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Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő jelen van.
Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr. Balázs Lászlót. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.

Napirend:
1. 2013. évi hulladékszállítási díjak meghatározása
Előadó: Gedei Zoltán polgármester
2. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre
egyhangulag elfogadja.

illetve a napirendi pontokra tett javaslatot

Az első napirendi pont tárgya: 2013. évi hulladékszállítási díjak meghatározása
Gedei Zoltán polgármester: a napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy mindenki
megkapta írásban a napirendhez kapcsolódó előterjesztést és rendelet tervezetet.
Emlékeztetőül ismételten összefoglalja a 2013. évi hulladékszállítási díjak meghatározásához
szükséges ismereteket. Vámosgyörk községben 2007 októberében került elfogadásra a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás szervezéséről
szóló 11/2007. IX.30.) rendelet ( a továbbiakban: rendelet ), melynek legutóbbi – díjszabást
is érintő – módosítására ez év áprilisában került sor.

A szemétszállítási közszolgáltatás díja a 2012. május 1-től heti egyszeri ürítésnél 365 Ft +
Áfa (a standard 120 l-es edényre vonatkozóan). Ezzel az árral számolva a jelenleg hatályos
díjtételeket a különböző méretű kukás edényekre vonatkozóan a rendelet 1. sz. melléklete
tartalmazza:
2012. október 8-án az Országgyűlés elfogadta a hulladékról szóló törvényt (a továbbiakban:
Hgt. ), amely a hozzá tatozó végrehajtási rendeletekkel 2013. január 1-jén lép hatályba.
Az új Hgt. megalkotásának célja, hogy Magyarország teljesítse az Európai Unió begyűjtésre
és hasznosításra vonatkozó előírásait. A Hgt. központi hatósági árszabályozást vezet be 2014.
január 1-jével, ami azt jelenti, hogy a Magyar Energia Hivatal javaslatának
figyelembevételével egységes szemétszállítási díjak kerülnek megállapításra miniszteri
rendeletben. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást pedig csak többségi állami vagy
önkormányzati tulajdonban lévő, non-profit szervezetek végezhetik majd. Új elem még, hogy
2013-tól a lerakó üzemeltetőknek minden lerakásra kerülő hulladék után 3000 Ft/t
hulladéklerakási járulékot kell fizetniük. A Hgt. rendelkezik még a háztartási hulladék
elkülönített gyűjtéséről is, amely rendelkezések 2015-ben lépnek hatályba.
A 2013-as év tehát egy átmeneti, felkészülési időszak, amikor az önkormányzatoknak
lehetőségük van a meglévő szolgáltatójukkal tovább végeztetni a hulladékgazdálkodási
tevékenységet az év végéig. A 2013-as évre még az önkormányzatok határozhatják meg az
árakat, azonban a jogszabály alapján az emelés mértéke nem lehet több 4,2 %-nál.
Az AVE Heves Kft.-vel kötött megállapodásunk 2012. dec.31-vel lejár. Az AVE a szerződést
csak úgy hosszabbította volna meg , ha egy 40 % körüli áremelést tud érvényesíteni. Ezt az
önkormányzat nem vállalhatta fel. Ekkor kerestük meg az ASA-t, akitől 2010-ben árajánlatot
kaptunk a hulladékszállításra .Az ASA megkeresésünkre elmondta ,hogy nem kíván
árajánlatot adni a vámosgyörki kommunális hulladékszállításra. Indokként az irreális
hulladéklerakási díjakat és a hulladéklerakó körüli jogvitát jelölte meg . Ekkor vettük fel a
kapcsolatot az AVE Gyöngyös Hulladékkezeló Kft-vel. A kft. a jelenlegi díjszabáshoz
képest 19%-os emeléssel adott árajánlatot, egy évre vonatkozóan. Mivel a jelenlegi
helyzetben ez a legkedvezőbb ajánlat javasolja a testületnek ,hogy egy évre ezzel a
szolgáltatóval kössön megállapodást. Így elég idő marad átgondolni azt ,hogy a települési
hulladékszállítás milyen formában működjék 2014-től .Javasolja továbbá , hogy a lakossági
hulladékszállítási díjemelés mértéke 2013-ban 4,2 %-os legyen . Az árajánlatban szereplő
díjak és a lakosság által fizetendő díjak különbözetét pedig az önkormányzat térítse meg a
szolgáltatónak.
A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testület, hogy járuljanak hozzá az elmondottak
alapján az AVE Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft-vel a 2013. évben végzendő hulladékszállítási
szerződés megkötéséhez , a rendelet módosítás elfogadásához és az előterjesztésben szereplő
díjtételek 2013. január 1-jétől való meghatározásához.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kéri a testületet ,hogy hatalmazza
fel a polgármestert az AVE Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft-vel a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási megállapodás aláírására a 2013.évre . Kéri továbbá ,
hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának
meghatározásáról szóló 11/2007. (X.30.) rendelet módosításáról kapott rendelettervezetet
mondja ki rendeletté .
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
64/2012. (XII.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási megállapodás

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az AVE Gyöngyösi
Hulladékkezelő Kft-vel a 2013. évre kötendő települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatási megállapodást megtárgyalta és elfogadta.
A testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
12/2012. (XII.28.) rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak
és díjának meghatározásáról szóló 11/2007. (X.30.) rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A második napirendi pont tárgya: indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak , hogy vélhetően igény lenne a
településen járási hivatali ügysegédre . Ezt a szociális otthon és a település élő nagyszámú
idős ember miatt látja szükségesnek. Javasolja a képviselő-testületnek ,hogy keressék meg a
járási hivatal vezetőjét és kérjék , hogy biztosítson járási hivatali ügysegédet a településnek.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
65/2012. (XII.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: járási hivatali ügysegéd működtetése a településen
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát , hogy Vámosgyörk községben települési járási hivatali ügysegéd
működjön közre a járáshoz került feladatok ellátásában .
A testület felhatalmazza a polgármestert , hogy a Gyöngyösi Járási Hivatal
vezetőjével az ehhez szükséges megállapodást aláírja .
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 13.40 órakor bezárta.
K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

