JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2017. november 15-én megtartot
rendkívüli képviselő- testületi ülésén.
Jelen vannak: Jamrik László polgármester,
Varga András alpolgármester
Deli József képviselő
Gyóni János képviselő
Katona Ervin képviselő
Mezőfi Ferenc képviselő
Sima József képviselő
Burghardtné Tóth Ilona jegyző,
Benke Henriet jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:
Polgármester megnyitota az ülést, köszöntöte a jelenlévőket Megállapítota, hogy a
testület határozatképes. Meghívó szerint elfogadásra kerültek a napirendi pont.
Napirendi pont:
1.) Bag Nagyközség Önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
megtárgyalása
Előadó: Jamrik László polgármester
1.) Bag Nagyközség Önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés megtárgyalása
Jamrik László: Soron kívüli ülést a hulladékgazdálkodási szerződés miat kellet
összehívni. Beszéltem Soós Péterrel, Turát is bevonták már a szolgáltatásba. Az új
szerződést Turával kellene kötnünk. Tegnap telefonon beszéltem Benke Sándorral ez
ügyben, ő küldte meg az anyagot részünkre, és a szerződéstervezetet, ami 2018. március
31-ig szólna. Ez a téli hónapokra szól, addig átdolgozzák véglegesítve. Minden
ugyanúgy megy tovább, mint eddig. Ugyanaz a cég, ugyanúgy szállítanak.
Gyóni János: Ez a szerződés semmi! Vannak bizonyos kelléki előírásai is, aminek nem
felel meg. Kapásból oldalszámozás, nincs benne a díj. Mi a helyzet Gödöllővel?
Burghardtné Tóth Ilona: Összegre ráutalás van.
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Jamrik László: Múlt héten voltam ülésen, Gödöllőn, de nem voltunk határozatképesek,
holnap újra megyek. Nem a szolgáltató szedi be pénzt, így nagyon körülményes az
egész szolgáltatás. Azt látjuk, hogy 1 cég kezébe fog kerülni a közszolgáltatás
Gyóni János: Legyen ez a határozat 2018. március 31-ig, de legyen benne
oldalszámozás, ár, metől – meddig, kifogja végezni. Utal a zöldhulladékra, azzal mi
lesz? Fel kell készülni a változásra. Jogi ellenjegyzés is kell. Színvonaltalan semmi.
Mezőfi Ferenc: Egyik napról a másikra kell dönteni, így nem lehet. Csak a
kiegészítésekkel lehet elfogadni.
Jamrik László: November 15.-vel nincs már szerződésünk, ezekkel a kiegészítésekkel el
kell fogadni.
Burghardtné Tóth Ilona: Ez egy általános forma. Zöldhulladék szállítás és lomtalanítás
is benne van, amit az ingatlanok elől visznek el. Ha szerződést kötünk, a teljes
szolgáltatást megvesszük. Díjakra utalás van, ürítési napok nem szerepelnek benne.
Rendeletünket mellé kell tenni.
Jamrik László: A felmerült kiegészítésekkel elfogadjuk a szerződést?
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2017. (XI. 15.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:
Bag Nagyközség Önkormányzata és Szelektív Hulladékhasznosító és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 2194 Tura, 0272/7 hrsz. cg. száma: 13-09-082834, adószáma:
11884226-2-13)
a
hulladékgazdálkodási
feladatok
ellátása
céljából
közszolgáltatási szerződést köt a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal.
Szerződés szerinti tartalommal, és az alábbi kelléki és tartalmi kiegészítésekkel:

szolgáltatási díj(ak) pontos feltüntetése

ürítési napok megadása

szerződés oldalszámozása

szerződés pontos időtartama

melléklete legyen az önkormányzat rendelete

szolgáltatást igénybevevő aláírása
A képviselő-testület ezen kiegészítések bekerülése mellet, felhatalmazza a
polgármestert, a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
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Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
Jamrik László: Köszönöm a részvételt!
- k. m. f.Jamrik László
polgármester

Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

