2/2012. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2012. január 17-én 8 órakor kezdődött
Jelen vannak: Csöbör Katalin alpolgármester, Brünner István, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Ráki
István, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok, Marcsikné Orosz
Emese aljegyző (a jelenlévő képviselők száma 7 fő)
Távolmaradását jelezte: Zsiros Sándorné polgármester, Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag

Csöbör Katalin alpolgármester: Zsiros Sándorné polgármester távollétében köszöntötte a
megjelent képviselő-testületi tagokat. Megállapította, hogy 7 fő jelenlétével az ülés
határozatképes, azt megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont
kerüljön megtárgyalásra.
A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása
Előadó: alpolgármester
1./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása
Csöbör Katalin alpolgármester: az AVE Miskolc Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés
lejárt; az önkormányzat képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás lezárása után a 2012.
január 5-én megtartott ülésén nyertesnek az AVE Miskolc Kft-t hirdette ki. Az 1/2012.
(I.06.) önkormányzati rendeletével a javaslatnak megfelelően döntött a szilárd és folyékony
hulladékkezelési közszolgáltatási díj emeléséről, a 31/2002. (XII. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény 2012. január 01. 01-i hatállyal
módosult és e törvény 57. §. (1) bekezdése előírja, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatási
díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat
képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési
közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. A hatályos törvény rendelkezéseinek megfelelően
a díjemelés ezáltal nem lehetséges. Kérte a testület támogatását, hogy a hulladékkezelési
közszolgáltatás díja a 2011. évivel megegyező legyen.
Tóth J. Sándor a pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
örömmel elfogadásra javasolta a testületnek.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2012.(I.17.) Kt. határozata a folyékony hulladékszállítás díjtételéről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a folyékony hulladék szállítás díjtételéről szóló
előterjesztést.
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Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Csöbör Katalin alpolgármester: kérte, hogy az elhangzottak alapján döntsenek arról, hogy a
1012. január 5-én megalkotott 1/2012. (I.06.) önkormányzati rendelet ne lépjen hatályban,
tehát a hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2011. évre rendeletben megállapított díj mértéke
maradjon. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (2) bekezdése lehetőséget ad
arra, ha a rendelet érvénybelépetés, szabályozás célja másként nem érhető el, a jogszabály
hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés
időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját. Kérte a
testületet tagjait, hogy döntsenek az önkormányzati rendelet elfogadásáról.
A testület 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az 4/2012.(I.17.) önkormányzati
rendeletét, mely a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló 31/2002.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csöbör Katalin alpolgármester: szünetet rendelt el és kérte, hogy a megalkotott rendeletet
hirdessék ki, helyezzék el a faliújságon és kerüljön fel a honlapra.
A továbbiakban 5 perc szünet következett.
Csöbör Katalin alpolgármester: a szünet időtartama alatt kihirdetésre kerül a 4/2012. (I.17.)
önkormányzati rendelet, mely a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2002. (XII.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szól; a rendelet hatályba lépésének ideje: 2012. január 17. 8 óra 10 perc.
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Csöbör Katalin alpolgármester az ülést 8 óra 12
perckor bezárta.
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