Jegyzőkönyv
(hangszalagos rögzítéssel)
Készült:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. december 29-i rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Sükösd Tamás
Novák-Kovács Zsolt
Erős Ferenc
Érsek Enikő
Etelvári Zoltán
Ferencz Kornél
Nedoba Károly
Macsim András

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

8 fő

Állandó meghívottak:

Demeterné Dr. Venicz Anita jegyző, Szenci György
aljegyző-okmányiroda vezető, Harmath Józsefné gazdasági
osztályvezető, Varga István pályázati és közbeszerzési
referens, Bencze István műszaki osztályvezető helyettes,
Bátai Brigitta jegyzőkönyvvezető.

Média:

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti az ülésen megjelenteket, a
képviselőtestület rendkívüli nyílt ülését 900 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a
képviselőtestület határozatképes, mivel 8 képviselő tartózkodik az ülésteremben.
Első számú jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Etelvári Zoltánt megválasztani. Szavazásra
teszi fel a javaslat elfogadását. A képviselőtestület a javaslatot 8 igen (egyhangú) szavazattal
elfogadta. Második számú jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Ferencz Kornélt. Szavazásra
teszi fel a javaslat elfogadását. A képviselőtestület a javaslatot 7 igen, 1 nem szavazattal
elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A képviselőtestület
a javaslatot 8 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
N a p i r e n d:
1.

Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására
vonatkozó közszolgáltatási szerződés érvényességének meghosszabbítása, módosítása
Előadó:
polgármester

2.

Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
1/2002.(I.15.) önkormányzati rendelet módosítása. A közszolgáltatási díj
megállapítása 2012. évre
Előadó:
jegyző

A képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására.
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Dr. Sükösd Tamás: a PVVB ülésén is elmondtam, hogy azért kerül sor most a szerződés
hosszabbítására, mert 2007-ben az előző képviselőtestület átadta a közbeszerzés jogosultságát
a KDV Hulladékgazdálkodási Projektnek, sajnos az erről szóló dokumentumot az elődöm

nekem nem adta át, de a KDV Hulladékgazdálkodási Projekttől megkaptuk. Ennek a
felhatalmazásnak az okán tegnap Polgárdiban aláírásra került a konzorciumi szerződés a
közbeszerzés eredményeképpen. Ezt követően kerül aláírásra a hulladékszállításra,
begyűjtésre vonatkozó szerződés, ahol a 8 érintett közszolgáltató - amely közszolgáltatók
megfelelnek az új jogszabálynak is, túlnyomórészt tehát többségében önkormányzati
tulajdonúak - összeállt csapat fogja a szemétszállítást megoldani.
Ami nyilván nem népszerű, de már most el kell mondani, hogy mi a hosszabbításra teszünk
javaslatot tekintettel arra, hogy szükséges lesz ezzel az új társulattal, illetve az itt szolgáltató
VERTIKÁL Zrt-vel egy egyeztetést lefolytatni. Ezt nyilvánvalóan a tegnap megkötött
szerződés előtt nem lehetett volna megtenni, mert nem volt az egésznek legitimációja. Azt
mindenképpen tudni kell, hogy 2013. január 1-től markáns közszolgáltatási díjemelés lesz,
amely a Magyar Állam vezérletével zajlik és már most tudjuk, hogy 3,60 Ft/literes nettó
díjemelés lesz, ami a számítások szerint a mostani 237 Ft+ÁFA helyett 432 Ft+ÁFA-t
feltételez a 120 literes edényzet esetében. Ezt azért szükséges már most nyomatékosan
hangsúlyozni, mert ez az a körülmény, amiért nem Sárbogárd Város Önkormányzatára kell
haragudni. A kérdés jogszerű, hogy ki fogja ezt kifizetni? Tudok mondani elborzasztóbb
példát, mert részt vettem egy hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyeztetésen, ahol a
korábban megvalósult projekt árait hirdették ki, pld. az Észak-Balatoni területen a díj már
2011-ben is 550 Ft+ÁFA-val nyitott. Sajnos vélhetően ez lesz az országos tendencia.
Ez a javaslat arról szól, hogy abban az átmeneti időszakban, ameddig az új szolgáltatóval
2012-re létre tudunk hozni megállapodást, addig a 2011. évi díjjal folytassuk tovább a
hulladékgazdálkodási, hulladékkezelési szerződésünket.
A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság. A
bizottság elnökhelyettesét kérem ismertesse, hogy milyen módon foglaltak állást a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Erős Ferenc: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot és elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
Dr. Sükösd Tamás: Megnyitom a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás vane?
Ferencz Kornél: azt javasolja az önkormányzat a 2012. évi díjakra vonatkozóan, hogy a
2011. évi díjak szerint folytatódjon a szerződés?
Dr. Sükösd Tamás: addig a 2011. évi díj szerint, amíg nem tudunk egyeztetni a KDV
képviselőjével. Egyébként azt is a KDV képviselőjével egyeztettük, hogy ez legyen az
előterjesztés tartalma. Az időpontot is egyeztettük. Ők elnézést kértek, hogy most és így kell
erről döntést hozni, de valóban tegnap történt meg a szerződés aláírása.
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
295/2011.(XII.29.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás
ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés érvényességének
meghosszabbítása, módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta.
A képviselőtestület az előterjesztésben foglaltakra tekintettel egyetért
azzal, hogy a közszolgáltatás folyamatos ellátása érdekében a jelenlegi
közszolgáltatóval a feladat ellátására vonatkozóan a fennálló
közszolgáltatási szerződés meghosszabbításra kerüljön az új
Közszolgáltató, Sárbogárd Város Önkormányzata és a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti
háromoldalú megállapodás megkötéséig.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított
közszolgáltatási szerződést írja alá.
A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy Sárbogárd Város
Önkormányzat Képviselőtestületének a Települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
1/2002.(I.25.) önkormányzati rendeletét az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően a 2012. évi közszolgáltatási díjak
tekintetében módosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
jegyző
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Dr. Sükösd Tamás: a rendeletünkben 2011. évi díjak szerepelnek, azt ki kell javítani 2012re. A díjtételek változatlanok maradnak.
A napirendi pontot tárgyalta az Ügyrendi és Jogi Bizottság. Az ÜJB elnöke nincs jelent, az
elnökhelyettes nem tagja a képviselőtestületnek, ezért ismertetem a bizottság javaslatát az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Az ÜJB 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta és a Képviselőtestületnek is elfogadásra
ajánlja az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet. Kérdés, észrevétel van-e?
A képviselőtestület tagjai a napirendi ponthoz nem szóltak hozzá.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő rendelettervezet
elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a rendeletmódosítást elfogadta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
39/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
1/2002.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendkívüli nyílt ülésen több napirend, hozzászólás nem volt,
Dr. Sükösd Tamás polgármester megköszönve a jelenlevők részvételét,
az ülést 910 órakor bezárta.
kmf.
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