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Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 24.-én
délelőtt 9 óra 30 perc kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

15/2016. (VI.24.) Hulladékszállítási szerződés elfogadása

16/2016. (VI.24.) Óvoda melegítőkonyha felújítására pályázat benyújtásáról történő
döntés

17/2016. (VI.24.) Balla-Brikett Szociális Szövetkezet részére névhasználathoz történő
hozzájárulás

18/2016. (VI.24.) Balla-Brikett Szociális Szövetkezet részére székhely-használat
biztosítása és bérleti szerződés elfogadása (286 hrsz.)

Rendelet száma Tárgya

6/2016. (VI.25.) A települési hulladékkezelési közszolgáltatásról



Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 24.-én
délelőtt 9 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodája.

Jelen vannak: Dudás Róbert polgármester,
Hajdu Péter képviselő,
Lajtosné Léez Erzsébet képviselő,
Répás Roland képviselő,
Dr. Jakab Dorottya jegyző.

Igazoltan hiányzik: Bíró Sándor alpolgármester.

Dudás Róbert:
Szeretettel és tisztelettel köszönti a képviselőket és kollégáit.
Megállapítja, bogy a képviselők közül 4 fó jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Bíró Sándor alpolgármester úr munkahelyi elfoglaltságai miatt igazoltan van távol.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hajdu Pétert és Répás Rolandot.

Dudás Róbert polgármester indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hajdu Péter képviselőt és Répás Roland képviselőt kijelölte.

Dudás Róbert:
Javaslatot teszek az ülés napirendjére: javasolja, bogy a meghívóban kiküldött napirendeket az ott
szereplő sorrendben tárgyalják meg.

A Képviselő-testület egyhangúlag — 4 igen - szavazattal elfogadja az ülés napirendi pontjait az
alábbiak szerint:
Napirend:
1.! Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítása és a hulladékkezelési
közszolgáltatási rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: polgármester és jegyző.
2.! Mátraballai Csodaszarvas Ovoda melegítő- és tálalókonyha felújítására vonatkozó
pályázat benyújtásáról való döntés
Előterjesztő: polgármester és jegyző.
3.! Egyebek

NAPIREND:

1.! Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítása és a hulladékkezelési
közszolgáltatási rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: polgármester és jegyző.
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Dudás Róbert pol2ármester:
Allami kézbe kerül a szemétszállítási közszolgáltatás koordinálása, a számlázás és a behajtás. A
díj nem változik. Ha az előterjesztésben szereplő, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
erre az évre vonatkozó szemétszállítási közszolgáltatási szerződés-tervezetet most nem fogadják
cl, akkor abban az esetben 30 napos felmondási határidővel a PEVIK felmondja a szerződést.
Az Onkormányzat részéről eddig kedvezmény volt biztosítva a nyugdíjas egyedülállóknak,
azonban erre most nines lehetőség a továbbiakban. Illetve adhatnak kedvezmény, azonban ebben
az esetben a kedvezmény biztosításával kieső díjat az Onkormányzatnak meg kell térítenie.
Azonban erre a költségvetésükben fedezet nincs.

Répás Roland képviselő:
Oda kell figyelni azokra az esetekre, amikor egy ingatlanban nem lakik senki és szünetel ekkor a
közszolgáltatás.

Dudás Róbert pol2ármester:
Ha sok volt az eddig biztosított kedvezmény, akkor indokolt esetben szociális keretből próbálják
ezt ellentételezni azoknak, akik nehéz körülmények között élnek.

Dr. Jakab Dorottya jeayző:
A mátraballai és a környékbeli településeken a szemétszállítási díj évente kb. 16.000.- Ft. Ez
jóval az országos átlag alatt van, máshol 25-26 ezer forint körül mozog ez az összeg.

Kérdés, hozzászólás nincs.

Dudás Róbert pol2ármester:
Amennyiben nincs több kérdés, illetve hozzászólás, elfogadásra javasolja az Új szemétszállítási
rendelet-tervezetet és a 2016. évre vonatkozó módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés tervezetét.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, O nem szavazat és O tartózkodás
mellett az alábbi rendeletet alkotja és az alábbi határozatot hozza:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/20 16. (VI.25.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35. ~ a) g) pontjaiban, és a 39. * (2) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés 19.
pontjában, illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

Bevezető rendelkezések

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) annak
érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási feladatait a korszerű
környezetvédelem követelményei szerint teljesítse, érvényesíteni kívánja a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Hgt.) rögzített elveket, a jelen rendeletben foglaltak
szerint települési szilárd hulladék kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn.

2. ~

Általános rendelkezések

(1) Mátraballa Községi Önkormányzat a Jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási
kötelező közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására,
ártalmatlanítására és kezelésére és a felsorolt tevékenységek ellátásáról a PEVIK Kft. (székhelye:
3250 Pétervására, Tisztisor 28.) gazdálkodó szervezet útján gondoskodik. A hulladék lerakása a
kijelölt hulladéklerakó, átrakó telepen (Hejőpapi lerakó KTJ: 101685420, és Eger átrakó-állomás
KTJ: 101980233.) történik. A közszolgáltatóval történő együttműködés tartalmát és feltételeit külön
szerződés rögzíti.
(2) A közszolgáltatás, az annak ellátására feljogosított közszolgáltató szállító eszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényben, vagy egyéb módon, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött
települési szilárd hulladéknak a hulladékkezelő telepen való elhelyezés céljából történő rendszeres
elszállítására terjed ki.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás — a tevékenység tartalmában — az alábbiakra terjed ki:
a) az ingatlan használó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben,
vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató
rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy alkalmi
elszállítására;
b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék
évente egyszer — a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított
szállítóeszközén — történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására;
c) a hulladékgyűjtő szigeten elhelyezett hulladék gyűjtésére;
d) a közszolgáltató által rendszeresített és az ingatlanhasználó részére rendelkezésre bocsátott
hulladékgyűjtő edényben/zsákban elhelyezett települési szelektív hulladékgyűjtésre;
e) az a), b) c) és d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési hulladék
elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.
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3. *

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai

(1)Ahulladékgazdálkodási közszolgáltatás Mátraballa község közigazgatási területére terjed ki.
(2) Az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe
venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

4. *

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

(1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy az ingatlanhasználó
bejelentése, vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre, vagy az a tény, bogy a
közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére rendelkezésre áll. Rendelkezésre állásnak minősül, ha a közszolgáltató a
közszolgáltatásba bevont szállító eszközével a településen irányadó menetrend szerint az
ingatlanhasználó ingatlanát érinti, illetve a szolgáltatást felajánlja.
(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót Írásban
köteles értesíteni, vagy helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatni.
(3) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
közszolgáltató az ingatlanhasználót — a változás bekövetkezése előtt legalább öt nappal — köteles
értesíteni.
(4) Ajogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének
megkezdéséről és lényeges feltételeiröl az ingatlanhasználót Írásban értesítette, illetve helyben
szokásos módon felhívás útján tájékoztatta.
(5) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a közszolgáltató Mátraballa
Községi Onkormányzattal közösen határozza meg és arról az ingatlanhasználót a (2) bekezdés
szerint értesíti.

5. ~

A gazdálkodó szervezet és a szolgáltatás igénybevételére kötelezettek, valamint a közszolgáltató
között a jogviszonyt jogszabályokban meghatározott tartalmú szerződés foglalja magában.

6. ~

A közszolgáltató huUadékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

(1) A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő
ingatlanbasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az egyéb
gyűjtőedényben:
a) a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének és elszállításának biztosítása 120 literes
méretű gyűjtőedényre,
b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás
körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszer — a közszolgáltató által meghatározott
időpontban és helyen — történő begyűjtése és elszállítása,
c) a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása,
d) a begyűjtött és elszállított települési hulladék hasznosításra történő átadása,
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e) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények — magasabb szintű jogszabályokban foglalt —

utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása,
I) a bármilyen okból a szállítási napon elmaradt hulladék szállítás következő járatszedési napon
történő pótlása.
(2) A Közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:
a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben
vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a
környezetet.
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó,
folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt
nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak.
c) a települési hulladékot nem a rendeletben megengedett módon helyezték cl, illetve a gyűjtőedény
a közszolgáltató Számára nem hozzáférhető.
d) nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, hulladékzsákban került
kihelyezésre.
e) a kihelyezett gyűjtőedény a 30 kg tömeget meghaladó memiyiségű hulladékot tartalmaz.
f) a kihelyezett gyűjtőedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az
ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető.

‘7. ~

(1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal
végezni.
(2) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a
károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő
karbantartási munka és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.
(3) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanriá vált gyűjtőedény
javítása, pótlása vagy cseréje az ingatlanhasználót terheli.

8. ~

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési szilárd
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról
vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre
szorítani;
b) a települési szilárd hulladékot — különös tekintettel a hulladék további kezelésére — az
elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni aimak
érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;
c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett
közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított
közszolgáltatónak átadni.
(2) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon belül írásban
bejelenteni a közszolgáltatónak.
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(3) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlan használót az olyan beépítetlen
ingatlan tekintetében, ahol életvitelszerűen senki sem tartózkodik és ahol hulladék sem keletkezik.
(4) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy
fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon
folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési hulladékra a közszolgáltatást
igénybe venni.
(5) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja
ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, vagy csak
részben veszi igénybe.
(6) A közszolgáltató jogosult a használaton kívüliség tényét ellenőrizni és annak okirati bizonyítását
kérni a szünetelésre vonatkozó szabályok alkalmazásával. Amennyiben megállapítható, hogy a
mentességet az ingatlanhasználó jogszerűtlenül vette igénybe - díjfizetési kötelezettség jogszerűtlen
szüneteltetése, tulajdonváltozás esetén fennálló bejelentési kötelezettség elmulasztása, - úgy ezen
időtartamra az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási díjat utólagosan megfizetni.

9. *

(1) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató
által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és
ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének — a közterület szennyezésének
elkerülése érdekében — lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben Úgy kell
elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne
akadályozza.

10. ~

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről,
rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztán tartásáról.
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot Úgy összepréselték, hogy emiatt
az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlaahasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt
üríthetővé és használhatóvá tenni.
(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet
vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek
vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

A közszolgáltatási díj fizetésének rendje

(1) Az ingatlanhasználó a hulladékszállítási közszolgáltatást heti egyszeri gyakorisággal igénybe
veszi, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékait kizárólagos jelleggel a közszolgáltató részére
rendszeresen átadja és a közszolgáltatás igénybevételéért díjat fizet.
(2) Az üdülőingatlanok, illetőleg az időlegesen használt ingatlanok (a továbbiakban együtt:
időlegesen használt ingatlan) esetében a használati szezon időtartama az április 01 .-től szeptember
30.-ig teijedő időszak, amely az év II. és III. negyedévét foglalja magában.
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(3) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat a
Nemzeti Hulladékgazdáikodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: koordináló
szerv) által kibocsátott számla alapján köteles megfizetni.
(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki települési hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást
felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést igazolja. Az
ingatlanhasználó - e rendeletben meghatározott kivételekkel - akkor is köteles közszolgáltatási díjat
fizetni, ha a közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgáltatás
nyújtását vagy a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.
(5) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáhatás díját a közszolgáltatóhoz történt
bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az Új ingatlanhasználó köteles
megfizetni.
(6) Ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó személye bármely okból nem
megállapítható, az ingatlan használójának az adott ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
tulajdonosát/tulajdonosait kell tekinteni.

Hulladékszállítás rendje

(1) A hulladékszállítás minden héten egy alkalommal pénteki napon, menetrendnek megfelelően
történik. Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjáról a közszolgáltató a
helyben szokásos módon köteles tájékoztatni az ingatlanhasználókat. Ha az időpont változik, arról a
közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie.
(2) A gyüjtőedényzet mellett elhelyezett bármilyen hulladék átvételét, gyűjtését a közszolgáltató
jogosult megtagadni, kivéve, ha a többlethulladék a közszolgáltató által rendszeresített, általa vagy
megbízottja által forgalmazott, egyedi jelöléssel ellátott, rendszeresített hulladékzsákban történik.
(3) Tilos a kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési Útvonalát tárgyak elhelyezésével,
vagy parkoló gépjárművekkel olyan módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a közszolgáltató által
ésszerűen gyakorolt módon történő ürítését szabályozza.
(4) A kihelyezett gyűjtőedényekből a gyűjtés megkezdése előtt kiszóródott hulladék feltakarítása,
közterületről való eltávolítása a gyűjtőedényzettel rendelkező ingatlanhasználó kötelezettsége.

Nem rendszeres közszolgáltatások

A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató
évente egy alkalommal, illetve a szelektív hulladék elszállításáról a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik. Lebonyolításáról és
megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik.

14.~

A közszolgáltatás szünetelése

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken
folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a
közszolgáltató ügyfélszolgálatán, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal
megelőzően. A szüneteltetés csak teljes hónapra érvényesíthető.
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(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlan használó ezt írásban,
haladéktalanul köteles a közszolgáltató ügyfélszolgálatán bejelenteni. A bejelentés elmulasztása
esetén a meg nem fizetett közszolgáltatási díj a közszolgáltató jogszabályban meghatározott
késedelmi kamattal növelten kell megfizetni.

15.~

Lom hulladék gyűjtése

(1) A lom hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a
közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj
felszámítása nélkül - gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban
képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető
nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.
(3) Lomtalanítás keretében a közterületre nem helyezhető ki:
a) építési és bontási hulladék;
b) gumiabrones hulladék;
c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;
d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;
e) veszélyes hulladék;
I) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;
g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék;
h) kerti biohulladék.
(4) A lom hulladékot az irigatlanhasználó elszállítás céljából a közszolgáltató által hirdetmény útján,
továbbá az önkormányzat és a közszolgáltató honlapján előzetesen megjelölt helyen és időpontban
helyezheti ki.
(5) Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos
forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket
és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(6) A közszolgáltató az önkormányzatot írásban értesíti a lomtalanítás időpontjáról.

16.*

Hulladékgyűjtő sziget

(1) A közszolgáltató által létesített és üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetre, amennyiben a
közszolgáltató ilyet a településen létesít, történő hulladék szállításáról az ingatlanhasználó
gondoskodik.
(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten - a közszolgáltató előírásaira is
tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok egymással ne keveredjenek, és a környezetet ne
szennyezzék.
(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő sziget használatának
rendjét a közszolgáltató honlapján közzéteszi.
(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, gyűjtősziget és környéke
tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről a közszolgáltató gondoskodik.
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Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Mátraballa Községi Önkormányzatnak
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a
szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 7/2009. (V.28.)
önkormányzati rendelete, valamint az e rendelet módosításáról szóló 15/2009. (XII.08.), 4/2012.
(V.30.) és az 3/2013. (IV.24.) önkormányzati rendeletek’

Mátraballa, 2016. június 24.

Budás Róbert sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester jegyző

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1512016. (VI.24.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy dönt, az előterjesztés
szerinti változatlan tartalommal elfogadja a hulladékszállítási közszolgáltatást végző PEVIK KR.
által megküldött egységes szerkezetbe foglalt, módosított közszolgáltatási szerződés-tervezetet.
A Képviselő-testület a fentiek alapján felhatamazza a polgármestert és a jegyzőt az egységes
szerkezetbe foglalt, módosított közszolgáltatási szerződés aláírására és a jelen határozat PEVIK KR.
részére történő megküldésére.

Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő a szerződés aláírására: 2016. június 27.

2.! Mátraballai Csodaszarvas Óvoda melegítő - és tálalókonyha felújítására vonatkozó
pályázat benyújtásáról való döntés
Előterjesztő: polgármester és jegyző.

Di: Jakab Dorottya jegyző:
Egy korábbi testületi döntés alapján készült a pályázat magára az óvoda épületének a teljes körű
felújítására. Emellett — hasonlóan a tavalyi évhez — lehet pályázni a melegítőkonyha
fejlesztésére is. A pályázati feltételek ugyanazok, mint tavaly: az ANTSZ ad szakvéleményt,
hogy indokolt a felújítás, a fóösszegek ugyanazok, a biztosítandó önerő 411.796’- Ft.

Dudás Róbert polgármester:
Javaslom, hogy nyújtsuk be a pályázatot.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, O nem szavazat és O tartózkodás
mellett az alábbi az alábbi határozatot hozza:
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Mátrabafla Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2016. (VI.24j határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy dönt, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által közösen kiírt, “Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázaton
indulni kíván az Onkormányzat által fenntartott Mátraballai Csodaszarvas Ovoda épületében
lévő melegítő- és tálalókonyha felújítására (villamos hálózat korszerűsítése, vízhálózat
korszerűsítése, szakipari munkálatok, eszközbeszerzés).
A beruházás összköltsége bruttó 8.235.929.- Ft, azaz bruttó Nyolcmillió
kettőszázharmincötezer-kilencszázhuszonkilenc 00/100 forint, melyből az igényelt támogatás
összege 7.824.133.- Ft, azaz Hétmillió-nyolcszázhuszonnégyezer-egyszázharminchárom 00/100
forint, amely az összköltség 95 %-a.
A szükséges önerő (amely az összköltség 5 %-a): 411.796.- Ft, azaz Négyszáztizenegyezer
hétszázkilencvenhat 00/1 00 forint, mely önerő az Onkormányzat rendelettel elfogadott 2016. évi
költségvetésében rendelkezésre áll, azt a Képviselő-testület biztosítja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jelen döntésnek megfelelően a
pályázat elkészítéséről és határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak.
Jelen, Képviselő-testület által hozott határozat az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.3 1.) Kormányrendelet 72. ~ (3) bekezdésének a) pontja
szerint a saját forrás biztosításáról szóló igazolásként szolgál.

Felelős: polgármester és jegyző.
Határidő a pályázat beadására: 2016. június 29. 16.00

3./ Egyebek

Dudás Róbert polgármester:
A tervezett brikettáló üzem kapcsán tájékoztatja a Képviselő-testületet a fejleményekről. A
vállalkozó egy szociális szövetkezetet szeretne létrehozni brikettálás céljából. A posta melletti
területre már meg is egyezett a tulajdonossal az adásvétel érdekében, ott egy brikettáló üzem
létesülne a tervek szerint.
Az Önkormányzat minden tőle telhető segítséget megad a tervezett fejlesztés mihamarabbi
megvalósulásához.
Amíg nem indul el a beruházás, addig az Onkormányzat székhelyet biztosít, átveszik a postai
küldeményeket a 3247 Mátraballa, Iskola u. 5. szám alatt.
A pálya melletti területet szeretnék az Önkormányzattól tartós bérbe venni. Ez a terület a
császárfa termelésére jó lenne. Egy olyan koncepcióról beszéltek, hogy tartós bérbe adnánk 25
évre, jelképes összegért, havi 100 Ft-ért. Azért nem javasol ennél magasabb bérleti díjat kérni,
mivel ennek az ingatlannak a tulajdoni lap szerinti „a” jelű része, amit bérbe adnának, igen
gazos, benőtte több helyen a bozót, a gaz. Sajnos nem tudtak az utóbbi 10 évben airnyi
közmunkást foglalkoztatni, hogy még ezt a területet is rendbe tudnák tern, ki tudták volna
takarítani. Jelenleg is 5 közfoglalkoztatott van, de ők hatósági szerződés alapján a munkatervben
szereplő területen dolgozhatnak csak, erre a területre nem mehetnek, ugyanis a munkaterv
betartását szigorúan ellenőrzik, minden embernek ott kell munkát végeznie, ahol a
munkatervben lennie kell. Egy fó állandó dolgozója van az Önkormányzatnak, de ő is alig győzi
a belterületen (közterületeken, temetőben, hivatal mögött, stb. a ~ nyírását és még az egyéb
karbantartói feladatok elvégzését. Tehát a bérbe adni tervezett területre nincs meg az a humán
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erőforrás, akik rendbe tudnák teimi, Szépen kitisztítanák a bozóttól, a gaztól. Ameimyiben a
szövetkezet pályázata nyerni fog, akkor a fák elültetése előtt ezt a területet ki kell teljesen
tisztítani. Emellett az esztétikailag is sokkal szebben mutatna a sportpálya melletti ezen terület.
Ha vállalkozó szakcégnek adnának megbízást, hogy tegye rendbe a területet, az horrorisztikus
összeg lenne, amely az Onkormányzat amúgy is mínuszos költségvetését tovább terhelné. Erre
az idei költségvetésben fedezet nincsen, annyira szoros gazdálkodást kell folytatniuk.
Betelepítik tehát esászárfával a területet, amennyiben nyer a pályázat. ~ bérlemény területén
elültetésre kerülő császárfák hasznosításából származó profit 50 %-a az Onkormányzatot illetné
meg a bérleti díjon felül.
A tüzifa m3 ára 15-20 e Ft körül mozog most a piacon. 5 évente termelhető le a császárfa. 4-5
vágás is beleférne a 25 év alatt.
Ebbe ők is belemenriének. Javasolja, bogy azzal a kikötéssel fogadják el a szerződés tervezet,
hogy ameimyiben 3 éven belül nem ülteti be, akkor a szerződés érvényét veszti.
Ennek a fának pont ez a sajátossága és nagyon gyorsan nő, továbbá a mtőértéke is nagyon jó.

Répás Roland képviselő: ..

Igen, ez egy jó dolog, 3 éven belül fogjon hozzá. Igy az Onkormányzat is bebiztosítja magát.

Dudás Róbert polgármester:
A vállalkozó kivinné oda az áramot a fejlesztés keretében, kutat Mrna, kiépítené a
locsolórendszert. Ezekre szükség van. Embert az Onkormányzat nem tud adni, de annyiban
tudnák segíteni, hogy a locsoláshoz szükséges csepegtető rendszert reggel egy emberünk
megnyitja és este elzárja.

Hajdu Péter képviselő:
Ez így szerinte jó lenne. Ott figyelni kell majd a magasfeszültségű vezetékre a munkálatok
során’

Dudás Róbert polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, illetve hozzászólás, elfogadásra javasolja az előterjesztésben
szereplő két határozati javaslatot és a bérleti szerződést.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, O nem szavazat és O tartózkodás
mellett az alábbi határozatokat hozza:

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2016. (VI.24.) számú határozata

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy dönt, hogy engedélyezi
a Balla-Brikett Szociális Szövetkezet számára 2016. június 24. napjától határozatlan időre a
„Mátraballa” és „Balla” mint településnév és mint hivatalos közigazgatási elnevezés használatát
a szövetkezet működése során és tevékenységével össze~ggésben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozatot a szövetkezet
részére küldje meg.

Felelős: polgármester.
Határidő: 2016. július 08.
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I.) Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Vi5szavopJ~atatl~ és Végleges
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Mátrabajlán~ kerülő Balla - Brikett Szociális
Szövetkezet 2016. június 24. napjától a 3247 Mátraballa Iskola utca 5. szám alatti, az
Önkormányzat ioo %-os tulajdonában lévő hivatal épületét szé~e1yéül használja határozatj~
időre. Tehát az Onkormányzat a székhelyhasználat jogát határozatl~ időre, szívességi alapon
térítésmentesen biztosítja. .

2.) A Képviselőtestület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdon~~~ lévő
Mátraballa, 286 ~sz.-ú ingatlan „a” jelű részét a Balla~Brikett Szociális Szövetkezet 25 (azaz
huszonöt) évre t~ós bérbe vegye. Amen~yiben ezen időszaic alatt a bérlemén~ az Önkormányzat
értékesíteni kívánja, a~a az esetre a Balla-Brikeh Szociális Szövetkezet számára az O&cormán~at
előv~&lásj jogot biztosít. A Képviselőtestület a bérleti szerződés tervezetét az előterjes~és szerinti
változatlan tartalommal jóváhagyja.
3.) A Képviselőtestület felhatalmazza a~ hogy a jelen hat&ozatot a Szövetkezet
részére küldje meg.
Felelős: polgármes~~~
Határidő: 201 6. július 08.

Az egyebekb~~ indítvány, bejelentés nem volt.
Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgárme~~~~ azt bezárta.

K.nt f.

Dudás Robert Dr. J’~ab Dorottya
polgármes~~~ jegyző

Répás Roland
jkv. hit.

Hajdu Péter
jkv. hit.


