JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata
Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. április 25-én, 17 órakor
megkezdett rendes, nyílt képviselő-testületi ülés, 2012. április 27-én, 16 órakor folytatólagosan
megtartott ülésén.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Varga Mihály képviselő
Bálint Istvánné képviselő
Csizmadia Zsolt képviselő
Fuchs János képviselő
Igazoltan távol:
dr. Török Péter képviselő
Szabó Zoltán képviselő
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó körjegyző
A képviselő-testületi ülésen megjelent vendégek és érdeklődők száma: 1 fő.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Üdvözlöm a megjelent képviselőket, és a Saubermacher Kft. ügyvezetőjét, a rendes, nyílt
képviselő-testületi ülést tovább folytatjuk.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő képviselő megjelent,
megállapítom, hogy az ülés továbbra is határozatképes.

2. Napirendi pont folytatása: A Saubermacher-Bicske Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés
módosítása a településen keletkező kommunális hulladék gyűjtésének, elszállításának és
ártalmatlanításának új rendszerére és a szemétszállítási díjakra.
Ugron Zoltán polgármester:
A 2012. április 25-i Képviselő-testületi ülésen a 2. és a 3. napirendi pont tárgyalását nem tudtuk
befejezni, ezért az ülést felfüggesztettük, és a mai napon folytatjuk.
A Saubermacher Kft. álláspontja nem változott, az előzetes árajánlatát továbbra is fenntartja.
Bálint Istvánné képviselő:
Jó lenne, ha sikerülne az álláspontokat közelíteni egymáshoz.
Ugron Zoltán polgármester:
Rák úr már részletesen beszámolt a Saubermacher Kft álláspontjáról, mi pedig azt szeretnénk,
ha a 60 literes kukára történő szerződéskötés lehetősége a település valamennyi háztartásának
biztosítva lenne.
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Kifferné Héder Andrea ügyvezető:
Tényleg nem tudunk eltérni a korábban megadott árainktól, hiszen a mi költségeink is naprólnapra emelkednek. Sajnos az októberi díjkalkulációnál sok olyan tényező volt, amit még nem
láttunk előre. Ilyen például, hogy jelentős mértékben emelkedtek az üzemanyag árak, majd 25%
-kal az elmúl negyed évben. Ezt sajnos mi sem tudjuk áthidalni. Arról nem is beszélek, hogy az
átállásnak és jelentős költségei vannak és ahhoz, hogy minden beálljon a normál kerékvágásba,
az legalább fél év, mert például a matricákat is sokan nem oda ragasztják ahova kellene.
Egyszóval, mire beáll a rendszer a szolgáltatási idő is lejár. A törvény módosítása folyamatban
van, amely ránk nézve biztosan nem lesz előnyös, és úgy gondolom, hogy a lakosság számára
sem. Pl. lerakási adót kívánnak bevezetni, amely 6000,-Ft lesz 2013. évben, és 12.000,-Ft 2014ben. Ez nagyon megdrágítja a szolgáltatást. Égetőt nem építenek majd, a meglévők pedig
gyorsan megtelnek majd. Reális veszély, hogy Magyarországon megismétlődik Nápoly esete.
Nem tarthatunk fenn veszteséges szolgáltatást. Mivel a szolgáltatás legvégén mi vagyunk olyan
helyzetben, hogy árengedményeket adjunk.
Vannak cégek akik kockáztattak és a
megnövekedett költségekkel, nem tudták megtartani az autóikat. Az állami támogatást is
megvonták tőlünk, pedig e nélkül nem lehet működni. Sajnos lehet, hogy mi is erre
kényszerülünk majd. A külföldi tulajdonos nem fogja fenntartani a veszteséges céget, mert nem
érdeke.
Ugron Zoltán polgármester:
A 120 literes kuka ára nagyon sok egy család számára, nagyon megterhelő, főleg azért, mert
nem termelődik 120 liter szemét egy héten. Ha környezettudatos életmódot folytatva kevesebb
hulladék keletkezik, mert szelektíven gyűjti a szemetet, akkor meg kell adni a lehetőséget, hogy
kisebb kukával kevesebbet fizessen a szemétszállításra. Manapság mindenki ott spórol, ahol tud
és, ha ezt felelős gondolkodással teszi, akkor segítenünk kell ebben.
Azt is át kell beszélni, mi van akkor, ha egy lakás nem fog szerződni? Mit lehet vele tenni?
Kifferné Héder Andrea ügyvezető:
Fél év kell, hogy mindenki átálljon, de van erre egy másik megoldás is, mégpedig az, ha minden
marad úgy, ahogy eddig volt, ez úgy érzem, hogy a Kormányhivatalnál is megállná a helyét, a
lakosságtól pedig továbbra is az önkormányzat szedi be a díjat.
dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Nem állja meg a helyét. Ez a téma a Kormányhivatallal egy lezárt ügy, amelyben köteleztek
bennünket a szemétszállítás rendszerének átalakítására.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Úgy gondolom, ha tovább emeljük a szemétszállítás díját, akkor azt fogjuk elérni, hogy már az
sem fog fizetni, aki eddig még csak-csak befizette. Jelenleg a lakosság 70%-a fizet rendszeresen
szemétszállítási díjat, ez a szám lehet, hogy 35%-ra fog csökkenni.
Kifferné Héder Andrea ügyvezető:
20-25% a jelenlegi nem fizetők aránya, de nem csak itt, hanem más településen is. Ez korábban
10% volt.
Bálint Istvánné képviselő:
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Mennyi volt az idei árbevétel és mennyit terveznek? Ha nem lesz lomtalanítás, az hogyan fogja
befolyásolni a költségeket?
Csizmadia Zsolt képviselő:
Szerintem is ki lehetne hagyni egy évet, ha ez megoldást jelentene.
Kifferné Héder Andrea ügyvezető:
Nagy jelentősége véleményem szerint, nem lenne.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Közelítenünk kellene az álláspontunkat, hogy megoldást találjunk.
Ugron Zoltán polgármester:
Véleményem szerint, aki ki tudja fizetni a 120 literes kuka díját, az úgy is ki fogja fizetni, még
akkor is, ha esetenként nem telik meg a kukája, de aki nem tud többet fizetni, mint 60 liter,
annak is meg kell adni a lehetőséget, hogy ésszerű fogyasztással kisebb mennyiségre
szerződhessen.
A másik érv amellett, hogy mindenki annyira szerződjön, amennyi a tényleges fogyasztása az a
törvényességi észrevételben megfogalmazott jogszabályi háttér, melytől sem a szolgáltató, sem
mi nem térhetünk el.
- felovassa a törvényességi felhívás ide vonatkozó részétCsizmadia Zsolt képviselő:
A lakosságot tájékoztatni kell a változásokról.
Fuchs János képviselő:
Úgy gondolom, hogy a kevesebb több lenne a Saubermachernek is, hiszen ők is ugyanúgy félnek
az átszervezésektől, mint mi.
Varga Mihály Balázs képviselő:
A Saubermacher is el volt eddig kényeztetve, eddig rendszeresen kiállította a számlát és egy
összegben megkapta a díját. Kompromisszumot kell kötnünk, mert ezek az árak nagyon
magasak.
dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Hosszú éveken keresztül a kiállított számlák egy összegben kerültek kifizetésre az
Önkormányzat által a Saubermacher Kft.-nek. Pedig az alapszerződéstől eltérően az elmúlt négy
év előttig mindig magasabb összeget sikerült a település szemétszállítási díjaként elfogadtatnia a
Saubermacher Kft.-nek. Mány mindig időben, korrekten fizetett. A többi településhez képest
soha nem volt nálunk a Saubermachernek kintlévősége. Arról nem is beszélve, hogy míg pl.
Pátyon, ahol 3-szor annyian élnek, mint Mányon, csak évi 20 millió Ft volt az éves
szemétszállítás díja, míg Mányon 15 millió Ft. Úgy vélem, hogy ezek után annyit igazán
megtehet a Saubermacher Kft., hogy a hátralévő fél évre teljesíti kérésünket.
Kifferné Héder Andrea ügyvezető:
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Jó, akkor a Saubermacher Kft. teljesíti a kérést, és bárki számára lehetővé tesszük, hogy 60 literes
kukára szerződjön. Az ingatlanukat nem használók esetén pedig csak akkor tudunk a díjfizetés
alól mentességet adni, ha legalább három hónapig nem használja valaki az ingatlanját és ott
szemét ténylegesen nem is keletkezik.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Én az ülés előtt már jeleztem a polgármester úr és a körjegyző asszony felé, hogy névszerinti
szavazást szeretnék az ügyben.
Ugron Zoltán polgármester:
Úgy gondolom, hogy a név szerinti szavazásnak nincs akadálya. Módosítom a határozati
javaslatomat, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosított határozati javaslatról
névszerinti szavazásal dönteni szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
Tárgy: A Saubermacher-Bicske Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés módosítása a településen
keletkező kommunális hulladék gyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának új
rendszerére és a szemétszállítási díjakra
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a
Saubermacher-Bicske Kft., mint a Mány Község Önkormányzata képviselő-testülete által
meghatározott hulladékszállítási szolgáltatóval az előterjesztéshez csatolt szolgáltatási
szerződés módosítást azzal, hogy a 60 literes kukára történő szerződéskötési lehetőség mindenki
számára választható legyen.
Egyben felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Határidő: 2012. április 30.
Kérem, hogy szavazzunk!
Kérdezem Bálint Istvánné képviselőt, hogy egyet ért-e a határozati javaslattal?
Bálint Istvánné képviselő:
Igen!
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem Fuchs János képviselőt, hogy egyet ért-e a határozati javaslattal?
Fuchs János képviselő:
Igen!
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem Csizmadia Zsolt képviselőt, hogy egyet ért-e a határozati javaslattal?
Csizmadia Zsolt képviselő:
Igen!
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Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem Varga Mihály Balázs képviselőt, hogy egyet ért-e a határozati javaslattal?
Varga Mihály Balázs képviselő:
Igen!
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Én magam is igennel szavazok.
Megállapítom, hogy Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületületéből jelen lévő 5
képviselő 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi döntést hozta:
50/2012. (IV.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Saubermacher-Bicske Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés módosítása a
településen
keletkező
kommunális
hulladék
gyűjtésének,
elszállításának
és
ártalmatlanításának új rendszerére és a szemétszállítási díjakra
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a
Saubermacher-Bicske Kft., mint a Mány Község Önkormányzata képviselő-testülete által
meghatározott hulladékszállítási szolgáltatóval az előterjesztéshez csatolt szolgáltatási
szerződés módosítást azzal, hogy a 60 literes kukára történő szerződéskötési lehetőség
mindenki számára választható legyen.
Egyben felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Határidő: 2012. április 30.
3. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( )
önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A településünkön keletkezett kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása jelenleg a
Saubermacher-Bicske Kft. jogelődjével, a Rumpold-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel
kötött szerződés alapján történik.
A szerződés a szolgáltatás díját a teljes településre egy összegben Önkormányzatunk fizeti, és a
hatályos rendeletben meghatározott mértékű díjat számlázunk ki a lakosság számára.
Ennek a rendszernek hátránya, hogy a lakossági díjhátralékok önkormányzatunknál
keletkeznek, és a nagy szemétszállítási díjhátralékból levonható következtetés, hogy az
önkormányzattal szemben sokkal kisebb fizetési hajlandóság, mint egy idegen céggel szemben.
Továbbá a szűkös anyagi helyzet miatt nem tudja már önkormányzatunk vállalni azt a
támogatást, amelyet a szemétszállítási díjhoz minden ingatlantulajdonos megkapott. Sokkal
előnyösebb önkormányzatunk számára, ha az ingatlantulajdonosok maguk szerződnének
közvetlenül a szolgáltatóval.
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Ennek a szándéknak következtében alkotta meg a Tisztelt Képviselő-testület a települési szilárd
hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet 2012. június 3-án lép hatályba.
A rendelet megalkotása óta olyan változások álltak be a hulladékszállítással kapcsolatban, pl. a
közszolgáltatóval létrejött megállapodás, amely szükségessé teszi a korábban megalkotott és
kihirdetett, de még hatályba nem lépett rendelet módosítását.
Ilyen módosítás pl., hogy a közszolgáltató vállalta a lakossági szerződések megkötésének
lebonyolítását, árajánlatot adott a közvetlen formában történő szemétszállítás díjára. Továbbá
előre lehet hozni a hatálybalépés időpontját, 2012. június 1-re.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint:
„32. § Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési
kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó
jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.
33. § Új fizetési kötelezettség megállapítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy annak
kivetésével, beszedésével, nyilvántartásával, ellenőrzésével összefüggő adminisztrációs
költségek ne legyenek aránytalanul magasak a fizetési kötelezettségből származó bevétel
összegéhez képest, illetve azokat nem haladhatják meg.”
A fentiek miatt nem lehet a rendelet hatálybalépését előbbre hozni.
Az előterjesztéshez csatolom a fenti rendelet módosítását, és kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az elfogadni szíveskedjék.
HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján
a szabályozás várható következményeiről
Rendelet-tervezet
megnevezése

Társadalmi hatás

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012. ( ) önkormányzati rendelete a települési szilárd
hulladékszállításról szóló 18/2011. ( XII.29. )
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet megalkotása alapjaiban változtatja meg a
települési hulladékgazdálkodás eddig gyakorlatát. A
korlátlan szemétszállítás megszűnik, csak az
előfizetett mennyiség kerül elszállításra. Ez
ösztönözheti a lakosságot a szemét termelésükkel
szemben felfogás és életmódjuk változtatására.

Gazdasági hatás

Gazdasági hatása nagy mértékben van a
költségvetésre. Nemcsak az idei, hanem az
elkövetkező évek költségvetésére is.

Költségvetési hatás

A szemétdíjat már nem közvetlenül az önkormányzat
fizeti a szolgáltatónak, hanem az ingatlantulajdonos,
így a díj meg nem fizetéséből eredő kockázat már nem
az önkormányzatot terheli.

Környezeti következmények Környezeti következménye annyiban lehet, hogy
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előfordulhat, hogy az ingatlantulajdonos kisebb
szállítóedényre szerződik, mint amire szüksége van,
és az ezért felhalmozódó szemetet közterületen
helyezi el.
Egészségi következmények

A közterületre kikerülő szemétből eredően lehetnek
egészségi következmények. Az ártalmatlanításról
gondoskodni kell.

Adminisztrációs terhek

A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs
terheket részben csökkentik, részben növelik az
önkormányzat hivatalánál. Növeli az adóvégrehajtás
területén, csökkenti a díjak kivetése és beszedése
területén.

A rendelet megalkotásának
szükségessége

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és
(2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkör, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
(továbbiakban: Hgt.) 21. § (1) bekezdésében, a 23. §ában, a 24. § (1) bekezdésében, továbbá az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kapott
felhatalmazás, valamint a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm.
rendelet indokolja a megalkotást. Továbbá az
állampolgári jogok országgyűlési biztosának és a
Kormányhivatalnak többszörös felhívása a
rendeletalkotásra.

A jogalkotás elmaradásának
várható következményei

Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.
Mulasztás esetén a törvényességi felügyeletet
gyakorló Kormányhivatal eljárást kezdeményezhet.

A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- szervezeti feltételek

Rendelkezésre állnak

- tárgyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- pénzügyi feltelek

Rendelkezésre állnak

Javaslat:
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja /2012. ( ) önkormányzati
rendeletét a települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
Tervezet!!!
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012. ( ) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelet
módosításáról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében, a 23. §-ában, a 24. § (1) bekezdésében, továbbá az
árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes

szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a
következőket rendeli el.
1. § A települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A nem rendszeresen, háztartási szemétként keletkező lomot évente egyszer szállítja el
a közszolgáltató.”
2. § A R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"14. § (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás
igénybevételére közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés) kell kötni. A szerződés
az Ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között jön létre."
3. § A R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A közszolgáltatásra irányuló igényt a Közszolgáltatóhoz kell bejelenteni."
4. § A R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Az ingatlantulajdonos köteles a tulajdon és használati viszonyokban bekövetkezett
változásokat – annak bekövetkezésétől számított – 15 napon belül a Közszolgáltató részére
bejelenteni."
5. § A R. 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:
"15. § Az Közszolgáltató a szerződés megkötése utáni 8 napon belül megküldi az Önkormányzat
részére a szerződés megkötéséről szóló értesítőt."
6. § A R. 16. § helyébe a következő rendelkezés lép:
"16. § A közszolgáltatási jogviszony során a szerződésben lévő személyes adatokat zártan kell
kezelni. Ezeket az adatokat a közszolgáltató részéről csak a szerződéskötéssel megbízott
dolgozó ismerheti, és csak az Önkormányzat részére adható ki."
7. § A R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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"17. § (1) A közszolgáltatás során igénybe vehető legkisebb mennyiség az igazoltan egy főből
álló háztartások esetén heti 60 l/hét, minden más esetben 120 l/hét."
8. § A R. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat közvetlenül a közszolgáltató részére – a
teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – negyedévente – a negyedév utolsó napjáig,
csekken köteles megfizetni."
9. § A R. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § A szelektív hulladékgyűjtés szelektív hulladékgyűjtő sziget fenntartásával és házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtéssel valósul meg.”
10. § A R. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 28. § A rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba."
11. § A R. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"29. § A szolgáltatási díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza."

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

1. melléklet a / 2012. ( ) önkormányzati rendelethez
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja lomtalanítás nélkül:
1. Háztartások esetében a heti egyszeri kukaürítés díja:
SZERZŐDHETŐ
EDÉNY
MÉRET
Heti egyszeri ürítés

EDÉNYZET
EGYSZERI
ÜRÍTÉSI
DÍJA

NEGYEDÉVES
DÍJ

60 literes kuka

324-Ft+ÁFA

4.212,-Ft+ÁFA

120 literes
kuka
240 literes
kuka

564,-Ft+ÁFA

7.332,-Ft+ÁFA

1.128,-Ft+ÁFA

14.664,-Ft+ÁFA

2. Az üdülőingatlanok tulajdonosai hulladékszállítási díja április 1-től október 31-éig tartó
időszakra:
Díjaz állandó lakosok 120 literes edényre vonatkozó éves díjának 75 %-a.

3. Gazdálkodó szervezetek hulladékszállítási díja:
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SZERZŐDHETŐ
EDÉNY
MÉRET
Heti egyszeri ürítés

EDÉNYZET
EGYSZERI
ÜRÍTÉSI
DÍJA

NEGYEDÉVES
DÍJ

60 literes kuka

324-Ft+ÁFA

4.212,-Ft+ÁFA

120 literes
kuka
240 literes
kuka

564,-Ft+ÁFA

7.332,-Ft+ÁFA

1.128,-Ft+ÁFA

14.664,-Ft+ÁFA

4. Alkalmanként keletkező többlethulladék zsákos szállítása :
a) 60 literes zsák esetén: 324 Ft+áfa/db,
b) 120 literes zsák esetén: 564 Ft+áfa/db.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Az eredetileg előterjesztett rendeletjavaslathoz képest a korábban elhangzottak és korábban
hozott döntések és megállapodások alapján a rendeletmódosítási javaslatot az alábbiakban
szeretném módosítani:
1.
6. § A R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"17. § (1) A közszolgáltatás során igénybe vehető legkisebb mennyiség 60 l/hét.”
2.
A rendeletmódosítás kiegészülne egy további §-al, ezért az azt követő §-ok eggyel magasabb
számot kapnának.
8. § A R. 19. § bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépített ingatlana tekintetében, ahol legalább három hónapon keresztül nem tartózkodik és
hulladék sem keletkezik.”
3.
A rendelet mellékletének 2. pontját az alábbira:
2. Az üdülőingatlanok tulajdonosai hulladékszállítási díja április 1-től október 31-éig tartó
időszakra:
„A díj mértéke az állandó lakosok éves díjának 75 %-a.”
Kérdezem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy van-e valakinek javaslata vagy észrevétele a
módosításokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal a rendelet módosítási javaslatot elfogadja.
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Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Most kérem, hogy most a rendeletről a kiegészítésekkel együtt szavazzunk!
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja 12/2012. (IV.27.)
önkormányzati rendeletét a települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében, a 23. §-ában, a 24. § (1) bekezdésében, továbbá az
árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes

szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a
következőket rendeli el.
1. § A települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A nem rendszeresen, háztartási szemétként keletkező lomot évente egyszer szállítja el
a közszolgáltató.”
2. § A R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"14. § (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás
igénybevételére közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés) kell kötni. A szerződés
az Ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között jön létre."
3. § A R. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A közszolgáltatásra irányuló igényt a Közszolgáltatóhoz kell bejelenteni."
4. § A R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Az ingatlantulajdonos köteles a tulajdon és használati viszonyokban bekövetkezett
változásokat – annak bekövetkezésétől számított – 15 napon belül a Közszolgáltató részére
bejelenteni."
5. § A R. 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:
"15. § Az Közszolgáltató a szerződés megkötése utáni 8 napon belül megküldi az Önkormányzat
részére a szerződés megkötéséről szóló értesítőt."
6. § A R. 16. § helyébe a következő rendelkezés lép:
"16. § A közszolgáltatási jogviszony során a szerződésben lévő személyes adatokat zártan kell
kezelni. Ezeket az adatokat a közszolgáltató részéről csak a szerződéskötéssel megbízott
dolgozó ismerheti, és csak az Önkormányzat részére adható ki."

12
7. § A R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"17. § (1) A közszolgáltatás során igénybe vehető legkisebb mennyiség 60 l/hét.”
8. § A R. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat közvetlenül a közszolgáltató részére – a
teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – negyedévente – a negyedév utolsó napjáig,
csekken köteles megfizetni."
9. § A R. 19. § bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépített ingatlana tekintetében, ahol legalább három hónapon keresztül nem tartózkodik és
hulladék sem keletkezik.”
10. § A R. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § A szelektív hulladékgyűjtés szelektív hulladékgyűjtő sziget fenntartásával és házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtéssel valósul meg.”
11. § A R. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 28. § A rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba."
12. § A R. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"29. § A szolgáltatási díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza."

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

1. melléklet a / 2012. ( ) önkormányzati rendelethez
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja lomtalanítás nélkül:
1. Háztartások esetében a heti egyszeri kukaürítés díja:
SZERZŐDHETŐ
EDÉNY
MÉRET
Heti egyszeri ürítés

EDÉNYZET
EGYSZERI
ÜRÍTÉSI
DÍJA

NEGYEDÉVES
DÍJ

60 literes kuka

324-Ft+ÁFA

4.212,-Ft+ÁFA

120 literes
kuka
240 literes
kuka

564,-Ft+ÁFA

7.332,-Ft+ÁFA

1.128,-Ft+ÁFA

14.664,-Ft+ÁFA

2. Az üdülőingatlanok tulajdonosai hulladékszállítási díja április 1-től október 31-éig tartó
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időszakra:
A díj mértéke az állandó lakosok éves díjának 75 %-a.

3. Gazdálkodó szervezetek hulladékszállítási díja:
SZERZŐDHETŐ
EDÉNY
MÉRET
Heti egyszeri ürítés

EDÉNYZET
EGYSZERI
ÜRÍTÉSI
DÍJA

NEGYEDÉVES
DÍJ

60 literes kuka

324-Ft+ÁFA

4.212,-Ft+ÁFA

120 literes
kuka
240 literes
kuka

564,-Ft+ÁFA

7.332,-Ft+ÁFA

1.128,-Ft+ÁFA

14.664,-Ft+ÁFA

4. Alkalmanként keletkező többlethulladék zsákos szállítása :
a) 60 literes zsák esetén: 324 Ft+áfa/db,
b) 120 literes zsák esetén: 564 Ft+áfa/db.
Tekintettel az előttünk álló hosszú hétvégére, a rendelet kihirdetésére ma kell, hogy sor kerüljön,
ezért kérem a Tisztelt Jegyző Asszonyt, hogy a rendeletet most hirdesse ki.
Dr. Majoros Ildikó 17 óra 10 perckor a rendelet kihirdetése érdekében elhagyja a termet.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A rendelet kihirdetése idejére öt perc szüntet rendelek el.
Az ülés 17 óra 20 perckor folytatódik.

13. Napirendi pont: A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselők!
Nehéz időszakban vagyunk annak ellenére, hogy a hónap során volt Húsvét ünnepe, ami egy
kis pihenést is eredményezett, mert pár napra a központi hivatalokban is leállt az élet, így akkor
nem adtak plusz feladatokat. A húsvéti ünnepre a Képviselő-testület nevében a lakosoknak a
szokásos virágmag csomaggal kedveskedtünk.
Ugyanis az energiák és idő túlnyomó részét az viszi el, hogy azon az alapvető nehézségen túl,
hogy egy folyamatosan változó jogszabályi környezetben az alapvető feladataink is nehezebben
láthatóak el – hiszen figyelembe kell venni a változásokat, nem lehet rutinból végezni a munkát
–, rendkívül rövid határidőkkel eseti adatszolgáltatásokat kell nyújtani különféle hatóságoknak.
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Az önkormányzat hivatalának munkatársai így igen feszített munkát végeznek, nagyon sokszor
munkaidőn túl, hétvégenként is. Ezúton is köszönöm nekik ezt a munkát, és hogy figyelembe
véve az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetét, még soha nem kértek ezért túlórapénzt. A
helyzet áldatlan mivoltát, a határidők tarthatatlanságát, az ebből fakadó hibák lehetőségét
többször is jeleztem mind az érintett hivatalok felé, mind országgyűlési képviselőnk felé –
mindhiába.
Mindehhez társul az a lélektani állapot, hogy teljes bizonytalanságban vagyunk a jövőt illetően.
Néhány jogszabály megszületett ugyan, de ezek többségének a végrehajtási utasítása még nem,
így pontosan nem lehet tudni mi várható. Ezek közé tartozik az iskolánk jövője. Sajtóhírekre és
hallomásból szerzett információkra támaszkodva próbálják meg a polgármesterek
kikövetkeztetni, hogy milyen változás várható. Például oktatásügy terén nem tudjuk ki fogja
finanszírozni az épület fenntartását?, egyáltalán kinek a tulajdonában lesz az épület?, mennyi
forrást vonnak el az önkormányzattól az iskolák átvétele címén? Ellentétben áll két törvény, így
nem lehet tudni, hogy a nemzetiségi óvodák is állami fennhatóság alá kerülnek-e vagy
maradnak az önkormányzatoknál. Válaszokat hivatalos helyekről nem lehet kapni. De ugyanígy
bizonytalan a kistérségek sorsa, ezért nem lehet tudni, mi lesz a térségi együttműködésben
végzett feladatokkal és fenntartásukkal?, hogyan kell majd a vagyonukkal elszámolni?, mi lesz
az önkormányzatokhoz kihelyezett kistérségi vagyontárgyakkal? Stb. És még sorolhatnám a
különböző területeket, ahol bizonytalanság van, kezdve a járások ügyével, a szemétszállításon át
a közmunkaprogramig.
Mindezek ellenére igyekszünk a legrosszabbra is számítva a lehető legjobban felkészülni a
jövőre. Ezért van folyamatban az iskola telekhatárainak rendezése, a hivatali épület társasházzá
alakítása, a rendeleteink módosítása stb.
Mindeközben azért vannak örömteli események is. Ezek élén kell megemlíteni, hogy végéhez
közeledik az átépítés használatba vételi eljárása. A Fogorvos már helyben rendel, az orvos és a
patika is az új helyére költözött, illetve a napokban megnyílik a földszinti ügyfélszolgálati iroda
is. Ehhez még a szükséges munkaköri változásokat és költöztetéseket kell elvégezni. A
hivatalban új kolleganő dolgozik Bakonyiné Major Marianna helyén az adóügyek intézőjeként.
Lajosné Ildikó jelenleg még betanul a munkakörbe, ebben segíti heti egy napon Mariann, akit
egy hónapig Zsámbék ezekre a napokra átadott.
Folyamatban van Hopka Rita áthelyezése, akit a kistérségi iroda júniustól elenged, hogy nálunk
legyen pénzügyi vezető. Nagyon várjuk az ő érkezését, mert ettől reméljük a szakmai színvonal
emelkedését, az adatszolgáltatási kötelezettségeink gyorsulását, a határidők betartását és
emellett a könyvelésünk naprakészségét is. Itt jelzem visszatérve az elején mondottakra, hogy
jogszabályi változás miatt idéntől az intézményeinket külön kell könyvelni, miáltal a könyvelési
munka megnégyszereződött. A zárszámadás elkészítéséhez pedig a teljes tavalyi évet át kellett
könyvelni, mert ugyan tavaly még nem kellett intézményenként végezni, de idén már így kellett
leadni. Ez indokolta a tavalyi költségvetésünk módosítását is.
Eseményként említem meg, hogy dr. Antall József miniszterelnök születésnapja húsvét napjára
esett, ezért a koszorúzási ünnepségre a rákövetkező vasárnap került sor. Sajnos nagy ünnepség
szervezésére sem energia sem anyagi forrás nem volt, így egy szűk körű koszorúzás volt csak az
Önkormányzat és a az Antall József Baráti Társaság részvételével.
A húsvét hetében Fuchs János vezetésével a közhasznú munkások tavaszi nagytakarítást
végeztek. Ehhez a helyi virágostól vásároltunk palántákat, melyeket a faluközpontban ültettünk
ki. Sajnos a fagyos reggelek egy részüket elvitték, de Szeép Ági felajánlotta, hogy egy tálca
virágot ajándékba ad, mellyel a hiányokat pótolni tudjuk. Ezúton is köszönöm, hogy induló
vállalkozásként is segíti a falut.
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A falu tavaszi takarításához tartozik, hogy azt azóta is folyamatosan végezzük, egy utolsó
próbálkozásként ismét működnek a templomdomb lépcsője mentén a lámpák, és most már
füvet is kell nyírni. A Falunapokra való készület jegyében a buszmegállók üvegjeit is lemosták,
és helyreállították a vicces kedvű fiatalok által kidöntött hirdetőtáblát is.
A hónap során több tárgyalást és egyeztetést tartottam a Saubermacher régi és új ügyvezetőivel
a napirendi pontok között szereplő szerződésmódosítás ügyében. Ugyanígy többször
találkoztam és egyeztettem a Fejérvíz képviselőivel is a vezetéképítés és a kapcsolódó szerződés
ügyében.
A Sportkör ügyében is többször egyeztettem elnök úrral, illetve a Felcsútról ajándékba kapott
lelátószakasz szállításának szervezése is időt igényelt. Ugyanígy sok egyeztetés volt a
Falunapok szervezése kapcsán a Lovas Egyesülettel, a mazsorett csoport vezetőjével, a
polgárőrséggel, rendőrséggel. Pénztelenségünk ellenére igen színvonalas és jó
programsorozatnak nézünk elébe, és állítólag addigra az idő is gyönyörű lesz.
Alakulófélben van egy új civil szervezet is, mert a farsangi retrobuli szervezői a sikeren
felbátorodva újabb rendezvény előkészítésén fáradoznak, de ehhez szeretnének egy bejegyzett
szervezetet is létrehozni. Ez ügyben már előzetesen megkerestek.
Több egyeztetést és megbeszélést eredményezett az etyeki önkormányzat előterjesztései, melyek
most napirendi pontok is az ülésen. Erről részletesen a napirendi pontoknál érdemes beszélni, itt
csak említem, hogy sok időt vitt el a munkából.
Zsámért ülés is volt a hónapban, amelyen elfogadtuk a tavalyi zárszámadást, és
megállapodtunk abban, hogy a munkaszervezeti feladatokat ellátó iroda előkészíti egy
hulladékszállítással foglalkozó, 100%-ban önkormányzati tulajdonú közös cég bejegyzését. Ez a
Parlament előtt levő új hulladéktörvény várható következményeire való felkészülés jegyében
történik, mert az előterjesztés szerint 2013.01.01-től csak ilyen cégek végezhetik majd a
hulladékszállítást. Azonban a bejegyzés és az engedélyek beszerzése hosszú folyamat, ezért
előre készülünk rá, hogy ne akkor kezdjünk el kapkodni, amikor megjelenik a törvény. Majd
annak ismeretében alakítjuk tovább a közös munkát.
Ülést tartott VTKÖT is. Itt két nagyon vészterhes bejelentést tett a munkaszervezet vezetője.
Most derült ki, hogy Tabajd a tavalyi év folyamán kilépett a váli központú szociális
mikrotársulásból a házi segítségnyújtás területén. Ebből az a baj fakadt, hogy ezt nem jelentették
a társulás felé, sőt úgy jelentett Vál, mintha továbbra is ellátnák Tabajdon ezt a feladatot, így
jogosulatlanul igényeltek normatívát. Ez néhány millió normatíva visszafizetést jelent, ami
minket is érint, mert a többletnormatívát az összes településre kapjuk. A másik, ennél súlyosabb
dolog az, hogy Tabajd kiválásával és január 1-től Óbaroknak Bicskéről való leválásával úgy
tűnik, nincs meg a szükséges területi lefedettség, ezért az egész kistérség jogosulatlan a teljes
többlet-normatíva igénylésre 2012-re. Most megy a szaladgálás, hogy hogyan lehet megmenteni
a helyzetet. Azt gondolom, hogy ha kellő tájékoztatást kaptak volna a települések, akkor adott
esetben másként döntöttek volna és nem állt volna elő ez az állapot. Mindenesetre most erős
vizsgálódás zajlik. Ha ez tényleg bekövetkezik, az súlyosan megingatja a költségvetésünket.
A Leader Egyesületünk is tartott elnökségi ülést, mert végre megküldte az MVH a másodfokon
eljáró hatóság a felülvizsgálati döntéseit, amelyekkel az első körben elfogadott pályázatok közül
néhányat mégis elutasított, így meg lehetett állapítani a ponthatárokat. Ezt igyekeztünk úgy
megtenni, hogy lehetőleg minél több pályázat támogatáshoz juthasson. Az MVH által elutasított
pályázóknak lehetőségük van a fellebbezésre. Ennél többet a titoktartási kötelezettségem miatt
nem mondhatok.
Egy korábbi testületi ülésen említettem, hogy a Kossuth u. felújításához forrást keresve több
helyre is írtam levelet. Ezek közül a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének a válasza a héten
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megérkezett, amelynek nemcsak azért nem örültem, mert tartalma elutasítás volt, hanem azért
is, mert a helyzet abszolút meg nem értése következtethető ki belőle. Elnök úr azt írta, hogy
egyeztetett az ügyben a megyei főépítésszel, és ő azt javasolja, hogy a HÉSZ megváltoztatásával
minősítsük át az érintett utat gyűjtőúttá, és így majd indulhatunk a pályázatokon. Ez csak azért
nem jó ötlet, mert egyrészt az adott útszakaszra semmilyen becsatlakozás nincs, és nem vezet
közintézményhez, így formailag sem minősíthető gyűjtőúttá, másrészt maga a HÉSZ módosítás
annyiba kerül, amennyiből ki lehetne kátyúzni, és éppen erre nincs pénzünk…
Megkaptuk az iskola munkaügyi perének első fokon hozott ítéletét. Eszerint jogos Szerencsés
Szilvia igénye, így meg kell fizetni neki a részmunkaidős foglalkoztatásból származó
jövedelemkülönbségét, továbbá jár neki a végkielégítés is. Ez több mint egymillió forint váratlan
kiadás lenne. Jegyző asszonnyal és az igazgatónővel 05.02-án szerdán megyünk az ügyvédhez,
hogy a fellebbezést előkészítsük, melyet május 7-ig adhatunk be.
Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
51/2012. (IV.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: A polgármesteri beszámoló elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját az előző
időszakban végzett munkájáról elfogadja
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Ha több hozzászólás nincs, megköszönöm a Tisztelt Képviselők részvételét, a nyilvános
képviselő-testületi ülést 18 óra 10 perkor bezárom.
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