DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3395 Demjén, Kossuth tér 1. Tel.: (36) 550-300; Fax.: (36) 550-309
E-mail: polgarmesterihivatal.demjen@chello.hu
JEGYZŐKÖNYV
Készült Demjén Község Önkormányzata képviselő-testületének
2017. május 12. napján megtartott rendkívüli ülésén
Napirend:
1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
előadó: Fodor Géza polgármester
2. Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
előadó: Lepres Elvira aljegyző
3. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos határozatok elfogadása
előadó: Fodor Géza polgármester
4. Egyéb ügyek, indítványok
Rendelet száma

Rendelet tárgya

10/2017.(V.15.)

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról
Határozat tárgya

Határozat száma
26/2017.(V.12.)

27/2017.(V.12.)

28/2017.(V.12.)

Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft–vel kötött
hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
felmondása
A
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződés
módosításának elfogadása valamint a polgármester megbízása a
Társulási Megállapodás módosításának aláírásával
Fodor
Géza
polgármester
megbízása,
hogy
a
Hulladékgazdálkodási
Társulás
társulási
tanácsülésén
támogassa a Társulásba új tagönkormányzatok felvételének
szándékát

A jegyzőkönyv 60-tól 63-ig számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 12-én a
Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza polgármester
Köszöntöm a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítom, a testületi ülés
határozatképes.
I.

Napirendi pont:
Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról

Fodor Géza polgármester
Tájékoztatom a képviselőket, hogy 2017. május 10-én beadtuk a háziorvosi működési
engedély iránti kérelmet az OEP-hez és az ÁNTSZ.hez.

II.

Napirendi pont:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Működési Szabályzatának módosítása

Szervezeti

és

Lepres Elvira aljegyző
A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét módosítani szükséges, mivel a legutóbbi
SZMSZ-módosítás során a mellékletből kimaradt három szakfeladat, ami korábban már benne
volt.
Fodor Géza polgármester
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét
képező Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (V.15.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról.

III.

Napirendi pont:
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos határozati javaslatok elfogadása

Fodor Géza polgármester:
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
átszervezésével kapcsolatban arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a településen
működő közszolgáltató társaságtól megvonta a megfelelőségi véleményt a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
mely lépés az integrációs folyamat része. Ennek eredményeként az Önkormányzatunknak is
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fel kell mondania a közszolgáltatási szerződést a jelenlegi szolgáltatóval a döntést követő 30
napon belül. Az újonnan alakuló regionális hulladékgazdálkodási közszolgáltató társasággal,
az NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft-vel pedig meg kell kötnünk az új közszolgáltatási
szerződést önkormányzati társulási tagságon keresztül.
Szlávik Flórián képviselő:
Miért mondják meg nekünk, hogy felmondjuk a szerződést. Mi nem nemzeti önkormányzat
vagyunk. Semmiben nem dönthetünk már, nincs önkormányzatiság.
Fodor Géza polgármester:
Megoldást kell találnunk. Valakinek el kell szállítania a szemetet.
Szlávik Flórián képviselő:
Mi miért nem kapunk sárga kukát a szelektív hulladékgyűjtésre, azért mert 1.500 fő alatti
település vagyunk? A kukákat mikor cserélik le szabványosra?
Fodor Géza polgármester:
Nem határozták meg az időpontot. Azt a tájékoztatást kaptuk csupán, hogy nem kell fizetni.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztéseket.
A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) az alábbi határozatokat fogadta el:
26/2017.(V.12.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület az Egri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft–vel kötött, 2016. április 1. napjától
hatályos
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződést a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 37.§ (1a) bekezdésére, valamint a szerződés III.
h, pontjára hivatkozással, 2017. május 12. napján
kezdődő egy hónapos felmondási idővel felmondja.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
27/2017.(V.12.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az
Önkormányzat a Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
és
a
Ht.
33-37/B.
§-ában
meghatározott
hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköröket, így
különösen a hulladékgazdálkodási közszolgáltató
kiválasztására, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés megkötésére, módosítására vonatkozó feladatés
hatáskörét
a
Heves
Megyei
Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásra ruházza át. A
Képviselő-testület
felhatalmazza
Fodor
Géza
polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának
aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
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28/2017.(V.12.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Fodor Géza
polgármester
a
Heves
Megyei
Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási tanácsülésén
támogassa a Társulásba új tagönkormányzatok
felvételének szándékát.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
Fodor Géza polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, megköszöni a részvételt az önkormányzati ülésen, és az
ülést bezárja.

k.m.f.

Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző

