
J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 21-i  
              rendkívüli  ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme  
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné képviselık 
 
  Dr. Ondok László aljegyzı 
   
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket és Dr. Ondok László aljegyzıt. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 3 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja.  
 
Napirendi pontoknak az alábbiakat javasolja: 
 
1. Elıterjesztés a települési hulladék közszolgáltatásra szolgáltató kiválasztása 

Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Dr. Ondok László aljegyzı 

 
2. Elıterjesztés a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 

19/2002.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Dr. Ondok László aljegyzı 

 
Megkérdezi van-e más napirendi pontra javaslat 
 
A képviselı-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. 
 
I. Napirend:  
 
Elıterjesztés a települési hulladék közszolgáltatásra szolgáltató kiválasztása 
 
Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és a Fegyverneki Vízmő és 
Községgazdálkodási Intézményt javasolja a testületnek elfogadásra. 
 
Rédai János: december19-én tárgyaltuk a közszolgáltató kiválasztását, akkor úgy döntöttünk, 
hogy a Remondis Kétpó Kft-t választjuk. Nem egyértelmő értelmezés miatt újra kell 
tárgyalnunk, mert a Remondis Kft. Kétpó az ajánlatában bruttóban adta meg a díjat, a 
szerzıdésben pedig ugyanazon összegeket nettó árban tüntette fel. Telefonon egyeztetett a 
Kft. vezetıjével, aki azt közölte, hogy az ajánlatban szereplı árak nettóban értendık. 
Készítettünk egy táblázatot a három árajánlatról, mely kiosztásra került. A Pénzügyi, 
Ügyrendi és Szociális Bizottság ajánlatát javasolja elfogadni, azaz a Fegyverneki Vízmő és 
Községgazdálkodási Intézmény legyen a közszolgáltató 2013. január l-tıl, s ezzel egyidejőleg 
a korábban hozott határozatot hatályon kívül helyezzük. 
 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, melyrıl a jelenlévı 3 képviselı 3 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
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91/2012.(XII.21.) sz. önkormányzati határozat 
Települési szilárd hulladék közszolgáltatásra szolgáltató kiválasztása 
 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a települési szilárd 
hulladék közszolgáltatásra a Fegyverneki Vízmő és Községgazdálkodási 
Intézmény (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 175.)  árajánlatát fogadta el.  
Ezzel egyidejőleg a 84/2012.(XII.19.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Rédai János polgármestert a közszolgáltatási 
szerzıdés aláírására. 

 
Errıl értesül: 
1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 
4. Dr. Ondok László aljegyzı 
5. Fegyverneki Vízmő és Községgazdálkodási Intézmény - szolgáltató 
6. I r a t t á r 
 
II. Napirend:  
 
Elıterjesztés a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 
19/2002.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és a Fegyverneki Vízmő és 
Községgazdálkodási Intézmény árajánlatát fogadta el, és ennek megfelelıen javasolja a 
rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Dr. Ondok László: tekintettel arra, hogy a december 19-én elfogadott rendeletben a másik 
szolgáltató díjait tartalmazta, ez a rendelet nem kerül kihirdetésre, a módosító rendelet nem 
lép hatályba. Ez az új rendelet fog december 28-án hatályba lépni, mely az elızı napirendben 
kiválasztott szolgáltató díjtételeit tartalmazza. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 3 képviselı 3 igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

15/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete 
a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 19/2002(XII.31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: 
 

1. § 
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A  Kuncsorba Község Önkormányzata a települési hulladékokkal kapcsolatos 
közszolgáltatásokról szóló 19/2002(XII.31.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe az 
alábbi melléklet lép: 

1. „Melléklet” 

Kuncsorba Község Önkormányzata 
19/2002(XII. 31.) önkormányzati rendeletéhez 

 
2013. december 31-ig érvényes közszolgáltatási díjak 

 
települési szilárd hulladék 
 
a) 120 literes edény        283,- Ft/ürítés + ÁFA 
b) 70 literes edény    230,- Ft/ürítés + ÁFA 
c) 1100 literes edény            2.000,- Ft/ürítés + ÁFA 
d) 120 literes zsák            3.685,- Ft/félév + ÁFA (6 db zsákot tartalmaz.) 
e) további 120 literes zsák    613,-Ft/db+ÁFA 
 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 
2. § 

 

(1) Ez a rendelet 2012. december 28. napján lép hatályba. 

 

Kuncsorba, 2012. december 21. 
 
 
 /: Rédai János :/      /: Dr. Ondok László :/ 
  polgármester           aljegyzı 
 
 
Rédai János: megköszöni a megjelenést, az ülést 8 óra 30 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 /: Rédai János :/      /: Dr. Ondok László :/ 
  polgármester           aljegyzı 
 
 


