
 

 

 

 

 

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

17. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

HATÁROZATA 

 

 

150/2009. (XII.22.) kt. határozat: 

   A 2009. december 22-ei rendkívüli nyilvános ülés napirendjének 

   elfogadása. 

 

151/2009.(XII.22.) kt. határozat: 
   Döntés a 2010.évi hulladékszállítási közszolgál- 

                tatás díjának lakosságtól történő 100 %-os  

   mértékben történő átvállalásáról 

 

152/2009.(XII.22.) kt.határozat: 

Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséhez való hozzájárulás 
 

153/2009.(XII.22.) kt.határozat: 

Önkormányzatok Bölcsödei Társulásának közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséhez hozzájárulás 

 

154/2009.(XII.22.)kt.határozat: 

   Többcélú kistérségi társulás társulási     

   megállapodás módosítás elfogadása 

 

 

RENDELETE 

 

 

14/2009. (XII.22.) sz. rendelet: 

   A települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a köz- 

   szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása. 

 

 

  

 

 

 



 

17. számú 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2009. 

december 22-én 13,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli 

nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:   Nagy Lajos polgármester 

  Farkas László alpolgármester 

  Besenczki Józsefné képviselő 

  Dr. Darabont Ferenc képviselő 

  Farkas László Nándor képviselő 

  Hetényi Tamás Péter képviselő 

  Navrasics Endre képviselő 

  Takácsné Lengyel Valéria képviselő 

  Tüskés Balázs képviselő 

  Vass Béla Gyula képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Török Csilla körjegyző 

  Szaka Zsolt divízióigazgató 

 

 

Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-

testület tagjai valamennyien megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Farkas László alpolgármestert és Vass Béla Gyula 

képviselőt kéri fel a testület egyetértése alapján. 

 

Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta, a következő határozatot hozta: 

 

150/2009. (XII.22.) kt. határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december 

22-ei rendkívüli ülésén az alábbi napirendet tárgyalja: 

 

1) A települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának 

megállapításáról szóló rendelet módosítása. (2010. évi díj megállapítása) 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 



 

2) Egyéb ügyek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

1)Napirend tárgyalása: 

A települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának 

megállapításáról szóló rendelet módosítása (2010. évi díj megállapítása). 

  Előadó: Nagy Lajos polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Két ajánlat van előttünk, az első az amit nem szavaztunk meg, az új ajánlatot kérem 

ismertesse igazgató úr.  

 

 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

Az önkormányzatokhoz úgy mentek ki az eredeti ajánlatok, hogy április 1-re ígérték a 

gyűjtő szigetek kihelyezését. Kaptunk egy másik ajánlatot, a kivitelező július 1-re 

vállalja a kihelyezést és a felelősséget. Ha nem valósulna meg az első változat, amit 

április 1-re ígért, akkor nekünk el kell számolnunk az önkormányzatok felé. A gyűjtő 

szigeteket 2010-ben mindenképp ki kell helyezni.  

 

Török Csilla körjegyző: 

 

2002-ben létrejött a konzorcium 204 taggal. Akkor az önkormányzatok szerződésben 

különböző kötelezettségeket vállaltak. 10 % önerőt 10 év alatt ki kell fizetni. 

Közbeszerzésen a Zölfok Zrt. nyerte el a szolgáltatást. Az önkormányzatok helyett 

megelőlegezte ezt a 10 %-ot. Ezen konzorciális szerződés alapján készült el az új 

közszolgáltatási szerződés. Az utolsó létesítmény átadásától (2010.) számított 10 év 

elteltével jár le a balatonszentgyörgyi önkormányzattal a hulladékszállítási 

közszolgáltatásra kötött közszolgáltatási szerződés. 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Az ISPA költséget azokon a településeken ahol a lakosság van szerződésben, ott a 

lakosság fizeti meg., beépül az általuk fizetendő hulladékszállítási közszolgáltatási 

díjba. 

 

 

 

 



Hozzászólások: 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

A vita tárgya eddig sem az volt, hogy az ISPA költséget vállaljuk vagy nem. Az ISPA 

költségek folyamatosan épültek be a szemét szállítás díjába. A vita tárgya csupán az, 

hogy az a különbözet, ami beépítésre került a szemét szállítás díjába, az a mai gazdasági 

helyzetben indokolt-e? 

 

 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

Azáltal, hogy az önkormányzatok aláírták a konzorcionális szerződést, vállalták a 10 % 

és az üzemeltetési költség megfizetését. Ezeket a tényezőket vállalták, erről szól a 2010. 

évi ajánlat is. Amennyiben az önkormányzat ezt nem fogadja el, nem fogadja el az ISPA 

költségeket. Minden költségünkre az infláció mértékének megfelelő emelést tettük, 

egyéb költségek jelentek meg pluszként. Településenként változó. Az ISPA költségek 

megfizetése azzal jár, hogy nem csak az önrész, az amortizáció megfizetését, hanem a 

rendszer működési költségeinek megfizetését is vállalták.  

 

 

Farkas László Nándor képviselő: 

 

Azoknál a településeknél, ahol közvetlen szerződésben vannak a lakossággal, ott 

nyilván tudják, hogy más technológia áll a szolgáltatás hátterében. Ha bekapcsoljuk a 

Médiát, ott azt halljuk, hogy Budapesten 0 %-kal emelkedik a szemét szállítás díja, 

addig a Zöldfok Zrt-nél 11 %-os emelést kell megfizetni. Ezt hogy tudjuk elfogadni? 

Nem tudnánk ehhez a kérdéshez egy kicsit mértékletesebben hozzányúlni? 

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Budapesten más szolgáltatásokért is kevesebbet kell fizetni.  

 

 

Besenczki Józsefné képviselő: 

 

A szelektív hulladék gyűjtéshez biztosítanak-e zsákokat? 

 

 

Szaka Zsolt divízióigazgató: 

 

Itt gyűjtőszigetek kerülnek kihelyezésre, ehhez nem kell zsák, az edényzetbe kell tenni a 

hulladékot. A település hét pontján lesznek kihelyezve a gyűjtőszigetek, nem házhoz 

menő szelektív gyűjtés lesz. A budapesti felvetéshez tudni kell, hogy a települést nem 

lehet összehasonlítani a fővárossal. Minden településnek más a szerkezete. Addig amíg 

Balatonszentgyörgyön egy ingatlan elől egy ürítés 200 Ft, ez Budapesten 586 Ft. Más a 



tartalma, korábban valósult meg égető, stb. Ahol ez az Uniós beruházás megvalósul, ott 

emelkedés lesz.  

 

 

Nagy Lajos polgármester: 

 

Kettő alternatíva van előttünk. Javasolom, hogy a mai ajánlatot, a „B” variációt fogadja 

el a testület, valamint javasolja a testületnek, hogy a lakosság helyett vállalja át 100 %-

os mértékben a szemétszállítási díjat. Kérem, aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 

szavazzon.  

 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 

következő rendeletét: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2009. (XII.22.) sz. rendelete a 

17/2005. (XI.29.) sz. rendelete 

a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának 

megállapításáról módosításáról 

 

 
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 

bekezdésében, valamint a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) 

bekezdés c) pontjában és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a 

továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi hulladékkezelési 

közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjáról a következő rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

 

A módosított és egységes szerkezetbe foglalat 17/2005./XI.29./sz. rendelet (a 

továbbiakban: R.) 2.sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 

“2.sz.melléklet 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának 

megállapításáról szóló  többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt 

17/2005./XI.29./sz. rendeletéhez 

 

I. A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja 

 

1.) A háztartási és háztartási jellegű szilárd hulladék rendszeres gyűjtésének-szállításának 

rendje: 

 a.) a gyűjtés-szállítás éves időtartama 

  - állandó ingatlanok esetében egész évben 

  - üdülő ingatlanok esetében: egész évben 



 

b.)a gyűjtés-szállítás gyakorisága és a járatnapok :  heti egy alkalommal: január 1-

től december 31-ig csütörtöki napokon, az éves  

járatnapok száma: 

  

  - állandó ingatlanok esetében:  52 járatnap/év 

  - üdülő ingatlanok esetében.     52 járatnap/év 

 

2.) A szolgáltatás díjában szerepel heti 1 alkalommal a lakosság által kihelyezett hulladék 

elszállítása és ártalmatlanítása mennyiségi korlátozás nélkül, továbbá évi 1 alkalommal 

lim-lom akció lebonyolítása. 

 

3.) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 2010.évi  díja: 

 

a. ) 26 tonna éves lakossági hulladékmennyiség esetén:    7.214.000.- Ft + ÁFA 

 

b.) A többlethulladék elszállításának díja (amennyiben a beszállított hulladék mennyi- 

sége eltér a fenti mennyiségtől, úgy a különbözeti  

mennyiség elszámolási djya:                              5.600.- Ft/to + ÁFA 

 

c.) Az önkormányzat képviselő-testülete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás 

2010.évi díjának megfizetése alól a lakosságot mentesíti, A képviselő-testület a díj 

mértékét a lakosságtól ,-  hivatkozva a 2000.évi XLIII.tv. 23.§ f.) .-ában foglaltakra -  100 

%-os mértékben átvállalja, ezáltal a lakosság részére a közszolgáltatás ingyenességét 

biztosítja és negyedéves bontásban a közszolgáltató részére megfizeti. 

 

4.) Kereskedelmi és szolgáltató egységekkel, valamint egyéb gazdálkodó szervezetekkel  

hulladékkezelésére a közszolgáltató külön megállapodást köt. 

 

II. Zöldhulladék szállítás 

 

a.) Gyűjtés, szállítás díja:     29.300.- Ft/forduló + ÁFA 

 

b.) Kezelés díja:        9.700.- Ft/tonna     + ÁFA 

 

III. 

 

Űrítési díj 110 literes edényzet esetében:        200.- Ft /ürítés + ÁFA 

 

 

3.§. 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő  10..napon lép hatályba. A hatályba lépéssel 

egyidejűleg a 13/2008./XI.27./sz. rendelet 2.§.-a hatályát veszti. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak 

szerint. 

 



 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 

az alábbi határozatát: 

 

151/2009./XII.22./kt.határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2000.évi 

XLIII.tv. 23.§ f.) pontjában foglaltakat figyelembe véve, a községben 2010.évben 

felmerülő hulladékszállítás díját a lakosságtól 100 %-os mértékben átvállalja, annak 

megfizetését a lakosságra nem hárítja át, ezáltal a lakosság részére a hulladékszállítási 

közszolgáltatást ingyenessé teszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

 

2) Egyéb ügyek 

2.1. Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás, az Önkormányzatok Bölcsődei 

Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez való hozzájárulás, 

valamint Többcélú kistérségi társulás társulási  megállapodás módosítás 

elfogadása 
 

Előadó: Nagy Lajos  polgármester 

 

(Szóbeli előterjesztés + írásbeli előterjesztés Marcali Kistérség Többcélú Társulási 

megállapodás módosítás szövege) 

 

Nagy Lajos: 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulási Tanács 2009. november 24-i ülésén döntött 

Marcali Város Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ feladat ellátásának 

átvételéről Marcali Város Önkormányzatától. A települési önkormányzatok többcélú 

kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 3.§ 1) bekezdése határozza meg a 

többcélú kistérségi társulás társulási megállapodásának tartalmát. a 3.§ 1) bekezdés d)  

pontja szerint a Társulási Megállapodásnak tartalmaznia kell a meglévő vagy tervezett 

— közös fenntartású intézmények megjelölését, amelyek biztosítják a többcélú 

kistérségi társulás által ellátott önkormányzati közszolgáltatásokat.  

Az intézmény által ellátott közszolgáltatásokat mikro körzeti intézményfenntartó 

társulások biztosították, melyek közös megegyezéssel történő megszűntetése szükséges 

az érintett települések tekintetében. Valamint szükségessé vált a Marcali Kistérség 

Többcélú Társulási Megállapodásának módosítása is. 

Javasolja a képviselő-testület részére, hogy a két mikro társulás esetében járuljon hozzá 

a közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, a Marcali Kistérség Többcélú 

Társulási Megállapodás módosítását tárgyalja meg és fogadja el. 

 

A képviselő-testület tagjai a szóbeli és az írásbeli  előterjesztésekben foglaltakat 

tárgyalja meg és fogadja el. 

 



 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 

az alábbi határozatát: 

 

152/2009./XII.22./kt.határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi 

Háziorvosi Ügyeleti Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 

szóbeli előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, ahhoz hozzájárul. 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Marcali Kistérség Többcélú 

Társulása elnökét értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 

az alábbi határozatát: 

 

153/2009./XII.22./kt.határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzatok Bölcsődei Társulása  közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 

szóló szóbeli előterjesztésben foglaltakat megismerte, megtárgyalta, ahhoz hozzájárul. 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Marcali Kistérség Többcélú 

Társulása elnökét értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos  polgármester 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 

az alábbi határozatát: 

 

154/2009./XII.22./kt.határozat: 

 

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérség 

Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításában foglaltakat megismerte, 

megtárgyalta, azt elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Marcali Kistérség Többcélú 

Társulása elnökét értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Lajos polgármester 

 

 

Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester 13,45 

órakor az ülést bezárta. 

 

 



K.m.f. 

 

 

 

 

 

                         Török Csilla                                                                Nagy Lajos 

                            körjegyző                                                                polgármester 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

                          Farkas László                                                         Vass Béla Gyula 

                         alpolgármester                                                               képviselő 

 

 

 

 

 


