Község Önkormányzati Képviselő - testületének Pénzügyi Bizottsága
együttes nyilvános ülésén a Tiszasasi Közös Önkormányzati
Kirendeltségének tanácskozó termében.

Jelen vannak:

valamint Szelevény
2016, február I2-i

Hivatal Szelevényi

P énczéI Ferenc pol gármester
Székely Károly alpolgármester
dr. Bencsikné Enyedi Gizella bizottsági elnök, képviseló
Horváth Tiborné képviselő
Juhász LászIő bizottsági tag, képviselő
Szabóné Mátyus Éva bizotts ági tag, képviselő

Balla Károly bizottsági tag
Tatér Lász|ó bizottsági tag

dr, Babák Zoltán jegyző, jkv . v ezető
Harangozőné Kézsmárki Andrea pü. Előadó
Horváthné Pomázi Erika pü. ügyintéző

Pánczél Ferenc polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 6 fő képviselő
jelen van, a Képviselő-testület határozatképes. Kiss Balázs képviselő jelezte, hogy nem tud az
ülésen részt venni. A Pénzügyi Bizottság elnöke dr. Bencsikné Enyedi Gizella képviselő
vetette fel korábban, hogy a költségvetés tárgyalásakor célszerű lenne egy együttes ülés
megtartására, elTe kerül most sor.

A képviselő-testiilet ülésének napirendi pontjait a kiküldött meghívóban foglaltak szerint
javasolja elfogadni azzal a módosítással, hogy a zétrt ülés megtartása is sor kerül, melyen egy
rövid személfligyi kérdéssel kapcsolatos tájékoztató lenne a napirendi pont.

A képviselő - testület tagai a polgármester nyílt ülés napirendi pontjaira vonatkoző szőbeli
előterjesztésével egyetérlenek és egyhangúan (6 igen szavazattal) az alábbiak szerint
határoznak;

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő - testületének
1 l 2016.(U. t2.) határ ozata

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Szelevény Községi ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete a 2016. február 12-i nyílt ülés
napirendjeit az a|ábbiak szerint fogadja el:

1. Szelevény Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetésének beterjesztése

k



2. A nem közművel összegyűjtőtt háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással kapcsolatos dokumentumok elfogadása

3. Döntés a Szelevény Község településrendezési tervének módosításával
kapcsolatb an benyúj tott kérelem tár gy áb an

4. Egyéb aktuális kérdések megvitatása.

Határidő: azonnal
Felelős: Pánczél Ferenc - polgármester

dr. Babák Zoltán- jegyző

A képviselő - testület tagtrai a polgármester zárt ülés napirendi pontjaira vonatkoző szőbeli
előterjesztésével egyetértenek és egyhangúan (6 igen szavazattal) az alábbiak szerint
határoznak:

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő - testületének
2 12016.(Il. 12.) határ ozata

a zárt ülés napirendi pontj ainak elfo gadás áról

Szelevény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február |2-i zárt ülés
napirendjeit az a|ábbiak szerint fogadja el:

1. Személyügyi kérdéssel kapcsolatos tájékoztató

Határidő: azonnal
Felelős: Pánczél Ferenc - polgármester

dr. Babák Zo|tán - jegyző

pánczél Ferenc
polgármester

Erről értesülnek:
A kepviselő - testület tagjai jkv. útján.

pánczél Ferenc
polgármester

Erről értesülnek:
A képviselő - testület tagjai jkv. útján.

dr. Babák Zo|tán
jegyző

dr. Babák Zoltán
jegyző
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: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,
hogy 5 fő bízottsági tag jelen van,
Bizottság ülésének napirendi pontjait -
alábbiak szerint javasolja elfogadni:

a Pénzigyi Bizottság határozatképes. A Pénzügyi
figyelemmel a kiküldött meghívóban foglaltakra - az

1 . SzelevénY Községi Önkormán yzat 201 6. évi költségvetésének véleményezése

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással kapcsolatos dokumentumok vélemén y ezése

3. A Szelevény Község településrendezési tervének módosításával kapcsolatban
benyúj tott kérelem véleményezése

4. Egyéb aktuális kérdések megvitatása.

A bizottság tagai az elnök napirendi pontra vonatkozó szóbeli előterjesztésével egyetérlenek
és egyhangúan (5 igenszavazattal) azalábbiak szerint határoznak:

SzelevénY KÖzségi ÖnkormányzatKépviselő - testülete Pénzügyi Bizottságának
1 l 20 1 6.(I. 12.) határ ozata
napirend elfogadásáról

SzelevénY KÖzségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága a 2016.
február 12-i ülés napirendjeit az a|ábbiak szerint fogadja el:

SzelevénY KÖzségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének véleményezése

A nem kÖzművel Összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással kapcsolatos dokumentumok véleményezése

A SzelevénY Község telepüIésrendezési tervének módosításával kapcsolatban
benyújtott kérelem véleményezése

Egyéb aktuális kérdések megvitatása.

Határidő: azonnal
F'elelős: dr. Bencsikné Enyedi Gizella - bizottsági elnök

dr. Babák Zo|tán - jegyző

dr. Bencsikné Enyedi Gizella dr. Babák Zoltán
bizottsági elnök jegyző

Erről értesülnek:
A bizottság és a képviselő - testület tagjai jkv. útján,

1.

2.

3.

4.



1. napirend: Szelevény Községi önkormányzat2016. évi kÖttségvetésének beterjesztése

Előadó: P ánczé|Ferenc - polgármester

Az előterjesztés a képviselő_testület és a Bizottság tagjai részére kiküldésre keralL

pánczél Ferenc polgármester a képviselő_testület és a bizottság tagjai rés.zére _ a kiktildott

írásbeli előterjesztés alapján - ,érrlriuie:n ismerteti szelevény kazség Önkormányzatának

20 1 6. évi kaltségvetési rendelet-tervezetét,

A polgármestert ,-iottragretés részletesen ismertetése során kütön kitér a kaltségvetésbe

b ei erv ez ett al áb b i b er uház ás olcr a :

5 darab TOP -os pályázat:
o Orvosi rria,ia- a pályázat összege: 32, 150, ]09,-Ft

o Polgármesteri Hiiatat _ a pályázat összege:,36. 700. 0]2,_Ft

. Busr*egállók (3 db) - a pályázat összege: 5, 000, 000,-Ft

o Művelődési Házak ( Háleszt, Kossuthú 7]. szám alatti): a PálYázat Összege:

38.013.390,-Ft
o Brikettátó - a pátyázat összege: 58, 400, 000,-Ft

Asajáterőbőlmegvalósítanikívóntatábbifetújítások,fejlesztések:
oAtemetőravatalozÓjánakfetújítása-afelújításteryezettösszege:12'

955.]0],-Ft
o Pályázatírás, pályázatokhoz szükséges önerő _tervezett összeg: ]5, 000, 000,_

Ft
o A Fő tér felújítása a körösparti sétóny és a schweiger_major villamosítása _

tervezett összege: 1, 500, 000,-Ft

o A polgármesteri Hivatal szomszédságában a kossuth út 04, szám alatti

ingatl anon ke l e tke z e t t b, o nt ás i t armeIék e l s z áll it ás a, ár t alm atl anít Ós a -

összege: 1, 000, 000,-Ft
o Erdőtelepítés - összege: 2, 000, 000,-Ft

o Temetőkerítés és karnyéke rendbetétele

.(Jtak,járdákrendbetétele-összege:26.520.000'.Ft
c Falunap
o Tartalék: ]5. 000, 000,-Ft

Baila Károly bizottsági tae: Nagyon"örül a

körf 
"gl^Ik"rr"ássalkapcsolatbanérdeklődik,

betervezett fejlesztéseknek és a hosszú távú

pánczél Ferenc polgármester ezt követően röviden tájékoztatást ad az

év i közfo gl alko zt at á s áv al kap c s ol atb an,

Ónkormányzat 20]6.

Tatar László bizottsági tag: a temető melletti parkoló építéséről érdeklődik,

pánczél Ferenc polgármester: a temető mellet akkor lehet Parkolót éPÍteni' ha elkészÜl az ott

t trooo e, a Magyarlzut Zrt.kezelésébe közút felújítása.



Pánczél Ferenc polgármester: Köszönöm a Pénzigyi Bizottság véleményét, ezt követóen a
Képviselő-testületnek kívánom szavazásra a beterjeszteni a költségvetési rendelet-tewezetet.

A Képviselő-testiilet egyhangúan (6 igen szavazattal) az alabbi rendelete alkotja:

Szelevény Községi Önkormán yzat Képviselő-testületének
1 12016.(I. 1 9.) rendetete Szelevény Község Önkormán yzat 2016. évi költségvetés éről

A rendelet a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Napirend: a nem közművel összegyűjtőttháztartási szennyvízbegyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással kapcsolatos dokumentumok elfogadása
Előadó: dr. Babák Zo|tán - jegyző

A napirendhez kapcsolódó előterjesztés, a szerződés és a rendelettervezet helyben került
kiosztásra,

A jeg,,ző róviden ismerteti a napirenddel kapcsolatos előzményeket, jogszabályi
rendelkezéseket, ill. a kiosztott anyag alapján a szerződéstervezetet és a rendelettervezetet,
valamint a szerződés aláírására - melyet a rendeletben is meg kel határozni - a 20]6. február
l9. napját javasolja.

Dr.BabákZoltán-iegyző: A településen_S07 személy van, aki olyan háztartásban lakik, mely
nincs rákötve a szennyvizhá|őzatra. A Bácsvíz Zrt. adatai alapján a 2015, évben az egy
lakosra egy napra jutó ivóvízfogyasztása 72.67 liter. Az adatokat figyelembe véve ezeknek a
lakosoknak az éves ivővíz fogyasztása 13,263 m3, mely mennyiségetbeszorozva a Laki-
Gazda Kft. által qánlott nettó árral 23 milliő forintot kapunk. Ennyi lenne a vízfogyasztás
után ftzetendő szennyvíz elszállitási díja, amennyiben a felhasznált ivőviz teljes egészében
szennyvizzé válna. Természetes figyelembe kel venni például a locsolást, i|l. azt, hogy ebben
az esetben az ingatlanokon kerü\ne az emésztőgödrökben összegyűjtésre a szennyvíz. Ez
alapján a számitott értéknek kb, az egyharmada lenne a valós díj, mely összeg jelentősen alatt
v an a kö zb eszerzési értékhatárnak.

Dr. Bencsikné En)redi Gizella képviselő: A Bizottság részéről javaslom az előterjesztésben
szereplő rendelet-tervezet és a szerződés-tetvezet Képviselő_testület részérőI történő
elfogadását.

A Bizottság tagjai az elnök javaslatával egyetértenek és egyhangúan (5 igen szavazattal) az
alábbiak szerint határ oznak:

Szelevény Községi ÖnkormányzatKépviselő - testülete Pénzügyi Bizottságának
3 l 2016.(I. l2.) határ ozata,

a nem közművel összegyűj t őtt háztartási szennywu b egyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással kapcsolatos helyi rendelet és szerződésterv'ezet véleményezésérő|

Szelevény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága
véleményezte a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére



Juhász László képviselő: Mindenképpen örül annak, hogy tervbe van véve a FŐtér felÚjítása,
j avasolj a píactér kivilágítását

Dr. Bencsikné Enyedi Gizella képviselő: Örül az előterjesztésnek. Javasolj az iskola épülete

fejújításának az előtérbe helyezését valamint a Képviselői tiszteletdíjak kipótolását, mely

összegeket az ővodai és az iskolal, alapi*ényokra kellene fordítani. 100.000-100.000 Ft-tal

kellene megtámogatni az alapítványokat, mely összegből iskolai felszerelések, játékok

vásárlása történne meg, ill. arra lenne fordítva, hogy a gyerekek apáIyázatokon részt tudjanak

venni.
F'elveti a temető előtti faültetést.

Pánczél Ferenc polgármester: a faültetés akkor működik, ha készen lesz az út. A járdáig a

Magyar Közút Zrt.-hez tartozik. Külön engedéllyel lehet beültetni. Az iskola épületének a
jellégét fenntartva mindenképpen megpróbáljuk ebben az évben a költségvetés tartalékénak a

terhére az épületet felújítani. A tavalyi évben er:re 7. 000. 000 forint összegben kaptunk
árajánlatot, mely a homlokzati részre és a két oldalra vonatkozik.

Pánczél Ferenc poleármester: Amennyiben másnak javaslata nincs akkor az elhangzott

szóbeli kiegészítésekkel együtt a kiküldött írásbeli előterjesztés alapján a kivánom az

Szelevény Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetét elfogadásra

beterj e szteni. Előtte kérem a P énzigyt B izottság vél em ényét.

Dr. Bencsikné Enyedi Gizella képviselő: Köszönöm a Polgármester Úr költségvetésre

vonatkozó előterj eszté sét a Bizott ság r észér ő1 támogatásra j avaslom.

A Bizottság tagjai az elnök javaslatával egyetértenek és egyhangúan (5 igen szavazattal) az

alábbiak szerint határ oznak:

Szelevény Községi Önkormán yzatKépviselő - testülete Pénzügyi Bizottságának
2 l 2016.(I. 12.) határ ozata

az önkormányzat20'!,6. évi költségvetési rendelt - tervezetének véleményezéséről

Szelevény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága
véleménye zte a Szelevény Községi Önkormányzat 201,6. évi költségvetési -rendelet
terv ezetét, melyet a Képviselő-testületnek elfogadásra j avasol.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bencsikné Enyedi Gizella - bizottsági elnök

dr. Babák Zo|tán- jegyző

dr. Bencsikné Enyedi Gizella
bizottsági elnök

dr. Babák Zoltán
jegyző

Erről értesülnek:
A bizottság és a képviselő - testület tagjai jkv. útján.



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására

Határidő: azonnal
Felelős: Pánczé| Ferenc - polgármester

dr. Babák Zo|tán- jegyző

pánczél Ferenc
polgármester

Erről értesülnek:
A képviselő - testület tagjai ikv. utjón.

dr. Babák Zo|tán
jegyző

A Képvis elő-testület 3 l 201 6.(I. 12.) határ ozatának melléklete :

Közszolgáltatási szerződés

Amely létrej ött egyrészről

Szelevény Községi Önkormányzat (5476 Szelevény Kossuth L. u. 04., adószám: 15733263
-2- 16, képviseli: Pánczél Ferenc polgármester ) mint Megrendelő, valamint a

Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Korlátott Felelősségű Társaság (ó065
Lakitelek, Széchenyi krt. 48; adószám: 14373615-2-03; rÜl: I02 905 065; KTJ:
102289 911.), képviseli Tornyi Gyula ügyvezető, mint Közszolgáltatő között az a|ábbiak
szerint:

1.Szerződés hatálya:

1.1.Megrendelő, a Képviselő-testület 9312015. (XII. 18. ) számú határozata alapjén, a
vizgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben szabá|yozott közszolgáltatási
kötelezettségének jelen közszolgáltatási szerződés keretében a Közszolgáltatő űtján tesz
eleget. Ezálta| biztosítja, hogy Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületónek a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyviz begyűjtésére vonatkoző közszolgáltatásról
szőlő 212016. (II. 19.) önkormányzati rendelete, valamint a hatályos jogszabályok előírásainak
megfelelŐen a környezetvédelmi, a köztisztaság és közegészségügyi követelmények
megvalósuljanak.

1.2. Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést 2016. február 19. napjától határozott
időtartamra,2021. december 31. napjáig kötik, mely szerződést minden év november 30.
napjáig felülvizsgálnak és közös akarat szerint módosítják , vagy megerősítik.

2. Közszo|gá|tatő fela datai :

2.t. Közszolgáltató jelen szerződés aláirásával elvállalja Szelevény Község közigazgatási
területén keletkezett a nem közművel összegffitöttháztartási szennyvíz (települési folyékony
hulladék) folyamatos és teljes köní begyűjtését és e|szállitását a szerződésben foglalt
környezetvédelmi előírások me gtartásával.



vonatkozó kÖzszolgáltatással kapcsolatos helyi rendelet valamint a szerződóstervezet,,
mely dokumentumokat a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bencsikné Enyedi Gizella - bizottsági elnök

dr. Babák Zoltán- jegyző

dr. Bencsikné Enyedi Gizella dr. Babák Zo|tán
bizottsági elnök jegyző

Erről érresülnek:
A bizottság és a képviselő - testület tagjai jkv, utján.

Pánczél Ferenc polqármester: Köszönöm a Pénzúgyi Bizottság véleményét, ezt követően a
KépviselŐ-testületnek kívánom elfogadásra beterjeszteni a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáItatásről szóló helyi rendeletet

A Képviselő-testület eeyhangrilag ( 6 igen szavazattal ) az alábbi rendelete alkotia:

Szelevény Községi Önkormán yzat Képviselő-testületének
2 l 2016.(l. 1 9.) önkor mány zati rendelete

a nem kÖzművel összegyűj t őtt háztartási szennyvíz begyűj tésére vonatkozó
közszolgáltatásról

A rendeleí a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi,

Pánczél Ferenc polgármester: Ezt követően a Képviselő-testületnek a jegyző áIta|
előterjesztettek alapján kívánom elfogadásra beterjeszteni a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyviz begyűjtésére vonatkozőközszolgáltatásról szőlő szeruődét.

A képviselő - testület tagjai a szóbeli előterjesztésével egyetértenek és egyhangúan (6 igen
szav azattal) az al ábbiak s z erint határ o znak,.

Szelevény Községi Ö nkormán yzat Képviselő - testületének
3 l 2016.(L 12.) határ ozata

közszolgáltatási szerződés j óváhagyásáról

Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglaltak szerint jóváhagy az Önkormányzat és a Laki-Gazd,a Kft (6065 Lakitelek,
Széchenyi krt. 48.) között kötendő közszolgáltatási szerződést.



b.) ha a szolgáltatást igénybevevő a kőzszo|gáltatásról a helyszínen kiállított
készpénzes számlát nem egyenlíti ki. Ebben az esetben a Közszolgá|tatő a

fel szipp antott szennyv izet a szippantási hely,re vi ssz aen gedi.

2.10, Közszolgáltató köteles a települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
eredetét igazolni és az erre vonatkozó iratokat 5 évig megőrizni.

z.tl. Közszolgáltató köteles a közszolgá|tatás
vezetni.
A nyilvánt artás htíalmazza,.

a) szolgáltatást i génybevevők li stáj át,

teljesítésével összefiiggő nyilvántartást

b) a szállított nem közművel összegyűjtöttháztartási szennyv íz mennyisé gét m3 -ben,
c) a fuvarok számát,
d) rendkívüli események, fontos információk megj elölését.

Közszolgáltató az általa nyilvántartott összesített adatokat a Megrendelő részére éves
beszámolój ával együtt átadja,

2.12. Közszolgáltatő a közszolgáltatást igénybevevők tészérehozzáféúlető ügyfelszolgálatot
működtet havonta egy alkalommal Szelevény Község Önkormányzatának székhelyén,
valamint közszolgáItatási tájékoztatőtteszközzé, amelynek alapján telefonon, személyesen és
postai úton lehet információt és soron kívüli segítséget kérni.

2,13. A közszolgáIati feladatok ellátása érdekében a KözszolgáItatő közreműködőt vagy
teljesítési segédet vehet igénybe. A közreműködő részére teljesítési segéd által végzett
munkáért közszolgáltató telj e s felelő ssé g gel tartozik.

2.14, A fogyasztói kifogások és észrevételek elintézésének a rendje:
Közszolgá|tató minden szóbeli és írásbeli kifogást, reklamációt személyesen kivizsgál, a
problémát rendezi. Amennyiben ez nem lehetséges, űgy a Megrendelő közreműködésével jár
el.

3. Megrendelő Önko rmányzat kötelességei:

3.1. Megrendelő köteles a közszo|gáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges
információkat a közszolgáltatő számára megadni, figyelembe véve a kőzszolgáltatással
összefliggő személyes adatok kezelésére vonatkozó j ogszabályokat.

3.2. Megrendelő köteles település közigazgatási területén működtetett különböző
közszo\gáltatások tevékenységének összehangolását elősegíteni, különös tekintettel a
közszolgáItatási kötelezettsége körébe hrtoző egyéb hulladék-kezelési tevékenységre.

3.3. Jelen közszolgáltatási szerződés hatálya alatt Megrendelő a közigazgatási területén
kizárólagos közszolgáltatási jogot biztosít a Közszolgáltatő részére a nem közművel
ö sszegyűj tött szennyvíz begyűj tésére.

tevékenységének éves érlékelésében közszolgá|tató köteles részletes beszámolót, valamint a
jogszabáIyi előírások szerinti vizsgáIati elemzés részeként költségelszámolást készíteni a
közszolgáltatási



2.2. Közszolgáltató biztositla a kőzszolgáltatáshoz külön jogszabályban meghatátozott
közegészségugyi feltételeket, amelyek garantáIlák a közszolgáltatás tartós és a
környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő elléúását. Közszolgáltató váIlalla
a kőzszolgá|tatás megkezdéséhez és folytatásához szükséges hatósági engedélyek
megszerzését.

2.3. Közszolgáltató a részére bejelentett lakossági és közüzemi igényeket, a bejelentéstől
számitott egy héten belü1 (szolgáltatást igénybevevőjéve1 egyeztetetten), logisztikai
szempontoknak megfelelő sorrendben elégíti ki. A bejelentést közvetlenül a
Közszo|gáltatónak telefonos megkereséssel kell megtenni, a hívásokról a Közszolgáltatő
hívásnaplót vezet. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő a bejelentés után az
egyeztetésnek megfelelő időpontban nem elérhető a megbeszélt helyen, az első kiszállás után
a KözszolgáItatő értesítőt hagy a helyszínen. Ugyan azon a napon történő második sikertelen
kiszállás után a Közszo\gáltató díjat szétmít fel. Ennek összege 5000 Ft + Ár'R. Ünnep- és

munkaszüneti napokon csak abban az esetben végezhető közszolgáItatás, ha a felgyülemlett
szennyvíz mennyiség balesetveszélyfr.,közegészségügyi veszélyt, anyagi kárt okozhat.

2.4. Közszolgáltató biztosítja a közszolgáItatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és

minőségű járművet, gépet, eszközt és berendezés biztosítását, garantálja a feladat
elvégzéséhez szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalm azását.

2.5. A települési folyékony hulladékok gyűjtése és szállításakizárőIag erTe a célrakészitett
különleges rendeltetésű, zátlrendszerű, gépi üzemeltetésű csepegés és szóródás mentes, bűz és

s zaghatást kizár ő e szkö zze| v é ge zhető.

2.6. A gyújtésre és a száIlításrahasznáIt eszközökön a Közszolgáltatő cég jelzését, illetve
nevét és címét jólolvasható felirattal fel kell tüntetni.

2.7. KőzszolgáItatő garantálja a kőzszo|gá|tatás folyamatos, biztonságos teljesítéséhez
szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzését.

2.8. KözszolgáItatő közszolgáltatás körébe tartoző nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvizet aközszolgáltatőval szerződésben álló BÁCSVÍZ Zrt,, á|tal üzemeltetett Tiszasasi
sz ennyv íztisztitő tel epre sz áIIítj a.

2.g. Közszolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását az alabbi esetekben
megtagadhatja:

a.) ha az elszállítandó szennyvízrőI érzékszervi megállapítás (szag, szín összetétel,
stb.) alapján feltételezhető, hogy az a vonatkoző jogszabályi előírások alapján
közcsatornába nem engedhető. Ebben az esetben Közszo|gáltató laboratóriumi
vizsgá|at készítésére köteles. Amennyiben a laboratóriumi vizsgá|at
eredményeként a folyékony hulladék nem tekinthető az érvényben lévő
jogszabályokban meghatározott települési folyékony hulladéknak, Közszolgáltatő

a laboratóriumi vizsgáIat igazolt költségének a megíendelőre történő
átháÁtásáva| mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő intézkedések
kez deményez ése mellett m e gtagadj a az e|száIlítást.



a) a közszolgáltatő a közszolgáItatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó
jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette és a jogsértés tényét bíróság
vagy hatóság j o gerősen me gállap itotta,
b) a közszolgáltatő a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki
felróhatóan súlyosan megsértette.

6. 3. A közszolgáltatő a teljesítés megkezdését követően a közszolgáltatási szerződést
felmondással,hat hónapos felmondási idővel akkor mondhatja fel, ha
a) a Megrendelő a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét a
közszolgáltató felhívás ellenére - súlyosan megsérti, ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz,
vagyakadályozzaközszolgáltatásteljesítést.
b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a
kőzszolgá|tatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az aközszolgáltatőnak a
közszolgáItatás szerződésszerű teljesítése körében lényeges ésjogos érdekeit sérti.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben avizgazdálkodásról szőlő 1995. évi LVII.
törvény, a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény és a nem közművel
összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére vonatkoző közszolgáltatás részletes szabályairől szóló
4 5 5 l 20 I 3 .(XI.29 .) Korm. rendelet rendelkezé sei az irányadó ak.
Jelen közszolgáltatási szetződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
helyb enhagyól ag alurták.

Szelevóny, 2016. február 19.

Szelevény Község Onkormányzata
képv. : P ánczé| Ferenc pol gármester

Megrendelő

1. számú melléklet

Laki-Gazda Nonprofit Kft.
képv.: Tornyi Gyula igyvezető

Közszolgáltató

2016. évben alkalmazandó nettó közszolgáltatási dí_i

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
rendelete alapján:

Lakosságtól származő szennyvíz esetén nettó díj:
a) alapdii: 1350 Ft/m3
b) szenn}rvíz fogadási díja: 405 Ft/m3
c) vízterhelési díi: 9 Ft/m3

Nem lakosságtól szárrnaző szennyviz esetén nettó díj:
a) alapdíj: l350 Ft/m'
b) szennr,riíz fogadási díja: 450 Ft/m3
c) vízterhelési díj: 10 Ft/m3

212016.(II. 19.) önkormányzati



3.4. Megrendelő köteles rendeletben -a közszolgáltatő által készitetí előzetes díjkalkuláció
alaplanmegltatározni a közszolgáltatási díj mértékét és a díjfizetés rendjét.

3.6. Megrendelő jogosult, egyben köteles közszolgáltatás ellenőrzésére, valamint
közszolgáltatással kapcsolatban a hozzá érkező fogyasztói panaszok, észrevételek
kivizsgálására.

4, Közszolgáltatás díjának megállapítása és beszedésére vonatkozó módszer, díj
mértéke, valamint a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárás:

4.1. A közszolgáltatási díj felülvizsgálatának kezdeményezésével egyidejűleg. Ezt minden év
november 15. napjáig terjeszti elő a Megbiző részére, ezt követően a díjakról és a szerződés
megerősítéséről a felek november 30-ig döntenek.

4.2. A közszolgá|tatási díj megállapítása a díj kiszámitásélra vonatkozó előírások alapján
általános forgalmi adó nélkül szétmitott köbméterenkénti alapdíj és a szennyviz fogadási
díj án ak me ghatétr o zás áv al történik.

4.3. Az üdtési díj tétel a közszol gáltatő áItal el sz állításr a átv ett szennyv iz 1 m3 - e.

4,4. Akőzszo|gáItatás díját önkormányzati rendelet állapitla meg. Az egy évre hatósági árként
megállapított közszolgáItatás díját a szeruődés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Szerződő felek rőgzitlk, hogy a szennyvíztelep szennyviz-elhelyezési díja és a
vízterhelési díj rész e a közszolgáltatási díj nak.

5. A közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó rendelkezések:

5.1. A közszolgáltatásér1 fizetendő díj összegét a Közszol gáItatő állapítja meg. A
közszolgáltatást igénybe vevő a közszolgáItatási díjat számla ellenében fizeti meg.

5.2, Közszo|gáItatő a közszolgáltatás díját a szolgáltatást igénybevevő lakosságtól és
közületektől egyaránt a teljesítést követően, készpénzszámla alapján szedi be.

5.3. A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók
módj ára behajtható köztartozás.

6. Szerződés megszűnése

6.1. Közszolgáltatási szerződés megszűnik:
a) a határ ozott időtarlam lejártáv al,
b) köz szol g áltatő j o gutód né lkül i me gszűné séve l,
c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg.
d) felmondással

6,2. A közszolgáltatási szerződést Megrendelő felmondással, három hónapos felmondási
idővel akkor mondhatja fel, ha:



A közszolgáltatás díja: alapdíj + szennyvíz fogadási díja
A hatályos törvény értelmében a vizterhelési díjat a Közszolgá|tatő szedi be a szolgáltatás
árán felül.

3. Napirend: Döntés a Szelevény Község településrendezési tervének módosításával
kapcsolatb an benyújtott kérelem tár gy áb an

Szóbeli előterjesztés

Pánczél Ferenc polqármester: Kollár Tamás szelevényi lakos kérelemmel fordult az
Onkormányzathoz. Allattartó telepük Haleszban, ott szeretnének most egy trágyatárolót
építeni. A településrendezési tervet 2009-ben fogadta el az önkormányzat. Ahizlaldát 2009
előtt építették, Az ingatlan ahová építeni szeretnének a sqát tulajdonuk, de oda építési ill.
fennmaradási engedély nem adnak ki. Egy mód van rá, ha településrendezési tervet
módosítjuk az alábbiak szerint: külterület kiváló termőhelyi adottságú általános
mezőgazdasági terület övezetében a meglévő épületek fenntartásának, fennmaradásának és
építmény elhelyezési lehetőségén ek szabály ozása.

Az Önkorm ányzat megrendeli a módosítást, de a költségviselő Kollár Tamása lesz. Ezt a
területet át kell minősíteni. Kiszelovics Ildikó tewező végzí el a munkát, effe egy
háromoldalú megállapodást kell kötni az Önkormányí, atewező és a költségviselő között.

Dr. Bclbák Zoltán jeg,lző röviden ismerteti a napirenddel kapcsolatos határozati javaslatot,
valamint a Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló dokumentumot.

Dr. Bencsikné En}redi Gizella képviselő: A Bizottság részéről javaslom a kérelemben
foglaltak támogatását

A Bizottságtagai az elnök javaslatával egyetértenek és egyhangúan (5 igen szavazattal) az
al ábbi ak sz erint határ oznak:

Szelevény Községi ÖnkormányzatKépviselő - testülete Pénzügyi Bizottságának
4 l 2016.(I. 12 ;1 batár ozata

a települósrendezési terv módosításának valamint az ezze| összefüggő Partnerségi
Egyeztetés Szabályainak véleményezéséről

Szelevény Községi Onkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményezte
a településrendezési terv módosítását, valamint az ezze| összefüggő Partnerségi
Egyeztetés Szabályait, mely dokumentumokat a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasol.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bencsikné Enyedi Gizella - bizottsági elnök

dr. Babák Zoltán- jegyző



dr. Bencsikné Enyedi Gizella dr. Babák Zoltán
bizottsági elnök jegyző

Erről értesülnek:
A bizottság és a képviselő - testület tagjai jkv. utján.

A képviselő - testület tagjai az előterjesztéssel egyetértenek és egyhangúan (6 igen
szavazattal) az alábbiak szerint határoznak:

Szelevény Községi Önkormán yzat Képviselő-testületének
412016. (II. 12.) számú határozata

Szelevény község településrendezési terve módosításának elhat ározásár ől

Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő - testülete megtárgyalta Szelevény
Község településrendezési tervének módosítására vonatkozó előterjesztést és a
következőképpen döntött:

Szelevény Község Önkormányzatának Képvi§elő - testülete, a településen működő
vállalkozás elősegítése érdekében támogatja a következő területre vonatkozó
településrendezési terv módosítást:

A külterület kiváló termőhelyi adottságú általános mezőgazdasági terület
övezetében a meglévő épületek fenntartásának, fennmaradásának és építmény
elhelyezési lehetőségének szabályozása.

A településrendezési terv módosításának és a főépítész megbízásának díját a
településrendezési terv módosítását kezdeményező fraeti, és az ezze| kapcsolatos
szerződés ek megkötés ére felhat almazza a p olgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: P ánczé| Ferenc polgármester

dr. Babák Zoltán jegyző

Erről értesülnek:
A klpviselő - testület tagjai jkv. utjón.

A képviselő - testület tag|ai az előterjesztéssel egyetértenek és egyhangúan (6 igen
szavazattal) az alábbiak szerint határoznak:

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
512016. (II. 12.) számú határozata

Szelevény község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól

Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szelevény Község helyi
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerség Egyeztetés



Szabályzatát a határozat melléklete szerint
kell alkalmazni.

Határidő: azonnal
Felelős: Pánczé|Ferenc - polgármester

dr. Babák Zoltán- jegyző

Erről értesülnek;
A képviselő - testület tagjai jkv, útján.

elfogadja, melyet 2015. február 15. napjától

SZELEVENY KÖZSnc rnrBpÜr,BsnrJLEsZTEsSEL ESTELEPÜLÉsRnnonzBssnr, össznrüGcő panrNEnsEciBcvnzTnTÉs
SZABÁLYAI

A szabálYzat elkészítésének a célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési
dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani
lehessen a minél szélesebb körű vélem enyeiai partnerek bevonását] a vélemények megfelelő
dokumentálási rendszerét és az elfogadott telepüiésrendezési eszközök nyilvánosságát.

A telePÜlésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
telePÜlésrendezési eszközökről, valamint egyes ieleptilésróndezési sajátos jogintézményekrőlszóló 31412012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapjan Szeüvény Község
telePÜlésfejlesztéssel és településrendezéssel összefliggő bartners égi Egyeztetés Szabályai azalábbiak:

I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

1) A település teljes lakossága

?) ValamennYi szelevényi székhellyel, telephellyel rendelke ző gazdálkodó szeryezet.3) Civil szervezetek: Haleszért Egyesület, Petőfi Horgász Egyesület, Szelevény-Csépa
Y adásztár sas ág, S zelevényi Po l gárőr E gye sület

! Valamennyi a településen működő elismert egyház5) A kÖrnYezet védelmének általános szabályaiá szóló 1995. éviLIII. törvény 98. § (2)a) Pontja alaPján a településrendezési eszkciiclk véleményezési eljárásába bejelentkező
szervezetek

II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:

1. A tájékoztatás és a véleményezés lehetőségei:

a) Az Önkormányzat a parlnerek tájékoztatásának elősegítése érdekében azÖnkormánYzat honlaPján külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyútetés során keletkező
dokumentációk egységes megjelentethetősége érdekében.b) A telePÜlésfejlesztési, és településrandezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárásmódjától ftiggően aZ 1. számű táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a
Polgármester az értelmezéshez szükséges részleteiettségű es Űtseg esetén alátámasztő
munkarészeket tarialmaző tájékoztatást tölt fel az önkormányzat 

"honlapon 
biztosított

tárhelyre, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé.
c) A telePÜlésfejlesztési, és településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás



módjától fliggően az 1. számú táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a
polgármester a Polgármesteri Hivatalban biztosítja a dokumentum megtekintési és
véleményezési lehetőségét.

A felhívást az alábbi helyeken teszi kőzzé:
. Az önkormányzat honlapjának fooldalán,
. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

I. sz, táblázat:

Dokumentum Eljárás fajtája Előzetes
tájékoztatás

Elfogadás
előtti
táiékoztatás

Településfei lesztési koncepció Van Van
Integrált településfej lesztési
stratégia (ITS)

Van Van

Településrendezési eszközök
(településszerkezeti terv és
H E SZ- S z ab ály ozási tervek)

Teljes eljárás Van Van

Egyszenísített
eliárás

nlncs Van

Társvalásos eliárás nlncS Van

c) Aközzétetttéilékoztatő a|apján a partnerek atájékoztatóban meghatározott határidőig írásos
észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:
' az írásos észrevétel a Tiszasasi Közös ÖnkormányzatiHivatal Szelevényi
Kirendeltségéhez történő megküldésével, vagy ugyanott az írásos észrevétel személyesen
történő leadásával
, elektronikus levélben történő megküldéssel a tájékoztatőbanmeghatélrozott e-mail
címre.

2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:

a) A beérkezett véleményeket a jegyző átadja a főépítésznek és a településteryezőnek.
b) A településrendezési eszközök készítése, módosítása során beérkezett véleményeket a
települé si főépitész ös sze gzi.
c) A véleményekről készített táblázatot a véleményekkel, valamint a véleményt megkérő
levél elküldésének bizonyításával (tértivevény, átvételi elismervény) azngy aktájábanlefíjzve
meg kell őrizni.

3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a
dokumentálásuko nyilvántartásuk rendje:

a) Valamennyi beérkező véleménfi a jegyző megküldi a fejlesztési dokumentum, ill. a
településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki szákmai javaslatot elkészíti.
b) A tewezői szakmai javaslata alapján a Települési Főépítész valamennyi érdemi
észrevételre választ állít össze, melyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem fogadott
véleményekre adott v álaszát.
c) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását tartalmaző táb|ázatotközzéteszlk a
honlapon.

L/ t



d) Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában
lefúzve meg kell őrizni

4. Az elfogadott koncepcióo stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát
biztosító intézkedések:

a)Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia, és településrendezési eszkőzjóváhagyásának
kihirdetését követő 15 napon belül a jegyző az elfogadott településrendezési eszközt teljes
terjedelmében feltölti a II.11.1a pontban megltatározott tárhelyre (a, önkormányzat
weblapj ának tárhelyére).

b)Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia, és településrendezési eszközjóváhagyásának
kihirdetését követő 15 napon belül a Polgármesteri Hivatalban az elfogadott
településrendezési eszközt teljes terjedelmében megőrzi és betekintési lehetőséget biztosít.

c) AzII.14./a pontban meghatározott intézkedésről a polgármester felhívást teszközzé a

. Az önkormányzat honlapjának főoldalán,

. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

III. A szabályok hatályossága:

A szabályzat Szelevény község közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumokra
és településrendezési eszközökre vonatkozik.
2016. február 15-től visszavonásig érvényes.

Szelevény, 2016. február 12.

PénczéI Ferenc
polgármester

dr. Babák Zoltén
jegyző

4. napirend: Egyebek

I.

Pánczél Ferenc - polgármester Szabó István kunszentmártoni lakos kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz. Ó használta eddig Pálóczi-pu sztán az Önkormányzat tulqdonába ártoző
Szelevény 1015 hrsz-ú ingatlan, ahol épülete épített, lekötötte az éramot és kutat firratott. A
kérelmező az ingatlant nem használja tovább és ezeknek az értéknövelő beruházásoknak az
ellenértékeként kér 1 1 0.000,-Ft-ot.

Dr. Bencsikné En},edi Gizella képviselő: A Bizottság részérő| javaslom a kérelemben
fo glaltak támo gatását.

A Bizottság tagjai az elnök javaslatával egyetértenek és egyhangúan (5 igen szavazattal) az
alábbiak szerint határ oznak:



Szelevény Községi OnkormányzatKépviselő - testülete Pénzügyi Bizottságának
5 / 20t6.(I. 12.) határ ozata

az Önkorm ányzat tulajdonáb a tartoző ingatlan használata során megvalósított
értéknövel ő berlházások ellentételezésének véleménvezésérő|

Szelevény Községi Onkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményezte
az Onkormányzat tulajdonába tartoző Szelevény belterület 1015 hrsz-ú ingatlanon
megvalósított értéknövelő beruházások ellentételezésre vonatkozó kérelmet és azt a
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bencsikné Enyedi Gizella - bizottsági elnök

dr. Babák Zoltán- jegyző

dr. Bencsikné Enyedi Gizella dr. Babák Zo|tán
bizottsági elnök jegyző

Erről értesülnek:
A bizottság és a képviselő - testület tagjai jkv. útján,

A képviselő - testület tagjai az előterjesztéssel egyetértenek és egyhangúan (6 igen
szavazatta|) az alábbiak szerint határoznak:

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
612016. (II. 12.) számú határozata

az Önkorm ányzat tulajdonáb a tartoző ingatlanon használata során megvalósított
értéknövel ő beruházások ellentételezéséről

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Szabó István 5440
Kunszentmárton Szentesi űt 43.szám alatti lakos által a Szelevény 1015 hrsz-ú ingatlan
használata során a nevezett ingatlanon megvalósított értéknövelő beruházások
ellenértéként 110. 000,-Ft összeg kifizetéshez.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapított összeg
kifiz etés éhez szüks éges me g állap o d ás a|áír ásár a.

Határidő: azonnal
Felelős: Pánczé| Ferenc - polgármester

dr. Babák Zo|tán- jegyző

Erről értesülnek:
A képviselő - testület tagjai jkv. utján.



II.

Pánczél Ferenc - polgármester Az Önkormányzat a Falugondnokon Duna-Tisza Közi
Egyesületének több éve a taga. Ez az egyesület pá|yéaatok megírásátáI IL egyéb szakmai
dolgokban nyújt segítséget, éves támogatási összeg 21. 000,-Ft. Javaslom ebben az éven is
ezen támogatási összeg Egyesület részére történő megállapítását.

Dr. Bencsikné En},edi Gizella képviselő: A Bizottság részéről javaslom az e\őterjesztésben
foglaltak támogatását

A Bizottság tagjai az elnök javaslatával egyetértenek és egyhangúan (5 igen szavazattal) az
alábbiak szerint határoznak:

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő - testülete Pénzügyi Bizottságának
6 l 20 16.(Il. 12.) határ ozata

a Falugondnokon Duna-TiszaKőzi Egyesülete 2016. évi támogatásának
véleményezésérő|

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizotts ága a 20t6. évben
21. 000,-Ft összegben a javasolja támogatni a Falugondnokon Duna-Tisza Közi
Egyesületét.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bencsikné Enyedi Gizella - bizottsági elnök

dr. Babák Zo|tán- jegyző

dr. Bencsikné Enyedi Gizella dr. Babák Zo|tán
bizottsági elnök jegyző

Erről értesülnek:
A bizottság és a képviselő - testület tagjai jlcv. titján.

A képviselő - testület tagjai az előterjesztéssel egyetértenek és egyhangúan (6 igen
szavazatta|) az alábbiak szerint határoznak:

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
712016. (II. 12.) számú határozata

Falugondnokon Duna-Tisza Közi Egyesülete 2016. évi támogatásáról

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évben
21.000,-Ft összegben támogatja a Falugondnokon Duna-Tisza Közi Egyesületét.

A Képviselő-testület felhatalmazzl a polgármestert és a jegyzőt a megállapított összeg
kifizetéséhez szükséges megállapodás a|áír ására.



Határidő: azonnal
Felelős: Pánczél Ferenc - polgármester

dr. Babák Zo|tán - jegyző

Erről értesülnek:
A képviselő - testület tagiai jkv. útján.

ilI.

Pánczél Ferenc - polgárrnester: Az Önkormányzat tulajdonát képezi a Szelevény 060 hrsz-ű
csatorna. Ezzel az ingatlannal határos Bartusz István tulajdonába tartoző Szelevény 06313
hrsz-Ú ingatlan. A két ingatlan határán művelést akadályoző fak vannak amelynek a
kivágásához két'- Bartusz István az Önkormányzat hozzájárulását. A telekhatárig törlénő
művelés lenne a célunk. Javaslom, hogy a művelést akadályoző fákat az Önkormányzat
távolítsa el április hónapban.

Dr. Bencsikné En}uedi Gizella bizottsági elnök: A Bizottság részéről javaslom az
előterj esztésben foglaltak támogatását

A Bizottság tagjai az elnök javaslatával egyetértenek és egyhangúan (5 igen szavazattal) az
alábbiak szerint határoznak:

Szelevény Községi ÖnkormányzatKépviselő - testülete Pénzügyi Bizottságának
7 l 2016.(I. 12.) határ ozata

az Önkorm ányzat tulajdonáb a tartoző ingatlanon taláthatő művelést akadályozó fák
eltávolításának véleményezésérő

S.zelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javaso|ja az
Onkormányzat tulajdonába tartoző Szelevény 060 hrsz-ú ingatlanon található és a
szomszédos ingatlant művelését akadályozó fák eltávolítását.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bencsikné Enyedi Gizella - bizottsági elnök

dr. Babák Zo|tán- jegyző

dr. Bencsikné Enyedi Gizella
bizottsági elnök

Erről értesülnek:
A bizottság és a képviselő - testület tagjai jkv,

A képviselő - testület tagjai az előterjesztéssel
szavazattal) az aláhbiak szerint határoznak:

dr. Babák Zo|tán
jegyző

útián.

egyetértenek és egyhangúan (6 igen

k



Szelevény Községi Onkormányzat Képviselő-testületének
81201,6. ( II. 12.) számú határozata

az Önkormányzattulajdonábatartoző ingatlanon található művelést akadályozó fák
eltávolításáról

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
tulajdonába tartoző Szelevény 060 hrsz-ú ingatlanon található és a szomszédos ingatlant
művelését akadályozó fákat eltávolítja.

Határidő: 2016. április
Felelős: Pánczél Ferenc - polgármester

dr. Babák Zoltán- jegyző

Erről értesülnek:
A képviselő - testület tagjai jkv, utján.

Iv.

Pánczél Ferenc - polgármester A 2014-2020-a fejlesztési időszakban az Önkormányzat je|en

pillanatban 5 db TOP-os pályázatot kíván benyújtani. Javaslom, hogy ezeket apáIyazatokat a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel (5000
Szolnok Kossuth u. 02.) írassa megaz Önkormányzat.

Dr. Bencsikné Enyedi Gizella bizottsáei elnök: A Bizottság részéről javaslom az
előterj esztésben foglaltak támogatását

A Bizottságtagai az elnök javaslatával egyetértenek és egyhangúan (5 igen szavazattal) az
alabbi ak szerint hatér o znak:

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő - testülete Pénzügyi Bizottságának
8/20 16.(II. 12.) határ ozata

pá|y ázatok megírására vonatkoz ő megbízás véleményezéséről

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja,
hogy az Önkormányzat a 2014-2020-as fejlesztési időszakban benyújtandó TOP-os
páIyázatok megírásáva| a a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft-vel (5000 Szolnok Kossuth u. 02.) bízza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Bencsikné Enyedi Gizella - bizottsági elnök

dr. Babák Zoltán- jegyző

dr. Bencsikné Enyedi Gizella dr. Babák Zo|tán
bizottsági elnök jegyző

Erről értesülnek:
A bizottság és a képviselő - testület tagjai jkv. utján.



A képviselő - testület tagjai az előterjesztéssel egyetértenek és egyhangúan (6 igen
szavazattal) az alábbiak szerint hatátoznak:

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
912016. ( II. 12.) számú határozata

pály ázatok megírására vonatkozó megbízásról

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönto hogy a 20|4-2020-as
fejlesztési időszakban az Önkormányzat á|tal benyújtandó TOP-os pá|yázatok
megírásával a a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonproíit
Kft-vel (5000 Szolnok Kossuth u. 02.) bízza meg.

A Képviselő-testület felhata|mazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
megállap odások a|áír ásár a.

Határidő: azonna|
Felelős: Pánczé| Ferenc - polgármester

dr. Babák Zoltán- jegyző

Erről értesülnek:
A képviselő - testület tagjai jkv. útján.

v.

Pánczél Ferenc - polgármester A közszolgálati lisztviselőkről szóló törvény rendelkezlk a
polgármester éves szabadságátról ill. a tavalyi évben igénybe nem vett szabadságróI. A2016.
évben a megállapított szabadság 39 nap a tavalyi évről bennmarudt 19 nap. A tavalyi évről
bent maradt szabadságot 2016. március 31-ig, az adott évi 39 napot pedig április, május,
július, augusztus, október, december kívánom kivenni.

A képviselő - testület tagai az előterjesztéssel egyetértenek és egyhangúan (6 igen
szavazatta|) az alábbíak szerint határoznak:

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1012016. ( II. 12.) számú határozata

a polgármester 2016. évi szabadságának ütemezéséről

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2016. évi
szabadságának ütemezését az a|ábbiak szerint hagyja jóvá:

A polgármester
. a2015. évben ki nem adott 19 nap szabadságot2016 március 31-ig veszi kio
o a 2016. évre megállapított 39 nap szabadságot az alábbiak szerint veszi igénybe:

április hónap: 6 nap
május hónap: 6 nap
július hónap 6 nap
augusztus hónap 7 nap



október hónap 7 nap
december hónap 7 nap.

Határidő: azonna|
Felelős: Pánczé| Ferenc - polgármester

dr. Babák Zoltán- jegyző

Erről értesülnek:
A kepviselő - testület tagjai jkv, utjón.

Bencsikné Enyedi Gizella bizottsági elnök több napirend, felvetés híján megköszöni
részvételt és a bizottsági ülését |ezátja.

Pánczél Ferenc polgármester több napirend, felvetés híján megköszöni a részvételt és
képviselő - testület ülését lezárja.

-kmf-
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/dr.BabákZoltán
jegyző,jkv. vezető


