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Meghívottak: Dr. Sütő József háziorvos
Hegedűs Tamás az AVE részéről
Távolmaradását bejelentette: Habány György és Hegedűs Dezső képviselő
Javasolt napirend: 1./

2./

2009. évi hulladékszállítási díj megállapítása
Előterjesztő: Kerek Oszkár polgármester
Egyebek

Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Molnár Istvánné és
Horváth Sándor. Kéri, hogy a meghívón feltüntetett napirendi pontokat tárgyalják meg. A
javaslatokat a képviselő-testület elfogadta. Köszönti Dr. Sütő József háziorvost, aki a
Semmelweis ünnepségen nem tudott jelen lenni, ezért most szeretné átadni részére az
önkormányzat „Hort Községért” emlékérmet, munkája elismeréseként. A képviselő-testület
tagjai gratuláltak Sütő Józsefnek. Ezt követően javasolja, hogy vitassák meg a Gyöngyösi
Hulladékkezelő Kft. hulladékszállítási díj ajánlatát. Mivel a Gazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság már foglalkozott ezzel a kérdéssel, felkéri Tari Istvánt, a Bizottság elnökét,
tájékoztassa a testületet állásfoglalásukról.
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1. napirend: Hulladékszállítási díj megállapítása
Tari István képviselő: Gazdasági Bizottsági ülésen megvitatták hulladékszállítási díj
árajánlatát. A bizottság a 2. verziót javasolja elfogadásra. Meg kell felelni az EU-s
előírásoknak a szállító járműveknek. A legpraktikusabb megoldásnak látják a lakosság
szempontjából is. Főre lebontva: 1 fő 40 literes, 2 fő 80 literes, 3 főtől 120 literes edényzetet
javasolt a Kft. A szállító társaság a lakosságot igény szerint el tudja látni kukákkal. (szögletes
kell) A 40 literes legyártásáig zsákot biztosítanak. Most célszerű ezzel elkezdeni. A
lomtalanítás, elektronikus hulladékgyűjtés továbbra is menne. Javasolja a testületnek
elfogadásra. Várja a többiek véleményét is.
Kerek Oszkár polgármester: Elég sokan jelen voltak a bizottsági ülésen. Van-e kérdés a
képviselők részéről?
Horváth Sándor képviselő: A létszám szerinti szemétdíj megállapításról van itt szó. Ha az
önkormányzat átvállalja a szemétdíj ügyintézését, a nem fizetőktől is be lehet hajtani. Hogy
lehetne ezt megoldani? Idős házaspárnál gondot jelent 25 literről 80 literre átállás, esetleg
saját hatáskörben kompenzálhatná az önkormányzat.
Hegedűs Tamás: Van rá lehetőség, hogy az önkormányzat szedje a díjat havonta, vagy egy
összegben. A számlázásnak, díjbeszedésnek nagy a költsége, abban az esetben ezt az összeget
kivennék, és kedvezőbb lenne a díj. Ha különbséget tesznek a 2 személy esetében, nem
igazságosak, legfeljebb, ha az önkormányzat átvállalja egy részét, azzal ők nem foglalkoznak.
40 literes egységnél jelenleg csak zsákot tudnak biztosítani, mert kuka nem létezik, most
kérnek árajánlatokat a gyártásra. 80 és 120 literes megoldható jelenleg is.
Horváth Sándor képviselő: Az edényzet csere szükségessége felmerül. Meg tudjuk-e 2010
decembere előtt a közbeszerzést tenni? Hozzájárulnak-e ehhez?
Hegedűs Tamás: Mivel Hort a Társulás tagja, a társulásnál van közbeszerzéssel foglalkozó
csapat, velük kellene egyeztetni. A szerződés 2010. év végéig érvényes, nincs leírva, hogy a
közbeszerzés nem lehet előbb kiírni. Ha sikerülne megnyerniük 10 évre a közbeszerzést, el
tudnák kezdeni a fejlesztést. 1,5 évre nem tudnak nagyobb dolgot tervezni, edényeket
beépíteni a díjba. Olcsóbban tudnának edényt biztosítani a lakosságnak, mint a bolti ár. 10
évre kedvezőbb lenne. Van egy érvényes szerződésük 2010 év végéig, ha előbb kiírják, nem
biztosak abban, hogy ők nyerik meg, ezért nem tudnak tervezni addig.
Horváth Sándor képviselő: Most egy változás lesz, nehogy másfél év múlva új szállító
legyen, újabb verzióval. Azt szeretnénk, ha 1 évvel előbb kiírnánk a közbeszerzést.
Hegedűs Tamás: Fel kell venni a kapcsolatot a közbeszerzést kiíró csapattal. Pontosan ki kell
dolgozni minden részletet. Ahhoz ragaszkodnak, hogy a másfél év meglegyen, de nem
akadály a közbeszerzés korábbi kiírása. Ha ők nyernek, előbb tudnak fejleszteni.
Balázs Ferenc képviselő: Előbbre lehet-e hozni a közbeszerzés érvényességét?
Hegedűs Tamás: Nem érti miért fontos ez. Ha a közbeszerzésnél leírják mik az igények,
akkor sem lesz kevesebb a díj.
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Horváth Sándor képviselő: Teljesen más rendszerű szállításról beszélünk most, a falu nagy
részének sokkal többet kell fizetni. Ha kapnánk 5 éves adatot előre, jobban tudnánk tervezni.
A 40 litert fiktív számnak tartja.
Tari István képviselő: Egy ilyen váltásnál az lenne célszerű, ha hosszú távon számíthatnánk
a szállítóra. Most azonban másfél évről van csak szó. A kukák értékesítését is úgy tudnánk
kedvezőbben megoldani. A különböző javaslatoknál különböző árak vannak, ezért találta a
Bizottság előnyösnek a 2. változatot.
Hegedűs Tamás: Már akkor 2 hónappal ez előtt el kellett volna kezdeni, hogy most tudjunk
róla beszélni. Ha önöknek ez tetszik, ennek alapján kell kiírni a közbeszerzést. Ha most valaki
bérel pl. 120 literes kukát, azt másfél év után is tudja használni. Ez nem fog változni. Azért
drágábbak a díjak az 1. és 3. variációnál, mert sok kis literszám van, ami megnöveli a
költséget. Ettől nagyobb változás már akkor sem lesz, ha később írják ki a pályázatot. Meg
kell adni, hogy mennyi és hány literes kukára számolják ki a díjakat.
Kerek Oszkár polgármester: Talán a legkérdésesebb a 40 literes kuka. Ha már változtatunk,
kapja meg mindenki a kukáját. Azt el tudjuk fogadni, hogy egyelőre nincs, de jövő évtől
legyen. Ez a szolgáltató feladata. Mi nem akarjuk felmondani a szolgáltatást, de a szolgáltató
biztosítsa a kukát mindenkinek, ha elfogadjuk az árajánlatot.
Hegedűs Tamás: Célszerű most kiírni a közbeszerzést, mert ha januártól ők nyernek,
biztosítani fogják az edényeket. Addig menne csak a 40 literes zsák. A kukák amortizációját
jelenleg csak másfél évre tudják elosztani, de januárban, ha megnyerik a pályázatot, át tudják
alakítani.
Horváth Sándor képviselő: 120 literes kukára 136-an vannak jelenleg, az összes többinek
többet kell fizetni, ami majd problémát fog jelenteni a lakosság körében.
Csontos András képviselő: Jó lenne közbeszerzést kiírni, ne érje támadás az
önkormányzatot, hogy nem próbált meg mindent a lakosság érdekében. Az a lényeg, hogy
mennyiért hordják a szemetet, nem azt, hogy ki hordja el. Be kellene vállalni a szállítónak
most egy kis kockázatot, mivel a lakosság nagy része nem fogja megérteni, miért ugrik ilyen
sokat a díj.
Horváth Sándor képviselő: Ha másfél évre kezdik tervezni az amortizációt, tulajdonképpen
le is telik 2010 végére a díj.
Tari István képviselő: A telepünk bezár, azt tudomásul kell venni, hogy akinek eddig elég
volt a 12,5 literes zsák, most nem lesz elég, mert nem vihetnek ki a telepre semmit, ezért
szükség lesz a 40 literes kukára.
Horváth Sándor képviselő: Így is sok hátralékos van, még több lesz, aki nem fizet, vagy
nem is tud, és annak kell megfizetni, aki eddig is fizetett. Amikor hátralék van, be kell lépni
az önkormányzatnak a behajtásba.
Kerek Oszkár polgármester: Most van egy javaslat, amit nem kötelező elfogadni, de akkor
ki kell fizetni a különbözetet, ami több millió Ft lesz az önkormányzatnak. Feláron nem
fogják elvinni a szemetet akkor sem, ha nem fogadjuk el. Valószínűleg sok embernek nem
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tetszik ez az áremelés, de akkor az önkormányzatnak be kell vállalni a különbözetet. Ennek
megfelelően hozzunk döntést.
Csontos András képviselő: Közbeszerzésnél dönthetünk, kit válasszunk, ki szállít
legkevesebbé, de most döntenünk kell, egyetért polgármester úrral.
Hegedűs Tamás: Megérti, hogy rossz helyzetben van az önkormányzat. A lakosság felé
tájékoztató anyag kiadásával tudnak segíteni.
Erdélyi László képviselő: Ha másfél év alatt kifizetnénk a kukákat, menet közben írnánk ki a
közbeszerzést. Közben konkrétan mérnék, mennyi szemetet termelünk valójában.
Hegedűs Tamás: Havi adattal is tudnak majd szolgálni a mérést illetően. Az alapártól
egyelőre nem tudnak eltérni.
Molnár Istvánné képviselő: Nyilvánvaló, hogy döntenünk kell, de az említett kukák
megfelelne-e az EU-s előírásnak? Nehogy másfél év múlva megint újabb edényeket kelljen
vásárolni. Mikor váltunk?
Hegedűs Tamás: Ez megfelel az EU-s előírásnak, minden szolgáltató ezeket használja.
Masszívabbak, tartósabbak ezek az edények, nem mennek tönkre könnyen.
Csontos András képviselő: Ez az ár csak erre az évre vonatkozik? Jövőre változik?
Hegedűs Tamás: Erre az évre vonatkozik. A társulás fog javaslatot tenni a jövő évre
vonatkozó maximált árra.
Kerek Oszkár polgármester: Szavazásra bocsátja a 2. ajánlat elfogadását. A képviselőtestület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2009. (VII. 14.) rendelete
A hulladékelszállítási és hulladék-elhelyezési díj megállapításáról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. Törvény 23.§. és 25.§- ban kapott felhatalmazás alapján Hort Község közigazgatási
területére vonatkozóan a települési hulladékelszállítási díj megállapítására az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§.
1. 2009.augusztus 1– 2009.december 31-ig évi hulladékszállítás egységes díjtétele: 2,07 Ft/
liter.
2. A hulladékszállításhoz ingatlanonként az alábbi minimum alkalmazott gyűjtőedényzet
szükséges:
1 fő esetén 40 literes
2 fő esetén 80 literes
3 fő és a fölött: 120 literes
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3. 2009. évi hulladékszállítás edényzet típusonként fizetendő éves Áfa nélküli díja:
40 literes zsák
4.306.-Ft
80 literes kuka
8.611.-Ft
120 literes kuka
13.000.-Ft
2.§.
A horti hulladéklerakó 2009. július 16-i bezárását követően a települési hulladék
elszállításáról a Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 17, Tel.:
37/311-894, Fa: 37/500-281) gondoskodik.
3.§.
Ez a rendelet 2009. július 15-én lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a
hulladékelszállítási és hulladék-elhelyezési díj megállapításáról szóló 3/2006.(I.19) valamint
az azt módosító 7/2007.(II.02.) rendelet.

Hort, 2009. július 14.

Kerek oszkár
polgármester

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár polgármester: A közbeszerzést mikor indítsuk, döntünk-e róla?
Tari István képviselő: Minél előbb írjuk ki.
Hegedűs Tamás: Minden igényt le kell írni.
Kerek Oszkár polgármester: Mivel többen javasolják, augusztusban elindíthatjuk a
közbeszerzés kiírását.
Horváth Sándor képviselő: Mindent le kell írni konkrétan, mi lesz az egyéb hulladékokkal
is.
Kerek Oszkár polgármester: Évente kétszer végeznek lomtalanítást, elektronikus
hulladékgyűjtés is megy tovább. Gyöngyösön talán várható inert hulladéktároló (beton
törmelék, cserép, tégla, bizonyos mennyiségig). Hogy áll ez a dolog?
Hegedűs Tamás: Gyöngyös tárgyal erről, kb. 1 hónap múlva többet tud erről mondani. Az
inert hulladéknál 1 m3 kb. 1500 Ft lesz. Akinek utánfutója van, el tudja vinni. Nagyobb
konténert ki tudnak helyezni központi helyre, de ennek plusz költsége van. Vagy az belefizet,
aki viszi a hulladékot a konténerbe, vagy az önkormányzat fizeti. Kevesebbet kell érte fizetni,
mint amennyibe az illegális hulladék elszállítása kerülne.
Kerek Oszkár polgármester: Van-e már erre példa valahol?
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Hegedűs Tamás: Vagy konténert bérel az építkező, vagy kisebb mennyiséget bevisz a
lakosság a hulladékudvarba (60 ezer fő alatt nem gazdaságos üzemeltetni hulladékudvart)
Autógumit is tudnak gyűjteni, pl. elektromos gyűjtéskor egy másik konténert hoznak.
Horváth Sándor képviselő: Lakossági veszélyes hulladékkal mi lesz?
Hegedűs Tamás: Próbálják megoldani Gyöngyösön, de ennek is külön díja van. Lehet
beépíteni a díjba, vagy külön kell fizetni. Zöld hulladéknál csak szállítási költség merül fel
Gyöngyösre.
Kerek Oszkár polgármester: Zöld hulladék-napokat szerveznek, Sári Péter erről beszélt.
Hegedűs Tamás: Célszerű lenne konténerbe gyűjteni, ősszel erre is dolgoznak ki megoldást.
Kerek Oszkár polgármester: Segítséget kér a lakosság tájékoztatásához. Augusztus 1-től
menne az új verzió. Jövő héten kimennének a tájékoztatók, és 1 hét maradna a kukák
szétosztására.
Hegedűs Tamás: Egy zárható helyet kérnek a kukák számára, és fedett helyet a szerződés
aláírására. Mivel augusztus 1-től szól a rendelet, úgy lesz kiszámlázva akkor is, ha valaki nem
viszi el az edényt a tájékoztatás ellenére sem. Ösztönözni kell a lakosságot az átvételre.
Molnár Istvánné képviselő: Közületekre is a 120 literes vonatkozik egyformán?
Hegedűs Tamás: Kisebb vállalkozásoknál esetleg kisebbet engedélyeznek, egyénileg
egyeznek meg.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszöni Hegedűs Tamásnak a megjelenést.
2. Napirend: Egyebek

Kerek Oszkár polgármester: A Határ, Rét, Ifjúság úton olyan szakaszok vannak, ahol el
kezdenének építkezni, de nincs gázvezeték. Szeptemberi ülésig információt szerez, mennyibe
kerülne ez az önkormányzatnak, és a lakosságnak.
Újabb rablás volt a faluban. Időseket loptak meg. Valamilyen támogatást adjunk-e nekik?
Évekig gyűjtötték a pénzt, mindent elvittek tőlük, kenyérre valójuk sincs.
Urbán Jánosné képviselő: Eddig sem kaptak anyagi támogatást, akiket kiraboltak, legyünk
igazságosak.
Csontos András képviselő: A Szociális Bizottság foglalkozzon a témával.
Bódi Jánosné képviselő: Valamilyen támogatást adjunk nekik.
A képviselő-testület javasolja, hogy polgármesteri hatáskörben 50 000,- Ft támogatás kerüljön
az érintett család részére kiutalásra.
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Kerek Oszkár polgármester: Bejelentette továbbá, hogy a BudaEstate megvenné a
pedagógusföld melletti gazos területet. Mivel több téma nem volt, megköszönte a
megjelenést, és az ülést berekesztette.

kmf.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Horváth Sándor
képviselő

Molnár Istvánné
képviselő
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