
Borsod–Abaúj–Zemplén 
 

megye 
 

SZENDRŐLÁD 
 

község 
 
 
 
2/2013. számú  Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli 

üléséről készült jegyzőkönyve 
 
 
 
Az ülés időpontja:   2013. január 23. 

 
 
 

Hozott határozatok tárgya:  
 
1. Szendrőlád Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megszüntető 

(átalakító) okiratának kiegészítése 
2./ „Árvízvédelmi beruházás Szendrőládon” elnevezésű pályázat tárgyában – 

döntéshozatal 
3./  Minyóczki Lászlóné a Szendrőládi Óvoda óvodavezetőjévé történő 

megválasztása  
4./ Vagyonkezelési szerződés kötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. 
 
5. Edelényi Pedagógiai Szakszolgálati Intézet működtetési költségeihez történő 

hozzájárulásról döntéshozatal  
 
 
 
Hozott rendeletek tárgya:  
 
1./ Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelete 
Szendrőlád Község Önkormányzatának az ebtartásról szóló 23/2007.(VII.25.) 
számú rendelet és Szendrőlád Község Önkormányzatának az állattartás helyi 
szabályairól szóló 22/2007.(VII.25.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
2./ Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.24.) 

önkormányzati rendelete 
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a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására 
szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 7/2004.(V.01.) számú 
rendelet módosításáról 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének   
                2013. január 23. napján  megtartott  rendkívüli  ülésén 
 
 
 
 
Jelen vannak:  Vadászi Béla polgármester 

Ádám Gyula alpolgármester, Horváth Szilveszter, Novák László 
Zsolt települési képviselők 

 
Később érkezeik:  Káló Norbert és Zsigmondné Kiss Andrea települési képviselő 
 
Igazoltan távol van:  Lakatos Gábor települési képviselő 
 
Tanácskozási joggal van jelen: Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző  
       

 
Jegyzőkönyvvezető:  Sallainé Zagraj Judit 
 
 
 
V a d á s z i  Béla polgármester köszönti a megjelent képviselőket, majd megállapítja, 
hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből jelen van 4 fő, a 
határozatképesség fennáll. Ezt követően javasolja a napirendi pontok elfogadását, 
valamint jegyzőkönyv hitelesítőinek Ádám Gyula és Horváth Szilveszter települési 
képviselőket. Javaslatait szavazásra bocsátja.   
 
A képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv 
hitelesítőivel egyetértenek és a napirendet az alábbiak szerint fogadják el: 
 
 
N A P I R E N D: 
  
1./ Szendrőlád Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala megszüntető 

okiratának módosítása 
Előadó: polgármester 

2./ Helyi rendeletek felülvizsgálata 
Előadó: polgármester 
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3./ „Árvízvédelmi beruházás Szendrőládon” elnevezésű pályázat tárgyában – 
döntéshozatal 
 Előadó: polgármester 

4./  Feladat ellátási szerződéssel kapcsolatos megbeszélés és döntéshozatal - 
Háziorvos 
 Előadó: polgármester 

5./ Szendrőládi Óvoda óvodavezető pályázatában döntéshozatal 
 Előadó: polgármester 

6./ Iskola átadással kapcsolatos megbeszélés és döntéshozatala 
 Előadó: polgármester 

7./ Egyebek 
 
 
 
 

I.  N A P I R E N D: 
 
Szendrőlád Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala megszüntető okiratának 

módosítása 
Előadó: polgármester 

 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 1./ sorszám alatt.) 

 
 

V a d á s z i Béla polgármester előterjeszti az első napirendi pontot. Tájékoztatásul 
elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratában a Magyar 
Államkincstár hiányosságot talált. Az okiratban nem szerepel a megszünetelés 
időpontja, ami 2012. december 31., ezt pótolni kell, és a képviselő-testületnek jóvá 
kell hagynia. Javasolja a megszüntetés időpontjának tekintetében az előterjesztést és a 
határozati javaslatot elfogadni. Javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2013.(I. 15.) határozata 
 
Tárgy:  Szendrőlád Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
megszüntető (átalakító) okiratának kiegészítése 
 
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
Szendrőlád Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
megszüntető (átalakító) okiratát az alábbiakkal kiegészíti: 
 

„8. Megszüntetés időpontja: 
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 2012. december 31.” 

 
 
A megszüntető (átalakító) okirat egyéb rendelkezései továbbra is 
változatlanul érvényben maradnak.  
 

A képviselőtestület elrendeli a módosított megszüntető (átalakító)  
okirat egységes szerkezetbe foglalását és az illetékes szervek felé 
történő továbbítását. 

Felelős: polgármester, aljegyző 
Határid ő: azonnal 

 
 
 
 

II.  N A P I R E N D: 
 

Helyi rendeletek felülvizsgálata 
Előadó: polgármester 

 
(Az előterjesztés és a hozzá kapcsolódó  rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi 2./ sorszám alatt.) 
 
 

V a d á s z i Béla polgármester előterjeszti a következő napirendi pontot, ami alapján 
az eb és állattartási rendeleteket hatályon kívül kell helyezni. A tájékoztatáshoz átadja 
a szót az aljegyző részére.  
 
H o r n y á k n é  Szilasi Melinda aljegyző tájékoztatja a jelen lévőket, hogy az 
Alkotmánybíróság törvénysértőnek tartotta az állattartás helyi szabályozását, ezért a 
továbbiakban az kormányrendeletben került szabályozásra.  A kormányrendelet 
hatálybalépése után a helyi önkormányzatok képviselő-testületei ebben a tárgyban nem 
alkothatnak rendeletet.  Ugyanakkor a kormányrendeletben foglaltak megszegőivel 
szemben a jegyző járhat el hatósági jogkörben.  
 
 
Zsigmondné Kiss Andrea települési képviselő érkezett a képviselő testületi tagok száma 
5 főre emelkedett a határozatképesség továbbra is fennáll. 
 
 
V a d á s z i Béla polgármester az elhangzottak alapján javasolja az ebtartásról szóló 
23/2007.(VII.25.) számú rendelet és Szendrőlád Község Önkormányzatának az 
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állattartás helyi szabályairól szóló 22/2007.(VII.25.) számú rendelet hatályon kívül 
helyezését. Javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotja:  

 
 

Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelete 

 
Szendrőlád Község Önkormányzatának az ebtartásról szóló 23/2007.(VII.25.) 
számú rendelet és Szendrőlád Község Önkormányzatának az állattartás helyi 

szabályairól szóló 22/2007.(VII.25.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
 
Szendrőlád Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket 
rendeli el:  
 

1.§ 
 

(1)  Hatályát veszti Szendrőlád Község Önkormányzatának az ebtartásról szóló 
23/2007.(VII.25.) számú rendelete. 

 
(2)  Hatályát veszti Szendrőlád Község Önkormányzatának az állattartás helyi 

szabályairól szóló 22/2007.(VII.25.) számú rendelete. 
 

2.§ 
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 

Vadászi Béla    Hornyákné Szilasi Melinda  
 Polgármester         Aljegyző  
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Kihirdetve a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztésével 
2013. január 24. -én. 
 
 
             Hornyákné Szilasi Melinda  

    aljegyző 
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V a d á s z i Béla polgármester elmondja, az Észak-magyarországi Regionális 
Vízművek ZRt. megküldte a 2013. évi díjjavaslatát a szennyvízszállításra 
vonatkozóan, amely alapján elkészült a rendelet tervezet. 
 
H o r v á t h  Szilveszter települési képviselő kérdése, nem arról volt szó, hogy nem 
emelnek díjat. 
 
V a d á s z i Béla polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, arról úgy két éve volt 
szó, amikor is az ÉRV ZRt. átvette a szennyvízszállítást. 
 
N o v á k László Zsolt települési képviselő kérdése, mi történik abban az esetben, ha 
nem fogadja el a testület a rendeletet. 
 
V a d á s z i  Béla polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, a vízdíj akkor is 
emelkedik, annyi lesz, amit leírtak. 
 
 
Káló Norbert települési képviselő érkezett, a képviselő testületi tagok száma 6 főre 
emelkedett a határozatképesség továbbra is fennáll. 
 
 
V a d á s z i  Béla polgármester elmondja, ha több hozzászólás javaslat nincs, akkor az 
elhangzottak alapján javasolja rendelet tervezet elfogadását. Javaslatát szavazásra 
bocsátja. 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotja:  

 
 

SZENDRŐLÁD  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2013. (I.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására 
szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 7/2004.(V.01.) számú rendelet 

módosításáról 
 
 

1.§ A rendelet 1.§  (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„1.§ (1)  Szendrőlád Község Önkormányzata elrendeli, hogy a települési     
kommunális szennyvíz és a folyékony hulladék ellátásával és ellenőrzött  
végleges elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatot – 
teljeskörűen és valamennyi ingatlan tekintetében – az Észak-
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magyarországi Regionális Vízművek ZRt. (a továbbiakban: Szolgáltató), 
(Székhely: 3700. Kazincbarcika, Tardonai út. 1.) látja el. 
(2) A szállítással kapcsolatos feltételekről, a szolgáltatás díjáról az 
Önkormányzat a szolgáltatóval külön megállapodást köt. 

 
(3) A folyékony kommunális hulladékot a Szolgáltató eseti megrendelés 
alapján – a megállapodásban rögzítettek szerint – köteles elszállítani. 
 
(4) A Szolgáltató az ellenőrzött elhelyezés érdekében köteles a 
vízszolgáltatóval azonosítható módon az alábbi adatokat napra készen - 
igény és teljesítés függvényében - Kibocsátóként nyilvántartani. 
-  Kibocsátó neve, címe 
-  Elszállított folyékony hulladék mennyisége –szállítás időpontja 
-  Szállítási számla száma  

             -  Szállítást végző azonosítási adatai  
 

(5) A Szolgáltató köteles a szolgáltatás megkezdésétől és szolgáltatás 
megrendelésének módjáról a folyékony kommunális hulladékot 
kibocsátókat részletesen tájékoztatni (hirdetmény, szórólap, stb.).” 

 
2.§ A rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

„ A folyékony kommunális hulladék közszolgáltatási díja 2013. évre 
vonatkozóan: 

 
 ÉRV által szállított kommunális szennyvíz kiemelés, elszállítás és 

ártalmatlanításra történő elhelyezési díj 
           

  
1.) elszállított szennyvízmennyiség díja (gazdálkodó egység részére): 

1.680,-   Ft/m3 + ÁFA 
2.) elszállított szennyvízmennyiség díja (lakossági megrendelők részére): 
  1.345.-   Ft/m3 + ÁFA  

 

3.§ (1) A rendelet egyéb rendelkezései továbbra is érvényben maradnak. 
(2) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 
(3) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti  a települési 

folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására 
szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 7/2004.(V.01.) számú 
rendelet módosítására alkotott 6/2010.(IV.22.) számú rendelet. 

 
Vadászi Béla                Hornyákné Szilasi Melinda  
polgármester                   aljegyző 
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eszközzel, sem pedig anyagi hozzájárulással a szolgálat működtetését 
2013. évben nem támogatja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Belsőellenőrzés 

V a d á s z i Béla polgármester ismerteti, a képviselő-testület tagjaival, hogy miután a 
Kistérségi Hivatal megszűnt, így az eddig általuk ellátott belsőellenőrzési feladatok 
ellátására, ami kötelező feladat, valakit ki kell választani. A kistérségből kivált 
belsőellenőrzési csoport tagjai vállalkozást hoztak létre, s miután évek óta ők látták el 
ezt a feladatot, küldtek egy megkeresést, szerződés javaslattal, miszerint a 
továbbiakban is ellátnák ezt a feladatot. Kérdése elfogadja- e ezt a lehetőséget a 
képviselő-testület. 

H o r n v á k n é Szilasi Melinda aljegyző javasolja a végleges döntés előtt ár 
ajánlatott kérni. 

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetért. 

Miután ehhez a napirendi ponthoz több hozzászólás nincs a polgármester a képviselő-
testületi ülést bezárja. 

K.m.f. 

WtÉc J JpzMM- i, 
Hornyákné Szilasi Melinda 

aljegyző 
Hi 

Horváth Szilveszter 
települési képviselő jegyzőkönyv hitelesítő 


