JEGYZŐKÖNYV
Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott
rendes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc
Az ülésen jelen vannak: Sőre Zoltán polgármester, Nagy Sándor alpolgármester,
Bali László, Kovácsné Bazsó Katalin, Racker Mátyás,
Szvoboda Tamás képviselők,
Dr. Takács Ervin jegyző
Az ülésről távol maradt igazoltan: Tóth Szilárd képviselő igazoltan.
Sőre Zoltán polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a
jelenléti ív alapján, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van. A képviselő-testületi
ülés határozatképes, azt megnyitja.
Polgármester javasolja a képviselő-testületnek a Meghívóban kiküldött napirend elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
napirendet elfogadja:

Napirend
1./ Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendeletének
megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
2./ Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
rendeletének megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
3./ Ajánlattételi felhívás folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes
elhelyezésére
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
4./ Egyebek

1./ Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendeletének
megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a képviselő-testület döntése
alapján a MÜLLEX Közszolgáltató Kft-vel kötöttünk szerződést 2014. január 1-től a
települési szilárd hulladék elszállítására. A jogszabályi változásokhoz kell igazítani az
önkormányzat erre vonatkozó rendeletét. A közszolgáltatásról szóló törvény alapján a
továbbiakban az önkormányzat nem fizetheti a lakosság helyett a szemétszállítást, mivel így
nem érvényesülhet a rezsicsökkentés. Bálint László helyi lakos ez ügyben, mint tudják a
képviselők, írásban is megkereste a képviselő-testületet, illetve a Kormányhivatalt. A
lakosságnak szerződést kell kötnie a MÜLLEX-el. Az előzetes egyeztetések alapján a
MÜLLEX-től ki fognak jönni a településre, hogy helyben tudja a lakosság intézni a
szerződéskötést. Az önkormányzat biztosítja a helyiséget a koordinációs épületben. Részletes
tájékoztatót minden háztartásba eljuttatjuk. A közszolgáltatás igénybevétele kötelező
független attól, hogy rak ki szemetet vagy sem a háztartás. A tartozást a NAV hajtja be.
Dr. Takács Ervin jegyző kiegészítésképpen elmondja, hogy a sárga zsákért külön díjat nem
számol fel a közszolgáltató. Előzetes költség kalkuláció szerint egy háztartás éves díja 120 les gyűjtőedénynél 10.300 ft-ra jön ki.
Szvoboda Tamás képviselő kérdésére válaszol. Az ürítési díjak 80 l edény 226 ft, 120 l edény
312 ft, 240 l edény 599 ft +ÁFA. A 80 l –es edény csak az egyedülálló, egyszemélyes
háztartást vezető lakosok igényelhetik.
A továbbiakban a gyűjtőedényekért, amennyiben igénylés történik, fizetni kell a lakosságnak.
Nagy Sándor alpolgármester véleménye: valóban a lakosság részéről így lesz a
rezsicsökkentés mértéke látható. A kommunális adó esetében mindig összekeverték a
dolgokat, mert azt gondolták, hogy azt csak a szemétszállításra szedjük be.
Szvoboda Tamás képviselő felveti, ha a lakosság fizeti a szemétszállítást, akkor viszont
csökkenteni kellene a kommunális adó mértékét.
Úgy gondolja, hogy nem Bálint László az oka annak, hogy ezentúl, majd a lakosság fizet a
szemétszállításért.
Sőre Zoltán polgármester elmondja, hogy a következő napirendi pontban fogjuk tárgyalni a
helyi adó rendelet módosítását és javaslatot is tesz a csökkentésre.
Javasolja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló rendeletet elfogadásra az előterjesztés szerint.
Képviselő-testület a javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja:

1/2014.(I.17.) Önkormányzati Rendelet
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelete.
(Rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
2./ Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
rendeletének megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester javasolja a helyi adó mértékét 17.000 ft-ról 11.000 ft-ra
lecsökkenteni, mivel a szemétszállítás díját január 1-től már nem az önkormányzat, hanem a
lakosság fizeti, azonban az önkormányzat működőképessége miatt a helyi adó bevétel is
szükséges. Tudomása szerint Rádóckölkeden 9.000 ft, Nemesrempehollóson 5.000 ft a helyi
kommunális adó. Egyházasrádócon az adó mértékre indoklásul elmondja, hogy a településnek
több mindent kell ebből finanszíroznia.
Szvoboda Tamás képviselő kéri a polgármestert, hogy mondja el, mivel van több nálunk, mint
pl. Nemesrempehollóson, mi indokolja konkrétan ezt az adó mértéket.
Sőre Zoltán polgármester szerint út, járda hossz, közvilágítás nagyobb, közintézmények,
gyógyszertár stb.
Szvoboda Tamás képviselő ezzel nem ért egyet, mert ők is fizetnek az óvodához hozzájárulást
és a gyógyszertárban is van részük.
Ezek a települések jóval kisebbek, mint Egyházasrádóc. Például hasonló nagyságú és itt van a
szomszédságban Csákánydoroszló, ott mennyi a kommunális adó? Mennyit fizettünk ki tavaly
a MÜLLEX-nek szemétszállításra?
Sőre Zoltán polgármester válaszol: Csákánydoroszlón mennyi az adó mértéke nem tudja.
Úgy számoltak, hogy Egyházasrádócon 550 ingatlan van és ez beszorozva a 11.000 ft adóval
évente 6.050.000 ft, amit hozni kellene a költségvetésben.
A MÜLEX-nek szemétszállításra kb. negyedévente 1,5 millió ft-ot fizettünk, de az összeg
nem volt minden negyedévben pontosan ugyanennyi.
Nagy Sándor alpolgármester szerint, ha pl. városon számoljuk egy lakás esetében mennyi a
közös költség, akkor itt sem sok az adó.
Szvoboda Tamás képviselő hozzászól, hogy ne magából induljon ki képviselőtársa. Nagyon
sok embernek bizony nehézséget okoz ezeknek a költségeknek a befizetése. Városon, pedig
nem fizet a lakosság kommunális adót.
Közben telefonon érdeklődött és Csákánydoroszlón 7.000 ft a kommunális adó.

Racker Mátyás képviselő 10.000 ft-ban javasolja a kommunális adó mértékét megállapítani.
Sőre Zoltán polgármester, ha összeadjuk a kommunális adó és szemétdíj költségét 3000 ft-al
több, mint az eddig fizetett adó, amiben benne volt a szemétszállítás is.
Bali László képviselő véleménye, hogy biztos sok embernek ez is számít, azoknak nehezebb
lesz. Az önkormányzattól, pedig elvárják, hogy jó utak, járdák legyenek és közvilágítás.
Sőre Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzat helyi adó rendeletének
elfogadását 10.000 ft-os helyi kommunális adó mértékkel.
Képviselő-testület az előterjesztés alapján 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással a következő rendeletet alkotja:
2/2014.(I.17.) Önkormányzati Rendelet
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi adókról.
(Rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

3./ Ajánlattételi felhívás folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes
elhelyezésére.
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket az ajánlattételi felhívásról a településen
folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozóan. Az
önkormányzatoknak ugyanúgy, mint a települési szilárd hulladék esetében a folyékony
hulladék elszállítására, ártalommentes elhelyezésére vonatkozóan is kell, hogy
rendelkezzenek közszolgáltatási szerződéssel. Egyházasrádóc szennyvíz közművel
rendelkezik, de nincs minden ingatlan rácsatlakozva. Közbeszerzés lefolytatása nem
szükséges. Legalább három cégtől kell ajánlatot bekérni.
Javasolja, hogy az ajánlattételi felhívás kerüljön kiküldésre három Vas megyei cégnek.
1/2014.(I.16.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék
összegyűjtésére, szállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatási
szerződés megkötésének érdekében az előterjesztés mellékletében foglalt ajánlattételi
felhívásnak megfelelő tartalommal az alábbi három cégtől kér be ajánlatokat:
1. ) Vasi JA-SA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
9935 Szőce, Petőfi s. u. 7.
2. ) Sárvár Pannon-Víz Kft. 9600 Sárvár, Rákóczi Ferenc u. 7.
3. ) Horváth Tibor 9600 Sárvár, Csallóköz 4.

Felelős: polgármester
Határidő: ajánlatkérésre azonnal

4./ Egyebek
Sőre Zoltán polgármester az egyebek napirenden belül a konyha felújításával kapcsolatosan
szeretné a képviselőket tájékoztatni. Tavaly áprilisi pályázat, ezért az akkori árakhoz képest
változások vannak. Folyamatban van a kivitelezők versenyeztetése. A pályázat
előfinanszírozású, 25.000.000 forint megérkezett a számlánkra.
Szvoboda Tamás képviselő érdeklődik, hogy az önkormányzat pénzügyileg hogyan áll, van-e
hitel?
Sőre Zoltán polgármester válaszol, hogy 2012. decemberében a kormány átvállalta a
hiteltartozást teljes egészében. Az önkormányzatnak nincs hitele. 2013. év decemberében
kaptunk egyszer 10.300.000 ft, majd, 11.700.000 ft önkormányzatok működő képességét
megőrző támogatást.
Bali László képviselő a sport egyesületnek pályázathoz szükséges önerő biztosításában kéri a
képviselő-testület támogatását a költségvetéskor.
Egyéb hozzászólás nem volt. Polgármester a képviselő-testületi ülést 17,16 órakor bezárja.
Kmft.

Sőre Zoltán
polgármester

dr. Takács Ervin
jegyző

