Lajosmizse Város
Önkormányzata
Iktsz: I/394/25/2013.

Rendkívüli Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2013. december 13.

Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (...) önkormányzati rendelete a
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

190/2013. (XII. 13.) ÖH.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése

191/2013. (XII. 13.) ÖH.

A Mizsei utcai sporttelep 841/1 hrsz-ú telkének megosztása a
Sportcsarnok engedélyezéséhez

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Képviselő-testület 2013. december 13-án, 08.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott
rendkívüli Képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak: Basky András polgármester, Józsáné dr. Kiss Irén, Apró Ferenc, Keresztes Ferenc, Kollár
László, Orbán Antal, Koller Dániel, Péli Szilveszter, Sebők Márta, Baranyi-Rostás Rodrigó képviselők.
dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Belusz László képviselő jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai
ülésünkön. A Képviselő-testület létszáma összesen 10 fő.

dr. Balogh László jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak:
Egyéb meghívottak:

Kovács Gábor építésügyi ügyintéző
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető:

Terenyi Helga

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésünkön.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 10 fő képviselő jelen van. dr. Adonyi Lajos
alpolgármester és Belusz László képviselő előre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön.
A meghívóban 2 napirendi pont szerepel, kérdezem, hogy van-e még valakinek más napirendi pont
tárgyalására javaslata?
Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

1.

2.

Napirend

Előterjesztő

I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2013.(…)
önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III.
11.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Mizsei utcai sporttelep 841/1 hrsz-ú telkének megosztása a Sportcsarnok
engedélyezéséhez

Basky András
polgármester

Basky András
polgármester

1. Napirendi pont
I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése
II. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2013.(…) önkormányzati rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: A hulladékkezelési közszolgáltatónk december 14-től az Izsák-kom Kft
lesz, így el kell fogadnunk a közszolgáltatási szerződést. A szóróanyagot tegnap már a postaládákba
juttatták, ebben minden információ benne van. Egy apró hiba van az anyagban, mégpedig, hogy 35
literes edényzet csak Lajosmizsén van, máshol ez nem jellemző, így ez a szóróanyagban nem található
meg. Természetesen akinek ekkora méretű edénye van azt elviszik, de új szerződést már nem lehet kötni
35 literes edényre. Az Izsák-kom szerződést kötött azokkal a dolgozókkal, akik a Saubermacher
Magyarország Kft-nél dolgoztak, így ugyanazok fogják a szemetet szállítani, akik eddig is. A 13. oldalon
van egy kipontozott rész, ahová be kellene írnunk, hogy hány évre kívánunk szerződést kötni. Rudics
Ákossal konzultálva 2 év lenne az ideális, hiszen ennyi idő alatt kiderülne, hogyan tudunk együtt
dolgozni egymással.
Koller Dániel képviselő: Az árakat garantálja?
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Basky András polgármester: Ezt törvény határozza meg, ezen nem tud változtatni.
dr. Balogh László jegyző: A díjak központilag vannak meghatározva, így én javaslom, hogy a
függeléket vegyük ki az anyagból, és tekintsük egy tájékoztatásnak. Továbbá a VI. fejezet 1.)
bekezdésének 2. mondatát is vegyük ki. A VII. fejezetben pedig akkor 2 év lenne a szerződés időtartama.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselő: A rezsicsökkentés mikor érvényesül?
Basky András polgármester: Ezek már a csökkentett árak.
Sebők Márta ÖIB elnök, képviselő: Azt mondtuk, hogy megszüntetjük a szelektív hulladékgyűjtő
szigeteket. Mikor fog ez megtörténni?
Basky András polgármester: Hamarosan, de a lakosságot is tájékoztatni kell előtte erről.
Sebők Márta ÖIB elnök, képviselő: A 35 literes kukákat miért vesszük el az egyszemélyes
háztartásoktól? Kecskeméten is van, a saját szememmel láttam.
Basky András polgármester: Az Izsák-Kom-nak eleve alacsony árai voltak, erre rájött még a
rezsicsökkentés, szinte önköltségen dolgozik. A 35 literes edényzet pedig veszteséges nekik.
Sebők Márta ÖIB elnök, képviselő: És mikor fogja bevezetni itt nálunk is a szolgáltató, hogy a súly
után fizetünk? Mert Nyugat-Magyarországon már így működik. És én mindenképpen ragaszkodnék
hozzá, hogy maradjon meg a 35 literes edényzet addig.
Basky András polgármester: Beszéltünk már erről az Ákossal, de nem tudom megmondani.
dr. Balogh László jegyző: Megpróbáljuk a teljes rendelet felülvizsgálatakor a 35 literes edényzetet is
belevenni, de nem vagyok biztos benne, hogy menni fog.
Basky András polgármester: Rendben, akkor legközelebb felvetjük a kérdést az Ákosnak.
Sebők Márta ÖIB elnök, képviselő: A másik pedig, hogy teremtse meg annak a lehetőségét, hogy súly
után fizessünk.
Basky András polgármester: Az állam nagyon eltökélt abban, hogy a szemét mennyiségét csökkentsük.
A lerakási díjak csillagászati áron vannak már, így mindenképpen ez lenne a cél.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselő: Nem a kuka mérete a mérvadó, hanem tényleg azt kellene
elérni valahogy, hogy annyi szemét után fizessünk, amennyit kirakunk.
Basky András polgármester: Ez valóban jó lenne. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata
ezzel kapcsolatosan?
Apró Ferenc képviselő: A 9. oldalon benne van, hogy Lajosmizse közigazgatási területéről szállítják el
a szemetet. Akkor ezek szerint a tanyavilágból is elviszik. Van-e Lajosmizsén olyan, akit mentesítettünk
a fizetés alól?
Basky András polgármester: Nincs, kedvezményt adunk a 70 év felettieknek.
Basky András polgármester: Először az előterjesztéshez tartotó határozat-tervezetet szavaztatom, mely
a közszolgáltatási szerződés megkötése az Izsák-kom Kft-vel. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek
kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
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190/2013. (XII. 13.) ÖH.
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése
Határozat
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 3.
mellékletét képező Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, azzal, hogy a szerződés
időtartama 2 év, továbbá a szerződésből törlésre kerül a VI. fejezet 1.) bekezdés 2. mondata, és a
szerződés függeléke.
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2013. december 13.

Apró Ferenc képviselő: És erre a díjra nem jöhet még valami apróbetűs rész?
Basky András polgármester: Nem, hiszen mint említettem, a díjakat törvény határozza meg. Van-e
még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki
elfogadja a rendelet módosítást, az általam elmondott változtatásokkal, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi rendeletet alkotta:
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (...) önkormányzati rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35. § b) pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
4/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
[ Az önkormányzat a közszolgáltatások ellátásával az alábbi közszolgáltatókat bízza meg: ]
„a) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységet végző közszolgáltató: Izsák-Kom Térségi
Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6.,
statisztikai jelzőszám: 12857823-9000-113-03, Cg. 03-09-109888, KÜJ:100 436 976, KTJ/telephely:
100 641 032, KTJ/IPPC: 101 640 441, képviseletében eljáró: Rudics Ákos ügyvezető)"
2. §
(1) A Rendelet 10. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Települési szilárd hulladékot az alábbi helyeken lehet elhelyezni:
a) Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó - 6000 Kecskemét, Kisfái 248.
b) Izsáki Regionális Hulladéklerakó - 6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6.”
3.§
(1) Ez a rendelet 2013. december 15. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: ……………………..
dr. Balogh László
jegyző
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2. Napirendi pont
A Mizsei utcai sporttelep 841/1 hrsz-ú telkének megosztása a Sportcsarnok engedélyezéséhez
Előadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Mindannyiunk számára ismert, hogy az új lajosmizsei sportcsarnok

előkészítésében fontos előrelépés történt azzal, hogy a Mizse KC megnyerte a pályázatot. Most
a telekmegosztás ügyében kell döntenünk, melyről már számos alkalommal tárgyaltunk. Van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki
elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

191/2013. (XII. 13.) ÖH.
A Mizsei utcai sporttelep 841/1 hrsz-ú telkének
megosztása a Sportcsarnok engedélyezéséhez

Határozat
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés
melléklete szerinti helyszínrajzi vázrajz alapján megosztja a 841/1 hrsz-ú telket.
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
az 1) pontban foglalt döntéshez kapcsolódóan a földmérési munkát megrendelje, a telekalakítási
és az ingatlan-nyilvántartási átvezetési eljárás iratait tulajdonosi minőségben aláírja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2013. december 13.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata?
Amennyiben nincs és mivel több napirendi pontunk nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, mai
ülésünket ezennel berekesztem 08.45 órakor.

K.mf.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző
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