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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. december 28-án tartott üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, , Gajdos István, Madarászné Mindig Erzsébet, Szakály Zsolt,
Papp Sándor képviselők (6 képviselő)
Balázs László jegyző

Igazoltan távol: Kövér Attila képviselő
Lakosság részéről: --Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja, javaslatot tesz a meghívón szereplő
napirendi pont
megtárgyalására.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag
elfogadja.
Napirend:
1. Előterjesztés és rendelet-tervezet a hulladékszállítási közszolgáltatási rendelet
módosítására
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az AKSD azért kért díjemelést, mert a jövő évtől
hulladéklerakási díjat kell fizetnie, illetve hatósági díjat is kell fizetnie. A szolgáltatáson kb.
négyszázezer forint nyeresége van a mi községünk esetében. Amennyiben nem tudunk
megegyezni, januártól nincs hulladékszállítás, az viszont kötelező feladat. A közbeszerzési
eljárás előkészítése elindult. A környező települések kicsit előrébb járnak már a
közbeszerzésben, úgy néz ki, hogy az AKSD-n kívül nincs más ajánlattevő. A
kormányhivatalok sem tudnak megegyezni a rendeletalkotással kapcsolatban. Megeshet, hogy
meghozzuk a rendeletünket, és a törvényességi osztály majd azt mondja, hogy hatályon kívül
kell azt helyeznünk. Az új Hulladékgazdálkodásról szóló törvény most lépett hatályba. Van-e
kérdés?
Szakály Zsolt képviselő: Nettó 334 Ft-re emelkedett a díj?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen.
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Szakály Zsolt képviselő: 2012-re már alkottunk egy rendeletet, de hát hozunk még egyet. A
kormány várhatóan rendeletben szabályozza majd a hatósági árat január 1-jétől. Lehet, hogy
más díj lesz. Szeretném megkérdezni, hogy Vámospércsen és Nyírmártonfalván egy napon
történik-e a hulladékszállítás. Valamelyik csütörtökön egy kis mellékutcában Vámospércsen is
láttam kitéve kukákat. Ez az autó viszi el azt a hulladékot is? Bár lehet, hogy csak véletlen
volt, hogy ki volt téve, és otthagyták a lakók a kukákat.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem tudom, hogy ott milyen napon szállítanak. Jövő
január 1-jétől nem lesz az önkormányzatnak szerencsére díjmegállapító hatásköre már. Úgy
tudom, hogy Fülöpön pár forinttal több a díj, mint nálunk, mert tanyás jellegű település. A
Békés Megyei Kormányhivatal szerint már nem lehet rendeletet alkotni, a Hajdú-Bihar
megyei Kormányhivatal pedig nem mondott semmit a rendeletalkotásról. Tízmillió forint a
településünkön körülbelül a szemétszállítási díj évente, ebből az AKSD-nek négyszázezer
forint a nyeresége, és ráadásul hárommillió forintnyi kintlévősége van, amit nem fizettek be a
lakosok. Az AKSD nem a szemétszállításból él meg, hanem pl. városrendezésből,
temetőfenntartásból, hulladékválogatásból.
Szakály Zsolt képviselő: Így mennyit emelkedett a dj összesen nálunk?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kilenc százalék körül.
Papp Sándor képviselő: Meg akarja most emeltetni a díjat, hogy amit az állam el akar
tőlevenni, az bejöjjön.
Balázs László jegyző: A kormány 2011-ben szemétszállítási díj emelési moratóriumot rendelt
el, nem lehetett emelni a díjat, aztán ezt eltörölték, és az AKSD akkor egyből emelt a díjon.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A képviselő-testület már meghozott egy rendeletet az ez
évi szemétszállítási díjra. 2014. január 1-jétől vagy állami, vagy önkormányzati többségi
tulajdonú cég szállíthat csak hulladékot, de ahhoz, hogy engedélyt kapjon, legalább egyéves
előzményének kell meglennie.
Szakály Zsolt képviselő: A díjemeléssel még jobban emelkedik a kintlévőség.
Gajdos István képviselő: Monopol helyzetben van az AKSD, tulajdonképpen azt csinál, amit
akar. Az általa megfizetendő 1.400.000 forintos hulladéklerakási díj az összes településre
vonatkozik, vagy csak Nyírmártonfalvára?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nyírmártonfalváról tonnánként háromezer forint
hulladéklerakási díjat kell fizetnie, ez összesen 1.400.000 Ft. És ezen kívül van még 100 Ft/fő
lakossági díj, amit neki kell megfizetnie.
Gajdos István képviselő: Tulajdonképpen amit a kormány őrá kivetett, ismét a lakosság fizeti
meg. Bankadó, mindenféle adó tovább lett hárítva a lakosságra.
Szakály Zsolt képviselŐ. Minden településen más lesz a szemétszállítási díj?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen.
Szakály Zsolt képviselő: Csak most jobban el fog térni településenként.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Nagyobb településeken fajlagosan kevesebb a díj. A
lerakott szemét után háromezer forintot tonnánként fizetnie kell, ezért az lesz az érdeke, hogy
ne sok szemét legyen. Kíváncsi vagyok, hogy amikor az energiahivatal feláll, mit fog ezzel az
egésszel kezdeni. A mi rendeletünk egy napra szól, igazán alkalmazva nem lesz, és még
mindig benne van az eshetőség, hogy vissza kell vonnunk a rendeletet. Az AKSD is próbál
mindenféle információt beszerezni, de még most sincs hivatalos információjuk. Nekünk a
szemétszállítást biztosítanunk kell. Monopol helyzetben van a cégük. És a környéken működő
cégekben is 30-40% tulajdonosi részesedésük van. Az AKSD valószínűleg meg fog maradni,
Debrecen kinyilatkozta, hogy szeretné, ha a cég többségében önkormányzati tulajdonú lenne.
Én javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.

A képviselő-testület 5 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2012. (XII. 29.) kt. sz. RENDELETE
a Települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról
szóló 15/2004. (XII. 21.) kt. rendeletének módosítására
Nyírmártonfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. Tv. (Hgt.) 21. § (1) bekezdésében kapott kapott felhatalmazás alapján, a
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet rendelkezéseire figyelemmel a
15/2004. (XII. 21.) kt. rendeletét (:továbbiakban: Rendelet:) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 12. § (1) bekezdésében szabályozott
egy darab 120 literes gyűjtőedény heti ürítése nettó 334,- Ft
2. §
Az 1. § rendelkezéseit a 2012. december 31. napján felmerülő díjak esetén érvényesíteni kell.

3. §
Záró rendelkezés
(1) E Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és 2013. január 1-jével hatályát veszti.
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(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon
gondoskodik.

Nyírmártonfalva, 2012. december 28.

/:Kövér Mihály Csaba:/
Polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2012. december 29.
/:Balázs László:/
jegyző

Más az ülésen nem hangzott el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

k. m. f.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző
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