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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
 
3. /2011. 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-án 
(hétfın) 14: 00 órakor tartott rendkívüli  ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester                          

 Hegedős Lászlóné képviselı 
 Fehér István képviselı 
 Kecskeméti Zoltán  képviselı  (3 fı képviselı) 
 
 

Tanácskozási joggal meghívott:  Lırincz Edit jegyzı 
       
      
Tóth Ferenc polgármester üdvözli a képviselı-testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítja az ülés határozatképességét, mert a képviselık több mint fele jelen van, így a 
testület 4 fıvel megkezdi munkáját. 
A polgármester az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására. 
 
 
Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi napirendet fogadta el. 
 
 
Az ülés napirendje: 
 
 
1./ Kerekegyháza Várossal körjegyzıség létrehozása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
  
2./ Rendelet-tervezet a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 1/2005.(I.29.) rendelet módosításáról 
     Elıadó: Lırincz Edit jegyzı  
                    
 
 

Az elsı napirendi pont tárgyalása: 

1./ Kerekegyháza Várossal körjegyzıség létrehozása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
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Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a  képviselı-testületet , hogy a kölcsönös elınyök 
alapján- egyetértése esetén- Kerekegyháza Várossal körjegyzıség létrehozását szeretné 
kezdeményezni. Továbbá kéri, hogy az igazgatási társulással kapcsolatban írásban 
kezdeményezhesse Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselı-testületénél a 
csatlakozási szándékot. 

 
 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
11/2011. (III.28.)  határozat 
Kerekegyháza Várossal körjegyzıség létrehozása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1./ Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı- testülete úgy dönt, hogy 
a kölcsönös elınyök alapján – egyetértése esetén – Kerekegyháza Várossal 
körjegyzıség létrehozását kezdeményezi.  
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az igazgatási társulással kapcsolatban 
írásban kezdeményezze Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselı- 
testületénél a csatlakozási szándékot. 

 
  Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 

  Határidı: 2012.január 1. 
 
 
 
A második napirendi pont tárgyalása: 

1./ Rendelet-tervezet a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 1/2005.(I.29.) rendelet módosításáról 
  Elıadó: Lırincz Edit jegyzı 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete) 
Lırincz Edit jegyzı tájékoztatja a képviselı-testületet az írásos elıterjesztés alapján. 
                
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

Kunbaracs Község Önkormányzata 

Képviselı-testületének 

2/2011. (III.29.) önkormányzati rendelete 
a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló  
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1/2005.(I.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés 
a)-b) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§(1) 
bekezdésében, továbbá a  a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 20. §. 
(2)-(3) bekezdésében a 23. §-ában foglalt felhatalmazás alapján-figyelemmel a települési 
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 213/2001. (XI.14.) 
Kormányrendeletben, a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos 
egyes szabályokról és feltételekrıl szóló 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet, továbbá a 
hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerzıdésrıl szóló 
224/2004. (VII.22.) Kormányrendeletben, valamint az 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM 
együttes rendeletben a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának 
részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm.rendeletben foglaltakra 
tekintettel a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 
szóló 1/2005.(I. 29.) sz. rendeletének / továbbiakban R./ módosításával kapcsolatban a 
következıket rendeli el:  
 

 
1.A rendelet hatálya 
 
1. § A R. I.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(1)A rendelet hatálya Kunbaracs Község közigazgatási területén a települési szilárd 
hulladékkal összefüggı közszolgáltatás ellátására és igénybevételére, a szelektív 
hulladékgyőjtéssel kapcsolatos tevékenységre a közszolgáltatással érintett 
 
a.) ingatlanok tulajdonosára, birtokosára, használójára; 
b.) a hulladék termelıjére és birtokosára, (a továbbiakban: a —b pont együtt kötelezett) 

a.) a háztartási, a közforgalmú és zöldterületen keletkezı közterületi, a háztartási 
hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal együtt kezelhetı más hulladékokra (a 
továbbiakban együtt: szilárd hulladék) 
terjed ki.” 
 
2. Közszolgáltatás tartalma 
 
2.§ A R. 2.§-a az alábbi c) ponttal egészül ki: 

„c.) a szelektív hulladékkal kapcsolatos tevékenységet végzı közszolgáltató: 

Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. (6000 Kecskemét, Nagy Lajos király krt.29/b)” 

 
 

3.A közszolgáltatás ellátása 

3.§. A R. 5.§ (2) bekezdés a.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„ (2) A közszolgáltató köteles: 
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a.) az általa elıre meghatározott idıpontban, kéthetente történı gyakorisággal a szilárd 

hulladékot begyőjteni,” 

4. § A R. az alábbi 6/A §-sal egészül ki: 

„6/A § (1) A települési szilárd hulladék egyes összetevıinek a győjtıszigeten és a  házhoz 

menı szelektív hulladékgyőjtéssel kapcsolatos feladatokat a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 

köteles ellátni.. 

(2) A Hírös hulladékgazdálkodási Kft. a település közterületén (Zrínyi utca ún. piactéren) lévı 

szelektív hulladéksziget igénybevételét térítésmentesen biztosítja.” 

4.Az ingatlantulajdonos kötelezettségei   

5.§ A  R. 8.§-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 
„(1) Az ingatlantulajdonos amennyiben igénybe veszi a házhoz menı szelektív győjtést, mint 
fakultatív szolgáltatást úgy kizárólag a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. által megjelölt 
szállítási napokon helyezheti ki a győjtızsákokat a közterületre. A győjtızsákokat a 
közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a gyalogos, kerékpáros és gépjármőforgalmat ne 
zavarja.” 
„(2) A hulladékszigeten kizárólag elkülönítve helyezhetık el a mőanyag, papír és üveg- 
elsısorban csomagolási-hulladékok az egyes edényeken elhelyezett feliratnak megfelelıen. 
Tilos a nem szelektíven győjtött kommunális hulladék elhelyezése a hulladékszigeten.” 
 
5.A közszolgáltatás díja 
 
6.§ A R. 10.§ (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1)Az ingatlantulajdonos a szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységéért az 1.sz. 
mellékletben foglaltak szerint közszolgáltatási díjat köteles fizetni. 

6.Értelmezı rendelkezések 
7.§ A R. 13.§ -a (9) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) Szelektív hulladékgyőjtéssel kapcsolatos tevékenység: háztartásokban keletkezı 
felesleges, de újrahasznosítható anyagok győjtése, majd továbbadása ipari felhasználásra. 

Szelektív győjtés típusai:a) győjtıszigetes győjtés 

                                        b) házhoz menı győjtés, mint fakultatív szolgáltatás 
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7. Záró rendelkezések 
8.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
      (2)Jelen rendelet 2011.május 13. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a 
polgármester az ülést 14.20. perckor bezárta.  

 
 

Kmft. 
 
 Tóth Ferenc                                                                                           Lırincz Edit  
     polgármester                                                                                                jegyzı 
 
 


