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Készült: Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének2016.július 26-án
16,00 órai kezdettel az Önkormányzat hivatali épülete földszinti tanácstermében
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Jelen vannak:
dr. SebestyénLászló
Sándor Gyulané
Varga József
Biró Imre
Bardon Róbert

Tanácskozási ioggal megielent:
Lukács Ágnes jegyző
Torekiné Bardon Szilvia falugondnok

dr. Sebestyén Lász|ő polgármester: Tisztelettel köszönti Balatonszepezd Község
Önkormányzatánakrendkívüli nyilvános ülésén megjelent Képviselő-társait,Iegyző Asszonyt,
a meghívott kolléganőt.
Megállapítja, hogy a Képviselő_testület hatérozatképes' mivel az 5 testületi tag közül 5 fő jelen
van M ülésen. Megkérdezte, hogy van-e valakinek a meghívóban meghatérozoÍt napirenden
kívül további napirendi pontra vonatkozó javaslata.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett és az alábbi napirendi pontot tárgyalja:

Napirend:
1. Hulladékátadó-átvevő helyszínének módosítása

El őt erj e s zt ő : dr' S e b e s ty é n Lá s zl ó p o l gár me s t er

Napirend tárgyalása:

1. Hulladék átadő-átv evő h elyszínének módosítása

dr. Sebestyén Lász|ő polgármester: Nem halasztható tovább a hulladéktaÍolók
elhelyezésének kérdése, egy korábbi határozatot kellene hatályon kívül helyezni, illetve új
határozatot hozni. Ismerteti a legutolsó érvényben lévő határozatot, melynek száma: I4I120I5.
(VII.15.). Ahatározatban hulladéktároló ketrecek kihelyezéséről döntöttek a Napsugár utca
északi részére illetve az Árpád utca kültenileti folytatásában lévő 014/12hrsz-í ingatlanra.
Yárja a Képviselők javaslatait.

Bíró Imre képviselő: A ketrecek legyártása megtörtént, de nem lettek működésbe Vonva'
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Törekiné Bardon Szilvia falugondok: Egyeztetett a Hullad ékgazdálkodási Kft képviselőjével,
aki aztaté$ékoztatást adta, amennyiben a lakosság nem emblémás zsákbanhelyeziel a szernetét
a ketrecekben' nem szá|litják el a szemetet. Nincs kapacitásuk kiválogatni a zsákokat.

Varga József képviselő: Valóban nem lettek kihelyezve a ketrecek, továbbra is a konténerek
vannak kint. A ketrecekkel péthuzamosan térÍigyelő kamerát is kellett volna létesíteni annak
megakadályozására, hogy ne keniljön egyéb jelöletlen hulladék a tárolókba. Jelenleg sem csak
haztartási hulladékot dobnak a lakosok a konténerekbe.

Lukács Ágnes jegyző: Azért került ismételten a Képviselő-testület elé a téma, mert Van egy
korábbi határozat, mellyel szemben született egy új kezdeményezés a külterületi
ingatlantulajdonosok hulladék elhelyezési lehetőségét illetően. Évekre visszamenően vannak a
hulladékkezeléssel problémrík. Amikor a jelenlegi Képviselő-testület felállt, a szelektív és
zöldhulladék elhelyezése a sportpályánvolt, s a közeli Fenyves utca egyik nyaralótulajdonosa
bejelentést tett a kormányhivatalnál a spor1pályanál lévő hulladéklerakó megszüntetésére.
Akkor azt mondta ki a testület, hogy rosszabb helyen nem lehet a hulladék elhelyezés, mint a
sportpálya mellett. Több fordulóban lett kíjelölve, hogy hol legyen a hulladéklerakó a
kÍilterületi ingatlantulajdonosoknak, akiknek nem biztosított a házhoz menő szállítás. A most
kialakult helyzet talán még rosszabb, mint a régi, a sportpálya mellett. Érdemes végiggondolni
most milyen álláspontra helyezkednek. Tisztáznikell,hogy az átvevő áthelyezésének milyen
költségvonzatavartvagy van-e, milyen típusú hulladék átvételére szolgál,milyen időponttól. A
hulladéktörvény miatt fontos, hogy a Képviselő-testület egy rendes nyilvános ülésen
foglalkozzon a kérdéssel, amely azt mondja, hogy az elkülönített hulladék gyűjtés esetében
közmeghallgatást is lehet tartani. Fontos, ne tűnjön úgy, hogy a Képviselő-testtilet
meggondolatlanul csapong és ide-oda koltözteti a hulladéklerakót. Érdemes lenne fotókkal
a|átámasztani a j e l enl e g i he l yz et tarthatatlanságát.

Varga József képviselő: Ellenőrzötten, emblémás zsákban, a sportpályán venné át a szemetet.

Bíró Imre képviselő: Úgy gondolja' el fogiák dobni a beépítetlen telkekre a szemetet' nem
fo gnak embl émás zsákot vás áro lni az ingatlantulaj dono s ok

Varga József képviselő: Legalább próbálják meg. A legminimálisabb költséggel lehetne
me go l dani, ny itv atartás i i dő me ghatár o zásáv al a hul l adék e lhe l ye z é s ét.

TörekÍné Bardon Szilvia falugondnok: Kötelezhetőek emblémás zsák megvételére az
ingatlantul aj dono sok?

Lukács Ágnes jegyző: A jelenleg hatályos rendelet szerint a külterÍileti ingatlantulajdonosokra
is vonatkozik a hulladékszállítás és hulladékkezelés. Arról volt szó, hogy közzéteszik
számukra, hogy emblémás zsiákban helyezhetik el a szemetüket. A helyi boltban
megvásárolhatő zsákárábanbenne foglaltatik aszá|litás díja is. A külterületieknek eztazegyedi
zsákot propagálják, ez szerepel a rendeletben. Érdemes ezt a zsákot szotgaImazni továbbra is a
tulajdonosoknak, s csak abban átvenni a szemetet. A bizonytalanság az ebben, hogy a zsák
megvásárlása helyett az erdős területeken fogják eldobni a szemetet.
Hangsúlyozná, hogy azokatulajdonosok legyenek jogosultak, akiknek nem biáosítottaházhoz
menő hulladékszállítás, s a területén bármilyen felépítménye van. Annak érdekében, hogy
tudjak kontrolálni a jogosultságot' kérni kellene a tulajdonos nevét és az ingatlan helyrajzi
számát.

Törekiné Bardon Szilvia falugondnok: mindenképp meg kell szüntetni a konténereket. Egyik
lehetőség, hogy a focipályán át lehet adni a szemetet nyitvatartási időben. Érdeklődott azárkai



falugondnoktól, hogy ott milyen megoldásuk Van a külterületi ingatlantulajdonosok
hulladékkezelésére vonatkozóan. Zánkán az abevett szokás, s ez alkalmazhatő itt is, hogy
lakossági bejelentés után címrőlhozzák el a szemetet emblémás zsákban. Eú. célravezetőbbnek
tartja, felvállalja, hogy ezek a hívások hozzá fussanak be, s a szemetet a karbariartó csapat
e|szállítja.

Varga József képviselő: Zánkán kevés a kültenilet, Balatonszepezden lényegesen nagyobb a
terület.

dr. Sebestyén László polgármester: A lista alapján kigyűjtötte Szilvia, I'ngy ezt győznék?

Törekiné Bardon Szilvia falugondnok: Még nem összesítette a lista alapján, hány ingatlan
érintett, de úgy gondolja meg kellpróbálni.

Varga József képviselő: Az izemanyagköltségge| játr, s nem támogatja, hogy ennyire
kiszolgálják a lakosságot.

Bíró Imre képviselő: Többe kerül a konténerek elszáIlíttatása, mint az izemanyag. A
ketrecekbe helyeznék el az összegyűjtött szemetet, nem kellene konténerek után szállítási díjat
fizetni.

Lukács Ágnes jegyzőz Amit Szilvia mond, annak van lenyomata a hulladéktörvényb en,házhoz
menő lomtalanítás esetén. Ebben az esetben az á|talános háztartási hulladék elszállitására
alkalmazná amechantzmust az önkormányzat, igy ez minden szempontból egy jÓ elgondolás.
Javasolja' hogy fogalmazzák meg, hogy a jelenlegi helyzet nem töltötte be jól a szerepét' s egy
próbaüzemet kívánnak elrendelni augusztus 1-től, s ertől az ősszel már el tudják dönteni, hogy
műk<idoképes-e.

Sándor Gyuláné alpolgármester: Ki kell hangsúlyozni, hogy a külterületi
ingatlantulajdonosoknak nyújtanak lehetőséget a hulladékkezelésre ilyen formában.

Varga József képviselő: Fél, hogy effe nem lesz kapacitásuk, túl nagy a terület'

dr. Sebestyén László polgármester: A sportpályán lévő hulladékgyrijtőt nem támogatná
alapvetően, de ebben az esetben, ha a karbantartó csoport kezeli ott a hulladékot, s nem csak
bárki beviheti' működőképesnek taúa.

Törekiné Bardon Szilvia falugondnok: Javasolj a, eEY napot kijelölni a hulladék elszá|litásfua,
nem kettőt. Például hétfői szállitást'

dr. Sebestyén Lász|ő polgármester: Pénteken vagy hétfőn jelentsék be telefonon az
ingatlantulajdonosok, s hétfoi napon szállítsák el a hulladékot a bejelentett címekről.

Varga József képviselő: Maga előttlátja ennek a menetét. Megadnak egy telefonszámot, s így
olyan lehetoséget adnak az ingatlantulajdonosoknak, hogy bármikor különböző területről
odarángassák a dolgozókat.

dr. Sebestyén László polgármester: Ez egy próbaüzem' Ennek érdekében lenne célszeni
megszabni, hogy pénteken jelentsék be, s így hétfoig meg tudják szervezni azítvona\at.

Bardon Róbert képvíselő: Úgy gondolja, hogy Yarga képviselő megoldási javaslata jobb.
Hiszen így is, úgy is mindenki oda fogja vinni a szemetét.



dr. Sebestyén Lászlő polgármester: Javasolja, hogy foglaljanak állásÍ, melyik megoldást
indítsak el próbaüzemként.

Lukács Ágnes jegyzőz Javasolja, előbb vonják vissza a korábbi hatérozatot, majd akár név
szerinti szav azással döntsenek a két j avaslatról külön-külön.

dr. Sebestyén László polgármester: Mivel további javaslat nem hangzott el kérte, aki a
I 4 I l 20 I 5 . számv határ ozat vi s szavonásával e gyet ért, szav azzon

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodós nélkül - meghozta a
kov etkező határ ozat ot :

142 12016. (vII. 26.) Bsz. iinkormányzati HATAROZAT

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a I4Il2015 (VII.15.) Bsz. számu határozatÍú"
vi sszavonj a, mivel a htztartási hulladékkezelé sre me gj elö lt
módszer nem töltötte be a szerepét, a kialakult
hulladékkezelési állapot a községben nem megfelelő,
tarthatatlan.

dr. Sebestyén Lász|ő polgármester: Kérte, aki egyetért azza|, hogy a hulladékkezelési
javaslatokról név szerinti szavazás legyen, jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellensrarazat és tartózkodás nélkal _ meghozta a
kr)v e tke z ő hat ár o z at o t :

143 /2016. (vII. 26.) Bsz. önkormányzati HATÁno ZAT

Balatonszepezd Község onkormanyzata Képviselő-
testülete egyet ér1 azon ügyrendi indítvánnyal, hogy a
hulladékkezelésről szőlő javaslatokról név szerinti
szavazással dönt.

dr. Sebestyén László polgármester: Kérte, szavazzanak Varga József képviselo javaslataról,
mely szerint a sportpályánál venné át az önkormányzat a hulladékot a kültenileti
ingatlantulaj dono soktó l.

A Képviselőlestület Bardon Róbert: igen,
Bíró Imre: nem,
dr. Sebestyén László: nem,

Sándor Gyuláné: nem,
Varga József: igen szavazatóval, vagyis

2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélk;l meghozta a kÓvetkező határozatot:

14412016. (vII. 26.) Bsz. iinkormányzati HATAROZAT

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a sportpályánál kialakítandó hulladék átvevőhely
javaslatát nem fogadja el'

4



dr. SebestyénLászlő polgármester: Kérte' szavazzanak Törekiné Bardon Szilvia falugondnok
javaslatáról, mely szerint házhoz meno hulladékszállítást biztosítanának bejelentés alapjan a
külterületi ingatlantulajdonosoknak.

A Képviselő-testület Bardon Róbert: tartózkodós,
Bíró Imre: igen,
dr. Sebestyén LászIó: igen,
Sándor Gyuláné: igen,
Varga József: nem Szavazatával, vagyis

j igen szavazattal, ] ellenszavazattal, ] tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

I45 12016. (vII.26.) Bsz. iinkormány zati HATAROZAT

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete kísérleti jelleggel bevezeti a házhoz menő
kommunális hulladékgyűjtést a külterületi
ingatl antulaj dono sok számár a, elő zete s bej elentés alapj án.
Az önkormányzat által biztosított házhoz menő
kommunális hulladékgyűjtésre jogosultak azok akülterületi
ingatlantulajdonosok' akik tertiletükcjn rendelkeznek
felépítménnyel, és a hulladékszállítás egyéb módon nem
biztosított számukra. A háztartási hulladékot aZ
önkormányzat a Balatonfiiredi Hulladékgazdálkodási
Nonpro fi t Kft . emblémás gyűj to zs ákj ában ve szi át.

Hataridő: 2016. augusztus 1.

Felelős: polgármester

dr. SebestyénLász|ő polgármester: A próbaüzem időszakát kellene meghatátrozni még.

TörekÍné Bardon Szilvia falugondnok: Javasolja augusztus 1-től szeptember 30-ig kijelölni
a próbaüzemet.

A Képviselő4estület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodas nélkül * meghozta a
követke ző hat ár ozato t :

14612016. (vII. 26.) Bsz. önkormányzatí HATAROZAT

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a bázhoz menő kommunális hulladékgyűjtés
próbaüzemét 2016. augusztus 1. és 20l6. szeptember 30.
közotti időszakban határozza meg. A próbaüzem lejárta
után dönt a Képviselő-testület a módszer hatékonysága
alapján e módszer további alkalmazásáről.

dr. SebestyénLász|ő polgármester: Megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, a rendkívüli
nyilvános ülést 17,30 órakor bezárta.
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