Ónod Község Képviselő-testülete
2010. december 14-én megtartott
rendkívüli nyilvános ülésén

Megalkotott rendeletek:
15/2010. (XII. 15.) rendelet: az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2006. (X. 13.) rendelet módosításáról
16/2010. (XII. 15.) rendelet: a víziközműből szolgáltatott csatornadíj 2011. évi mértékének
megállapításáról

Meghozott határozatok:
106/2010. (XII. 14.) határozat: 2010. évi költségvetés előirányzat-módosítás elfogadása
107/2010. (XII. 14.) határozat: az önkormányzat III. negyedéves beszámolójának elfogadása
108/2010. (XII. 14.) határozat: az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
(NINCS MEGÍRVA A HATÁROZAT)
109/2010. (XII. 14.) határozat: a 2010. május-júniusi veszélyhelyzet okozta károk következtében állami kártalanításban részesülők megállapodásainak módosítása
(NINCS MEGÍRVA A HATÁROZAT)
110/2010. (XII. 14.) határozat: nyilatkozat a „Köröm és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása”c. KEOP 1.2.0/B jelű pályázat önerő biztosításáról
111/2010. (XII. 14.) határozat:nyilatkozat a „Köröm és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása” c. KEOP 1.2.0/B jelű pályázat nyomán létrejövő létesítmény működtetőjéről
112/2010. (XII. 14.) határozat: BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.
által benyújtott támogatási igény tudomásulvétele
113/2010. (XII. 14.) határozata: a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola pedagógia program
módosításának jóváhagyása

JEGYZŐKÖNYV
Ónod Község Képviselő-testülete
2010. december 14-én megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint – jelen vannak:
- szavazati joggal: Tarnóczi József polgármester, Solymosi Imréné alpolgármester, Gálné
Tatár Mária, Gulyásné Sági Julianna, Horváthné Kádár Judit Katalin, Vida Miklós,
Zavarkó Zoltán.
- tanácskozási joggal: Illés Sándorné jegyző helyettes.
Tarnóczi József polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselők
jelenléti aránya 100 %-os, így a testület határozatképes. Tarnóczi József jegyzőkönyvvezetőnek Jakab Edinát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Solymosi Imréné alpolgármester asszonyt és
Gulyásné Sági Julianna képviselő asszonyt javasolta.
A jegyzőkönyvvezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, a napirendi pontokra tett javaslatot a testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az
alábbiak szerint elfogadta:
1. napirendi pont: 2010. évi költségvetés előirányzat-módosítása
2. napirendi pont: az önkormányzat III. negyedéves beszámolójának elfogadá- sa
3. napirendi pont: a 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása és elfogadása
4. napirendi pont: az állam kártalanítási megállapítások módosítása
5. napirendi pont: „köröm és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás” KEOP-1. 2.0/B
pályázat beadása kapcsán felmerülő teendők megtárgyalása

1. napirendi pont: 2010. évi költségvetés előirányzat-módosítása
Tarnóczi József polgármester: felkérte a pénzügyi bizottság elnökét, Gulyásné Sági Juliannát,
hogy ismertesse a képviselő-testülettel a pénzügyi bizottság döntését.
Gulyásné Sági Julianna, mint pü.-i biz. elnök: tájékoztatott, hogy Ónod Község Önkormányzat pénzügyi bizottsága a 2010. évi költségvetés előirányzat-módosítását megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta, a bizottság javasolta az előirányzat-módosítás elfogadását a képviselőtestület számára.
Tarnóczi József polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a napirendi pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
106/2010. (XII.14.) határozata
Tárgy: 2010. évi költségvetés előirányzat-módosítás elfogadása
Ónod Község Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a 2010. évi költségvetés előirányzat-módosítását.

2. napirendi pont: az önkormányzat III. negyedéves beszámolójának elfogadása
Tarnóczi József polgármester: felkérte Gulyásné Sági Juliannát, a pénzügyi bizottság elnökét,
hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését a III. negyedéves beszámolóval kapcsolatban.
Gulyásné Sági Julianna, mint pü-i biz. elnöke: tájékoztatta a képviselőket, hogy a pénzügyi
bizottság a III. negyedéves beszámolót, annak megtárgyalása után, egyhangúlag elfogadta, a
képviselő-testület számára azt elfogadásra javasolta.
Tarnóczi József polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a napirendi pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
107/2010. (XII.14.) határozata
Tárgy: az önkormányzat III. negyedéves beszámolójának elfogadása
A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót a jelen határozat mellékletébe foglalt tartalommal elfogadja.

3. napirendi pont: a 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása és

elfogadása

Tarnóczi József polgármester: felkérte a pénzügyi bizottság elnökét, Gulyásné Sági Juliannát,
hogy ismertesse a képviselő-testülettel a pénzügyi bizottság döntését.
Gulyásné Sági Julianna, mint pü.-i biz. elnök: tájékoztatott, hogy Ónod Község Önkormányzat pénzügyi bizottsága a 2011. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta és egyhangúlag
elfogadta, a bizottság javasolta a koncepció elfogadását a képviselő-testület számára.
Tarnóczi József polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a napirendi pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi az
alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
108/2010. (XII.14.) határozata
Tárgy: az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

4. napirendi pont: az állam kártalanítási megállapítások módosítása
Tarnóczi József polgármester: ismertette a képviselőkkel, hogy a megállapodások módosítása
pusztán adminisztratív kötelezettség, mivel a megállapodás egyik pontjában feltüntetésre került a 120 000,- Ft., melyet külön elszámolási oszlopban kell szerepeltetni. Ennek oka, hogy
nem részesülhetnek nagyobb támogatásban a károsultak, mint amennyit az állam biztosított,
így az azon felüli rész külön elszámolás keretében kerül elszámolásra. Tehát ez formai változtatás, nem terheli plusz anyagi költség az önkormányzatot. Feltette a kérdést, hogy kíván-e

valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a napirendi pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
109/2010. (XII.14.) határozata
Tárgy: a 2010. május-júniusi veszélyhelyzet okozta károk következtében állami kártalanításban részesülők megállapodásainak módosítása

5. napirendi pont: „Köröm és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás” KEOP-1.2.0/B pályázat beadása kapcsán felmerülő teendők megtárgyalása
Tarnóczi József polgármester: ismertette a képviselőkkel, hogy az előző képviselő-testület
már megadta támogatását a pályázat benyújtására, tehát az ügyben már született döntés, illetve a BORDOSVÍZ Zrt. is ígéretet tett az befizetendő önerő kifizetését illetően, továbbá a működtetésre is kötelezettséget vállal. Határozat formájában kell döntést hozni arról, hogy a
BORSODVÍZ Zrt.-t terheli az önerő, illetve külön határozatban kell rendelkezni arról, hogy a
létesítmény működtetését is vállalja a BORSODVÍZ Zrt. Feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a napirendi pont vitáját és szavazásra tette fel az első kérdést, miszerint támogatja –e az önkormányzat, hogy a pályázati önrészt a BORSODVÍZ Zrt. biztosítsa.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
110/2010. (XII.14.) határozata
Tárgy: a „Köröm és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása”c. KEOP 1.2.0/B jelű pályázat
önerő biztosításáról
A képviselő-testület a „Köröm és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása”című KEOP1.2.0/B pályázat keretében az alábbi nyilatkozatot teszi:
Egyetért azzal, hogy az önerőt 7 440 919,- Ft-ot (azaz hétmillió-négyszáznegyvenezerkilencszáztizenkilenc forintot), a jelenlegi üzemeltető a BORSODVÍZ ZRt. finanszírozza.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Tarnóczi József polgármester: szavazásra bocsátotta a másik kérdése, miszerint elfogadhatóe, hogy a pályázat során létrejövő létesítmény működtetését a BORSODVÍZ Zrt. biztosítja.
A testület egyhangúlag – 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
111/2010. (XII.14.) határozata

Tárgy: nyilatkozat a „Köröm és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása” c. KEOP 1.2.0/B
jelű pályázat nyomán létrejövő létesítmény működtetőjéről
A képviselő-testülete az alábbiak szerint nyilatkozik a „Köröm és térsége szennyvízelvezetése
és tisztítása” című KEOP 1.2.0/B projekt megvalósítása után a támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét a fenntartó BORSODVÍZ ZRt. biztosítja.

6. napirendi pont: képviselői tiszteletdíjak felülvizsgálata
Tarnóczi József polgármester: ismertette, hogy a jogszabályi előírások miatt a korábbiakban
megállapított módon nem adható képviselői tiszteletdíj, így annak felülvizsgálata és módosítása vált szükségessé. Felkérte a pénzügyi bizottság elnökét, Gulyásné Sági Juliannát, hogy
ismertesse a bizottság javaslatát.
Gulyásné Sági Julianna, mint pü-i biz. elnök: elmondta, hogy a bizottsági tagok javaslata a
képviselői tiszteletdíjra havi bruttó 30 000,- Ft., plusz a korábban rendelkezésre bocsátott
szolgálati telefonok. Ezt a mértéket javasolta a pénzügyi bizottság elfogadásra a képviselőtestület számára.
Tarnóczi József polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e valaki hozzászólni az elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett, lezárt a napirendi pont vitáját és szavazásra bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
rendeletet alkotta :

Ónod Község Képviselő-testülete
15/2010. (XII. 15.) rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló
16/2006. (X. 13.) rendelet módosításáról

1. §
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló
16/2006. (X. 13.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) „A képviselők tiszteletdíja bruttó 30 000,- Ft./hó (azaz harmincezer forint per hó)
pénzbeli juttatás, továbbá szolgálati telefon biztosítása a képviselők számára”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. december 1-jétől
kell alkalmazni.

Tarnóczi József
polgármester

Kiss Krisztián
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2010. december 15.

Kiss Krisztián
jegyző

7. napirendi pont: 2011. évi csatornadíjak megállapítása
Tarnóczi József polgármester: elmondta, hogy az alapvető problémát a díj megállapításakor
az a kettőség okozza, hogy részvénytulajdonosok is vagyunk és önkormányzat is egy „személyben”. A kiszabott díjból kell előteremteni például a pályázati önerőt, a hálozat folyamatos fejlesztést igényel, mivel elavult a hálózat és a visszaforgatott víz minősége nem felel meg
az EU-s szabványoknak, így bírságot szabnak ki, azokat is be kell fizetni. Tulajdonképpen a
hálózat fejlesztésével a saját tulajdonunkat fejlesztjük. A közgyűlés egyébként nem emeli a
csatornadíjakat 2011-ben.
Horváthné Kádár Judit Katalin képviselő: kérdése, hogy csatorna díjat mindenki fizet-e vagy
aki nincs rácsatlakozva a hálózatra, annak talajterhelési díjat kell-e fizetnie.
Tarnóczi József polgármester: azoknak a vízdíj számlájukon van feltüntetve ez tétel.
Gálné Tatár Mária képviselő: ha jól tudja, azért van lehetőségük nem emelni a díjon, mert
igényelhetnek rá támogatást.
Tarnóczi József polgármester: igen, ennek a támogatási kérelemnek a beadásához szükséges a
testület jóváhagyó határozata is. Feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az
elhangzottakhoz, mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárta a pont vitáját és szavazásra
bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Ónod Község Képviselő-testülete
16/2010. (XII. 15.) rendelete
a víziközműből szolgáltatott csatornadíj 2011. évi mértékének megállapításáról
Ónod Község Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény
7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú
víziközműből szolgáltatott csatorna díját az alábbiak szerint állapítja meg és teszi közzé:
1. §
Az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott csatornahasználat után a 2. §-ban
megállapított díjat kell felszámolni.
2. §

(1) A Szolgáltató által biztosított csatornahasználat díja: 982,- Ft/m3 + ÁFA (azaz kilencszáznyolcvankettő forint köbméterenként).
(2) Az (1) bekezdésben megállapított díj a vízterhelési díjat és az általános forgalmi adót
nem tartalmazza.
(3) A vízterhelési díjat a szolgáltató az (1) pontban foglalt összegen felül az elvezetett
szennyvíz mennyiség arányában hárítja át a szolgáltatást igénybevevőkre.
3. §
A 2. §-ban megállapított díjjal a gazdálkodó szervezet felé havonta, a lakosság felé szolgáltató saját ütemtervének megfelelően a bekötési vízmérőóra adatai alapján kell számlázni.
A fogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában az 1. sz. melléklet szerinti átalánnyal kell
meghatározni.
4. §
(1) Ezen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendeletben foglaltakat a hatálybalépés utáni szennyvízelvezetés elszámolásánál kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik
egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra.
(3) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ónod Község Képviselőtestületének a víziközműből szolgáltatott csatornadíj 2010. évi mértékének megállapításáról
szóló 21/2009. (XII. 22.) rendelete.

Tarnóczi József
polgármester

Kiss Krisztián
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2010. 12. 15.
Kiss Krisztián
jegyző
Tarnóczi József polgármester: feltette a kérdést, hogy a képviselő-testület által támogatható-e
a Borsodvíz Zrt. támogatási igény benyújtása.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Ónod Község Képviselő-testülete
112/2010. (XII. 14.) határozata
Tárgy: BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. által benyújtott támogatási
igény tudomásulvétele

A képviselő-testület a szolgáltató által kidolgozott, a támogatási kérelemben közölt fajlagos
költség-ráfordítási adatokat elfogadja és tudomásul veszi a támogatási igény bejelentését.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8. napirendi pont: egyéb önkormányzati ügyek
8.1\
Tarnóczi József polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyar Vöröskereszt ünnepélye rendezvényt kíván szervezni, az árvízi támogatásaik kapcsán, melynek keretében Ónodon két család kerül bemutatásra, az általuk támogatottak közül. A gyülekező tizenkettő órakor lesz a hivatal előtt, várja a képviselőket a rendezvényre.
8.2\
Solymosi Imréné alpolgármester: állampolgári kérdést tolmácsolt, mely szerint osztanak újrakezdési támogatást az árvízkárosultak részére, ennek összeg egyszázezer forinttól ötszázezer
forintig terjed, a telefonon érdeklődő kérdése, hogy ezt ki kaphatja, milyen feltételekkel.
Horváthné Kádár Judit Katalin képviselő: tudomása szerint most azok az árvízkárosultak,
akik állami támogatásból lakást vásároltak azok között a COOP zrt alapítványa 100 000,- Ft.os utalványt sorsolt ki, kérdése erről mit lehet tudni.
Tarnóczi József polgármester: az első kérdés kapcsán elmondta, hogy nincs tudomása arról,
hogy Ónodon is lenne ilyen jellegű anyagi támogatás az árvízkárosultaknak, a második kérdés
kapcsán tájékoztatta a képviselőket, hogy a mai napon érkezett a COOP Alapítványtól egy
tájékoztató levél, hogy a holnapi nap folyamán az ónodi COOP áruház parkolójában fogják
átadni ezeket az utalványokat, de pontos részleteket nem tartalmaz a tájékoztató.
8.3\ÉMOP település rekonstrukció az árvíz sújtotta településeken
Tarnóczi József polgármester: elmondta, hogy a „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta
településeken” című ÉMOP-2010-3.1.2/E kódszámú pályázat regisztrációs határideje holnap
jár le, a pályázat benyújtásához előfeltétel a regisztráció, így ez holnap meg fog történni. A
polgármesteri hivatalban az árvíz követekeztében keletkezett károk helyreállítása az elsődleges cél, illetve a funkcióbővítés (kifizető helyiség, illetve elkülönített szerverterem kialakítása.
8.4\ Iskolai pedagógia program módosítása
Gálné Tatár Mária képviselő: a közoktatási törvény alapján a képviselő-testület jóváhagyása
szükséges a pedagógiai program módosításához. A módosítás alapja, hogy több alkalommal is
érkezett szülői megkeresés, hogy legyen ismét érdemjegyes értékelés a második osztályt követően. A tantestület javasolta az érdemjegyes értékelésre való áttérést, melyet az szülők
megkérdezésük alkalmával támogattak. Kéri a képviselő-testület jóváhagyását, hogy a második évfolyamot követően ne a szöveges értékelési mód legyen alkalmazva, hanem az érdemjegyes értékelés.
Solymosi Imréné alpolgármester: javasolta a képviselőknek az elfogadás, véleménye szerint is
ez a célszerűbb.
Tarnóczi József polgármester: feltette a kérdést, hogy kíván-e még valaki hozzászólni az elhangzottakhoz; mivel felszólalásra senki sem jelentkezett lezárt a pont vitáját és szavazásra
bocsátotta a kérdést.
A testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
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113/2010. (XII. 14.) határozata
Tárgy: a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola pedagógia program módosításának jóváhagyása
A képviselő testület jóváhagyja a Lorántffy Zsuzsanna Általános iskola pedagógia programjának módosítását az alábbiak szerint:
Az iskolai nevelők a második évfolyamot követően áttérnek a szöveges teljesítményértékelésről az érdemjegyes teljesítményértékelésre.
Felelős: intézményvezető
Ezt követően a polgármester feltette kérdést, hogy van-e valakinek egyéb közérdeklődésre
számot tartó felvetése, javaslata, kérdése. Mivel közérdeklődésre számot tartó javaslattal, kérdéssel, felvetéssel senki nem élt, megköszönte a képviselők munkáját és bezárta a nyilvános
testületi ülést.

K.m.f.

Tarnóczi József
polgármester

Solymosi Imréné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Illés Sándorné
jegyző h.

Gulyásné Sági Julianna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Melléklet Ónod Község Képviselő-testülete 16/2010. (XII. 15.) rendeletéhez
I. Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe veendő átalány mennyiségei
1. beépített ingatlanok (telkek)
1.1. udvari csappal
40 l/fő/nap
1.2. épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal*
60 l/fő/nap
1.3. mint 1.2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel
75 l/fő/nap
1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal*
65 l/fő/nap
1.5. mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös
80 l/fő/nap
vízöblítéses WC-vel
1.6. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal és
vízöblítéses WC-vel
95 l/fő/nap
1.7. épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal,
vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű
(íürdöhengeres) fürdőszobával
120 l/fő/nap
1.8. mint 1.7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi,
éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel
150 l/fő/nap
1.9. mint 1.8., de központi melegvízellátással, illetőleg nem
korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel
180 l/fő/nap
2. házi kert locsolás
Az ingatlan beépítetlen teiülete, de legfeljebb az ingatlan
terület 50 %-ának alapulvételével.
1 l/m2/nap
3. gépkocsi mosás (tömlővel)
400 l/szgk/hó
4. állatállomány itatása számos állatonként
40 l/db/nap
5. közkifolyókon fogyasztott víz átalány-mennyisége 150 m-es
30 l/fő/nap
körzetben lakók száma szerint
6. A személyi tulajdonban álló -vállalkozáson kívüli - nyaralók,
üdülök, házi kertek esetében az 1/1-3. pontokban megállapított
átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra, ha
idényjellegű az ingatlan üzemeltetése (május-szeptember hónapokra
amennyiben az ingatlan üzemeltetése nem idényjellegű 12 hónapra
kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani.

Kiss Krisztián jegyző: elmondta, hogy a korábban megállapított bruttó 30 000,- Ft./hó természetbeni juttatás, mint tiszteletdíj a hatályos jogszabályoknak nem felel meg. Az 1994. évi
LXIV tv. pontosan szabályozza a természetbeni juttatások körét és ebbe például az étkezési
utalvány adása sem fér bele. A képviselőknek maximálisan adható tiszteltdíj az illetményalap
1,3 szerese, ami bruttó 50 250,- Ft..

