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Mélykút város Polgármestere

Előterjesztós

a Képvi§elő-testület 2016. február 9-ei

}iEg}: Közérdekú bejelentés a hulladékgazdálkodási

kapcsolatban.

köz§zolgáltatá§ ellátásával

Tisztell Képviseló-testületl

Sipos cábor 6,149 Mélykút, Kossuth u, 5. §zám alatti lakos 20ló. január 14. napján kelt, valamint

20l6, január 20, napján kelt beadvány-kiegészítésében közérdekű bejelentést terjesztett a

KépVis€lő-testülel elé a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban, Bejelentó

l bcadránlábarl. illctrc anrlak kicgészítésében a rélernénle szcrirrt íinnálló dijfizetési. valamint

aZ annak alapiál képezó elszámolási anomáliákra lekinteltel - kérte a közszolgáltatóval fennáIló

szelződés leliilVizs8álaíáL A bejelcntés, yalcuninl a bejelentt:i kiegészítése .iclen előlelie.\:lés

meIl!kletét képezi.

A panaszokról és a közérdekü bejelentésekről szóló 2013, évi CLXV. törvény (továbbiakban:

]'örvény) l. § (3) bekezdése értelmében a közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a

figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszünteté§e a közö§§ég vagy az €gé§z társadalom

érdekét §zolgálja. A közérdekű bejelenté§ java§latot i§ tartalmazhat. Hivatkozott § (4)

bekezdése szerint közérdekű bejelentésset bárki fordulhat a közérdekű bejelentéssel összefijggő

t.irgykörben eljárásra jogosult szervhez, A Törvény 2, § (l) bekezdése kimondja, hogy a

közérdckű bejclcntésl ha töI!én) eheróen nern rendelkezik - az eljárásía jogosult szeNhez

töíónő beérkezésélö] számitott harminc napon bclül kell elbirálni. A 2, § (3) bekezdése szcrint

az eljárásra jogosult szerv a közétdekű bejelentőt meghall8alja. ha azt a közérdekű bejelentós

taítalma szükségessé teszi, Hivalkozotl § (4)-(5) bekezdése alapjá]r az e|járásra jogosuh szerv a

lizsgálat befejezésekor a minősítetl adat, illelve töívény alapján üZleti. gazdasági vagl,egl,éb

litoknak minősiilő adat kivételével a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséról - az

indokok megjelölésével a közérdekű bejelentót haladéktalanuI értesíti. Az írásbeli értesítés

mellózhetó, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés e|intézéséről a panaszost vagy közérdekű

beielentót szóban tájékoaafták. aki a tájékoztatást tudomásul vctte.



A Törvény 3. § (l) bekezdése szerint a közérdekű bejelentés alapján - ha alaposnak bizonyul

gorrdoskodni kell

a./ a jogszerű va8y a közérdeknek megfeielő állapot helyreállításáról, illetve aZ egyébként

szükségeS intéZkedések megtételéól,

ó, a feltán hibák okainak megszüntetéséról,

c] az okozott sérelem orvoslásáról és

d/ indokolt esetben a í'elelősségre vonás kezdeményezéséről.

Röviden a hulladék§zátlítá§ról. mint kötelező köz§zolgáltatá§ igénybevételéről §zóló ioei

szabályozá§ tartalma:

1. A hu lladékról szó ló 20l2. évi CLXXXV, törvén), rendelkezései:

i 33. § (l) bekezdés: A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

eIlátiását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szevődés

útján biZtositja.

> 38, § (l) - (2) bekezdései| Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodásiközszolgáltatás

ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztositja, és a
közszolgáltatást igénybe veszi, Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási

közszolgáltatás ellátrisáért hulladékgMdálkodási közszolgáltatási dijat fizet az e

törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási dij megállapitásáéít

felelós miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott fe]tételek

szerint,

> 34, § (8) bekezdése: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesitése törvényben

va8y kormánylendeletben meghatarozott esetekben szünetelíethető vagy korlátozható,

\,alamint az ingatlanhasználó kérésére önkormányzati rendeletben meghatározott

eSetekben s7iinete]tethető,

> 35, § c) pontja: A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati

rendeletben állapitja meg a hulladékgazdálkodási köZszolgáltatás elIáiásának rendjét és

módját. a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összeliiggó jogait és

kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes

tafialmi elemeit.

> 39. § (l) bekezdés: Az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződő

települési hulladékot elkülönítetten gyűjti, és azt - a (2) és (3) bekezdésben foglalt

kivétellel - a közszolgáltatónak rendszercs időközönként átadja.



47. § (l) - (3) bekezdései: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatrási díjat egyéves

díjfizetési időszakra, általános for8almi adó nélkül sámított egységnyi díjtételek

szerint kell meghatározni. A hulladékgazdálkodási közszolgáltátá§i dü eg},tényezős

vagy kéttényezős díjként állapíüaró meg. A kéttényezős dü rendelkezésre állási dijbol

és ürítési díjból áll.

47lA. § (l) és (4) - (5) bekezdéseii A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a

Magyar Energetikai és Közmű-szabályoá§i Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

javaslatának figyelembevételével a mini§zter rendeletb€n állapítja me8. A
közszolgáltató és a települési önkormányza1 a Hivatalnak minden olyan tájékoztatrist és

adatot megad, amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos

düelókészítő és dűfelügyeleti tevékenységéhez szükség€s. A közszolgáltató a Hivatal

által megjelölt tartalommal, formában és hatíridón belül eleget tesz tájékoztatási és

adatszolgáltatiisi kötel€zettségének. Ha a közszolgáltató e kótelezettségét nem vagy

nem megfelelóen teUe§íti, a Hivatal bí§ágot szabhal ki. Ha a közszolgáltató a Hivatal

által kiadott határozatban lagy az e törvény végrehajtására kiadott minisaeri

rendeletben foglalt hariridón belul nem nyújt tájékoztatá§t vagy szolgáltat adatot, a

Hivatal a üíjékoztatás, adatszolgáltaíis hiányában i§javaslatot tehet a minisáer reszére,

A minisaer rendeletben állapítja meg a beszedett közszolgáltat]ísi díj feloszüá§inak

elvét. A miniszter a Koordináló szerv javaslatának figyelembevételével rendeleiben

állapítja meg a Koordináló szerv által fizetendő 5zolgáltatási dijat.

A telepulési szilárd és folvékonv huIladékka| kaDc§olatos közeqészséqüqvi követelménvekől

szóló 16,2002. íIV. l0.) EüM rendelet 5. § (2) b€kezdése: A bomló verves anyagot tartalmazó

hulladékot az országos településrendezési és ópítési követolményekíól szóló 25311997, (xll 20.)

Korm. rendelet l0, §-a (2) bekezdésének l. és 2. pontja szerinti nagyvárosias és kisvárosias

lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer, illetöleg

szük§ég szerint nagyobb gyakorisággal el kell sállítani.

A telc!ülési hulladékkezelési közszoleáltatási díi meqállaDitisának rész|etes szakmai szabálvairól

szóló 6412008. ítII. 28,) Korm. íendelet:

> 6. § (l) bekezdése: A települési hulladék kezeléséért közszolgáltaÉsi dűat kell fizetnie

annalq aki a Hgt. 20. § (l) b€kezdése szerint a települési hulladék gyújtéér€ é§ a

köZ§zolgáltatónak való átadágíra kötelez€tt, kivéve, ha a Hg. n. § n pontja slaPján az

önkormányzat mentességet állapított meg, vagy a közszolgáltaLis ingyenes,



> ó. § (2) bekezdése: Nem tagadhaüa meg a közszolgáltatási dü megfizetését az, aki

telepulési hulladékkal kapcsolatos kötelezettsé8eit nem teüesíti, feltéve, hogy részére

köz§zo lgákató

.l,,) a közszolgáltatíst felajánlja, iIletve

ó/ a közszolgáltatás teljesitésére rendelkezésre áll.

A helyi hulladékpazdálkodási közszolqáltatásról szóló l0/20l5.íVI.12.) önkormánvzati rendelet:

> ]0. §-a: A helyi kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében jogviszony a

Közszolgáltató és az ilrgallaDlraszráló köZőt! az alábbi módonjöhet létre:

a. a közszolgáltatás első igénybevételével vagy

b. ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rcndelkezésre

állási készségét bizonyíüa vagy

c, a szerződés írásba foglalásával az l,melléklet szerint.

> 7, § (7) bekezdés: Az ingatlanhasználó legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt irásban

kérheti a Közszolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötel€ző közszolgáltatás

sztlneteltetését távolléte idejére, ha legalább 90 napig megszakitás nélkül nem tartózkodik

ingatlanán, az ingatlant más sem hasznáüa, és ott hulladék nem keletkezik.

> 22. §. (l) bekezdés: A közszolgáltatá§i dij mértékét a Ht.47.§-a,47lA. §_a és 9L §-a

szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának

íigyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja rneg.

> 22, § (5) bekezdés: Nem tagadhatja meg a közszolgáItatísi dij megfizetését az. aki a

települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesiti feltéve, hogy a

Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére

rendelkezésre áll, vagy a teljesitést igazolja. Az ingatlanhasználó e rendeletben

meghatározott kivételekkel - akkor is köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a

Közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgáltatá§

nyújtását. vagy a szolgá|tatás nyújtására rendelkezésre álIt.

Kérem a T, Képviselő-testületet. hogy a közérdekű bejelentést tárgyaüa meg és döntsön a

§zúkséges intézkedésről !

Mélykút. 20l6. január 29.

-.\KoVács Tsmás '

po lgárinester

a

a
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....../20l6.(lL9,)Kt. §zámú

Közérdekű bejelentés a hulladékgazdálkodási

közszolgáltaiis ellátásával kapcsolatban.

,,B" változat

....,,/20ló.(IL9,)Kt. §zámú

Közérdekú bejelentés a hulladékgazdálkodási

közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban.

HATAROZAT

Mélykút város Önkormányzat Képviselő-te§tülete

megtirgya|ta a hulladékgazdálkodási közszolgiíltarás

ellátásáVal kapcsolatban érkezett közérdekű bejelentést és

úgy döntött, hogy a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási

Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltarási szerzódést nem

kívánja felülvizsgálni.

HATAROZAT

Mélykút Város Ónkormányzat Képviselő-testülete

megtárgyalta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

ellátisával kapcsolatban érkezett közérdekú bejelentést és

úgy döntött, hogy az alább felsorolt pontok tekintetében

kezdeményezi a Felsó-Bácskai Hulladékgazdálkodási

Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés

felülviz§gálatáti
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Tisztelt Polgármester Úr! Ti§áelt Képviseló-testüIet!

Hivatkozva 2016. janurir l8. napjrin kelt leveléfe, beadványomat az alábbiakkal egészítem ki:

1, A tényállá§t részletesen ismertette a Petófi Népe 2015, december 5-ei száma,
amelyetjeleu levelemhez mgllékelek, A cikkhez annyit szeretnék hozzáíűztti,hogy
nemcsak súly, hanem chip rendszenel történő beazono§ítás §zerint is lehet a
§zállinist igazolni. Nekem negyedévente a számlán 13-14 alkalommal történó
ürítést szrtnláznak le, noha én egy§zer sem rakom ki a kukát, Amióta négy éwel
ezelött nem vitték el a kukát, azóta nem vettem igénybe a szolgáltatást.

2. Közérdekú bejelentésként szeretném ha táryyalnák beadv|ányomat, mivel több
emben is ismerek a településen, akiknek ilyenjellegú problémájuk van. Azt
szeretném kémi, hogy mind a szolgáltatóval fennálló szerződését, mind a
díjtételeket vizsgáüa lelül a képvi§elő-testület. Megértem, hogy szükség van a

szolgáltatásra, azonban a fizetést csak a teljesités aÉnyábaú tudom elképzelni.
Javasolom, hogy olyan elsziimolást vezessenek be, amely a chiprendszeren vagy a
súly mérésén alaptrl,

Küelentem, hogy a §zemélye§ adataimnak kezeléséhez hozzájárulok,

Mélykút, 20l6. január 20.

7
ipos Gábor

6449 Mélykút, Kossuth u, 5.



ir]l..1|i Nandoí (^4álételke]

11i ,] Illl iár sándol l(unba
.j] ]L] poIt, Herc€gszántón a2
l1,.: inj/5(].gl balnokságon 28
/:,Jé;]s lllt aszlálhoz A gyó
7ehet 11 ponnal Feigl ]ÓzseÍ
s/elezte meg, a 10 pontosok
közöil a segédponiok dönlót"
tek, írásodlk vöő lstván, har
madik csillagSándor lett, í. G.

Motoros Mikulás
után gyújtják
a gyertyát

Holnap délutáníél41ől
Flederico és Boniíác 8}€ímek
műsoía, maid a Golden Dance
Iáncc§opoít lellépé§e után,
4 óla táján a Motorc§ Mikulás
érkezik a szentháromság téF
le, Az adventi gyenyagyÚjlás

e ótt 17 órakorHotolán Gá-
bor íelolmátus lelkész os.t-
ja meg gondolatait. közíemú-
kodik az ÉGekcsanádi Össz-

AszemétszA szemétszállítást
nem lehet lemonda

s2emélót nem vitetté él. éEk_
kel késóbb m€gllzéteti é.te olvá-
sónk, aki sÉdnt él Em végizétt
munkáért iutott póEher a táségi
hulladél&rű|kodá§i társáú&

forintos nyugdijából nem lüet
n€m lét€zö vol8áltatásért fizet
ni, Tönénci€ ól,l.kkel ez€lóll kez-
dódötl. E8y alkalommal, 2012 bcn
n€m vitt€ el a szolgáItaló a kuká
ját. Ráírták, ho8y túl§úlyos. Lkko.
felmondta a szol8áIlatást a vas
kúii cógn(]I é§ tirbbó nem lclle ki
az edényl. Ezt bi/.nyilani i§ lüd,

ia, mert a'| évcs matriü{imc8tan
nak, nem raklam fel azokat a ku
kám, ánélkül pcdi8 nem villék
volna ela hulladókoi, Tehát a cég
akötelező közszolgáltaiásra\Ona!
kOZó jo8szabályokra hivalkozva
mcgküldlc a ma(ri..ikat é§ a ku-
ká§auló rcnd s7.()rinl járt a mtly-
kúti uicakon, í8y si
po§€k po.táiáíál i§.

küldlók a számlákat
és lelcfonon is tóbb-
szi'r €8y€ztett€k, idé
zi fela féríi, - vcay0§
lüzeló§ú kazánnal
flilök, fá\€l, papírral.
\Iűan}agot nen é8€

a váíoshá.án és a kiállírás .

c€nber 20 i8 tekinlhek me|
hivatálban, ahol !ásárolhal
tombolaje8y€k, d€ €2eket a n
Zeun kiállítóhely€in is b€ lel
szerezni 500 forinlos áron, ]

a bevélell fordílják a jótéko
sági céIra, 

^ 
tombolasorso

pedi8 a kiállilás ,árásakol
ne8yedik adv€nli 8y€rlya8)
lást kóvclően, d€cember 20
17 órakor l€sz a sz€nthár(
§á8 téren. A nyerté§ck mag
kal vihetn€k majd cgy-egy
zeskálác§-házikót, l

Ajánlásokal
var az
alapí|vány

Újra fo8adia az Drd€i t:
Honvéd 

^lezred€s 
Alapílváí

ielijlósekel, a Baja város IIj
vééít diiat iövó év márciust
vó8én adják át, ahogy a7 :

óla ha8yománnyá vált, A
óIa8 iermó§ret€s szemól
adható, anyagi támogatás!
iátó díjra 8 l0 magánsr€
aján)ása szükség€s,12 fós l
tórium hozza meg a végsó
té§t. A jelölóseket f€bluár
a Baja, Tánc§ic§ u, 2 2. alatt
re várják,

l

!1!1.!!qi.el!q"r9!!!!

^ 
mélykúli sipos

(;ábor sl€rinl érlhetctl€n, h08y
miért ncln súly alapián k€ll firchi
a kuká§oknak, a jclenle8i gyakor
lalol f€lháborílónak tartia. A szol

8áltató
vólemónyc szerint al a r€ndszer

drágább lenne és az ille8ális tera
kók számát nőv€lné.

- NcmÉaib€n 100 eler forin
los számlát küldlek a Felső-&ics-
kaiak, amit a N^v,on keíe§ziúl
IÉhajtoüak. ]élezlem n€klk, hogy
jogtalannak (3.1om a kiiv€t€lést,
mé8is letilloMka p€nzl, A léli (ü

zel(rm áráhól is €lment 70 €z€r ío,
rinl §.orolja sipo§ Gábor A l€sá
zalókoll férfi azt mondja, 78 eler

tn kát, Ó igazaátja továb-

nori köni Fclsó-Bács
kai llulladékga7.dál-
koüsi Kfl,,t, amin€k

€te(é§t á fő ícladata,
A szállító á§astig a

töNényi változások
ulán nehéz nbszakol

a
a

t€k, azt a szel€kliv g}.Úitőkbe vlsz-
sziik. véleményem szerint az l€IF
ne az igaán korr€kt eljánis, ha
a súIy alapián k€llen€ nzeiDi
mondja slpos Gúbor,

Nem l€h€t íelmondani a kij-
ieleá közszolgáliaásl, ezt a lör,
vóny n€m teszi lehetővé, Áz ítÁI
áj, in8allantulaidonos saiái dön
lé§é, ho8y á §ZillíIási nalxln kite-
szi aZ edényt a7 ütcára vágy sem

mondja A8atics Roland, a va§_

kúti székhelyú F€lsíBácskai
Ilullad&8azdálkodási Nonpm,
ft (rBH-NP) Kfi. ü8}"v€zeló i8az,

8atóia. Ez a é8 gűjti €§ saillir
ja 74 teleÉlá }tízlarIási hüllad€_

nl
él, id€i úzleti lewél 130 niuló ío-
rintos ve§zl€sé88el fo8adták el a
iulajdonosok, ám év kózbcn czen
a kép€n sikerült javíiani, szeptem-
b€r v€8én már 30 milliós mínuszlá
módGítotüík a (ervet, 2,ó milliárd
forint b€a€tel nellett, €bból kiizel
1,7 milliánl a lakos§í8i ü8yfelek-
től szirmaZik. sázmillió§ nasy-
§ísr€ndú a követelésük, ám az
utóbbi másfél éyben érlik a firclési
morál javulását. A8ati(s Roland tu
domása szeíint a sú|y alapú s7ám,
lárással már kisérlelezett sro]&Íl-
laló egy t€lepüle§€n, ám í,iiviit idó
alail ázrrl szembe§últ, hogy szin-
le al)g kerül sz€mét a kukákbq, vi-
slonl a lelepülé§ határábán dkezd,
lek nőni a szcmóihalmok. Ekij7-
ben a cé8nek u8yanú8y v€ig kel
lett járnia az ú§Onalakal, tehál a
kjlt§€8ei nem c§irkkennek, Ráadí
sul e8y rcnds,ler kialákílása a 8óF
járműv€kná konoly költs€8ekkel
jáma, fenniárlúsa további kiad,i§o_

kal g€n€rálna, amit vegsii soron az
ügyfeleknek keIl állniuk.

pi k]slülcti ük]st k/'vel(re. l

lsmét nagy nevekkel várnak, és gyűjtenek

Jubileumi jótékonyság
aÁrÁ Huszonötödször r€ndezi
m€8 a Kanicsonyt várva.., iót!
kony§á8i 8álát a Babi szeot Ré
ku§ kfubáz korooárb kózha§z,

músornak, a másfél millió forint
bevételt egy cddig Eaján nem lé
tező,48 órás EKc t rö8zító or\o
si múszer vásáTlására fordilÁ.
x?, hilllÁ foílnüá kerül és dr,

kór izi alapitvány közül l
az ö§ék lolt a le8népszerúl
máI azonban a 8y€rmeko
alapinánya élvezi a le8na
támogatást,

-,zi;


