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Képviselő-testület 

Szigliget 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2013. július 30-án 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli 

nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

Jelen vannak: 

 Balassa Balázs polgármester 

 Szabó Tibor alpolgármester 

 Balassa Sándor képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 

Baráth Sándor képviselő 

  

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

  

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 

képviselő közül 4 jelen van, az ülés határozatképes.  

 

Az ülést megnyitom. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ismertetem a meghívóban javasolt napirendi pontokat.  

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend: 

 

1./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása 

 

2./ Megyekártya kedvezményadó elfogadóhely együttműködési megállapodás 
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1./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása 

 

Balassa Balázs polgármester: Az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium 

tájékoztatása alapján a konzorciumi tagok közül a Remondis Tapolca Kft. tulajdonosi 

szerkezete nem felel meg a 2012. évi CLXXXV. törvény 81. § (1) bekezdés előírásainak, 

ezért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt az illetékes hatóságtól nem kaphat. 

Emiatt, a Remondis Tapolca Kft. vonatkozásában a közszolgáltatóra vonatkozó, a 

hulladékgazdálkodási törvényben meghatározott valamennyi feltétel nem teljesül. 

A hulladékgazdálkodási törvény ezen esetre felmondási lehetőséget, illetve felmondási 

kötelezettséget ír elő a települési önkormányzatok részére. 

A felmondási kötelezettségüket a települési önkormányzatok 2013. július 1. napját követő 30 

napon belül kötelesek gyakorolni 6 hónapos felmondási idővel. A települési önkormányzatok 

e kötelezettségét a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás 

keretében vizsgálja. 

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanács 2013. július 30-i ülésének előterjesztése szerint a tanács azt 

javasolja a tapolcai gyűjtőkörzetbe tartozó települések polgármestereinek, hogy az Észak-

Balatoni Hulladékkezelési Konzorciumhoz és a Remondis Tapolca Kft-hez eljuttatott, 

felmondó levéllel a gyűjtés-szállításra vonatkozóan, a közszolgáltatási szerződést 2013. július 

30-al, 6 hónapos felmondási határidővel mondják fel. 

A jogszabály szerint a felmondási idő alatt a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatást változatlanul ellátja. 

A felmondást követően, amennyiben az önkormányzatoknak további teendője, feladata lesz, 

arról a projektiroda tájékoztatást ad. 

A konzorcium tájékoztatása egyértelmű, javasolom, hogy a következő határozati javaslatot 

fogadja el a képviselő-testület: 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. november 12. napján kelt 

Remondis Tapolca Kft-vel kötött hulladékgyűjtés-szállításra vonatkozó közszolgáltatási 

szerződést 2013. július 30. nappal – 6 hónapos törvényi felmondási idővel – felmondja, mivel 

a Remondis Tapolca Kft. (8300 Tapolca, Halápi út 33. adószáma: 11520980-2-19) tulajdonosi 

szerkezete nem felel meg a 2012. évi CLXXXV. törvény (Hgt.) 81. § (1) bekezdés 

előírásainak. A Képviselő-testület ezzel eleget tesz a Hgt. 90. § (5) bekezdésében 

megfogalmazott felmondási kötelezettségnek. 

Felhatalmazza Balassa Balázs polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről felmondó 

levéllel tájékoztassa az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorciumot és a Remondis 

Tapolca Kft-t. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

105/2013. (VII.30.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

2009. november 12. napján kelt Remondis Tapolca Kft-

vel kötött hulladékgyűjtés-szállításra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződést 2013. július 30. nappal – 6 

hónapos törvényi felmondási idővel – felmondja, mivel a 

Remondis Tapolca Kft. (8300 Tapolca, Halápi út 33. 
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adószáma: 11520980-2-19) tulajdonosi szerkezete nem 

felel meg a 2012. évi CLXXXV. törvény (Hgt.) 81. § (1) 

bekezdés előírásainak. A Képviselő-testület ezzel eleget 

tesz a Hgt. 90. § (5) bekezdésében megfogalmazott 

felmondási kötelezettségnek. 

Felhatalmazza Balassa Balázs polgármestert, hogy a 

képviselő-testület döntéséről felmondó levéllel 

tájékoztassa az Észak-Balatoni Hulladékkezelési 

Konzorciumot és a Remondis Tapolca Kft-t. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Balassa Balázs polgármester  

 

 

2./ Megyekártya kedvezményadó elfogadóhely együttműködési megállapodás 
 

Balassa Balázs polgármester: Biztos mindnyájan láttátok már a Napló-ban a Megyekártya 

elfogadóhelyek listáját. Ez a lista hétről-hétre bővül, egyre több kereskedő próbálja meg ilyen 

kedvezmény nyújtásával a forgalmát növelni. Javasolom, hogy a strand és vár esetében mi is 

kapcsolódjunk be, a kártyát felmutatóknak 10 % kedvezményt biztosítsunk a belépőjegy 

árából. 

 

Balassa Sándor képviselő: Alapból nem értek egyet a kedvezménnyel, ebből az 

önkormányzatnak haszna nem származik. 

 

Káli Magdolna képviselő: Ahányszor megjelenik az újságban az elfogadóhelyek listája 

annyiszor ingyen reklámhoz jut a település, ezért reklám céllal támogatom, ez vendéget hoz. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Én sem értek egyet a kedvezményekkel, de ha az nézem, hogy 

ez reklám is a falunak és a 10 % nem egy nagy összeg, akkor támogatom. 

 

Balassa Balázs polgármester: A többség véleményét figyelembe véve, javasolom, hogy a 

követkző határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület:  

Szigliget község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Pannon Lapok Társasága 

Kiadó Kft. Megyekártya programjához. Megbízza a polgármestert, hogy a szigligeti strand és 

a vár belépők vonatkozásában a jegyzőkönyvhöz csatolt „Megyekártya kedvezményadó 

elfogadóhelyi együttműködési megállapodás”-t írja alá.  

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

 

106/2013. (VII. 30.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 

 

Szigliget község Önkormányzat Képviselő-testülete 

csatlakozik a Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft. 

Megyekártya programjához. Megbízza a polgármestert, 

hogy a szigligeti strand és a vár belépők vonatkozásában 

a jegyzőkönyvhöz csatolt „Megyekártya kedvezményadó 

elfogadóhelyi együttműködési megállapodás”-t írja alá.  
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Balassa Balázs polgármester: Amennyiben képviselő-társaimnak kérdése, javaslata nincs 

több tárgy nem lévén az ülést 18.15 órakor bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Balassa Balázs      Lutár Mária 

 polgármester           jegyző 

 

 


