Felsőlajos Község Önkormányzata
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Képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyve
2017. április 28.

Az ülésen hozott rendelet és határozat száma és tárgya:
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (...) önkormányzati
rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
24/2017. (IV.28.) ÖH

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos
döntések meghozatala

Jegyzőkönyv
Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 28-án 11.41
órakor, Felsőlajoson, a Faluházán megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Czigány Lajos, Majoros István, Makainé Antal
Anikó, képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 4 fő.
Bejelentéssel távol: Kun János alpolgármester (1 fő)

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens
Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető:

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli
ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 4 fő képviselő jelen van.
Kun János alpolgármester bejelentéssel van távol az ülésről. A meghívóban 1. napirendi pont
szerepel. Kérem, aki egyetért így a napirendi ponttal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom,
hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi
napirendi pontot fogadta el:
Napirend
1.

Hulladékgazdálkodási
döntések meghozatala

közszolgáltatás

Előterjesztő
ellátásával

I.

Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel szerződésbontás

II.

Új közszolgáltatási szerződés kötése

kapcsolatos

Juhász Gyula
polgármester

III.
Felsőlajos
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének…/2017.
(…)
önkormányzati
rendelete
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról

1. napirendi pont:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala
I.

Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel szerződésbontás

II.

Új közszolgáltatási szerződés kötése

III. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. (…)
önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Juhász Gyula polgármester
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Juhász Gyula polgármester: Az Izsák-Kom Kft-vel állunk szerződésben. Az új kialakult
helyzetben az NHKV visszavonta az engedélyeket a közszolgáltatóktól, ez esetben az IzsákKom Kft-től is. Rajta keresztül láttuk el a hulladékszállítást, erre tovább nincs lehetőség. Az
Izsák-Kom Kft-vel a szerződést fel kell bontani április 30-i hatállyal. Lehetőség van új
közszolgáltatási szerződést kötni az ÖKOVÍZ Kft-vel, illetve volt egy megkeresés a
Kecskeméti Városgazdálkodási Kft-től, aki szintén vállalja a hulladékszállítást. Az
előterjesztést az ÖKOVÍZ Kft-vel lett elkészítve. Az Izsák-Komtól az állomány, a gépjármű
park is az ÖKOVÍZ Kft-hez kerül át. Ha az ÖKOVÍZ Kft-t bízzuk meg, akkor ugyanazt a
szolgáltatást kapjuk, mint eddig. Javaslom, hogy az ÖKOVÍZ Kft-t bízzuk meg. Itt még
közbeszerzési eljárásoknak le kell folyni, hogy ki lesz a Duna- Tisza Közi térségi konzorcium
működtetője, kezelője. Felsőlajos tagja a Cegléd gesztorságával működő, szintén egy DunaTisza Közi térségi hulladékgazdálkodási rendszernek is. Az 5 milliárd Ft európai uniós
pályázatnál fontos, hogy ki lesz a fenntartója. A 15 napos felmondási idő Felsőlajos részére
kikötésre kerülne a határozott idejű szerződés esetén is az ÖKOVÍZ Kft-vel a közbeszerzési
eljárás lefolytatásáig feltétel mellett. ÖKOVÍZ Kft esetén is az Izsák-Kom Kft. dolgozói,
gépállománya maradna. Fontos, hogy a lakosság a változásból ne érzékeljen semmit sem. A
hulladékszállítás zavartalanul működjön. Ezek a lehetőségek vannak. A képviselők mit
gondolnak erről? Próbáljunk egy nyugodtabb körülményt teremteni, addig, míg teljesen le
nem zajlik az egész vagy belevágunk egy olyanba, amelynek meg van az esélye, hogy nem
fog zökkenő mentesen működni. Mi esetünkben egy kis település vagyunk és nem mindig a
közszolgáltatót hívják a problémák miatt, hanem személyesen engem vagy a képviselőnek
jelzik. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Majoros Istvánnak átadom a szót!
Majoros István képviselő: Szerintem maradjunk ugyanígy. Az emberek részéről nincs
panasz, rendesen elvégzik a munkát. Nincs értelme ezen változtatni. Továbbra is maradjon így
a szállítás, ahogy eddig volt.
Czigány Lajos képviselő: Én is ezt javaslom. Maradjunk a régi bevált csapatnál.
Helyismerttel rendelkeznek, nincs panasz a szolgáltatással kapcsolatban.
Makainé Antal Anikó képviselő: Én is egyetértek ezzel.
Juhász Gyula polgármester: A képviselők egyformán gondolják ezt, hogy az ÖKOVÍZ Kft-t
bízzuk meg. A szerződést módosítani kell. Jegyző urat megkérem, részletezze a
módosításokat.
dr. Balogh László jegyző: Az előbbiekben elhangzottak szerint tehát a Képviselő-testület az
eredeti előterjesztés határozat-tervezetével ért egyet némi változtatással. Az eredetileg
kiküldött határozat-tervezetében az alábbi változások szükségesek az előbb elhangzottak
értelmében. A határozat-tervezet 1) pontja nem módosul. 2.) pontja hivatkozik az előterjesztés
2. számú mellékletére. A közszolgáltatási szerződés felmondásáról szól, mint az 1. pont.
„megállapodás- tervezet” szövegrész helyett „nyilatkozat-tervezet” lép. Felsőlajos Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az Előterjesztés 2. sz. mellékletét
képező megállapodás egyoldalú nyilatkozattá történő átdolgozására, és 4) pont szerinti
aláírásra történő előkészítésére azzal, hogy a felmondás 2017. április 30. napján lép hatályba.
3. pont kiegészül azzal, hogy elfogadja az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést
azzal, hogy Felsőlajos Község Önkormányzatát a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés vonatkozásban 15 napos indoklás nélküli felmondási jog illesse meg. Felsőlajos
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a szerződés-tervezetet
ennek megfelelően készítse elő a 4) pont szerinti aláírásra.
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A 4. pont nem változik, amely kimondja, hogy a felmondásáról szóló nyilatkozat, és az új
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2017. május 01. napjával történő aláírására.
Az 5. pont sem változik, ami kimondja, hogy a polgármesternek tájékozatni kell az NHKV-t a
kialakult helyzetről. Rendeletet is módosítani kell. Változtatási javaslat nem hangzott el. Az
Ökovíz közszolgáltató bekerül 2017. május 1-vel. A rendelet-tervezet 2. § (1) bekezdés
kimondja, hogy A közszolgáltató évente 10 alkalommal biztosítja az ingatlanhasználók
részére a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés lehetőségét, melyhez lebomló zsákot ad. A
Zöldhulladék (fűkaszálék, kerti gyom, lombhulladék) áprilistól novemberig havi egy
alkalommal, januárban két alkalommal (a kihelyezett fenyőfák) kerül elszállításra. A zöld
hulladékot kötelesek elszállítani. Ha a Képviselő-testület ezt a rendeletet elfogadja, a mai
napon kihirdetésre kerül.
Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a módosított határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki
elfogadja a módosításokkal határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy
a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi
határozatot hozta meg:
24/2017. (IV.28.) ÖH
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala
Határozat
1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság /továbbiakban: Koordináló szerv/ 8522-54/2017. iktatószámú
levelében foglaltakra hivatkozással, - mely szerint az Izsák-Kom Nonprofit Kft.
részére 3700-83/2016. számon kiállított megfelelőségi vélemény azonnali hatállyal
visszavonásra került - úgy dönt, hogy az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel felmondja a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.
2) Felsőlajos
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felmondja
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződést.
Felsőlajos
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az Előterjesztés 2. sz.
mellékletét képező megállapodás egyoldalú nyilatkozattá történő átdolgozására, és 4)
pont szerinti aláírásra történő előkészítésére azzal, hogy a felmondás 2017. április 30.
napján lép hatályba.
3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 33. § (1) és 37. § (4) bekezdéseiben foglalt kötelezettségei
teljesítése érdekében elfogadja az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és
Viziközmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rövidítve
„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Pesti út 65., Cégj sz.: 13-09-086647;
Adósz: 12564392-2-13, KÜJ:100 279 742; KTJ: 101 084 999) megkötendő – az
Előterjesztés
4. sz. mellékletét képező, határozott ideig, határozott feltétel
bekövetkezéséig: az új közszolgáltató kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárás
eredményes lefolytatásáig és ez alapján kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés hatályba lépésének napjáig tartó - hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés-tervezetet, azzal hogy Felsőlajos Község Önkormányzatát a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés vonatkozásban 15 napos indoklás
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nélküli felmondási jog illesse meg. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, hogy a szerződés-tervezetet ennek megfelelően készítse elő
a 4) pont szerinti aláírásra.
4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a jelenlegi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2017.
április 30-i dátummal történő felmondásáról szóló nyilatkozat, és az új
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2017. május 01. napjával történő
aláírására.
5) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri továbbá a
polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek a Koordináló
szerv részére történő megküldésére.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2017. április 28.

Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a
módosításokkal rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi
határozatot hozta meg:
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Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2017. (...) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés a) pontjában és a 88. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Felsőlajos Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Felsőlajos
Község
közigazgatási területén történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására az
„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft-vel (2700 Cegléd, Pesti út 65. (a továbbiakban: közszolgáltató)
köt
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, mely alapján a közszolgáltató a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2017. május 1. napjától az új közszolgáltató
kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig és ez alapján
kötendő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépésének napjáig
látja el.”

2. §
(1)Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő
(9) bekezdéssel egészül ki:

„ (9) A közszolgáltató évente 10 alkalommal biztosítja az ingatlanhasználók részére a
házhoz menő zöldhulladék gyűjtés lehetőségét, melyhez lebomló zsákot ad. A
Zöldhulladék (fűkaszálék, kerti gyom, lombhulladék) áprilistól novemberig havi egy
alkalommal, januárban két alkalommal (a kihelyezett fenyőfák) kerül elszállításra.”
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3. §
(1) Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

Kihirdetés időpontja: 2017. ……….
dr. Balogh László
jegyző
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Juhász Gyula polgármester: Mivel más napirendi pont nincs a mai ülést 12.00 órakor
bezárom.

kmf.

Juhász Gyula sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző
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