Felsılajos Község
Önkormányzata
II/33/6/2013.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2013. március 08. rendkívüli ülés

Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya:

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

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 08-án 09.30 órakor
a Faluházban megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, Makainé Antal
Anikó, Czigány Lajos képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 5 fı.
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Balogh László
Muhariné Mayer Piroska

jegyzı
aljegyzı

Jegyzıkönyvvezetı:

Muhariné Mayer Piroska

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli ülésünkön
megjelent. Megállapítom, hogy valamennyi képviselı jelen van, így az ülés 5 fıvel határozatképes.
Egyetlen egy napirendi pontunk van a meghívó szerint, amit meg kellene tárgyalnunk. Kérdezem,
hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan más javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a
napirendi ponttal, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi napirendi pontot fogadta el:

Napirend
1.

Elıterjesztı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2013. (...) dr. Balogh László
önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló jegyzı
4/2010. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.23.)
önkormányzati rendelet
módosításáról

Juhász Gyula polgármester:
A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló elıterjesztésnek az elıterjesztıje a jegyzı ez esetben, akkor fel is kérném dr. Balogh Lászlót az
anyag ismertetésére.
dr. Balogh László jegyzı: Itt a folyékony hulladék díj megállapításáról van szó, a szilád hulladék egy
késıbbi ülésnek lesz a problémája. A szolgáltató benyújtotta az ajánlatát és a polgármester urak most
reggel értekeztek a szolgáltatóval és ehhez a díjhoz képest díjcsökkenést tudtak elérni, 1.500.- Ft / m3
lesz a nettó díj. Igazából azt gondolom, az elıterjesztésnek ez a lényege a többi dolog az le van írva.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen, közben itt aljegyzı asszonytól megkaptuk a korábbi
rendeleteinket és annyit el szeretnék mondani, hogy magam is meglepıdtem ezen a 19.8 %-os
emelésen, ezért megnéztük, hogy korábban 2010-ben volt 1296.- Ft/m3, 2011-ben lett 1360 Ft/m3 és
2012-ben nem volt emelés. Valójában ez azt jelentette, hogy 2011-tıl ugyanazon a díjon szolgáltatott,
ami mostanra lett volna 1.630.- Ft a szolgáltató részérıl tett javaslat szerint. Jegyzı úr is elmondta, mi
folytattunk egy megbeszélést a szolgáltatóval, miután a szolgáltató jelezte, hogy nem tud részt venni
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az ülésünkön. Így telefonon egyeztettünk vele Basky András polgármester úrral közösen és arra a
megállapodásra jutottunk, hogy a két év infláció mértékének megfelelı díjat tudnánk elfogadni, tehát
ez azt jelenti, hogy 10 % körüli emelésre tennék javaslatot a testület felé, mely 1.496.- Ft-ra jönne ki,
ami kerekítéssel 1.500.- Ft/m3 díj lenne. Én úgy gondolom, hogy ezt a vállalkozó is el tudja fogadni és
akkor he ezt így a testület is el tudja fogadni, akkor április1-tıl a szolgáltatás ezen a díjon tudna
folytatódni. Ezzel kapcsolatban van e valakinek kérdése, véleménye javaslata? Tessék aljegyzı
asszony.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Tisztelt Képviselı-testület én egy dologgal szeretném még
kiegészíteni azt, amit jegyzı úr elmondott. A képviselık találkoztak az elıterjesztésben a Stabilitási
törvényi elıírással. Ez azt jelenti, hogy azt a díjat amelyet alkalmazni kíván a testület legalább 30
nappal hamarabb ki kellene hirdetni ahhoz az idıponthoz képest, amikortól azt alkalmazni akarják..
Az elıterjesztésben le van írva, hogy április 1-tıl lenne új díjfizetési idıszak, ami azt jelenti, hogy
március 1-ig ki kellett volna hirdetni ezt a rendeletet, ami tartalmazza, az új díjat. 2013. január 1-tıl
lépett hatályba az új Hulladék törvény a Ht., amely meghatároz bizonyos határidıket, így azt is , hogy
a közszolgáltatónak meddig kell benyújtania az elızı évi beszámolóját. Ezt március 31-ig kell
beküldeni a közszolgáltatónak a Ht. szerint. Az önkormányzat jelenleg hatályos rendeletében ezt már
február 28-ig bekéri. Ez egy hamarabbi idıpont a törvényhez képest, és ennek a kötelezettségének a
közszolgáltató eleget is tett és február 26-án beküldte a beszámolóját a következı évre tett
díjkalkulációval együtt. Azért mondom mindezt el, mert nem tudunk eleget tenni annak a
törvényességi követelménynek, hogy 30 nappal korábban kihirdessük a rendeletet. A közszolgáltató
beküldte február 26-án a díjra vonatkozó javaslatát, nyilván egy következı évi javaslatot az elızı év
elemzése alapján tud tenni. Azért volt szükség erre a rendkívüli ülésre, hogy minél hamarabb el tudja
fogadni a testület az új díjat és minél kevésbé csússzunk ki abból a 30 napból, amit a jogszabály elıír,
tehát ki lehessen hirdetni a rendeletet minél korábban az április 1-hez képest, amikortól az új díj életbe
lépne. Nagyon sok önkormányzatnál ennek a határidınek a tartása azért nem probléma, mert a
díjfizetési idıszak egybeesik a naptári évvel, így március 31-ig beérkezik a beszámoló, majd elkészül
egy díjkalkuláció és november 30-ig ráér az önkormányzat elfogadni majd a jegyzı kihirdetni a
rendeletet, hogy eleget tegyen a Stabilitási törvény elıírásának. Nálunk egy érdekes díjfizetési idıszak
van így ennek a 30 napos követelménynek nem tudunk eleget tenni, de ha elfogadja a testület a
rendeletet, akkor mi a kihirdetési kötelezettségnek minél hamarabb eleget teszünk legkésıbb hétfın.
Köszönöm szépen.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen, így választ kaptunk arra, hogy miért is kellett, ilyen
gyorsan üléseznünk. Azt gondolom ez fontos volt, hogy ezt a napirendet minél hamarabb meg tudjuk
tárgyalni. Azt gondolom, hogy beszélnünk kell a beszámolójáról is, mert az tartalmazza, hogy
folyamatosan dolgoznak külsı cégek is a településen és nekünk mindent meg kell tennünk annak
érdekében, hogy a lakosság részérıl a közszolgáltató szolgáltatását vegyék igénybe. Ezért is okozna
problémát egy 20 %-os mértékő emelés, mert az még inkább azt generálná, hogy nem a
közszolgáltatóval vitetné el a szennyvizet a lakosság. Én úgy gondolom a 10 %-os emeléssel nem
fordulna elı ez a helyzet. Mi eddig is megtettük a lakosság részére a megfelelı tájékozhatást, úgy
gondolom, ezt most is megtesszük majd, ismertetjük ki a közszolgáltató, mennyi a díj. Tehát a díj
április 1-tıl két év inflációkövetı emelése lenne, ami érvényes lenne 2014. március 31-ig. Aljegyzı
asszony.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Úgy gondolom beszélni kell arról is, hogy ez a rendelet nem
csak a folyékony díjat tartalmazza, hanem a szilárd díjra vonatkozó melléklet hatályon kívül
helyezését is tekintettel arra, hogy 2013-tól már az önkormányzatnak nincs díj megállapítási jogköre.
A szilárd hulladék elszállításának díját majd a szerzıdésben kell rögzíteni, amelynek megkötésére
felhatalmazást kapott az elmúlt ülésen a polgármester úr, és ebben a szerzıdésben figyelni kell arra,
hogy az emelés az elızı évhez képest 4,2 %-nál magasabb nem lehet, ezt tájékoztatásul le is írtuk az
elıterjesztésbe.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm, errıl én is szerettem volna még beszélni az anyaghoz
kapcsolódóan, ugyanis volt nálam Dobos Tamás úr a Saubermacher Kft képviselıje és az már biztos,
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hogy június 30-ig fognak ajánlatot tenni, és egyeztettünk arról, hogy figyelembe kell venni a 4,2 %-ot.
Most várjuk az ajánlatát a díjra és ha megérkezik , akkor én meg tudom kötni a megállapodást, de a
közszolgáltató kiválasztásával továbbra is foglalkozni kell. Több település is hasonló helyzetben van
mint mi e téren.
Juhász Gyula polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? –Nincs. Akkor
kérdezem egyetértünk e ezzel az 1.500 Ft/m3 díjjal együtt a rendelet tervezettel? Amennyiben igen,
kérem aki elfogadja a rendelet módosítást, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselıtestület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta:
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
4/2013. (…..) önkormányzati rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés e) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés c)
pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:
1. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.
2. §

(1) Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete.

3. §
(1) Ez a rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet 2013. április 2. napján hatályát veszti.

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyzı

A rendelet kihirdetve: 2013. …………
dr. Balogh László
jegyzı
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1. melléklet a 4/2013. (…..) önkormányzati rendelethez
„ 2. melléklet a 4/2010.(III.23.) önkormányzati rendelethez

A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatási
díj legmagasabb mértéke 2013. április 1-tıl 2014. március 31-ig
( a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák)

Az egységnyi díjtétel legmagasabb mértéke: 1.500 Ft/m3”
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Juhász Gyula polgármester: Ez a most elfogadott rendelet nem tartalmazza a korábbi 100 Ft
támogatást m3-enként.
dr. Balogh László jegyzı: A 2013. évi költségvetési törvény 3. melléklete csak az elıirányzatot
tartalmazza erre a támogatási célra, de még nincs meg a végrehajtási rendelet, hogy ez mekkora
összeggel tud beépülni a díjba 100 Ft-tal vagy nem 100 Ft-tal, ezért nem tartalmazza a rendelet.
Juhász Gyula polgármester: Több napirendi pontunk nincs, a mai rendkívüli Képviselı-testületi
ülést 10.00 órakor bezárom és nagyon köszönöm mindenkinek, hogy el tudott jönni az ülésre, hiszen
ez a napirend nagyon fontos volt.

kmf.
/:Juhász Gyula sk. /
polgármester

/:dr. Balogh László sk./
jegyzı
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