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Felsılajos Község  
Önkormányzata 
 II/210/9/2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendkívüli  Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
     2011. szeptember 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 
 
 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011. (…) önkormányzati 
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
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J e g y z ı k ö n y v 

 
 
 

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 26-án 
13.00 órakor a Faluházban megtartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János, Czigány Lajos, Majoros István, 
Makainé Antal Anikó képviselık (5 fı) 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
Basky András    polgármester 
Muhariné Mayer Piroska  aljegyzı 
Rudics Ákos    Hírıs Hulladékgazdálkodási Kft. vezetıje 
Horváth Sándor   gyakornok 
 
Jegyzıkönyvvezetı:    Terenyi Helga 
 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön 
megjelent. Külön köszöntöm Basky András polgármester urat, valamint Rudics Ákos urat. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, mind az 5 fı képviselı jelen van. 
A mai ülésünk rendkívüli ülés, egy napirendi ponttal, kérem, hogy 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 

 
Elıterjesztı 

1.  
 
 
 
 
 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. 
(…) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 
szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
 

Juhász Gyula 
polgármester 
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1. Napirendi pont: 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati 
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
 
Juhász Gyula polgármester: Úgy gondolom, hogy a napirendhez kapcsolódó elıterjesztést, 
valamint a témához elkészített anyagot, mindenki megkapta és áttanulmányozta. A 
korábbiakban több alkalommal tárgyaltuk, mindannyian tudjuk, hogy most miért került sor az 
újabb egyeztetésre. 
Szeretném megkérdezni, hogy ehhez kapcsolódóan van – e valakinek kérdése? 
Amennyiben nincs, kérdezem Muhariné Mayer Piroskát, hogy van-e esetleg valami, amit még 
szeretne ezzel kapcsolatban elmondani. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Igen, köszönöm szépen.  
Szeretném elmondani, hogy ez a rendelet tervezet most nem tartalmazza a térítési díjat. A 
lakosok részérıl jelen esetben fakultatívan történne a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés 
igénybevétele. A késıbbiekben, valószínőleg januártól amikor már kötelezı közszolgáltatás 
lesz, akkor kerül majd megállapításra a térítési díj mértéke. A szelektív hulladékgyőjtés 
kötelezı bevezetését megelızıen majd közmeghallgatást kell tartani, melyet jogszabály ír elı.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen ezt a kis kiegészítést. 
 
Rudics Ákos Hír ıs Hulladékgazdálkodási Kft. vezetıje: Köszönöm a lehetıséget. Örülök 
neki, hogy mindkét polgármester úr jelen van.  
A mai napon kaptam meg a Hulladékgazdálkodási törvény tervezetét. A szelektív 
hulladékgyőjtés kérdését, mindenképpen szeretné megoldani a kormány. Szeretném 
elmondani, hogy 2012. december 31. napjával, minden szerzıdés megszőnik. Azonban a 
tervezet lehetıséget biztosít arra, hogy akinek az idei évbe megszőnik a szerzıdése, az még 
egy évvel meghosszabbíthassa. 
A továbbiakban a változásokról szeretnék pár szót ejteni. 
 A továbbiakban a szelektív győjtést szeretnék támogatni. A cél, hogy minél kisebb 
legyen a hulladékgyőjtı edény mérete, így a hulladék mennyisége is csökkenne.  
 A késıbbiekben szeretnék majd bevezetni a hulladék lerakási díjra vonatkozó illetéket, 
mely összeg várhatóan 300 euró nagyságot jelent majd tonnánként. Kiszámítva, ez éves 
szinten egy háztartást tekintve kb. 700 – 800 kg mennyiségre lehet számítani ha ezt 
megszorozzuk, akkor 40 %-os emelkedést jelent, tonnánként kb. 8000 Ft az összeg, melyet 
adók módjára kell befizetni. 
 Változás továbbá, hogy hulladékkezelési közszolgáltatást csak olyan cég fog nyújtani, 
amelynek több mint 51 %-a önkormányzati tulajdonban van.  
 Termékdíj módosítására is sor kerül majd, jelenleg mőködés alapján egy non-profit 
szervezeten keresztül visszaadja azoknak, akik összeszedték. Ezután ezt az állam fogja majd 
szétosztani az önkormányzatoknak és ı forgatja majd vissza a lakosságnak. 
 Most nem lehet tudni azt, hogy mi lesz azokkal a szerzıdésekkel melyeket jelen 
pillanatban kötnek meg, és esetleg akár tíz évre is megkötésre kerültek.  
A jelenlegi állapot alapján a javaslatom az, hogy a Saubermacher Kft-vel kötött korábbi 
szerzıdésünket hosszabbítsuk meg egy évvel.  
Véleményem szerint az említett módosítások nagymértékben fogják majd módosítani az 
árakat. 
Ami még nagyon fontos feladat lenne, hogy a nagyobb mérető edényeket kisebbre kellene 
cserélni. 
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Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást.  
Mindenképpen szeretnénk bevezetni a szelektív hulladékgyőjtést, azonban valóban december 
31. napjáig van szerzıdésünk, a díjak március végéig vannak megállapítva.  
 
Rudics Ákos Hírıs Hulladékgazdálkosi Kft. vezetıje: Korábban esett már szó a nagyobb 
hulladékgyőjtı edény kisebb méretre cserélésérıl. Saját tapasztalatom alapján elmondhatom, 
hogy én a korábbi 120 literes edényzetemet cseréltem le 80 literesre, bár a 60 literes méret is 
elegendı lenne.  
Már készül a Felsılajosra vonatkozó szóróanyag, mely a napokban elkészül. Október 27-én 
lenne az elsı győjtési nap.  
Amennyiben megrendezésre kerül a polgármester úrral egyeztetett lakossági fórum, szívesen 
részt veszek rajta és igény esetén tájékoztatást is adok.  
Még egy dolgot szeretnék elmondani, ahogy jöttem ide, a győjtı sziget mellett mentem el, és 
sajnos negatív képet mutat. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm! A győjtıszigetrıl még kell majd beszélnünk, 
véleményem szerint egy kicsit félreesı helyre kell majd elhelyezni, a jövı év elején ez meg 
fog történni. 
 
Rudics Ákos Hírıs Hulladékgazdálkodási Kft. vezetıje: Megértem a felvetést, de úgy 
gondolom, hogy ha a sziget rejtettebb helyen van, akkor az idı múlásával illegális 
szemétlerakó válik belıle. Ha bevezetésre kerül a szelektív győjtés, akkor csak az üveggyőjtıt 
kell olyan helyre tenni, ami jól látható, ez egy bolt elıtt lenne a legmegfelelıbb helyen. 
 
Juhász Gyula polgármester: Értem. A helyzet az, hogy a külterületi részekrıl nagyon sokan 
hozzák be a hulladékot. Emiatt elıfordul, hogy érdekes állapotok alakulnak ki. Sajnos a 
probléma megoldása egy örök dilemma. 
 
Rudics Ákos Hírıs Hulladékgazdálkodási Kft. vezetıje: El szeretném mondani, hogy 
Kecskeméten, amikor március 1-én átvettem a feladatkört, borzalmas állapotok uralkodtak. 
Ott a szigetek egy részét át is kellett helyezni, ám azóta a szigetekkel és a zsákos elszállítással 
megoldódott a probléma. A zsákos elszállítás során közel 100 tonna szemét kerül elszállításra. 
 
Juhász Gyula polgármester: Abban egyet kell értenünk, hogy amennyiben a sziget szem 
elıtt van, akkor talán kisebb az esély, hogy illegális hulladéklerakó alakul ki.  
 
Rudics Ákos Hírıs Hulladékgazdálkodási Kft. vezetıje: A tapasztalataim alapján azt kell 
mondanom, hogy 99 %-al tisztább az anyag, ha azt a ház elıl visszük el, nem a szigetes 
győjtıkbıl.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen a hulladékgazdálkodási törvénytervezetrıl 
szóló tájékoztatóját Rudics Úrnak! 
A rendelet tervezetet változatlan formában javaslom elfogadni. 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdezem, hogy van-e valakinek javaslata, kérdése, 
véleménye?  
Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk. Kérem, hogy aki elfogadja a 
rendelet-tervezetet változatlan formában, kérem kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi rendeletet alkotta: 
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
11/2011. (…….) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
 
 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 21. § (5) bekezdésében, valamint a 23. § b) és c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 24. § 
(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 

 
1. § 

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése a következı c) ponttal egészül ki: 

 
[Az Önkormányzat a közszolgáltatások ellátásával az alábbi közszolgáltatókat bízza meg:] 
 
„c) Az elkülönítetten győjtött települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységet végzı 

közszolgáltató: 
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 6000 Kecskemét Nagy Lajos kir. krt. 29/B.” 
 

 
2. § 

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelete 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatás szabályai 
 

A közszolgáltatók kötelezettségei 
 

3. § 
 

(1) A Saubermacher Magyarország Kft. köteles a szilárd hulladékot rendszeresen, legalább 
heti egy alkalommal begyőjteni és elszállítani.  

(2) A Saubermacher Magyarország Kft. az ingatlantulajdonosoktól a szilárd hulladék 
begyőjtését csak az alábbi esetekben szüneteltetheti: 
a) az ingatlan beépítetlen, és szilárd hulladék nem keletkezik; 
b) az ingatlantulajdonos tartósan (minimum 30 napig) távol van, amit a 

közszolgáltatónak a távollét kezdete elıtt legalább 15 nappal - a távollét 
várható idıtartamának megjelölésével - írásban elıre bejelent, és a távollét 
idıtartama alatt az ingatlant más sem használja. 

(3) A Saubermacher Magyarország Kft. és a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. feladata a 
szolgáltatás folyamatosságának biztosítása.  A közszolgáltató az esetlegesen elmaradt 
begyőjtést 24 órán belül, vagy az akadály (mőszaki hiba, útlezárás, idıjárási viszonyok, 
természeti katasztrófa) elhárulását követıen köteles elvégezni. A szokásostól eltérı 
begyőjtés idıpontjáról a közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni. 

(4) A Saubermacher Magyarország Kft. és a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. köteles olyan 
gondossággal eljárni, hogy a hulladék a szállítójármőbe történı ürítésekor, illetve a 
szállítás folyamán ne szóródjon, környezetszennyezést ne okozzon. 
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(5) Szállításból eredı szennyezıdés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyezıdés-
mentesítésérıl, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a szállító, ill. 
Saubermacher Magyarország Kft. és a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. köteles 
gondoskodni. 

(6) A Saubermacher Magyarország Kft. köteles évente egy alkalommal az 
ingatlantulajdonosok háztartásaiban összegyőlı, a közszolgáltatás keretébe nem tartozó, 
nem rendszeresen begyőjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített győjtıtartály 
méreteit is meghaladó hulladékot az elıre meghirdetett lomtalanítási akció alkalmával 
begyőjteni és elszállítani a megnevezett ártalmatlanító helyre. 

(7) A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. köteles a szelektív hulladékgyőjtı sziget konténereit 
rendszeresen ellenırizni, telített állapotban a hulladékot begyőjteni és elszállítani. A 
szelektív hulladékgyőjtı sziget Felsılajos Pesti út közterületén található.” 

 
3. § 

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-a a következı (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 

 
 
 

(4) Az ingatlantulajdonosnak lehetısége van igénybe venni a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtést. 
(5) Az ingatlantulajdonos amennyiben igénybe veszi a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtést, akkor 

kizárólag a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatását veheti igénybe, és a szolgáltató által 
megjelölt szállítási napokon helyezheti el a győjtızsákokat a közterületre.” 

 
4. § 

 
(1) E rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet 2011. október 2. napján hatályát veszti. 

 
 
       /:  Juhász Gyula  :/                                                        /:  Kutasiné Nagy Katalin  :/ 
            polgármester                                                                  jegyzı  távollétében: 
 
 
          /: Muhariné Mayer Piroska:/ 
                   aljegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2011. ………… 
 
 
                                                                                             /:  Kutasiné Nagy Katalin :/ 
                                                                                                    jegyzı távollétében: 
 
 
          /: Muhariné Mayer Piroska:/ 
                   aljegyzı 
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Juhász Gyula polgármester: Van – e valakinek még kérdése észrevétele? 
Mivel nincs, és több napirendi pont sincs, ezért a Képviselı-testületi ülést 13.20 órakor 
bezárom.  
 
                            
 
 

 
kmf. 

 
 
 
 
/:Juhász Gyula sk /       /:Kutasiné Nagy Katalin / 
  polgármester                          jegyzı távollétében 
 
 
 
               Muhariné Mayer Piroska sk. 
                             aljegyzı  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


