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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én megtartott 

rendkívüli nyílt  ülésének  

 

a. napirendje  

b. jegyzőkönyve 

c. határozatok: 51-53/2015. (V. 7.) számú határozatok.     

d. rendeletek: 8/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelet  

 

Ügyiratszám: …………………….   

 

Határozatok:  

- 51/2015. (V. 7.) számú határozat: Napirend elfogadása  

- 52/2015. (V. 7.) számú határozat: Hulladékgyűjtésről döntés  

- 53/2015. (V. 7.) számú határozat: HEP felülvizsgálatáról döntés  

 

Rendeletek:  

- 8/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelet: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása és 

hulladékgyűjtésről döntés meghozatala (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

2. Helyi Esélyegyenlőségi Programját felülvizsgálata (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

 

Monostorpályi, 2015. május 7.  

 

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  

 Polgármester  Jegyző  
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2015. május 7-én a Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 

rendkívüli nyílt üléséről. Helye: Művelődési Ház (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C.)  

 

Jele vannak:  

- Szabó József polgármester  

- Basa Attila alpolgármester  

- Csuka Tamás képviselő 

- Nyilas József képviselő 

- Futó Ferencné képviselő   

- Berényi Attiláné képviselő  

 

Távolmaradását bejelentettel:  

- Dr. Varga Zoltán képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

- Juhász Péter jegyző  

 

Lakosok száma: 1 fő. 

 

Szabó József polgármester  

Köszönti a megjelent képviselőket.  Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 

mivel 6 fő képviselő jelen van.  1 fő képviselő jelezte távolmaradását.  

Ismerteti, és javasolja, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja a Képviselő-Testület:  

 

NAPIRENDI PONTOK:  

  

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása és 

hulladékgyűjtésről döntés meghozatala (írásos előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

2. Helyi Esélyegyenlőségi Programját felülvizsgálata (szóbeli előterjesztés)  

Előterjesztő: a polgármester  

 

Kérte, hogy aki a napirendekhez képest új napirendre tesz javaslatot, tegye meg.  

 

Az ismertetett napirendhez képest, új napirend felvételére a képviselő-testület tagjai nem 

tettek javaslatot. 

 

A határozat – tervezet az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

A 2015. május 7-ei Képviselő – Testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.” 

 

Kérte, hogy aki a közölt napirendet és a határozat-tervezetet elfogadja, szavazzon. 

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület  6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és 

az alábbi határozatot hozta:  
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Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

51/2015. (V. 7.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   

 A 2015. május 7-ei Képviselő – Testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.  

 

1.napirendi pont: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. 

(XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása és 

hulladékgyűjtésről döntés meghozatala (írásos előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

Sajnos mióta lehetőséget biztosítottunk a rendeletünkben arra, hogy kukát is igényelhetnek a 

lakosok a hulladékgyűjtésre, úgy a heti tonnánként beszállított súly a háromszorosára 

emelkedett.  

A mérés elkezdéséről is döntöttünk a 2015. április 30.-ai ülésünkön, módosítottuk a 

rendeletet. Minden bizonnyal lesznek ellenállások, lázongások, de nem tudom, hogyan 

vehetnénk rá az embereket arra, hogy ugyanolyan jól csinálják a hulladékgyűjtést, mint 

ahogyan csinálták azt 2014. december 31-ig.  

Ezért javaslom, hogy az előterjesztés szerinti rendeletet - tervezetet fogadjuk el, miszerint 

2015. július 1. napjáig lehetőséget adunk arra, hogy kukáról zsákra válthassanak a lakosok.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.   

 

Szabó József polgármester  

Aki a rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja, kérem most 

szavazzon.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 8/2015. (V. 8.) önkormányzati rendeletét, amely az alábbi:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata 

Képviselő - Testületének 

8/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 

és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében 

eljárva,   

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 
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1. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásról szóló 20/2014. (XII. 23.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § -a a következő (9) bekezdéssel 

egészül ki:   

 „(9) 2015. július 1. napjáig jelezheti a természetes személy ingatlanhasználó a 

közszolgáltatónál azon igényét, ha hulladékgyűjtő edényzet helyett 2016. február 28. 

napjáig a vegyes hulladék gyűjtésére hulladékgyűjtő zsákot kíván alkalmazni.”  

 

2. §  Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba, majd a hatálybalépés napját  

követő nap hatályát veszti.  

 

 

Szabó József 

polgármester  

Juhász Péter  

jegyző  

 

 

A jelen rendeletet 2015. május 8. napján kihirdettem.  

 

 

 

Juhász Péter  

jegyző  

  

 

Szabó József polgármester  

Kérjük fel a 8/2015. (V. 8.) önkormányzati rendeletben foglaltak végrehajtására a 

közszolgáltatót.  

 

Határozati javaslatom az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásról szóló 20/2014. (XII. 23.) 

önkormányzati rendelet 11. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2015. július 

1. napjáig lehetőséget biztosít a természetes személy ingatlanhasználóknak arra, hogy 

azok a közszolgáltatónál jelezhetik igényüket arra vonatkozóan, ha hulladékgyűjtő 

edényzet helyett 2016. február 28. napjáig a vegyes hulladék gyűjtésére 

hulladékgyűjtő zsákot kívánnak alkalmazni.  

 

2. A magánszemély ingatlanhasználók értesítésére felkéri a közszolgáltatót.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a közszolgáltató ügyvezetője”   

 

Szabó József polgármester  

Aki a határozati javaslatot elfogadja kézfelemeléssel jelezze és most szavazzon.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

52/2015. (V. 7.) számú  

Határozata  
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A Képviselő - Testület   

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásról szóló 20/2014. (XII. 23.) 

önkormányzati rendelet 11. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2015. július 

1. napjáig lehetőséget biztosít a természetes személy ingatlanhasználóknak arra, hogy 

azok a közszolgáltatónál jelezhetik igényüket arra vonatkozóan, ha hulladékgyűjtő 

edényzet helyett 2016. február 28. napjáig a vegyes hulladék gyűjtésére 

hulladékgyűjtő zsákot kívánnak alkalmazni.  

 

2. A magánszemély ingatlanhasználók értesítésére felkéri a közszolgáltatót.  

Határidő: azonnal.  

Felelős: a közszolgáltató ügyvezetője  

 

2.napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Programját felülvizsgálata (szóbeli 

előterjesztés)  

 

Előterjesztő: a polgármester  

 

Szabó József polgármester  

A helyi esélyegyenlőségi programunkat a Képviselő - Testület a 109/2013. (X. 24.) számú 

határozatával fogadta el. Letelik lassan a két év (mivel addig érvényes) ezért annak 

felülvizsgálata válik szükségessé.  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás?  

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.   

 

Szabó József polgármester  

A határozat-tervezetem az alábbi:  

„A Képviselő - Testület   

1. Monostorpályi Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (HEP) 

felülvizsgálatát rendeli el.  

 

2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a HEP felülvizsgálatról gondoskodjon és a 

felülvizsgálatot követően azt terjessze a Képviselő - Testület elé elfogadásra.  

Határidő: azonnal, illetve folyamatos, de legkésőbb 2015. október 31.  

Felelős: a polgármester és a jegyző”   

 

Szabó József polgármester  

Aki az általam ismertetett határozat-tervezetet elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze és 

most szavazzon.  

 

Szavazás.  

 

A Képviselő - Testület 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:  

 

Monostorpályi Község Önkormányzata  

Képviselő – Testületének  

53/2015. (V. 7.) számú  

Határozata  

 

A Képviselő - Testület   
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1. Monostorpályi Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (HEP) 

felülvizsgálatát rendeli el.  

 

2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a HEP felülvizsgálatról gondoskodjon és a 

felülvizsgálatot követően azt terjessze a Képviselő - Testület elé elfogadásra.  

Határidő: azonnal, illetve folyamatos, de legkésőbb 2015. október 31.  

Felelős: a polgármester és a jegyző  

 

Szabó József polgármester  

Amennyiben más kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, úgy mindenkinek köszönöm a 

munkáját.  

További hozzászólás híján bezárom a Képviselő-Testületi ülést.  

 

K.m.f.  

 

 SZABÓ JÓZSEF  JUHÁSZ PÉTER  
 Polgármester  Jegyző  


