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Készült: Bagi  Polgármesteri  Hivatal  tanácstermében  2017.  október  12-én  megtartot
rendkívüli képviselő- testületi ülésén.

Jelen vannak: Jamrik László polgármester,
Varga András alpolgármester
Deli József képviselő
Gyóni János képviselő
Sima József képviselő
Burghardtné Tóth Ilona jegyző, 
Benke Henriet jegyzőkönyvvezető

Meghívottak: 

Polgármester megnyitota az ülést, köszöntöte a jelenlévőket. Katona Ervin képviselő és
Mezőfi Ferenc képviselő nem jelent meg. Megállapítota, hogy a testület határozatképes.
Meghívó szerint elfogadásra kerültek a napirendi pont.

Napirendi pont:

1.)  Hatvan  és  Térsége  Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Nonprofit
Közhasznú Kft. – közszolgáltatási szerződés felbontása

Előadó: Jamrik László polgármester

1.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Kft. – közszolgáltatási szerződés felbontása

Jamrik László:  Soron kívüli  ülést  a  hulladékgazdálkodás  miat kellet  összehívni.  A
Nemzeti Hulladék és Vagyonkezelő Kht. szedi be a pénzt, de a szolgáltatást a Kft. végzi.
A  hatvani  szolgáltató  nem  felelt  meg  egy  kritériumnak,  ezért  megvonják  tőle  a
szolgáltatás jogát. Ehhez szükséges a testületi döntés, fel kell mondani.

Burghardtné  Tóth  Ilona:  November  15-vel  megszüntetik  a  Kft-t.  Ha  nincs  jogutód,
akkor a Katasztrófavédelem kijelöl egy szolgáltatót. Ebben a felállásban nem működik
tovább Hatvan és Térsége Kft. 

Deli József: Felmondást, akkor meg kell, hogy tegyük. Következő kérdés akkor hova?
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Gyóni János: De ha ezt megvonják, akkor nem onnan jön egy papír, hogy megszűnik?

Jamrik László: Telefonos értesüléseink vannak, hogy bontsuk fel. A felügyeleti hatóság
megvonta a tevékenységi jogát. Nem tudjuk, hogy tovább. Van Gödöllő Zöld-Híd, ahol
tagok vagyunk, vagy majd lesz az új, a herédi. Zöld-Hídnál magasabb a szolgáltatási díj,
elődeink is biztos ezért döntötek Hatvan mellet. De ezek a szolgáltatók díj beszedésre
nem jogosultak. Nincs leírva, hogy miért nem felelt meg Hatvan. Településen hulladék
nem marad.

Deli József: Györkiek már beintegrálódtak a hatvani vonalba.

Jamrik László: Turai lerakót is bekebelezte már Hatvan, ők is oda tartoznak. Ha úgy
alakul, akkor innen a környéken Tura fogja végezni a szolgáltatást. Beszéljük, meg, hogy
melyik  irányba  induljunk.  Gödöllőre  fizetjük  az  éves  tagdíjat,  meg  az  elmaradt
tagdíjakat is.

Gyóni János: A Zöld-Híd 98 önkormányzatal indult, aki belépet az tulajdonos, nem is
tud kilépni belőle.

Sima József: Legmodernebb gépparkkal ők rendelkeznek.

Gyóni János: A hulladék óriási nagy üzlet, régen is az volt már.
2004. január 1-től Németország és Ausztria már bevezete, hogy ami éghető hulladék
nem lehet lerakni. Mindent ki kell válogatni, vissza kell nyerni, vagy el kell égetni.

Deli  József:  Mindent  előkészítenek.  A  medencék,  úgy  megvannak  csinálva,  hogy  a
talajba semmi nem tud szivárogni. 

Jamrik László: Lehet még erről beszélgetni, de aki egyetért azzal, hogy bontsuk fel a
szerződést, az szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazatal az alábbi határozatot hozta:

63/2017. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított
jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:

Térsége  Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Nonprofit  Közhasznú
Korlátolt  Felelősségű  Társasággal  2016.  december  5.  napján  megkötöt,  a
Képviselő-testület  66/2016.  (XII.  01.)  számú  határozatával  jóváhagyot
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek a hulladékról  szóló 2012.
évi  CLXXXV.  törvény  37.  §  (1)  bekezdése  szerinti  felmondásáról  az  új
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közszolgáltatóval  megkötendő  közszolgáltatási  szerződés  hatályba  lépése
napjával, de legfeljebb a felmondó levél kézhezvételétől számítot hat hónapos
felmondási idővel.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  Bag  Nagyközség  Polgármesterét,  Jamrik
Lászlót.

a.) Közszolgáltatási szerződés jelen határozat szerinti felmondására
Határidő: azonnal
Felelős: Bag Nagyközség Polgármestere

b.)  Az új  közszolgáltató kiválasztása,  az új  közszolgáltatási  szerződés
előkészítésére.
Határidő: a szerződések megkötéséig folyamatosan
Felelős: Bag Nagyközség Polgármestere

Jamrik László: Köszönöm a részvételt! 

- k. m. f.-

Jamrik László Burghardtné Tóth Ilona
polgármester               jegyző


