JEGYZŐKÖNYV
Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 30-án
megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc
Az ülésen jelen vannak: Sőre Zoltán polgármester, Nagy Sándor alpolgármester,
Bali László, Racker Mátyás, Tóth Szilárd, Szvoboda
Tamás, Kovácsné Bazsó Katalin képviselők.
Dr. Takács Ervin jegyző

Sőre Zoltán polgármester üdvözli a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja a jelenléti ív alapján, hogy a 7 fő képviselőből 7 fő képviselő jelen van. A
rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatképes, azt megnyitja. A rendkívüli ülés
összehívását a települési szilárd hulladék szállítására irányuló közszolgáltatási szerződés
megkötésének határideje indokolta.
Polgármester javasolja a képviselő-testületnek a Meghívóban kiküldött napirend elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
napirendet elfogadja:

Napirend

1./ Települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő
elhelyezésére irányuló közszolgáltatási szerződés megkötése.
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
2./ Egyházasrádóci Önkormányzati konyha pályázathoz önrész biztosítása.
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
1./ Települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő
elhelyezésére irányuló közszolgáltatási szerződés megkötése.
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester előzményként elmondja, hogy a december 11-i ülésen döntött a
képviselő-testület az ajánlattételi felhívásról. Az ajánlatok beérkezését követően azok
felbontásával megbízta a Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottságot.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság feladatát
elvégezte. A három kiküldött ajánlattételi felhívásra egy ajánlat érkezett a MÜLLEX
Közszolgáltató kft-től. A MÜLLEX Közszolgáltató Kft. rendelkezik a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel. A minősítő okirat száma A0010/2013 OHÜ. A településen eddig is ők látták el a hulladékszállítást.
A szállítási díj a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 12. § és a
hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. § - alapján került meghatározásra. 80
literes edény 226 ft/ ürítés+ ÁFA, 120 literes edény 312 ft/ürítés + ÁFA, 240 literes edény
599 ft/ürítés +ÁFA. A közszolgáltató a település területén a hulladékgyűjtő edényekben
gyűjtött és kihelyezett szilárd hulladékot kétheti rendszerességgel szállítja el, zsákos szelektív
hulladékgyűjtés négyheti gyakorisággal, évente egy alkalommal lomtalanítás.
Javasolja a képviselő-testületnek a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási
szerződés megkötését a MÜLLEX Közszolgáltató Kft-vel (9784 Harasztifalu, Nyárfasor)
2014. január 1-i től egy év időtartamra az ajánlatnak megfelelően.
Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetért és 7 igen szavazattal 0 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:
80/2013. (XII.30.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatási szerződést 1 év időtartamra, 2014. január 1. kezdéssel – 2014. december 31.
lejárattal a MÜLLEX Közszolgáltató Kft-vel (9784 Harasztifalu, Nyárfasor) Egyházasrádóc
település vonatkozásában megköti a benyújtott ajánlat alapján.
A szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
(Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyve e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 31.
2./ Egyházasrádóc Önkormányzati konyha pályázathoz önrész biztosítása.
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a konyhánk felújítására benyújtott
pályázatunk nyertessé vált, mivel más pályázó visszalépett. Nyílászárók cseréje, kazán
beszerzése, beszerelése, szolár rendszer beépítése, festés, burkolás, kőműves munka,
eszközök beszerzése szerepel összesen 25.000.000 ft értékben. Ebből 6.250.000 ft önrészt az
önkormányzatnak kell biztosítani.
Javasolja a képviselőknek, hogy az önrész biztosításával értsenek egyet. Ezáltal a konyhánk
teljesen megújul.

Képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:
81/2013.(XII.30.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyházasrádóci Önkormányzat
Konyha (9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 86.) felújításához szükséges pályázati önerőt
6.250.000 ft-ot, azaz Hatmillió-kettőszázötvenezer forintot biztosítja a saját bevételek
terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos, beruházás befejezése
Polgármester megköszöni a megjelenést és a rendkívüli képviselő-testületi ülést 17, 37 órakor
bezárja.

Kmft.

Sőre Zoltán
polgármester

dr. Takács Ervin
jegyző

