Felsılajos Község
Önkormányzata
II/33/26/2013.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2013. december 13.

Az ülésen hozott rendelet és határozat száma és tárgya:

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2013. (XII. 16.) önkormányzati
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról

65/2013. (XII. 13.) ÖH.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése
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Jegyzıkönyv

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-án 09.30
órakor a Faluházban megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Majoros István, Makainé Antal Anikó. Kun János
alpolgármester, Czigány Lajos képviselı elıre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön.
A Képviselı-testület létszáma összesen 3 fı.

Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Balogh László jegyzı
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens

Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli ülésünkön
megjelent. Megállapítom, hogy az ülés 3 fıvel határozatképes, Kun János alpolgármester, Czigány
Lajos képviselı elıre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön.
A meghívóban egy napirendi pont szerepel, kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan
más javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirendi ponttal, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi napirendi pontot fogadta el:

Napirend
1.

Elıterjesztı

I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése
Juhász Gyula
II. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének…/2013.(…) polgármester
önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.
23.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. napirendi pont:
I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése
II. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének…/2013.(…) önkormányzati
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Juhász Gyula polgármester: November 28-án történt egy tulajdonrész vásárlás az Izsák-kom Kftben, a szerzıdés alá lett írva Izsákon, most pedig a közszolgáltatási szerzıdést kell elfogadnunk,
ahhoz, hogy a hulladékszállítás zavartalanul tudjon tovább mőködni. Úgy érzem, hogy nagyon jó
helyre kerültünk, nagyon korrekt cég az Izsák-kom. Most 9 település csatlakozott újonnan, és
mindenki egyformán gondolkozik. Sikerült elérni azt, hogy már december 15-tıl ı legyen a
közszolgáltatónk, így megoldódott az utolsó két hétre is a hulladékszállítás. A szerzıdés legfeljebb 10
évre köthetı, én két évet javasolnék, hiszen ennyi idı alatt látjuk azt, hogy megfelelıen mőködik-e a
dolog. Az anyagban az is le van írva, hogy késıbb felül kell majd vizsgálni a rendeletünket, most csak
módosítunk rajta. Egy kérdésem lenne, mégpedig, hogy a szerzıdés 2. oldalán, a 1.d) pontjában a
következı szerepel: „az elhagyott, illetve ellenırizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot
összegyőjti, elszállítja és gondoskodik a hulladék kezelésérıl, ha erre a települési önkormányzattal
megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdése kiterjed, külön szerzıdés rögzíti részletes
szabályait” Ha most találunk valahol elhagyott szemetet ez vonatkozik rá?
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Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens: Ebben az esetben eseti díjat számolnak fel,
ez az önkormányzatot terheli. Ha például valakinek a telkén van szemét, és nem akarja elszállíttatni,
akkor is intézkedhet az önkormányzat, és kiszámlázhatja az illetınek.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. A szerzıdésben 35, 60. 110, és 120 literes edényzet
szerepel, azzal, hogy a 35 literesre új szerzıdést már nem lehet kötni. Akinek ilyen van, azt
természetesen elszállítják, de sehol máshol nincs ekkora mérető hulladékgyőjtı edényzet, így itt sem
szeretnének erre a méretre új szerzıdést kötni.
dr. Balogh László jegyzı: Amikor majd a rendeletünket felülvizsgáljuk, megpróbálunk egyeztetni
Rudics Ákossal, hogy nem maradhatna ez a méret is, de elmondta már nekünk, hogy ez nekik
veszteséget okoz, hiszen szinte ugyanannyi a költségük rá, mint a 120 literesre, ugyanúgy ki kell jönni
az autónak 3 emberrel. Az a lehetıség van esetleg, hogy az önkormányzat támogatást ad azoknak az
embereknek, akik rászorulnak, úgy ahogyan eddig is. A lerakási díjak nagyon nagy mértékben
megemelkedtek, és az nem lenne jó nekünk sem, ha veszteséget termelne. Azt szeretném javasolni,
hogy a szerzıdés 1. függelékét vegyük ki, hiszen a díjakat úgyis törvény határozza meg, így ezt
tekintsük csak egy tájékoztatásnak. Továbbá a 12. oldal VI. fejezetének 1.) bekezdés 2. mondatát is
vegyük ki.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Felsılajoson a 70 év feletti egyedül élık 50 %-os
kedvezményt kapnak. Jól mondom, ugye?
Makainé Antal Anikó ÜB elnök, képviselı: Csak a 70 év felettiek? És a 70 év alatti egyedülállók
nem?
Juhász Gyula polgármester: Utána nézünk, de ha úgyis felül kell vizsgálni a rendeletet, akkor
változtathatunk ezen. És akkor ha 2 évre kötnénk a szerzıdést, megfelelne?
Majoros István képviselı: Igen, de nem lehetne december 31-vel megkötni, hogy a forduló ne
december 15-re essen?
Juhász Gyula polgármester: Sajnos nem, mert akkor december 15-31-ig nem lenne megoldva a
szállítás.
Makainé Antal Anikó ÜB elnök, képviselı: A szerdai ürítési nap maradna? És a lomtalanítás hogy
zajlik majd, úgy mint eddig?
Juhász Gyula polgármester: Marad a szerda, és a lomtalanítás is úgy zajlik továbbra is, mint eddig.
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens: A lomtalanítást a Ht. sem szabályozza le,
ez a szolgáltatótól függ. Bejelentés alapján mennek ki ezután is, úgy mint eddig.

Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztésben található egy határozat-tervezet is, mely a
hulladékkezelési közszolgáltatás megkötésére vonatkozik, elıször ezt szavaztatom. Ezzel
kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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65/2013. (XII. 13.) ÖH.
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése
Határozat
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés 2.
mellékletét képezı Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdést, azzal, hogy a
szerzıdésbıl törlésre kerül a VI. fejezet 1.) bekezdés 2. mondata, és a szerzıdés függeléke.
2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szerzıdés aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2013. december 13.

Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Most pedig a rendelet módosítást szavaztatom. Vane még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki
elfogadja a rendelet – tervezetet, azzal, hogy a függelék kikerül, és a VI. fejezet 1.) bekezdés 2.
mondata is, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta:
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
13/2013. (...) önkormányzati rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35. § b) pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés a) pontja
helyébe a következı rendelkezés lép:
[ Az önkormányzat a közszolgáltatások ellátásával az alábbi közszolgáltatókat bízza meg: ]
„a) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységet végzı közszolgáltató: Izsák-Kom
Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (6070 Izsák, Vadas dőlı
0394/6., statisztikai jelzıszám: 12857823-9000-113-03, Cg. 03-09-109888, KÜJ:100 436 976,
KTJ/telephely: 100 641 032, KTJ/IPPC: 101 640 441, képviseletében eljáró: Rudics Ákos ügyvezetı)"
2. §
(1) A Rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Települési szilárd hulladékot az alábbi helyeken lehet elhelyezni:
a) Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó - 6000 Kecskemét, Kisfái 248.
b) Izsáki Regionális Hulladéklerakó - 6070 Izsák, Vadas dőlı 0394/6.”
3.§
(1) Ez a rendelet 2013. december 15. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát
veszti.
Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2013………………..
dr. Balogh László
jegyzı

5

Juhász Gyula polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, így a mai Képviselı-testületi ülést
10.15 órakor bezárom és nagyon köszönöm mindenkinek, hogy el tudott jönni az ülésre.

kmf.

/:Juhász Gyula sk./
polgármester

/:dr. Balogh László sk./
jegyzı
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