Képviselőtestület
Aszaló

Szám: 1-3/2014.

Jegyzőkönyv

Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. április 10 napján 15
órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.
Jelen vannak: Árvai Károly polgármester, Tamás Bertalan alpolgármester, Bodnár
Csaba, Oscsenda Szabolcs, Surányi Gábor képviselőtestületi tagok.
Meghívottak közül jelen vannak:
Saminé Matlák Magdolna jegyző
Távolmaradt: Homonnay Gábor, Dr. Mészáros István testületi tagok
Árvai Károly polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a
megválasztott 7 képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes,
azt megnyitja.
Előterjeszti napirendi javaslatát.
Képviselőtestület napirendet a javaslatnak megfelelően fogadja el.
Napirend
1.) Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámoló.
Előadó: Polgármester
2.) Indítványok, bejelentések.

Napirend tárgyalása
Képviselőtestület 1. napirendi pont keretében az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tárgyalja.
Kérdések:
Bodnár Csaba testületi tag kérdezi hogyan változik a hulladékszállítás díja, miután
változott a közszolgáltató. Kell e fizetni a szelektív hulladékgyűjtésért.
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Iparűzési adó bevételből 2014-ben is annyi várható, mint az előző évben vagy
sikerült új vállalkozókat meggyőzni.
Árva Károly polgármester elmondja a közszolgáltató eddig még nem számlázott, a díj
valószínű ugyanannyi maradt, csak a kukák száma csökkent. Kértünk az
egyedülállók részére 60 literes kukákat, de erre még nem reagált a cég.
A szelektív hulladékgyűjtésért nem kell fizetni.
Bodnár Csaba testületi tag kérdezi a többlettámogatásból, amit az önkormányzat
kap, mi fog megvalósulni.
Árva Károly polgármester a székeket ki kellett venni belőle, mivel nem a
beruházáshoz kapcsolódó eszközvásárlás, helyette járdafelújítás került be a
támogatási igénybe, a Bécsi illetve Kassai út egy-egy szakaszán.
Bodnár Csaba testületi tag kérdezi az erdőtelepítésre csak a telepítés évében
kaptunk támogatást vagy a továbbiakban is a művelésre.
Árva Károly polgármester az erdőtelepítés közmunkaprogram keretében valósult
meg, és csak a telepítés évében kaptunk rá fedezetet.
A továbbiakban javasolja a beszámoló és a rendelet-tervezet elfogadását.
A döntéshozatalban 5 fő vesz részt.
Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 5 igen szavazattal a beszámolót
elfogadja és következő rendeletet alkotja:
Aszaló község Önkormányzat
Képviselőtestületének
3/2014. (IV.15.)
Önkormányzati Rendelete
A 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
(Rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz)

Képviselőtestület 2. napirendi pont keretében indítványokat, bejelentéseket tárgyal.
Árvai Károly polgármester ismerteti a „Vagyonkezelési szerződés megkötése és

közszolgáltatási szerződés módosítása a Miskolc Térségi Konzorcium képviseletében
eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzat
valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft, mint közszolgáltató között” című előterjesztést.
Javasolja annak jóváhagyását.
A döntéshozatalban 5 fő vesz részt.
Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
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Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének
10/2014. (IV.10.) Kt. határozata

Vagyonkezelési szerződés megkötése és közszolgáltatási szerződés
módosítása a Miskolc Térségi Konzorcium képviseletében eljáró
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor
Önkormányzat valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft, mint
közszolgáltató között
Aszaló Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 1. melléklete
szerint jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Vagyonkezelő közötti
Vagyonkezelési szerződés megkötését és a Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés módosítását.
A Testület megállapítja, hogy a szerződés érvényes létrejöttéhez a két fél
által történő aláíráson túl az alábbi feltételek teljesülése szükséges:
- Miskolc Térségi Konzorcium összes Tagönkormányzata képviselő
testületének jóváhagyása,
- NKEK Nonprofit Kft. jóváhagyása,
- Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsának jóváhagyása,
- MiReHuKöz Nonprofit Kft. Taggyűlésének jóváhagyása
- Közjegyző által készített okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett
magánokiratba történő foglalás.
A Képviselő-testület felhatalmazza Aszaló község Polgármesterét, hogy a
Konzorciumi Tanács ülésén és a MiReHuKöz Nonprofit Kft. taggyűlésén a
vagyonkezelési szerződés létrejöttét és a Közszolgáltatási szerződés
módosítását támogató szavazatát leadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Saminé Matlák Magdolna jegyző indítványozza a szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló rendelet módosítását.
Képviselőtestület az indítványt megtárgyalta.
A döntéshozatalban 5 fő vesz részt.
Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 5 igen szavazattal az alábbi
rendeletet hozza:
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Aszaló község Önkormányzat
Képviselőtestületének
4/2014.(IV.15.) Önkormányzati Rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III.tv.
rendelkezései szerint nyújtandó egyes szociális ellátási formák
megalkotásának helyi szabályairól szóló 6/1997. (IV. 24.) rendeletének
módosításáról.
(Rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz)

Árvai Károly polgármester ismerteti az Encs-i Rendőrkapitányság, az Abaúj
Bűnmegelőzéséért Alapítvány valamint az Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány
támogatási kérelmét. Javasolja a szervezetek támogatását.

Képviselőtestület az indítványt megtárgyalta
A döntéshozatalban 5 fő vesz részt.
Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatokat hozza:

Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének
11/2014. (IV.10.) Kt. határozata
Encs-i Rendőrkapitányság támogatásáról
Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestülete az Encs-i
Rendőrkapitányság részére egyszeri 10.000 Ft támogatást biztosít a
2014.. évi költségvetéséből.
Testület felhívja Polgármestert, hogy a fenti összeg átutaltatásáról
gondoskodjon az Encs-i Rendőrkapitányság részére.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. május 10.

Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének
12/2014. (IV.10.) Kt. határozata
Abaúj Bűnmegelőzéséért Alapítvány támogatásáról
Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestülete az Abaúj
Bűnmegelőzéséért Alapítvány részére egyszeri 10.000 Ft támogatást
biztosít a 2014.. évi költségvetéséből.
Testület felhívja Polgármestert, hogy a fenti összeg átutaltatásáról
gondoskodjon az „Abaúj Bűnmegelőzéséért” Alapítvány 5460011916000638 sz. számlájára.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. május 10.
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Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének
13/2014. (IV.10.) Kt. határozata
Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány támogatásáról
Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestülete az Abaúj
Tűzvédelméért Alapítvány részére egyszeri 10.000 Ft támogatást
biztosít a 2014.. évi költségvetéséből.
Testület felhívja Polgármestert, hogy a fenti összeg átutaltatásáról
gondoskodjon az „Abaúj Tűzvédelméért” Alapítvány 5460014014000546 sz. számlájára.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. május 10.

Árvai Károly polgármester ismerteti Kiss Józsefné szikszói lakos kérelmét, melyben
az Aszalói Önkormányzat 1/2-ed részben tulajdonát képező, 1653. helyrajzi számú,
2077 m2 területű, 2,53 aranykorona értékű zártkerti ingatlant szeretné
megvásárolni. Az ingatlan résztulajdonosai is eladják részére.
Kérelmező az ingatlanért 17 e/Ft/ak. összeget ajánlott fel, javasolja ezen vételárért
értékesíteni.
A döntéshozatalban 5 fő vesz részt.
Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének
14/2014. (IV.10.) Kt. határozata
Zártkerti földingatlan eladása
Aszaló Község Önkormányzatának képviselő-testülete
Kiss Józsefné szikszói lakos részére az Aszalói
Önkormányzat 1/2-ed részben tulajdonát képező, 1653.
helyrajzi számú, 2077 m2 területű, 2,53 aranykorona
értékű zártkerti ingatlant 17.000 Ft/ak vételárért
értékesíti. Az adás-vételi szerződéssel kapcsolatos
mindenféle költség a vevőt terheli.
Testület felhatalmazza polgármestert a szerződés
megkötésére.

Árvai Károly polgármester elmondja, testvértelepülésekkel még nem próbálta meg
felvenni a kapcsolatot, de szeretné meghívni május 2-ára a felújított művelődési ház
átadási ünnepségre.
Erre az alkalomra próbáltak összeállítani egy kulturális műsort, melyhez az
alpolgármester nyújtott segítséget.
Az épületet , Dr Mengyi Roland Megyei Közgyűlés Elnöke adná át, utána Jakab
István aszaló szülöttje festőművész képkiállítása, majd kultúrműsorok különböző
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korosztályoknak, bábelőadás, fügödi énekkar, forrói néptánc csoport, majd operett és
nosztalgia slágerek. Gyerekek számára arcfestés, gyöngyfűzés stb. lenne.
Meghívandók köre: tervező, kivitelező, pályázatíró stb.
Képviselőtestület fentiekkel egyhangúlag egyetért.
Árvai Károly polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 17,30 órakor
berekeszti.

Kmft

Árvai Károly
Polgármester

Saminé Matlák Magdolna
jegyző

