JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. április 29-én megtartott rendkívüli üléséről
Határozat
Tárgya:
száma:
43/2013.(IV.29.) „Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése”
című KEOP pályázat kapcsán készült Megvalósíthatósági Tanulmány
alapján bemutatott üzemeltetési koncepció, díjpolitika elfogadása.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én a
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Dr. Nagy Tamás
3. Habány György
4. Molnár Istvánné
5. Tari István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Laczikné Dr. Barati Katalin jegyző
A Képviselő-testület napirendjét egyhangú igen szavazattal az alábbiak szerint állapítja meg:
Napirend:
1./ „Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című KEOP
pályázat kapcsán készült Megvalósíthatósági Tanulmány alapján bemutatott üzemeltetési
koncepció, díjpolitika elfogadása.
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 Képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
1./ Napi rendi pont megtárgyalása:
„Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című KEOP
pályázat kapcsán készült Megvalósíthatósági Tanulmány alapján bemutatott
üzemeltetési koncepció, díjpolitika elfogadása.
(Írásos anyag mellékelve)
Kerek Oszkár polgármester: A holnapi nap folyamán társulási ülés lesz, és kérik, hogy a
megküldött határozati javaslatokat fogadja el a Képviselő-testület. Az anyagot mindenki
megkapta. Az első pont lényege, hogy a társult önkormányzatok más pályázatban nem
vehetnek részt. A második pont lényege a díjak támogatása, melyet 5 évig kell támogatnunk,
mert ha kilépünk, akkor azt csak visszafizetés terhe mellett tehetjük meg.
Felteszi a Képviselő-testületnek a kérdést, hogy mi a véleményük ezzel kapcsolatban.
Habány György képviselő: Szelektív hulladékot hogyan gondolták?
Kerek Oszkár polgármester: Az önkormányzat megvásárolja a kukákat, és kiosztjuk a
lakosságnak. A szelektív gyűjtéssel a kommunális hulladék mennyisége csökkenni fog a
háztartásokban.
Molnár Istvánné képviselő: Mennyi kukáról lenne szó?
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Kerek Oszkár polgármester: Kettő kuka lenne, és úgy tudom, hogy a zöldhulladékot is ki
lehetne helyezni a kukák mellé.
Molnár Istvánné képviselő: A legjobb megoldás az lenne, ha a mostani kukákat
használhatnák a lakosok.
Kerek Oszkár polgármester: Nálunk három féle kuka egység van, nem kettő, mint a
térségben. Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatok elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

43/2013. (IV.29.) KT határozat

Tárgy: Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 számú pályázat
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szabó
Zsolt, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás Társulási Tanács Elnökének „Hatvan és térsége
települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése című KEOP1.1.1/B/10-11-2013-0004 számú pályázattal kapcsolatos határozat
meghozatala” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza:

1. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános
sablon” kötelező mellékleteire vonatkozó V. 26. pontja alapján jelen
határozatával igazolja, hogy a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás által az üzemeltetési
koncepció alátámasztásához felhasznált, illetve a Megvalósíthatósági
Tanulmányban (MT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak
megfelelnek. Az Önkormányzat ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül
más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve
projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt.
2. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános
sablon” kötelező mellékleteire vonatkozó V. 26. és 27. pontja alapján az
RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát támogatja, a
díjképzést megismerte és annak betartását – az irányadó jogszabályok (a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjakról szóló miniszteri rendelet) által biztosított keretek
között - a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt
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befejezését követő öt évig.
A határozatról 2 pld. hitelesített jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:
Hatvan Város Polgármesteri Hivatal Pályázati Településfejlesztési és
Pályázati Osztálya.
Tari István képviselő: Ecséddel és a többi településsel mi a helyzet?
Kerek Oszkár polgármester: Nem tudnak mit tenni, be kell nekik lépni. Ha befejeződik a
rekultiváció, nekünk is fel kell bontanunk a szerződést az AVE-val. Tél óta megálltak a
munkálatok, nem tudom mikor folytatják.
Habány György képviselő: Úgy látom, hogy mindenhol csinálják egy kicsit, látszódjon,
hogy megjelennek.
Molnár Istvánné képviselő: Régen nem volt ennyi szemét, most az egész világot ellepi a
szemét.
Tari István képviselő: Lomtalanítás mikorra várható?
Kerek Oszkár polgármester: Felvettem a kapcsolatot Decsi Ferenccel, ősszel várható a
lomtalanítás.
Tari István képviselő: A hulladékdíj befizetésével kapcsolatban lenne észrevételem. Jó lenne
számlaszámot kérni a szállítótól, hogy ne kelljen sorban állni.
Kerek Oszkár polgármester: Megkérdezem, de továbbra is díjbeszedőket alkalmaznak.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Lomtalanítással kapcsolatban lenne észrevételem.
Meghirdetnénk a konkrét helyet, ahová vihetik a lomot egy konténerbe, és nem az utcára
pakolnák a lomot.
Molnár Istvánné képviselő: Az idősebbeknek ez a megoldás rossz, náluk nehézségekbe fog
ütközni.
Kerek Oszkár polgármester: A megoldást keresni fogjuk. Több téma nem lévén megköszöni a
megjelenést, az ülést berekeszti.

Kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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