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Ügyiratszám: 30-10/2016. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 
Készült: Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 21-én  
              13.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal  
              tanácskozó termében 
 
Jelen vannak: Takácsné Stalter Judit polgármester, Lovasi Gábor alpolgármester, Andocsné  
                        Lei Mónika, Oláh József, Stadlerné Csányi Éva, dr. Rígler  Kálmán képviselők 
                        (6) 
          
Igazoltan távol:  Hegyi Zoltán képviselő 
        
Hábermayer Viktória jegyző 
Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető 

 
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyzőt, 
jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. 
Ismerteti a meghívó szerinti napirendet. 
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadja. 
 
N a p i r e n d: 
 
 
1.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés II. számú módosításának jóváhagyása 
     Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
 
 

I. 
 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés II. számú módosításának 
jóváhagyása 

 
 

Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester 
(Írásbeli előterjesztés) 
 
Takácsné Stalter Judit: 
Átadja a szót Hábermayer Viktória jegyzőnek. 
 
Hábermayer Viktória: 
Tájékoztatást ad arról, hogy az állam a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
módosításával és a 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet alapján az állami hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátására 2016. április 1. napjától koordináló szervezetet hozott létre NHKV 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság elnevezéssel.  
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Ismerteti, hogy 2016. április 1. napjától a hivatkozott koordináló szerv feladata többek között 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kiszámlázása, beszedése valamint a 
közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségek kezelése. Hangsúlyozza, hogy a változás 
nem érinti a közszolgáltatási díj mértékét, a hulladékszállítási szolgáltatás színvonalát, az 
ürítések számát, gyakoriságát, a szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemelését. Elmondja, 
hogy a koordináló szerv létrehozása és ebből eredően a feladatok megosztása következtében 
szükséges a helyi közszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati rendelet és közszolgáltatási 
szerződés módosítása. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a rendelet-tervezet elkészítése 
folyamatban van, annak megtárgyalására annak véleményezését követően kerülhet sor. 
 
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal - egyhangúan az alábbi határozatot hozza: 
 
58/2016. (VII.21.) számú Képviselő-testületi határozat 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés II. számú módosításának jóváhagyása 
 

1) Császártöltés Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség vaskúti hulladéklerakó 
körzetéhez (ideértve Kalocsát és körzetét is) tartozó tagjaként úgy dönt, hogy a 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint 
ajánlatkérő által „A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás által elnyert KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd 
Hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a 
Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” elnevezésű projekt 
eszközeinek, létesítményeinek közszolgáltató általi igénybevételének bérleti jogviszony 
keretében történő biztosítása mellett, az ezen létesítményekkel, eszközökkel ellátandó 
települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási feladatok ellátása - Vaskúti 
hulladéklerakó körzete (ideértve Kalocsát és körzetét is)” tárgyban a 
HOMOKHÁTSÁGI KONZORCIUM VASKÚT 2014.-t képező gazdasági 
szereplőkkel [(FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – 
konzorciumvezető, közös ajánlattevő (székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.); Kalocsai 
Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság- 
konzorciumi tag, közös ajánlattevő (székhely 6300 Kalocsa, Érsekkert utca 4-1.)] a 
jelen határozat 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően a Közszolgáltatási Szerződés 
II. módosítását a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja és 
megköti, továbbá felhatalmazza annak Császártöltés Község  Önkormányzat nevében 
történő aláírására Takácsné Stalter Judit polgármestert.  

 
Felelős: képviselő-testület, aláírásért Takácsné Stalter Judit polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel hiányában Takácsné Stalter Judit polgármester a rendkívüli 
ülést 13,45 órakor bezárta. 
 
  

K.m.f. 
 
 
 
             Takácsné Stalter Judit                                                Hábermayer Viktória 
                   polgármester                                                                  jegyző 


