JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-i ülésén
Jelen vannak: Makkos László polgármester
Fézler Zsoltné alpolgármester
Borgulya János
Csepreginé Nagy Gizella Ildikó
Kalkó Gedeon
Kucsera Csaba
Rákóczi Istvánné
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése
Tanácskozási joggal jelen van és a jegyzőkönyvet vezeti: Jónásné Héder Hedvig aljegyző
Makkos László köszönti a jelenlévőket, megállapítja a határozatképességet és az ülést 17 órakor
megnyitja. Ismerteti a tervezett napirendi pontot.
A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazással az alábbi napirendi pontot fogadja el:
1./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet
módosítása
Előadó: Makkos László polgármester
Makkos László elmondja, hogy azért volt szükséges a rendkívüli ülés összehívása, mivel a jogszabály
szerint június 30-ig módosítani kell a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződést és a helyi
hulladékgazdálkodási rendeletet is. Ezekre az április 1-én hatályba lépett jogszabályi módosítások miatt
van szükség. Korábban ez azért nem történt meg, mivel kétséges volt a Zöld Híd Kft július 1-ét követő
működése. Ezzel kapcsolatban még június 15-én megkereste a Katasztrófavédelmet, hogy jelöljenek ki
ideiglenes szolgáltatót. Az eljárás megindult, ám június 27-én a Zöld Híd Kft-től érkezett egy
megkeresés, melyben arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy július 1-ét követően is folytatni fogja
a kommunális hulladék gyűjtését. Kéri, hogy az elmondottak alapján fogadják el az előterjesztést és
hatalmazzák fel a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.
A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2016. (VI.28.) sz. határozata
Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Zöld Híd
Kft-vel, a hulladékszállítási közszolgáltatásra kötött, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. tv
előírásainak megfelelő szerződésmódosítást előkészítse és azt aláírja.
Határidő: 2016. július 1.
Felelős: Polgármester

A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (VI. 29.) számú rendelete a
hulladékgazdálkodásról szóló 9/2013. (XII. 30.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1.§
A rendelet 1.§-a az alábbi (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Amennyiben a közszolgáltató a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. tv-ben
meghatározott határidőig nem rendelkezik megfelelőségi véleménnyel az Önkormányzat a
közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja.
(8) A közszolgáltatási díj beszedésére jogosult szerv a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló Szerv)
2.§
(1) A rendelet 6.§ (6) bekezdésének utolsó mondatában szereplő „Közszolgáltató” kifejezés
„Koordináló Szerv”-re változik.
(2) A rendelet 6.§ (7) bekezdésének első mondatában szereplő „Közszolgáltatótól” kifejezés helyett a
„Koordinálós Szervtől”-re módosul.
(3) A rendelet 6.§ (8) bekezdésében szereplő „Közszolgáltató” kifejezés „Koordináló Szerv”-re változik.
3.§
A rendelet a 2016. július 1-én lép hatályba.
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Mivel több hozzászólás nem érkezik Makkos László 17,28 perckor az ülést bezárja.
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