Kivonat
Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. május 4-én tartott rendkívüli üléséről készített
jegyzőkönyvből

62/2010. (V. 04.) számú képviselő-testületi határozat
Megállapodás Kölesd, Kistormás, Kajdacs Község Önkormányzatával a körjegyző
helyettesítéséről
1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Berényi
Istvánnak, Kölesd község polgármesterének, - a Kölesd, Kistormás és Kajdacs
Község Önkormányzata képviselő-testületei nevében írt – megkeresését.
2.) A megkeresés alapján a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Sióagárd-Fácánkert
Községek körjegyzőjét, dr. Varga Katalint, Kölesd-Kistormás-Kajdacs községek
körjegyzője átmeneti távollétének idejére, várhatóan 2010. augusztus 31-ig,
helyettesítés céljából, - a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
21.§ (5) bekezdése alapján - további közszolgálati jogviszony keretében az 1.) pont
szerinti önkormányzatok helyettes jegyzőként kinevezzék.
3.) A képviselő-testület hozzájárul, hogy átmenetileg, a helyettesítés időtartamára a
körjegyző a 2000. január 12-én kelt, a körjegyzőség létrehozásáról és fenntartásáról
szóló megállapodás 7. pontjától eltérő időpontban és időtartamban tartson
ügyfélfogadást, illetve dolgozzon a körjegyzőség sióagárdi és fácánkerti irodáiban.
Felelős: Háry János polgármester az értesítésért
Határidő:2010. május 5.

Háry János sk.
polgármester
A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2010. május 5.
dr. Varga Katalin
körjegyző

dr. Varga Katalin sk.
körjegyző
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63/2010. (V. 04.) számú képviselő-testületi határozat
az óvoda eresz-csatornájának felújításáról
1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda eresz-csatornájának
felújításával egyetért, és felhatalmazza Háry János polgármestert, hogy az óvoda
vizesblokk felújítására – a 2009. évi pénzmaradványból - tervezett előirányzat
terhére 300.000 forint összegig az előterjesztés szerinti munkát rendelje meg, és
végeztesse el.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti előirányzat
módosítást a 2010. évi költségvetés módosításakor terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Háry János polgármester
Határidő: 2010. december 31.

Háry János sk.
polgármester
A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2010. május 5.
dr. Varga Katalin
körjegyző

dr. Varga Katalin sk.
körjegyző
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64/2010. (V. 04.) számú képviselő-testületi határozat
Széchenyi emléktábla elhelyezéséről
1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy Széchenyi
István életművének tiszteletére emléktáblát helyez el a Sióagárdi Óvoda Széchenyi
utcai homlokzatán az alábbi szövegezéssel:
Gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar halálának 150. évfordulója alkalmából
állíttatta Sióagárd község lakosságának támogatásával a település képviselőtestülete 2010. évben.
2.) A képviselő-testület felkéri Háry János polgármestert, hogy az emléktábla méltó
kivitelezése, és az előterjesztés szerinti vállalkozói támogatás iránt intézkedjék.
3.) A képviselő-testület elhatározza, hogy a település többi utcájának nevet adó, a magyar
történelem vagy a művészeti élet kiemelkedő alakjai iránti tiszteletét a jövőben
hasonló emléktáblákon örökíti majd meg.
Felelős: Háry János polgármester
Határidő: 2010. szeptember 30. – az emléktábla avatására

Háry János sk.
polgármester
A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2010. május 5.
dr. Varga Katalin
körjegyző

dr. Varga Katalin sk.
körjegyző
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65/2010. (V. 04.) számú képviselő-testületi határozat
a Family Frost Kft. –nek a mozgóbolti hangjelzés megtiltásával kapcsolatos képviselőtestületi határozatra érkezett beadványáról
1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta – a dr. Mátyás
László Ügyvédi Iroda által képviselt - Family Frost Kft-nek a mozgóbolti
hangjelzéseket megtiltó, 57/2010. (IV.13.) számú képviselő-testületi határozatra,
2010. május 3-án érkeztetett beadványát.
2.) A képviselő-testület a beadványban foglalt indokok alapján, annak részben helyt adva
visszavonja a kifogásolt 57/2010. (IV.13.) számú határozatát.
3.) A képviselő-testület egyúttal kifejezi azon szándékát, hogy a település lakóinak a
pihenéshez való, (Alkotmány 70/B.§ (4) bekezdése) és a lehető legmagasabb szintű
lelki és testi egészséghez (Alkotmány 70/D.§ (1) bekezdése) való alkotmányos
jogának érvényesülését Sióagárd község illetékességi területén, a szintén a Magyar
Köztársaság Alkotmányában biztosított vállalkozás jogának és a gazdasági verseny
szabadságának tiszteletben tartásával, az erre felhatalmazást adó törvényi
rendelkezések alapján önkormányzati rendeletalkotással kívánja biztosítani.
4.) A 3. ) pont alapján a képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a közterületen
történő értékesítési tevékenységhez kapcsolódó hirdetés és figyelemfelhívás céljára
szolgáló hangosító eszköz használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet
tervezetét, a helyi önkormányzatnak a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 46.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatköre
alapján készítse el, és terjessze a képviselő-testület elé. Ennek során legyen
figyelemmel a Kt. 48.§ (1) bekezdésére, mely szerint a települési önkormányzat
képviselő-testülete

önkormányzati

rendeletben

–
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vagy

kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben – illetékességi területére a
más
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kizárólag
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mértékben

korlátozó

környezetvédelmi előírásokat határozhat meg.
5.) A képviselő-testület kifejezi továbbá álláspontját a beadványban hivatkozott, a
környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.)

Korm. számú rendelet 4.§-a szerinti hatósági hatáskörrel kapcsolatban, mely az
egyedi ügyekben eljáró környezetvédelmi hatóságra vonatkozik. A képviselőtestület jelen ügyben nem környezetvédelmi hatósági hatáskörben jár el, hanem a Kt.
szerinti, a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai körébe tartozó
normatív szabályozó hatáskörében. Ilyenként azonban a képviselő-testület egyetért a
beadványt előterjesztővel abban, hogy e hatáskörében a 3.) pontban kifejtett célt
önkormányzati rendeletalkotással, és nem képviselő-testületi határozattal kell
elérnie.
6.) A képviselő-testület kifejti továbbá, hogy a 4.) pont szerint megalkotni tervezett
önkormányzati rendeletben a megkülönböztetés alkotmányos tilalmát figyelembe
véve állapítja meg a szabályozás tárgyát és alanyát. Eszerint figyelembe veszi az
Alkotmánybíróság többször kifejtett álláspontját, mely szerint nem sérül az
Alkotmány 70/A. §-a – amennyiben a megkülönböztetés nem alapjogra vonatkozik
-, ha a jogalkotó összehasonlítható helyzetben lévő jogalanyok között nem tesz
megkülönböztetést, illetve ha az összehasonlítható helyzetben lévő jogalanyok
közötti különbségtételnek tárgyilagos megítélés szerint ésszerű indoka van. A
tervezett szabályozást minden közterületen értékesítést folytatóra azonos módon
kívánja megállapítani a képviselő-testület, mely így nem jelent megkülönböztetést a
szabályozással érintett alanyok vonatkozásában.
7.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy keresse meg az érintett, jelenleg a
község területén ilyen kereskedelmi tevékenységet gyakorlókat, illetve a helyi
lakosokat, velük a tervezett szabályozásról egyeztessen annak érdekében is, hogy a
közterületi értékesítést igénybe vevőknek az ellátáshoz fűződő érdeke a szabályozás
során érvényesülhessen.
Felelős: dr. Varga Katalin körjegyző
Határidő: 2010. szeptember 30.

Háry János sk.
polgármester
A kivonat hiteles.
Sióagárd, 2010. május 5.
dr. Varga Katalin
körjegyző

dr. Varga Katalin sk.
körjegyző

