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Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 
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Határozat száma Tárgy 
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Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról 

szóló javaslat elfogadása 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 15-

én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Dr. Csillag Imre 

Nagy Katalin 

Ruzsom Lajos 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos 

 Kadlót Zsuzsanna, igazgatási ügyintéző 

 

Javasolt napirendek: 

 

1. Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról 

2. Indítványok, bejelentések, egyebek 

 

  

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönti a jelenlévőket. A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül 

jelen van 5 fő. Juhász Péter jelezte, hogy elnézést kér, délutános és nem tud jelen lenni, Tomecz 

László nem jelzett semmilyen formában, hogy távol marad az üléstől. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes. 

 

Kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetért, az kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal az elhangzott javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 
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I. NAPIREND 

 

Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés módosításáról 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Az anyagot megkaptátok. Jegyző úr kiküldte. A szemétszállításról kell a közszolgáltatási 

szerződést megújítani. Mivel a Kft-nek a tagjai vagyunk, ezért nem kell közbeszerzést 

lebonyolítani a szemétszállításról. A 2. oldalon található a határozati javaslat. A szerződés 

2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig határozott időtartamra szól. A 

hulladékszállításra vonatkozóan ezt kell elfogadni.   

 

Kérdés az elhangzottakkal kapcsolatosan? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Szeretném kiegészíteni annyival, hogy most volt a Társulási Tanácsnak ülés. Szabó Zsolt 

államtitkár úr tájékoztatott, hogy milyen stádiumban van a hulladékbeszerzés, a hulladéklerakó 

építése. Gyakorlatilag most már a szelektív kukák beszerzése folyik, illetve a héten megérkezik 

2 kukás autó. Januártól megkezdődik a szemétszállítás. A kukákat márciusban kapjuk meg. 

Április 1. napjától lesz hivatalosan a szelektív- és kommunális hulladékgyűjtés. Mindenki 

matricát kap és minden kuka chip-es lesz.  A kukákat márciusban osztják, az önkormányzatnak 

a folyamathoz embert és helyet kell biztosítania. Elhangzott, hogy júliustól valósulhat meg a 

súly szerinti fizetés. A szelektív hulladék után nem kell fizetni. Ez legkésőbb január 1-től lesz 

így. Elhangzott, hogy nem minden kerül szelektívbe, ilyen pl. az üveg. Felvetés volt ezért, 

hogy létre kellene hozni a régi szemétszigetek mintájára egy-egy ilyen üvegszemét 

gyűjtőpontot.  Kaptunk ígéretet, hogy tudnak segíteni ebben. Hatvanban is megszűnnek ezek a 

szigetek, csak az üvegnek marad ott is. Hatvan így tud nekünk biztosítani konténert, amennyit 

kérünk. Minimum 3 kellene. Ötlet, hogy kellene a kertvárosi övezetbe, kellene a Liszt Ferenc 

utcába és kellene a felsőtelepre. Ha súlyra fizetünk, akkor az a legnehezebb, de ha szelektíven 

gyűjtjük, akkor azt ingyen elviszik. Lesz majd erről tájékoztató a lakosság részére. Februárban 

ez is megtörténik. Ennyit szerettem volna mondani. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Majd mindenki rájön, hogy mennyit kell fizetni. Majd akkor szelektálnak az emberek.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Így van. Olyan nem lesz, hogy valaki nem fizet szemétdíjat. Mindenkinek fizetnie kell 

alapdíjat. Lesz alapdíj és szemétdíj. Mindenki háza előtt elmegy a kukásautó. A társasházaknál 

konténer lesz.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A konténert a társasházak megkapják. A szelektív gyűjtésben a papír az nem kis tétel. Érdekes 

lesz. Lehet, hogy iparág fog rátelepülni!  

 

Kadlót Zsuzsanna, igazgatási ügyintéző 

Ki fogja a kiépítést finanszírozni? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A kiépítést a társasház finanszírozza, mint az első kukáknál.  
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Dr. Csillag Imre, képviselő 

Mondod, hogy a kukákat osztani fogják. Fizetni kell érte? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Ingyen adják.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Illetve, az idén is be volt már tervezve a kukákra az önrész, az önkormányzat átvállalja. A 

lakosság ingyen kapja a kukákat. 

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

A lakossági szelektív gyűjtés formája? Nyilván ti tudjátok, de ha tőlem megkérdezik? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Minden egy kukába. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Papír, fém, műanyag az egy kukába megy.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Hatvanban lesz válogatva, ami nem kommunális hulladék.  

 

Dr. Csillag Imre, képviselő 

Ez nem a klasszikus szelektív hulladékgyűjtés lesz. 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Kézi, majd gépi válogatás. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Válogatás, komposztálás. Vagy erről nem volt szó? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Nagy mennyiség keletkezne. Nem tudják eladni, de még nem tudni. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Nem tudják még, hogy mi lesz a zöldhulladékkal. Az első elképzelés az volt, hogy komposzt. 

Nagyon nagy mennyiség keletkezik  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Először úgy volt, hogy 2 kukát kapunk pluszban.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Igen. 3 felé kellett volna válogatni. Túl bonyolult lett volna és túl sok kuka kellene.  

 

Kadlót Zsuzsanna, igazgatási ügyintéző 

Vannak olyan társasházak, akiknek több milliós adóssága van többfelé. Azok nem fogják 

kiépíteni. Azokkal mi lesz? Mit fognak azokkal csinálni? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 



 

 

286 

Bírságot szabnak ki azokra, akik nem szelektíven válnak meg a szeméttől.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Nem is a kiépítés, hanem az elhelyezés a társasházaknál. A Liszt Ferenc és a Deák Ferenc út az 

macerás.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Nagyon fontos információ, hogy nem lehet keverni! Szúrópróbaszerűen megjelennek majd a 

kukarendőrök is, akik ellenőrzik.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A társasházaknál lesz probléma.  

 

Nagy Katalin, képviselő 

A társasháznál van 10 rendes lakó és 4 rendetlen. Jön a kukarendőr. Honnan tudja, hogy a 14 

lakóból ki a rendetlen? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

„Közös lónak túros a….” 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A társasházra számlázzák a teljes súlyt. 

 

Nagy Katalin, képviselő 

Arról még nem beszéltünk, hogy a társasházak el vannak öregedve. Elnézést, tisztelem az idős 

embereket, de lesz olyan, aki ezt nem fogja megérteni.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Ezért lesz az oktatás.  

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Egyrészt. Másrészt a társasházi lakóknak érdekük. Az első időkben kézi válogatás lesz. Ott még 

ki tudják válogatni, ami nem oda való. Később erre nem lesz mód. Ami fontos, hogy a szelektív 

szemetet is érdemes védeni, mármint olyan értelemben, hogy ne kukázzák ki. A szelektív 

hulladék nyeresége támogatja meg a kommunális hulladék költségeit. Minél több szelektív 

megy be, annál gazdaságosabb lesz. Az nyereséget hoz. Ezek csökkentik a társaság költségeit, 

így a mi költségeinket is. Nem célszerű szabadon hagyni, zárni kell azt is. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
A közös képviselők feladata. 

 

Kérdés? 

 

Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

A Képviselő-testület 5  jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta, és 5  igen 

szavazattal a következő határozatot hozta: 
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97/2014. (XII.15.) Képviselő-testületi határozat 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3., cg.száma: 10-09-033600, adószáma: 

24183219-2-10).tagja hulladékgazdálkodási feladatok ellátása céljából közszolgáltatási 

szerződést köt a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal jelen határozati javaslat 1./ számú 

mellékletét képező szerződés szerinti tartalommal 2015. január 1. napjától 2015. december 31. 

napjáig tartó határozott időtartamra. 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 

közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Petőfibánya Község 

polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2014.12.31. 

Felelős: Petőfibánya Község polgármestere 

 

Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte az ülésen való részvételt a nyílt 

ülést bezárta. 

      

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester        Jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Mag Erika Erzsébet 

Jegyzőkönyvvezető 


