JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. december 29-én megtartott rendkívüli üléséről

Határozat
száma:
232/2011. (XII. 29.)
Rendelet
száma:
24/2011. (XII. 29.)

Tárgya:
Bio-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó
Kft. megbízása a hulladékszállítási közszolgáltatás végzésével
Tárgya:
Hulladékszállítási díj megállapítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 29-én
megtartott rendkívüli testületi ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Dr. Nagy Tamás
3. Molnár Istvánné
4. Tari István
Dr. Keresztes Katalin jegyző.

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő, valamint

Nem jelent meg: Csontos András, Habány György, Kassa László képviselő
Javasolt napirend:
1./ Hulladékszállítási díjjavaslatok megtárgyalása
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a napirend elfogadására,
illetve a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. A Képviselő-testület egyetért a napirendi pont
megtárgyalásával, és elfogadja Dr. Nagy Tamást és Tari Istvánt jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A 2012. évre meg kell állapítani a kommunális hulladék gyűjtésére és szállítására a díjakat,
illetve ezzel összefüggésben a megfelelő szolgáltatót ki kell választani. A
hulladékgazdálkodásra vonatkozó törvényi szabályozás változni fog, erre tekintettel
közszolgáltatási szerződést az új törvény hatálybalépéséig terjedő időszakra kötünk. Mindenki
megkapta a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt, az AVE Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft,
valamint a Bio-Pannónia Kft. (Hatvan) ajánlatát. Közülük a Bio-Pannónia Kft ajánlata a
legkedvezőbb. Javasolom, hogy ezt a céget bízza meg a Képviselő-testület a szolgáltatás
elvégzésével, és az általuk adott díjjavaslatot fogadjuk el. Kérem a véleményeket ezzel
kapcsolatban.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: A díjjavaslat edényzetekre vonatkozik, milyen díj lesz a
zsákban elhelyezett hulladékokra?
Kerek Oszkár polgármester: A legalacsonyabb díjtétel vonatkozik rájuk.
Szavazásra bocsátja a Bio-Pannónia Kft. díjjavaslatának elfogadását. A Képviselő-testület 4
igen szavazattal elfogadja, és megalkotja az alábbi rendeletet:

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2011. (XII. 29.) Rendelete
A hulladékszállítási és hulladék-elhelyezési díj megállapításáról
Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az eredeti jogalkotói hatáskörében az
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, „a helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján „a hulladékgazdálkodásról”
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szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § és 25. § §-ai alapján a települési hulladékszállítási díj
megállapítására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
(1) Hort Község közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés alapján a BIOPANNÓNIA Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. (3000 Hatvan, Szepes
Béla út 2.) látja el a szilárd hulladékgyűjtési – szállítási közszolgáltatási feladatokat.
(2) Hort Község közigazgatási területén a szolgáltató által történő hulladék összegyűjtésére és
elszállítására heti egyszeri gyakorisággal, csütörtöki napokon kerül sor.
2. §
A hulladékszállításhoz ingatlanonként használandó minimum nagyságú gyűjtőedényzet és a
hulladékszállítás ÁFA nélküli díjtétele az alábbi:
Háztartás
létszáma
1 fős
háztartás
2 fős
háztartás
3 vagy több
fős háztartás

Minimum gyűjtőedényzet
40 literes zsák
50 literes kuka
80 literes kuka
120 literes kuka

Ürítési díj
Ft/alkalom
130,-- Ft

Ürítési díj
Ft/negyedév
1.690,-- Ft

205,-- Ft

2.665,-- Ft

315,-- Ft

4.095,-- Ft

3. §
(1) Ez a rendelet 2012. január 01. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a hulladékelszállítási és
hulladékelhelyezési díj megállapításáról szóló 2/2011. (I. 28.) Rendelet és a 3/2011. (I. 28.)
Rendelet.

Kerek Oszkár polgármester: Javaslatot tesz arra, hogy az új hulladékgazdálkodási törvény
megjelenéséig a Bio-Pannónia Kft-t bízza meg a Képviselő-testület a hulladék szállítására.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

232/2011. (XII. 29.) sz. Határozat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kommunális hulladék gyűjtésére és
elszállítására bekért ajánlatok elbírálása alapján a BIO-PANNÓNIA Környezetvédelmi
Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft-t (3000 Hatvan, Szepes Béla út 2.) bízza meg a
település közigazgatási területén a hulladékszállítási közszolgáltatás végzésével.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kerek Oszkár polgármestert, hogy a közszolgáltatási
szerződést megkösse.
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Felelős: Kerek Oszkár
Határidő: 2011. december 31.

Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Célszerű lenne a testületi üléseket élőben közvetíteni a
honlapon. Látnák a lakosok, melyik képviselő milyen munkát végez a település érdekében,
illetve látnák, hogy kik nem vesznek részt rendszeresen a testület munkájában.
Tari István képviselő: Olyan lakosságot érintő fontos kérdésekről kell döntenünk, melyek
anyagi áldozattal is járnak. Egyes képviselők ilyen esetetekben sem jönnek el a testületi
ülésekre, nem vállalnak felelősséget a döntésekben.
Molnár Istvánné képviselő: Csatlakozom Tari István képviselő úr hozzászólásához.
Kerek Oszkár polgármester: Több téma nem lévén megköszöni a megjelenést, és az ülést
bezárja.
kmf.

Dr. Keresztes Katalin
jegyző

Dr. Nagy Tamás
alpolgármester

Kerek Oszkár
polgármester

Tari István
képviselő
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