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Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.
szeptember 28. napján 14,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről.

Az ülés helye:

Községháza, Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.

Jelen vannak:

Kalász Mátyás
Eiter István
Erdős János
3 fő

polgármester
képviselő
„

Igazoltan távol:

Magyar Zoltán
Szalai Veronika
2 fő

alpolgármester
képviselő

Meghívottak:

Papné Szabó Mónika
Hajdu Tünde
2 fő

jegyző
főtanácsos

Kalász Mátyás polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat.
Megállapította, hogy a nyílt testületi ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 3 fő
jelen volt. A testületi ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Hajdu Tünde
köztisztviselőt. Ismertette a napirendi pontokat.
A meghívóban szereplő napirendi pontokat a képviselő-testület határozathozatal nélkül
elfogadott.
- napirendi pontok –
1. Hulladékszállítás ügye
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
2. Egyéb ügyek

-

napirendi tárgyalás -

1.) Hulladékszállítás ügye
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt. 2017. április 12. napján a ZALAISPA Nonprofit Zrt. megfelelőségi
véleményét azonnali hatállyal visszavonta. Azóta nem kapott az önkormányzat semmiféle
tájékoztatást. A múlt héten csütörtökön került sor a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Társulás Társulási Tanácsának ülésére, mely után küldtek egy megkeresést, hogy a Társulás
felkéri valamennyi tag települését, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést
2017. szeptember 30-i hatállyal közös megegyezéssel szüntessék meg és az arra jogosult
Közszolgáltatóval az új szerződést 2017. október eggyel kössék meg. Balatonmagyaród
esetében a jogosult Viridis-Pannónia Nonprofit Kft., mivel a települést a Dél-Zalai HGRrégióhoz csatolták.
A rövid időre való tekintettel most olyan megoldás született, hogy 2017. szeptember 30.
napjával közös megegyezéssel felmondja az önkormányzat a ZALAISPA-val meglévő
szerződést 31 napos felmondási idővel. Ezen idő alatt ugyanúgy történik a lakossági
hulladékszállítás, mint eddig, így lesz egy hónap az új szolgáltatóval a szerződés megkötésére.
Túl nagy tárgyalási lehetőség nincs, mivel kijelölt szolgáltatóról van szó, de mindent meg kell
próbálni.
Nincs lehetőség a szolgáltató megválasztására. A ZALAISPA-nál is és a Marcali
Közszolgáltató Nonprofit Kft. cégnél is van részesedése az önkormányzatnak, de egy
harmadik céggel kell szerződést kötni. Ez egy kiszolgáltatott helyzet.
Erdős János képviselő megkérdezte, hogy ugyanúgy hetente fogják a szemetet elszállítani, és
marad az évi egy lomtalanítás is?
Papné Szabó Mónika jegyző igen heti szállítás lesz, évi egy lomtalanítás is marad. A sárga
zsák mellett még valószínűleg kék zsákok és biohulladék szállítására alkalmas zsákot is
rendelkezésre bocsát majd a Viridis-Pannónia Nonprofit Kft.
Kalász Mátyás polgármester javasolta a szerződés felbontását a ZALAISPA Nonprofit Zrtvel és a tárgyalások megkezdését a Viridis-Pannónia Nonprofit Kft-val.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:

42/2017.(IX.28.) Kt. sz. határozata
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1./ ZALAISPA Regionális és Környezetvédelmi Nonprofit Zrt. kezdeményezése alapján a
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulással és a ZALAISPA Regionális és
Környezetvédelmi
Nonprofit
Zrt.-vel
Balatonmagyaród
község
kizárólagos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak ellátására 10 évre - 2014. július 1. napjától
2024. június 30-ig – kötött szerződését 2017. szeptember 30-ával közös megegyezéssel meg
kívánja szüntetni 31 napos felmondási idővel, 2017. október 31-vel.
A felek kijelentik, hogy egymással szemben semmilyen elszámolási kötelezettséggel nem
tartoznak.
2./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a közös megegyezéssel való megszüntetésről szóló
szerződést aláírja.
3./ felkéri a polgármestert, hogy a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
31/2017.(IX.21.) számú határozatában kijelölt hulladékgazdálkodási megfelelőségi
minősítéssel rendelkező Viridis-Pannónia Nonprofit Kft-val készítse elő a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.
4./ felkéri a jegyzőt, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató változása miatt szükséges
módosításokkal terjessze be a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendelet módosítását.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
2. Egyéb ügyek
Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a kiülő tetejét megcsinálták, és
utána vágták ki és rakták fel a szegélyt a kéménynél. Nem jól csinálták meg. A kivitelezővel
ki kell javíttatni, mert így nem lesz jó.
A falu északi végén felhelyezték az új közvilágítási lámpát.
Az EKG készülék beszerzésre került, most még kell hozzá vásárolni egy gurulós asztalt.
A tűzifa pályázat elbírálásáról még nem tudunk semmit.
A járda pályázatról még nincs információnk.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a nyílt testületi
ülést 15,00 órakor bezárta.
Kmft.
Kalász Mátyás
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

