
A 2. napirendi ponthoz 
Előterjesztés  

 
Napirend: Az M.F.Ü Kft részére települési hulladék gyűjtésére engedély megkérése, a 

szemétszállító jármű tárolására ingatlan biztosítása  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A téma mindenki előtt ismeretes. Az AKSD Kft felmondta az önkormányzattal a hulladék 
elszállítására a szerződést, a DHK Kft csak az önkormányzat kézfizető kezességvállalásával 
együtt vállalta volna. Nem marad más megoldás számunkra azt gondolom csak az, ha saját 
magunk oldjuk meg a dolgot. Már volt erről szó korábbi Képviselő – Testületi ülésen, hogy az 
önkormányzat cége az M.F.Ü Kft szerezze meg a hulladékgazdálkodási szerződés megkötéséhez 
szükséges engedélyt a TKTVF-től.  
Az előkészületi munkák megvoltak, az engedély megkérését meg lehet tenni.  
A kukásautó megvásárlása szükséges, 3,6 M forint összegben, az Agrárius Kft.-től venné meg a 
cég.  
A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza az engedély megkéréséhez szükséges eljárási 
szabályokat. A kérelmet hulladékgazdálkodási szakértő készítheti el (Dr. Sápi Levente), aki 
elkészíti a havária és a hulladékgazdálkodási tervet is.  
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. Hulladékgazdálkodásról szóló törvény  
2. 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet  

 
III. A döntés anyagi kihatása:  

Az önkormányzat nincs, az M.F.Ü. Kft állja az engedélyezési eljárást, valamint az ahhoz 
kapcsolódó kötelezettségeket és a kukásautó megvásárlását.  
- Kukásautó: nettó 3,6 M forint  

- Engedélyeztetés: kb. 800 E forint  

- Szakértő díjazása: nettó 200 E forint  

 
IV. Határozat-tervezet:  

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő-Testületének 

…/2014. (…) számú 
Határozata 

 
A Képviselő - Testület   

1. Felkéri az M.F.Ü Kft ügyvezetőjét, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés megkötéséhez, ezen tevékenység elvégzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási engedélyt kérje meg.  

Felelős: az M.F.Ü Kft ügyvezetője  

Határidő: folyamatos  



 

2. Felhatalmazza a Képviselő - Testület az M.F.Ü Kft ügyvezetőjét arra, hogy az 1. pontbeli 

feladat ellátásához a szükséges eszközöket szerezze be; engedélyez ezzel kapcsolatban 

valamennyi kötelezettségvállalást.  

Felelős: az M.F.Ü Kft ügyvezetője  

Határidő: folyamatos  

 

3. Az M.F.Ü Kft részére térítésmentesen használatra biztosítja a beszerzendő kukásautó 

telephelyként történő tárolására a Monostorpályi, Kossuth utca 57/A. szám alatti 

ingatlant.  

 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(a határozat – tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2014. május 23.  
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  

  


