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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
2014. február 10. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban  

(3780 Edelény, Bányász út 2.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének 
 
 
 
 
 
 

a./Tárgysorozata  
b./Jegyzőkönyve  
c./Határozata 

 
 
 
 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 
 
1. A 2014.évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás igényléséről  
  
2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásáról   
 

 
 
 
 

A b o d, 2014. február 10. 
 
 
 
 
 
          Vártás József  
               jegyző  
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JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 10. napján az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (3780 Edelény, Bányász út 2.) 
megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
Jelen vannak: Restyánszki Gábor polgármester 
 Zsemkó János alpolgármester 
 Bartus Gábor képviselő 
 Fekete Józsefné képviselő 
 
Igazoltan távol maradt: Berkesi László képviselő  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Vártás József jegyző   
 Almási Lászlóné jegyzőkönyvvezető  
 
Restyánszki Gábor polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő 
jelen van.  
 
Ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait: 
 

1. A 2014.évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás igényléséről    
Előadó: Restyánszki Gábor polgármester  

  
2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásáról   

Előadó: Restyánszki Gábor polgármester 
 
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi pontjaival 
kapcsolatban van-e valami észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat 
indítvány nem volt. 
 
Polgármester javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását: 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjaira tett javaslatot 4 „igen" szavazattal             
0 „nem”  szavazattal, 0 tartózkodás mellett valamennyi képviselő döntésben való 
részvételével elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
4/2014.(II.10) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Rendkívüli ülés napirendi pontjainak az elfogadásáról 
 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza 
meg: 
 

1. A 2014.évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás 
igényléséről    
Előadó:Restyánszki Gábor polgármester  

  

2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásáról   
Előadó : Restyánszki Gábor polgármester 
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Elfogadott és tárgyalt napirendek: 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
A 2014.évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás igényléséről    
Előadó: Restyánszki Gábor polgármester  
  
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati javaslatát 
szavazásra bocsátja, javasolja annak elfogadását.  
 
Képviselő-testület a javaslatot 4 „igen " szavazattal, 0 „nem " szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett valamennyi képviselő döntésben való részvételével elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2014.(II.10) H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  A 2014. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás-

támogatás igényléséről 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2014. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás 
támogatás igényléséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést 
hozta: 
 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megismerte a 2014. évi lakossági víz és             
csatornaszolgáltatás – támogatás igényléséhez készült 
pályázati dokumentációt. 
 

2. Képviselő-testület a lakossági csatornaszolgáltatás 
ráfordításának csökkentésére támogatási kérelmet kíván 
benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a 2014. évre 
vonatkozóan. 

 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

8/2014.(I.31.) BM rendelet szerinti, pályázathoz szükséges 
mellékletek és nyilatkozatok aláírására, valamint a 
közszolgáltató számításaival alátámasztott támogatási igény 
szerepeltetésére. 

 
Határidő:  azonnal, illetve 2014. február 15.  
Felelős:  polgármester  
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2./ Napirendi pont tárgyalása  
 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásáról  
Előadó: Restyánszki Gábor polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja 
 
Fekete  Józsefné képviselő szeretné tudni, hogy az előterjesztésben szereplő 96 ingatlan már 
végleges adatként szerepel az előterjesztésben. 
 
Restyánszki Gábor polgármester elmondja, hogy korábban a szemétszállítási számlákon 76 
db ingatlanra vonatkozóan volt számlázva a hulladék szállítása, de a Hulladékgazdálkodási 
Társulás által megküldött megállapodásban - a 2011.évi népszámlálás alapján 118 ingatlan 
szerepelt - amivel nem értett egyet. Az előzetes megbeszélést követően közös megegyezés 
alapján döntöttek a 96 db ingatlan mellett. 
 
Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 2014. január 1-jén az ÉHG 
nem rendelkezett olyan tanúsítvánnyal, amely jogosultságot jelentett volna a továbbiakban a 
hulladék szállítására, ezért a miskolci illetőségű CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt került 
kijelölésre a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről. A továbbiakban 
azonban született egy megállapodás a két szervezet között, amely szerint alvállalkozóként 
továbbra is az ÉHG szállít. 
 
Restyánszki Gábor polgármester elmondja, hogy Abod település nagyon elöregedett község, 
nagyrészt az ingatlanokat elöregedett egyedül élő idős emberek lakják, így szinte alig 
keletkezik hulladék, soknak tartja a szállítási számla végösszegét, de javasolja azt elfogadásra. 
Javasolja továbbá, hogy a rövidesen módosításra kerülő kommunális adóban, majd a testület 
adjon mentességet, és kedvezményeket az arra rászorulóknak. 
 
Vártás József jegyző elmondja, hogy sajnos a szemétszállítás díjak összegét sem fedezi a 
befolyt kommunális adó, így kedvezmények adására nem igazán van lehetőség. 
 
Polgármester ezt követően,  - mivel további kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 4 „igen " szavazattal, 0 „nem " szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett valamennyi képviselő döntésben való részvételével elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2014.(II.10) H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes 

ellátásáról 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes 
ellátásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
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1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) Abod község közigazgatási 
területére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes 
ellátására vonatkozó megállapodás tervezetet a határozat 
mellékleteként elfogadja. A közszolgáltatás havonta 
felmerülő nettó 144.352.-Ft költségét a 2014. évi 
költségvetés terhére biztosítja.  

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert „A 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására 
kijelölt közérdekű szolgáltatóval tárgyú megállapodás 
aláírására. 

Határidő: 2014. február 17, illetve 2014. december 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: ÉHG Zrt, osztályok, Katasztrófavédelem. 

 
Melléklet a 6/2014.(II.10) határozathoz 

 
MEGÁLLAPODÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  

KÖZSZOLGÁLTATÁS IDEIGLENES ELLÁTÁSÁRA 
KIJELÖLT KÖZÉRDEKŰ SZOLGÁLTATÓVAL  

 
SZERZŐDŐ FELEK 
 
Mely létrejött egyrészről Abod Községi Önkormányzat 
képviseli: Restyánszki Gábor polgármester   
cím: 3753 Abod, Magyar út 42. 
adószám: 15548122-1-05 
számlaszám: 10402142-49565051-48561007 
mint önkormányzat; 
 
másrészről az ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt 
képviseli: Boros Béla elnök-igazgató 
cím: 3700. Kazincbarcika, Eszperantó út 2. 
cégjegyzékszám: 05-10-000241 
adószám: 11447304-2-05 
bankszámlaszám: 10918001-00000004-03480005 
mint a kijelölt szolgáltató megbízottja - együttesen, mint felek - között a mai napon az 
alábbi feltételek mellett: 
 
A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
1. Felek rögzítik, hogy a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 Miskolc, 

Dózsa György út 15.) 161-19/2013/HULL. számú határozatával a Cirkont 
Hulladékgazdálkodási Zrt.-t hivatalból indított eljárásában, Abod település tekintetében 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására, közérdekű szolgáltatóvá 
jelölte ki 2013. december 23. napján. A tevékenység megkezdésének időpontja, és az 
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ideiglenes ellátás időtartama 2014. január 1-től Abod települési önkormányzat által új 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése megkötéséig, de legfeljebb 2014. 
szeptember 30-ig tart.  
 

2.  
a) Az ideiglenes ellátással érintett földrajzi terület : Abod település közigazgatási 

területe.  
b) Az ideiglenes ellátás keretében a kijelölt szolgáltató feladata a nem veszélyes hulladék 

(kommunális hulladék) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása.  
c) Az ideiglenes ellátás útvonalát, heti járattervét jelen szerződés 1. sz. melléklete 

tartalmazza.  
d) A közérdekű szolgáltató a tevékenység végzését hetente ingatlanonként egy 

alkalommal, minden héten, keddi napon gyakorolja, az adott nap 06:00 órájától. 
 
KÖZÉRDEKŰ SZOLGÁLTATÁS IDEIGLENES ELLÁTÁSÁNAK DÍJA (AZ 
ELLÁTOTT TERÜLETRE IRÁNYADÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ) 
 
3. A B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölő határozatában megállapított 
díjak: 

a) Természetes személy ingatlan használó esetén:  
 

110/120 literes edény:  
347 Ft/ürítés+ÁFA, azaz bruttó 440,69 Ft/ürítés 

  
A havonta fizetendő összeg: 144.352 Ft azaz 
egyszáznegyvennégyezerháromszázötvenkettő forint. 

 
b) költségvetési szerv és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmények esetén az a) pontban 
meghatározott szolgáltatási díjat kell alkalmazni.  

 
5.030 Ft/m3+ÁFA, azaz bruttó 6.388,10 Ft/m3 

 
c) Az a) és a b) pontokban nem említett nem természetes személy ingatlan használó 

esetén :  
7.400 Ft/m3+ÁFA, azaz bruttó 9.398 Ft/m3 

 
d) A szolgáltatási díj megfizetése a kijelölő határozatban megállapított ürítési díjak 

szerint, Abod Községi Önkormányzat közigazgatási területére, a KSH 2011. évi 
népszámlálás adatai alapján megállapított lakott ingatlan szám (Xdb) és az ürítési 
alkalom figyelembe vételével történik oly módon, hogy a szolgáltatási díjról egy 
összegben kiállított számla összegét a három adat szorzata adja.  

 
120 literes űrtartalmú edény – 96 ingatlan esetére 

 
AZ IDEIGLENES ELLÁTÁS DÍJÁNAK MEGFIZETÉSE 

 
4. a) Az ideiglenes ellátás díja a kijelölt közérdekű szolgáltató által, jelen megállapodás 3.) 

pontjában foglaltak figyelembe vételével, havonta utólag, egy összegben kiállított 
számla kézhezvételétől számított 8 napon belül kerül megfizetésre oly módon, hogy azt 
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az önkormányzat – a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 33.§.(1) 
bekezdésében foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása, valamint a 2013. 
évi CXXXIV törvény 3.§. (6) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítése 
érdekében - egy összegben, a szolgáltató részére megelőlegezi, és átutalja a kijelölt 
szolgáltató megbízottjának UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000004-03480005 sz. 
bankszámlájára. Az Önkormányzat saját hatáskörében eljárva dönt az általa 
megelőlegzett díjnak az ingatlanhasználó általi utólagos megfizetéséről. Jelen 
megállapodás aláírásával az önkormányzat kötelezi magát arra, hogy a kijelölt 
szolgáltató megbízottja által, részére minden hónapban utólagosan, jelen 
megállapodásban meghatározott módon kiállított és megküldött számlákat befogadja, 
azokat nem kifogásolja meg. 

 
b) A kijelölt szolgáltató javára szóló beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó 

felhatalmazó nyilatkozatot a polgármester által aláírva, jelen megállapodás aláírásával 
egyidejűleg a kijelölt szolgáltatóhoz eljuttatja. A felhatalmazó nyilatkozat mintát jelen 
megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza.  
 

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
 

Jelen megállapodás megszűnik a kijelölő határozatban meghatározott időtartam lejártával, 
vagy a feltétel bekövetkeztével, illetve szükségellátás bevezetésével, vagy jogszabályban 
meghatározott egyéb módon.  

 
Abod, 2014. január ….. 

 
____________________________   _________________________ 

önkormányzat                       kijelölt szolgáltató 
 
 

 
Restyánszki Gábor polgármester - mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, - 
megköszönte a képviselő-testület megjelenését és a rendkívüli nyílt ülést bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Vártás József  Restyánszki Gábor 
 jegyző  polgármester 


