Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
2012. december 27-ei
rendkívüli nyílt ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
249/2012. (XII. 27.) önkormányzat határozat
1. Hulladékszállítással kapcsolatos módosítások
250/2012. (XII. 27.) önkormányzati határozat
29/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelet
2. Álláshely átminősítése
251/2012. (XII. 27.) önkormányzati határozat

Jegyzőkönyv
Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december
27-én 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli
nyílt ülésén.
Jelen vannak:

Kókai Rita polgármester
Pósfai Csaba alpolgármester
Bederna Zoltán képviselő
Gábor Zsuzsanna képviselő
Dr. Nyírán Gergely képviselő
Szente László képviselő
Tirpák László képviselő
Dr. Nagy Zsolt jegyző

Kókai Rita polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja az ülés
határozatképességét, mivel a Képviselő-testület tagjai közül 7 fő megjelent.
Kókai Rita polgármester javasolja, hogy a napirendek a meghívó szerinti alakuljanak.
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
249/2012. (XII. 27.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a napirendet a mellékletben foglaltak szerint elfogadta.
Határidő: azonnali
Felelős: Kókai Rita polgármester
1.

Hulladékszállítással kapcsolatos módosítások
Előadó: Kókai Rita polgármester

(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd szavazásra bocsátja a javaslatokat.
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta és az
alábbi rendeletet alkotta
250/2012. (XII. 27.) önkormányzati határozat
Gyermely
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja
hulladékszállítási keretszerződés 2013. évi módosítását az alábbiak szerint:

a

Hulladékkezelési díjak:
Települési szilárd hulladék: 15.900,-Ft/t+áfa
Ipari hulladék: 15.900,-Ft/t+áfa
Építkezésről származó kevert hulladék: 15.900,-Ft/t+áfa
Föld: 3.740,-Ft/t+áfa
Komposztálható hulladék: 3.790,-Ft/t+áfa
Tiszta építési törmelék: 3.260,-Ft/t+áfa
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Natúr mérés: 1.790,-Ft/t+áfa
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Kókai Rita polgármester
Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (XII. 28.)
önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a települési folyékony
hulladékkezelésről, valamint a települési környezet fenntartásáról szóló
22/2011. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról, a települési folyékony hulladékkezelésről, valamint a
települési környezet fenntartásáról szóló 22/2011. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét
az alábbiak szerint módosítja.
1.§ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a települési folyékony hulladékkezelésről, valamint a települési
környezet fenntartásáról szóló 22/2011. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. § E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, majd a hatálybalépést követő
napon hatályát veszti.
Kókai Rita s.k.
polgármester

dr. Nagy Zsolt s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. december 27.
dr. Nagy Zsolt
jegyző

1. melléklet
Díjtételek:
80 l-es edény éves díja:
110 l-es edény éves díja:
120 l-es edény éves díja:
240 l-es edény éves díja:
Környezetbarát zsák:
Külterületi szemétszállítási díj:
Nem állandó lakosok esetén:
Állandó lakosok esetén:

275,-Ft+ áfa/db/ürítés
370,-Ft+ áfa/db/ürítés
370,-Ft+ áfa/db/ürítés
782,-Ft+ áfa/db/ürítés
296,-Ft+ áfa/db
7.694,-Ft+áfa/év
15.388,-Ft+áfa/év

2. Álláshely átminősítése
Előadó: dr. Nagy Zsolt jegyző
dr. Nagy Zsolt ismerteti a napirendet, majd Kókai Rita szavazásra bocsátja a
javaslatot.
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A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
251/2012. (XII. 27.) önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hivatalban
lévő, be nem töltött ügykezelői álláshelyet, 2013. január 1-vel átminősíti gazdálkodási
előadói álláshellyé.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: dr. Nagy Zsolt jegyző
Kókai Rita polgármester az ülést 17.15 órakor bezárta.
k.m.f.
Kókai Rita
polgármester

dr. Nagy Zsolt
jegyző
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