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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: A Képviselı-testület 2016. június 30-án, 14.07 órakor a Városháza Dísztermében 
megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésrıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, Sápi Tibor alpolgármester, dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester, Borbély Ella, Bujdosó János, Orbán Antal, Belusz László, Józsáné dr. Kiss Irén, 
Sebık Márta, Péli Szilveszter, Fekete Zsolt képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 12 
fı.  
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyzı 
 Muhariné Mayer Piroska 
 
Egyéb meghívottak:   Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
    Kasnyikné Földházi Tünde  
    Gulyás Attiláné pénzügyi referens 

Szırös Zoltán 
   
Jegyzıkönyvvezetı:  Kollárné Rıfös-Horvát Edit 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli Képviselı-
testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 11 képviselı jelen van. 
Keresztes Ferenc képviselı jelezte, hogy a mai rendkívüli Képviselı-testületi ülésen nem tud részt 
venni. 
Kettı napirendi pontunk van. Van-e valakinek esetleg más napirendi pont tárgyalására javaslata? 
Amennyiben nincs, kérem, aki így elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
 Napirend 
1. 
 

I. Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerzıdés módosítása (Egységes szerkezetben)  
II.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2016. (…) önkormányzati 
rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmővekkel kapcsolatos 
döntések meghozatala 
 

 
1. napirendi pont:  
I. Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerzıdés módosítása (Egységes szerkezetben)  
II.  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2016. (…) önkormányzati 
rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elsı számú elıterjesztés arról szól hogy a hulladék 
gazdálkodási közszolgáltatási szerzıdést módosítanunk kell, illetve a saját rendeletünket is, hiszen 
változás következett be abban, hogy eddig a szerzıdésünk az Izsák-Kommal volt. İ szedte be a 
díjakat, most megváltozik a rendszer. Létre lett hozva az un. NHKV Zrt. Ezentúl a díjakat ı szedi 
be 2016. július 1-jétıl. A rendeletünket ennek megfelelıen meg kellett változtatnunk, illetve a 
szerzıdésünket is módosítani kell. Megkérem Muhariné Mayer Piroska, aljegyzı asszonyt, hogy 
ismertesse a szerzıdésben, illetve a rendeletünk legfontosabb módosításait.  
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Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Tisztelt Képviselı-testület! Az elıterjesztés 1. oldalán 
látható, hogy a HT. 32/A. § (1) bekezdése mondja ki, hogy az NHKV Zrt az állam nevében 
beszedi azt a díjat, amelyet  a miniszter fog megállapítani, és kezeli ezeket a kintlévıségeket is. 
Az önkormányzatoknak kötelezettsége 2016. június 30-ig a Közszolgáltatási szerzıdés 
módosítása, illetve a rendelet módosítása, hogy ehhez a változáshoz legyen igazítva. A 2. oldalon 
az elıterjesztés tartalmazza azt, hogy a közszolgáltatási szerzıdésnek mit kell tartalmaznia. A HT 
34. § (5) bekezdésben foglaltakat tartalmaznia kell. Hiszen a jelenlegi közszolgáltatási szerzıdés 
ezen alapul. A 69/2016. (III.31.) kormányrendelet 4. § (1)-(3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a 
Koordináló szerv gondoskodik a haszonanyag értékesítésérıl is, ı szedi be az abból folyó bevételt, 
illetve a (11)-(12) szakasz tartalmazza, hogy a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat 
adatszolgáltatás alapján állítja ki. Az adatszolgáltatást a közszolgáltatóknak kell megtennie a 
Koordináló szerv részére. Rögzítve van, hogy hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatás esetén mi 
a teendı, mi a teendı, mi történik, ha nem folyik be a bevétel. Az elıterjesztés a továbbiakban 
bemutatja, hogy milyen pontok helyébe mik kerülnek a közszolgáltatási szerzıdésben. Javaslom, 
hogy lapozzunk át a Közszolgáltatási szerzıdéshez a 12. oldalra. Röviden elmondanám azokat a 
változásokat, amiket eszközöltünk a szerzıdésben. Mindenhol  félkövérrel jelöltük a 
módosításokat. Az Elızményeknél beépítésre került az a jogszabályhely, amit figyelembe kell 
venni a közszolgáltatás megkötésekor. A következı félkövér bekezdés alapalján a 
jogfolytonosságot biztosítja a szerzıdésben. Az Általános feltételeknél a 13. oldalon a 1.7. pontnál 
illesztettük be, hogy az NHKV Zrt. szedi be a közszolgáltatási díjat és kezeli a kintlévıségeket. A 
következı oldalon a Közszolgáltató kötelezettségeinél mindenhol végig kellett menni és 
beilleszteni azokat a részeket, illetve cserélni, ahol korábban a közszolgáltatóval álltunk 
kapcsolatban, most a Koordináló szervvel. Az i. pontban megjelenik a minısítési engedély és ez a 
15. oldalon a félkövérrel szedett bekezdés tartalmazza azt, hogy a közszolgáltatónak a 
megfelelıségi véleményt a jogszabályban elıírtaknak megfelelıen megszerzi október 1-ig. A 
következı félkövér rész az oldal közepén található, ahol a haszonanyagra vonatkozó részt kell 
beépíteni. A begyőjtött valamennyi haszonanyagot a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek 
átadja és tudomásul veszi, hogy a haszonanyag-értékesítésbıl eredı bevétel a Koordináló szervet 
illeti meg. A 16. oldalon a v.) pont. A közszolgáltató gondoskodik arról, hogy a feladatkörébe 
tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza 
meg, hogy a Ht.-ben, illetve a hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelızési, hasznosítási és 
ártalmatlanítási célkitőzések teljesülni tudjanak. A közszolgáltató a tevékenységét az Országos 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben elıírtaknak megfelelıen köteles ellátni, amelyet a 
Koordináló szerv a Ht. 32/A. § -a alapján ellenıriz és errıl megfelelıségi véleményt állít ki. Az 
elıterjesztés tartalmazza azt is a 7. oldalon, hogy az 1250/2016. kormányhatározattal elfogadták a 
2016. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet. Az ingatlanhasználókra 
vonatkozó szabályoknál módosítani kellett a 2. pontban, hogy a közszolgáltatási díjakat a 
Koordináló szerv részére fizeti. Az önkormányzat kötelezettségei fejezet 17. oldal 1. pontjában 
szintén a Koordináló szervet kellett beemelni a Közszolgáltató helyett, illetve rögzíteni kellett, 
hogy (5) bekezdésben az önkormányzati rendeletben biztosított kedvezmények ellenértékét számla 
ellenében negyedévente megfizeti a Koordináló szerv részére. Gyakorlatilag a lakosok részére ugyanúgy 
megmarad a kedvezmény, nem változik semmi. A Koordináló szerv kiszámlázza a lakosok részére a 
csökkentett díjat, ugyanakkor kiszámlázza felénk a megállapított kedvezményt. Ugyanez vissza fog 
köszönni a rendeletben is. A Kormányrendelet (11)-(12) szakaszát be kell emelni a Közszolgálati 
szerzıdésbe is. A közszolgáltató kérte, hogy a 8. pontban rögzítsük, hogy a Képviselı-testület hányas 
számú határozatával hagyta jóvá a Szerzıdést. A 6. pontban láthatjuk, hogy a felek között korábban 
megkötött szerzıdések érvényüket vesztik. A rendeletünket kevesebb helyen kellett módosítani. Ez a 
rendelet módosítás a 10. oldalon található. Módosítani kellett a Rendelet 11. § (1) bekezdését, ahová 
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beemeltük a Koordináló szerv és az, hogy a díjakat ı szedi be és számlázza ki. A 2. § a 14. § (4) bekezdését 
módosítja, ami a megállapított kedvezményekrıl szól, hogy ki melyik részét fizeti. Itt lenne egy pontosító 
kérésem. A 2. § (1) bekezdés utolsó sora úgy kezdıdik, hogy számla ellenében, ezt a szövegrészt szeretném 
törölni. Így fog hangozni a mondat: A Koordináló szerv a megállapított kedvezmény ellenértékét a 
kedvezménnyel érintett idıszakra kiszámlázza az önkormányzat részére. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: Ez a kedvezmény a helyi rendelet által biztosított 
vagy a rezsiköltség csökkenés által? 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: A helyi rendelet által. A 3. §-ban található két esetben 
cserélni kell a közszolgáltatót a Koordináló szerv részére szövegrésszel. A 4. § (1) bekezdés a 
díjra utaló rendelkezés hatályát veszti. Ennek az egésznek a megfelelıségét a Koordináló szerv 
fogja megnézni. Kettı napja kaptunk ajánlást, hogy hogyan is kell ezt elkészíteni. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen az információkat. A 9. oldalon lévı határozatot 
hagyjuk elıször jóvá, amely arról szól, hogy 2016. július 1. napjával a Hulladékgazdálkodási 
szerzıdést módosítjuk. Ezt egységes szerkezetben láthatjuk.  
 
Borbély Ella képviselı: A szerzıdés pontjai változtak. A lakosság érzékelni fog ebbıl valamilyen 
változást?  
 
Basky András polgármester: A számlákat már meg kellett volna, hogy kapják a lakosok, de még 
nem érkeztek meg. Az lenne a kérésem a kollegákhoz, hogy néhány soros információt tegyünk fel 
a honlapra. A számla jönni fog, de nem az Izsák-Komtól, hanem az NHKV Zrt-tıl.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, 
aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 11 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot 
hozta:   
 
103/2016. (VI.30.) ÖH. 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerzıdés módosítása (Egységes szerkezetben)  
 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 92/B. § (2) bekezdésére és az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátására létrehozott szervezet kijelölésérıl, feladatkörérıl, az adatkezelés módjáról, 
valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) 
Korm. rendelet 4. § (1) – (3) bekezdéseire, továbbá 11-12. §-aiban foglaltakra 
hivatkozással a az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel kötött Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Szerzıdést 2016. július 1. napjától  az elıterjesztés mellékletét képezı 
egységes szerkezetbe foglalva módosítja.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szerzıdés egységes szerkezetben történı módosításának aláírására. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester  
Határid ı: 2016. június 30. 

 
Basky András polgármester: Kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi rendeletet alkotta:   
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
…/2016. (….) önkormányzati rendelete  

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztálya 
véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. 
§ (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„ (1) A Közszolgáltató adatszolgáltatása alapján a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (továbbiakban: 
Koordináló szerv) a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak kiszámlázza. A 
Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidın belül ki nem fizetett 
közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.”  
 

2.§ 
 

(1) A Rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(4) Megállapított kedvezmény esetében a Koordináló szerv a kedvezménnyel csökkentett 
összegben küld számlát a kedvezménnyel érintett idıszakra a kedvezményezett részére és a 
Koordináló szerv a megállapított kedvezmény ellenértékét a kedvezménnyel érintett idıszakra 
kiszámlázza az önkormányzat részére.” 

 
3. § 

 
(1) A Rendelet 11. § (2) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló 

szerv” szöveg lép. 

(2) A Rendelet 16. § (5) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló 
szerv” szöveg lép. 

4. §  
 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja. 

5. § 
 

(1) Ez a rendelet 2016. július 1-jén hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti. 

                 Basky András        dr. Balogh László   
     polgármester                 jegyzı 
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    Kihirdetés idıpontja: ……………………… 
 
                 dr. Balogh László    
                                     jegyzı 
 
2. napirendi pont:  
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmővekkel kapcsolatos 
döntések meghozatala 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Itt is változott a jogszabályi háttér. Az önkormányzat tulajdonába 
kerültek a víziközmővek. Bizonyos esetekben, ha a vállalkozások fejlesztést akartak véghez vinni, 
akkor ı nekik víziközmő fejlesztési hozzájárulást kell fizetniük. Ezt most a Bácsvíz Zrt szedi be és 
használja fel a gördülıfejlesztési tervben jóváhagyottaknak megfelelıen. Ezt vezettük végig az 
elıterjesztésen. Kettı határozat-tervezetünk van. Az elsı határozatban jóváhagyjuk az 
elıterjesztés 2. mellékletét képezı víziközmő hozzájárulási és elszámolási megállapodást. A 2. 
számú határozat tervezetben a 3. melléklet az ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozóan, a 4. melléklet a 
csatornaszolgáltatásra vonatkozóan. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata az elsı határozat-tervezettel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja az elsı számú határozat-tervezetet, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:   
 
104/2016. (VI.30.) ÖH. 
Víziközmő-fejlesztési hozzájárulás beszedésével, és elszámolásával kapcsolatos döntések 
meghozatala 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az elıterjesztés 
2. mellékletét képezı, Víziközmő-fejlesztési hozzájárulás beszedésével, és 
elszámolásával kapcsolatos megállapodás megkötését. 
 

2.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Basky 
András Polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott megállapodás aláírására, és a 
módosításokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Felelıs: Képviselı-testület  
Határid ı: 2016. június 30.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata az elsı határozat-tervezettel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a második számú határozat-tervezetet, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:   
 
105/2016. (VI.30.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmővek üzemeltetési 
szerzıdésének módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az elıterjesztés 
3. és 4. mellékletét képezı, az Önkormányzat tulajdonában álló ivóvízellátást, valamint 
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szennyvízelvezetést szolgáló vízi-közmővek üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési 
szerzıdések módosítását. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Basky András 
Polgármestert a jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szerzıdés módosítások 
aláírására, és a módosításokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2016. június 30. 
 
 
Basky András polgármester: Mivel nincs több napirendi pontunk, a mai ülést 14.28 órakor 
bezárom.  
 

k.m.f. 
 

     Basky András sk.                                 dr. Balogh László sk. 
      polgármester                                                   jegyzı  


