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VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 28.-ÁN 

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK 
 
 
                                       a./ JEGYZŐKÖNYV, 
                                       b./ TÁRGYSOROZATA 
       c./    HATÁROZATA  57./2014/ VII.28./  

    d./    RENDELETEI  8-9./2014/ VIII.4./  
 

 
 

N A P I R E N D I    J A V A S L A T 
 
 
 
1./ Kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére benyújtott pályázatok elbírálása,                                    
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás rendelet módosítása 
 
  előadó: Korán István Attila polgármester 
 
2./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása  

 
előadó:  polgármester 

 
 
3./ INDÍTVÁNYOK JAVASLATOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vatta, 2014. július 28. 
 

                                                                                 

 

 

                                                                                           Korán István Attila 

                                                                                               Polgármester         
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53. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült,         Vatta Község Képviselő Testületének 2014.július 28-án hétfőn    
                             10.00. órakor megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye,         Önkormányzati Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:         Korán István Attila polgármester,  K. Tóth János alpolgármester, Birinyi 

László,Vas Béla, Veréb József képviselők. 
                     
Meghívottként részt vett:  Kiss Zoltán jegyző, jegyzőkönyvvezető, tanácskozási joggal 
 Tankó László Mezőkövesdi VG ZRt munkatársa 
Ülésről igazoltan távol maradt: -------------------------------------- 
 
Korán István Attila polgármester köszöntötte képviselő-testületi tagokat. 
Az ülés határozatképességét megállapította, mivel a 5 képviselő-testületi tagból 5  megjelent, 
így azt határozatképessé nyilvánította és megnyitotta.  
 
A meghívón kiküldött napirendi pontok nem módosultak. 
A szavazásban 5 képviselő vett részt. 
Képviselő testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a kiküldött 
napirendet. 
 
T Á R G Y,   1 tsp. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére benyújtott pályázatok 
elbírálása, Kéményseprő-ipari közszolgáltatás rendelet módosítása 
  
Előadó: Korán István Attila polgármester 
 
A polgármester a napirend felett a vitát megnyitotta. 
Az előterjesztés és a határozat tervezetet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A szavazásban 5 képviselő vett részt.  
 
A testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta, rendeletet alkotta: 
 

57/2014./VII.28./ 
 

h a t á r o z a t a 
 

Vatta Községben kéményseprő-ipari tevékenység 
 

közszolgáltatójának kiválasztására 
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54. 
A Képviselő-testület: 
 

1. A kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátására az önkormányzat által kiírt pályázatra              
kettő ajánlat érkezett. 
- Borsodi Kéményseprő KFT. Székhely: 3525, Miskolc, Városház tér 8. 
- Mezőkövesdi VG Zrt. Székhely: 3400, Mezőkövesd, Dózsa György út 2. 
 

2. A beérkezett ajánlatokat megtárgyalta, és az alábbiak szerint döntött: 
 

- A Borsodi Kéményseprő KFT. Ajánlatát a Képviselő testület nem támogatja 
 

Indokolás:  
- Mivel olyan szolgáltatási díjakat állapítottak meg, amelyek nem fedezik a    
szolgáltatás     ellátását, pályázatuk nem felel meg az általunk vázolt 
„biztonságos… feladat ellátás…” feltételének. 
- Olyan szolgáltatót szeretnénk választani, amely önerőből képes ellátni a 
feladatait. 
- Önkormányzatunk költségvetésében nincs a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
támogatására fenntartott keret 

 
-   A Mezőkövesdi VG ZRt. Pályázatát támogatja, és megbízza 5 év időtartamra 

Vatta     Község Önkormányzat igazgatási területén a Kéményseprő Ipari 
Közszolgáltatás ellátására 

 
                Indokolás:  

  - Az Önkormányzat által vázolt „biztonságos… feladat ellátás…” feltételének 
megfelel. 

 
    3.   Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására 

 

8/2014./VIII.4./ 
 

r e n d e l e t e 
 

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló  
 

rendelet módosítása 
 

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. (továbbiakban Mötv.) 13.§ (1) bekezdésének 2. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
2012. évi XC. törvény 13.§-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A rendelet 5.§-a a (3) bekezdéssel egészül ki: 
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55. 
„ (3) Vatta község közigazgatási területén kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására a 
Mezőkövesdi VG. Zrt.( 3400 Mezőkövesd, Dózsa György út 2.) jogosult 2015. január 1-től—
2020. december 31-ig.” 
 
A rendelet kiegészül az 1. számú melléklettel: 
 
(A jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

2.§ 
 

(1) E rendelet 2015. január 1-én lép hatályba 
 
TÁR G Y, 2 tsp. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 
 
 Előadó: Korán István Attila polgármester 
 
A polgármester a napirend felett a vitát megnyitotta. 
Az előterjesztés és a rendelet tervezetet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A szavazásban 5 képviselő vett részt.  
 
A testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött és a 
következő rendeletet alkotta: 
 
 

9/2014./VIII.4./ 
 

r e n d e l e t e 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet  

módosítása 
 
 
Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja: 
                                                                            1.§ 
 
Vatta Község Önkormányzat 14/2013(XI.6.) számú a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendeletének 2.§ -
át (közszolgáltatás rendje, módja) kiegészíti a (9) bekezdéssel: 

 
 
„(9) Az önkormányzat 139/2013.(X.29.) határozatával Szilágyi György (3422 Bükkábrány, 
Deák Ferenc út 20.) adószám:62532460-2-25 nyilvántartási szám: 1843073 bízza meg Vatta 
Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék ideiglenes  
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56. 
tárolására szolgáló - az ingatlan tulajdonosoknál lévő – létesítmények (szennyvízaknák) 
kiürítésére, tartalmának elszállítására.  

a.) A teljesítés helye Vatta Község közigazgatási területe. A hulladék részben aszfaltos, 
részben kőzúzalékos utakon szállítható. A település lakossága ~ 937 fő. 

b.) A szerződést a Felek 1 évre kötik, szerződéses viszonyuk 2014. december 31. napján 
megszűnik. 

c.) A közszolgáltató a közszolgáltatást köteles folyamatosan a község közigazgatási 
területén teljes körűen ellátni. 

d.) A közszolgáltatás rendszeres tartályos gyűjtés, igény szerint végzi a szállítást. 
e.) A közszolgáltatás teljesítéséhez 1 db saját tulajdonú (IVECO Eurocargo frsz.: KZD-

924) típusú szippantót használ.” 
 
                                                                         2.§ 
 

4.§ 
Záró rendelkezések 

 
Ez a rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.  
 
T Á R G Y,   3 tsp.  INDÍTVÁNYOK, JAVASLATOK 
 
 
Több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.  
 
 
 
             Korán István Attila                          Kiss Zoltán           
                            polgármester         jegyző         
 


