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JEGYZŐKÖNYV 

 
Rendelet:  Tárgy:  
11/2010.(XII.17.) Önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért 

fizetendő díjról szóló rendelet módosítása 
12/2010.(XII.17.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet 
módosítása. 

 
Határozat: Tárgy: 
191/2010.(12.16.) ÉRV Zrt. vízszolgáltatás fajlagos költségeinek elfogadása 
192/2010.(12.16.) Karácsonyi csomagok készítése megállapítása a lakosok részére 
193/2010.(12.16.) GARANCIA Biztosító 2011. évre vonatkozó vagyonbiztosítási 

ajánlatának elfogadása 
194/2010.(12.16.) ELMŰ-ÉMÁSZ 2011. évre vonatkozó ajánlatának elfogadása 
 
 
Készült: A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 16-án 
a Terpes Község Házában megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária  polgármester 
  Kapczát László alpolgármester 

Szamkó Gábor  képviselő 
Maruzs Tamásné  képviselő 
Juhász Gábor Péter képviselő 

    
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyző 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a testület 
határozatképes. Javaslatot tett a napirendi pontokra az alábbiak szerint: 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz 
díjának megállapítása 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 

2. Gépjárműadó, helyi iparűzési adó 
előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 

3. Szemétszállítási díj mértékének megállapítása 
                        előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 

4. Karácsonyi Ünnepségekkel kapcsolatos teendők 
                       előadó: Zvaráné Béres Mária polgármester 

5. Egyebek 
6. Szociális kérelmek /zárt ülés/ 

 
A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
1./  Önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz díjának megállapítása 
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Zvaráné Béres Mária  polgármester az ivóvíz-szolgáltatás 2011. évi  ráfordításairól 
készített kalkulációt és a díjjavaslatot terjesztette a képviselő-testület elé. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

TERPES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL ŐTESTÜLETE 
11/2010.(XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 
az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról 

szóló rendelet módosításáról. 
 

Terpes  Község Önkormányzata Képviselőtestülete az árak megállapításáról szóló az 
árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Tv. 7. § (1) bek., 11. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 
I. fejezet 

Általános rendelkezések 
1. §. 

 
Terpes Község Önkormányzata az  ivóvíz szolgáltatás díjáról szóló 48/2008.(12.30.)  
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

II. fejezet 
Módosító rendelkezések 

 
2. §. 
 

A rendelet 3. §-a az alábbira módosul: 
 

„3. § (1)  Az ivóvíz szolgáltatás díja 871 Ft/m3+ áfa 
 (2) A lakosság által fizetendő szolgáltatás díja azonos a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Miniszter által meghatározott küszöbértékkel. 

 
III. fejezet 

Záró rendelkezések 
3. §. 

 
E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba, és  kihirdetését követő napon hatályát veszti. 

 
T e r p e s, 2010. december 16. 

 
 
 

Zvaráné Béres Mária                                     Tarjányi Lászlóné  
                  polgármester                                                körjegyző 

 
A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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191/2010.(12.16.) önkormányzati határozat 
Terpes Község Önkormányzata Képviselőtestülete igazolja, hogy 
az ÉRV Zrt. által készített  támogatási kérelemben közölt 
ivóvízszolgáltatás fajlagos költség-ráfordítási adatok a KvVM 
rendeletben szereplő feltételeknek megfelelő tartalmúak.  
A támogatási igény bejelentését – a csatolt tartalommal - a 
képviselőtestület tudomásul vette. 
Egyúttal kötelezettséget vállal az önkormányzat arra, hogy a 
fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetőleg a Tárcaközi 
Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati 
jogcímen meghatározott összeget tárgyi eszközök fenntartására, 
fejlesztési hitellel kapcsolat adósságszolgálatra fordítja. 
Felhívja az önkormányzat a polgármestert, hogy fentiekről az 
ÉRV Rt-t értesítse. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 

 
2./  Gépjárműadó, helyi iparűzési adó 

 
Zvaráné Béres Mária polgármester elmondta, hogy a gépjárművekre kivetett adók 
befizetése folyamatosan történik. 

3./  Szemétszállítási díj mértékének megállapítása 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a szemétszállítási 
díj mértékének  5 %-os csökkenéséről kapott értesítést a szolgáltató PEVIK Kft-től. 
Szavazásra tette fel a módosításról készült rendelet tervezetet. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi  rendeletet alkotta: 
 

TERPES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL ŐTESTÜLETE 12/2010.( 
XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE  

 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló rendelet módosításáról. 

 
Terpes Község Önkormányzata Képviselőtestülete   a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

1.  §.  
 

Terpes  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett 
köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 6/2009.(05.28)  rendeletét 
az alábbiak szerint módosítja: 

II. fejezet 
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Módosító rendelkezések 
2. §.  

 
A  rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete  lép. 
 

III. fejezet  
Záró rendelkezések  

3. §.  
E rendelet 2011. január 1-én  lép  hatályba és a  hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti.  
 
T e r p e s,  2010. december 16. 
 
                   Zvaráné Béres Mária                                              Tarjányi Lászlóné  
                           polgármester                                                      körjegyző 
 

1. melléklet 
 

A szolgáltató szállítóeszközéhez, szilárd hulladék 
elszállításához rendszeresített gyűjt őedények  díjszabása 

Edény mérete Ürítési díj  

Ft/alkalom 
110-120 literes gyűjtőedény  229 Ft 
60 l-es edény 160,30 Ft 
60 l-es zsák 192,36 Ft 
240 l-es edény 412,2Ft 
1100 l-es edény 2290 Ft 
45 m3 konténer 7831,8 Ft   
A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! 
 
 
 
 

 
 

4. Karácsonyi ünnepségekkel kapcsolatos teendők 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester elmondta, hogy az idei karácsonyi ünnepséget 
szerény keretek között javasolja megrendezni. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
Vöröskereszt egri szervezetétől kapott 14.000  Ft-hoz kiegészítésként javasol 20 e Ft-ot. 
Az így kapott összeg elég lesz arra, hogy családonként tartós élelmiszerekből – tea, 
szemlemorzsa, liszt, tészta, keksz -  álló csomagot kapjanak Terpes lakosai 500.- 
Ft/háztartás értékben. Kültéren fenyőt díszíteni nem javasol. A karácsonyi ünnepségen 
fellép a hagyományőrző asszonykórus, melynek időpontja december 22-én 15 óra.  
 
Juhász Gábor képviselő elmondta, hogy véleménye szerint mégiscsak legyen kint 
feldíszítve egy fenyő karácsonyra. Tulajdonában van egy nagy teljesítményű reflektor, 
amit felajánl az emlékmű megvilágítása céljára. 
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Zvaráné Béres Mária polgármester emlékeztetett arra, hogy tavaly a hosszabbítót 
ellopták ismeretlen tettesek, ezért javasolta, hogy az idén ne legyen kint díszítés. 
Feltette szavazásra, hogy 20.000 Ft értékben vásároljanak élelmiszert ajándékozás 
céljából. 
 
A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

192/2010.(12.16.) önkormányzati határozat 
 
Terpes Község Önkormányzata 20.000.- Ft felhasználását 
határozza el, ajándékozás céljából.  
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy az 
ajándékcsomagot megvásárlásával és elkészítésével. 
 
Határidő: 2010. december 22. 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 

5./ Egyebek 
 
 

Zvaráné Béres Mária polgármester a GARANCIA Biztosító ajánlatát terjesztette a 
képviselő-testület felé, amelyben a 2011. évre vonatkozóan tett ajánlatot. A képviselő-
testület az ajánlatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 

193/2010.(12.16.) önkormányzati határozat 
 

Terpes Község Önkormányzata a GARANCIA Biztosító 2011. 
évre vonatkozó vagyonbiztosítási ajánlatát elfogadja azzal a 
módosítással, hogy a túlfeszültségre vonatkozó tételt nem kéri. 
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert a szerződés 
aláírásával. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 
 

Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Petőfi út ügyében 
Terpes számára kedvező döntés született. Szajla a döntést megfellebbezte. 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a határvonalat hibásan a Földhivatal jelölte 
be az 1987-ben történt földrendezés során. A hiba korrigálását kérte Terpes, ami 
megtörtént a földhivatal részéről, de ezt fellebbezte meg Szajla annak idején.  
 
Zvaráné Béres Mária polgármester rámutatott, hogy Szajla nem azt vitatja, hogy a 
Petőfi út Terpesé volt, hanem azt mondja, hogy ha lehet Szajláé is, miért nem legyen az 
övé. 
 
Zvaráné Béres Mária polgármester az ELMŰ-Émász  2011. éves díjkalkulációját 
terjesztette a képviselő-testület felé. 
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A testület az előterjesztést megtárgyalta és egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

194/2010.(12.16.) önkormányzati határozat 
 
Terpes Községi Önkormányzat elfogadta az ELMŰ-Émász 2011. 
évre vonatkozó ajánlatát, amely 2 %-os emelést tartalmaz. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zvaráné Béres Mária polgármester 
 
 

Tarjányi Lászlóné körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy törvényességi 
észrevétellel élt a Közigazgatási Hivatal a 2010. október 12-i testületi ülés kapcsán. 
Észrevételezte, hogy az alpolgármester tiszteletdíja nem a jogszabályok szerint került 
megállapításra. (ismertette az észrevételt) Javasolta, hogy az alpolgármester kérelmét – 
melyben kéri a jogszabálytól eltérő tiszteletdíj megállapítást – küldjék meg a Hivatal 
felé. 
 
A képviselők a javaslattal egyhangúlag egyetértettek.  
 
Zvaráné Béres Mária polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a játszótérrel 
kapcsolatban nem érkezett szerződéskötésre felhívás, a kivitelezővel kell felvenni a 
kapcsolatot, jelen esetben a Horuczi 97 Kft-vel. 
 
Tarjányi Lászlóné körjegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a későbbiekben a közös 
testületi üléseknek meg kell előzniük az önkormányzati testületi ülések időpontját a 
költségvetést tárgyaló ülések tekintetében. Megjegyezte, hogy ez eddig is így történt. 
 
Több hozzászólás nem lévén, Zvaráné Béres Mária polgármester zárt ülést rendelt el. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
Zvaráné Béres Mária     Tarjányi Lászlóné 
     polgármester          körjegyző 


