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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. 
Tel/Fax: 88/503-820 

email: hivatal@magyarpolany.hu 

Szám: M.113-5/2011. 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 28-án 
18.30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Polt Rita polgármester 
 Böröndi Ferenc alpolgármester 
 Csabai Tibor 
 Dr. Király Lászlóné 
 Dr. Paksi Zoltán  
 György Anita és 
 Kozma László önkormányzati képviselők 

Meghívottak: Dobosi Gergely mb. körjegyző 
Baumgartner Zsoltné tagintézmény vezető 
Mayer Péter, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt: 

 Dobosi Gergely körjegyző 
Baumgartner Zsoltné tagintézmény vezető 

Polt Rita polgármester köszöntötte a rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban 
megjelentek, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli, nyilvános testületi ülést megnyitotta. 

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 
fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot az alábbiak szerint elfogadta: 

Napirend: 

1.) Előterjesztés az Önkormányzat sportfejlesztési koncepciójának elfogadásáról.  

 Előadó: Polt Rita polgármester 
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2.) Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes 
feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet 1. § (1) a) pontjában kiírt pályázat 
benyújtásáról.  

 Előadó: Polt Rita polgármester 

3.) Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes 
feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet 1. § (1) b) pontjában kiírt pályázat 
benyújtásáról.  

 Előadó: Polt Rita polgármester 

4.) Előterjesztés gyalogjárda terveztetéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

5.) Előterjesztés könyvtárosi megbízási szerződés megszüntetéséről és új szerződés 
megkötéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

6.) Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat sportfejlesztési koncepciójának elfogadásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet az 
Önkormányzat sportfejlesztési koncepciójáról. Ennek keretében előadta, hogy azt kérésére 
Csabai Tibor képviselő készítette, mivel ennek megléte a feltétele a 3. napirendi pontként 
tárgyalandó pályázat benyújtásának. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangozott el, így polgármester javasolta, hogy a képviselő-
testület az Önkormányzat sportfejlesztési koncepcióját fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (III. 28.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
sportfejlesztési koncepcióját, amely tartalmazza a sporttal kapcsolatos részletes 
feladatokat, kötelezettségeket, valamint a költségvetéséből a sportra fordítandó 
összeget elfogadja. 

A sportfejlesztési koncepció e határozat mellékletét képezi. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

2.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes 
feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet 1. § (1) a) pontjában kiírt pályázat 
benyújtásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet a 
pályázati lehetőségről. Ennek keretében előadta, hogy a felső iskola tetőszerkezetének 
állapota rossz, annak felújítása mindenképp indokolt. Előadta továbbá, hogy az előzetes 
egyeztetések szerint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vélhetően nem kívánja 
engedélyezni a födém íves részének szigetelését, mert álláspontjuk szerint azt nem lehet 
megfelelően kivitelezni. 

Dr. Király Lászlóné képviselő előadta, hogy nem hiszi, hogy a födém íves részének 
szigetelése kulturális örökségvédelmi és esztétikai szempontból megoldhatatlan feladat lenne. 

Polgármester elmondta, hogy azon lenne szükséges gondolkodni, hogy amennyiben nem 
nyer ez a pályázat akkor is fel kívánja-e újítani a felső iskola épületét a képviselő-testület, 
akár teljes egészében önerőből. 

Baumgartner Zsoltné tagintézmény vezető elmondta, hogy az épület véleménye szerint 
nagyon rossz állapotban van, a tető beázik, így nagy szükség lenne annak felújítására. 

Kozma László képviselő elmondta, hogy véleménye szerint a felújításra adott árajánlatban 
szereplő végösszeg rendkívül magas ahhoz, hogy azt az Önkormányzat pályázati forrás nélkül 
finanszírozni tudja. Álláspontja szerint pályázati forrás nélkül a teljes felújításba nem szabad 
belevágni, az önkormányzati tartalék összegét önrészként kell felhasználni. 
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Polgármester elmondta, hogy valóban az lenne a legjobb, ha a tartalékot kizárólag 
önrészként lehetne felhasználni, de ha a pályázat nem nyer, abban az esetben is tenni kell 
valamit, mert az épület beázik. 

Körjegyző elmondta, hogy nem csak ez a pályázati lehetőség áll rendelkezésre. A KEOP-
2011-4.9.0 azonosítójú pályázat épp az épületenergetikai fejlesztésekre kínál lehetőséget 
15%-os önrésszel. Véleménye szerint, ha a BM-es pályázat nem nyer, akkor mindenképp 
célszerű ezt megpróbálni, mielőtt körülbelül 30 millió forintot kiad az Önkormányzat. 
Elmondta, hogy tárgyalt már pályázatíró szakemberekkel, akik a KEOP pályázatok 
megírásában sok sikert értek már el. 

Polgármester elmondta, hogy megpróbál megtenni mindent annak érdekében, hogy a BM-es 
pályázat sikeres lehessen, ezt követően pedig felkeresik a megfelelő pályázati lehetőségeket. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a vitát lezárta, és javasolta, 
hogy a képviselő-testület az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően döntsön a az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 
előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 
9.) BM rendelet 1. § (1) a) pontjában kiírt pályázat benyújtásáról. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (III. 28.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az 
Önkormányzat részvételét az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének 
részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 
1. § (1) a) pontja, 1. § (2) c) pontja valamint 2. § (1) bekezdése szerinti „társult 
formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztése, felújítása” elnevezésű pályázatban való részvételét. Ennek keretében az 
Önkormányzat a Magyarpolány, Kossuth u. 27. szám alatti Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Óvoda Noszlop magyarpolányi Német Nemzetiségi Általános 
Iskola nyílászáróinak cseréjére, homlokzatának szigetelésére valamint födém- és 
tetőcseréjére pályázik. 

A képviselő-testület a fent ismertetett felújítások összegét – a jelen határozat 
mellékletét képező tervdokumentáció és árajánlatok alapján – összesen 25.273.843,- 
Ft-ban, azaz huszonötmillió-kettőszázhetvenháromezer-nyolcszáznegyvenhárom 
forintban állapítja meg. 

A képviselő-testület a fentiek értelmében összesen 20.219.074,- Ft, azaz húszmillió-
kettőszáztizenkilencezer-hetvennégy forint összegű támogatásra pályázik. 

A képviselő-testület a pályázat 20 %-os önerejét az BM rendelet 4. § (1) f) pontja 
alapján 5.054.769,- Ft-ban, azaz ötmillió-ötvennégyezer-hétszázhatvankilenc 
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forintban biztosítja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat megnyerése esetén 
fenti összeget átutalja Noszlop Község Önkormányzatának. 

A képviselő-testület a BM rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében felkéri Noszlop 
Község Önkormányzatát, mint a társulás székhely önkormányzatát, hogy a pályázatot 
a fenti felújítási célok megvalósítása érdekében nyújtsa be. 

A képviselő-testület kijelenti, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a 
beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően 
hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény 
fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha - helyi önkormányzati 
rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

3.) Napirend: Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes 
feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet 1. § (1) b) pontjában kiírt pályázat 
benyújtásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet a 
pályázati lehetőségről, illetve a támogatás elnyerése esetén megvalósuló fejlesztésről. Ennek 
keretében előadta, hogy a pályázat elnyerése esetén lehetőség nyílna a Magyarpolány, 
0161/21. hrsz. alatti sportöltöző átalakítására és bővítésére. Az épület hagyományos falazott 
szerkezetű épületszárnnyal és a bejárati részen egy fedett terasszal bővülne. Az épület 
egészére magas tető kerülne, égetett agyagcserép fedéssel. Az épületbe 2db 25 fős játékos 
öltöző és hozzá zuhanyzó, játékvezetői öltöző és zuhanyzó válna kialakíthatóvá, a közönség 
részére női és férfi illemhelyek valamint szertár épülne. Az épület fűtését és meleg víz 
ellátását a takarítószertárban elhelyezett kondenzációs gázkazán biztosítaná. Előadta továbbá, 
hogy a sportöltöző felújítására kizárólag pályázati támogatás elnyerése esetén van lehetőség, 
mert – bár a sport megfelelő infrastruktúrájának biztosítása is kiemelt önkormányzati feladat – 
több, mint 24 millió forint összegű felújítást az Önkormányzat kizárólag saját forrásból nem 
tud biztosítani, hisz egyéb felújítási kötelezettségei is vannak, amit a korábbi napirendi pont 
tárgyalása során már ismertetett. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a képviselő-
testület az előterjesztésben foglaltak szerint döntsön az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet 1. § (1) b) 
pontjában kiírt pályázat benyújtásáról. 
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A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 28.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az 
Önkormányzat részvételét az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének 
részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 
1. § (1) b) pontja valamint 5. § (1) bekezdése szerinti „iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatása” elnevezésű pályázatban való 
részvételét. Ennek keretében az Önkormányzat a Magyarpolány, 0161/21. hrsz. alatti 
sportöltöző – e határozat mellékletét képező tervdokumentáció szerinti – 
átalakítására és bővítésére pályázik. 

A képviselő-testület a fent ismertetett felújítások összegét – a jelen határozat 
mellékletét képező tervdokumentáció és árajánlatok alapján – összesen 24.248.431,- 
Ft-ban, azaz huszonnégymillió-kettőszáznegyvennyolcezer-négyszázharmincegy 
forintban állapítja meg. 

A képviselő-testület a fentiek értelmében összesen 19.398.745,- Ft, azaz 
tizenkilencmillió-háromszázkilencvennyolcezer-hétszáznegyvenöt forint összegű 
támogatásra pályázik. 

A képviselő-testület a pályázat 20 %-os önerejét az BM rendelet 4. § (1) f) pontja 
alapján 4.849.686,- Ft-ban, azaz négymillió-nyolcszáznegyvenkilencezer-
hatszáznyolcvanhat forintban biztosítja. 

A képviselő-testület kijelenti, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a 
beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően 
hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény 
fenntartói jogát nem állami fenntartó részére. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
ezen belül különösen a pályázat elkészítésére és benyújtására, egyben felhatalmazza 
a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 
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4.) Napirend: Előterjesztés gyalogjárda terveztetéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a tervezésre szánt összeget a 
képviselő-testület a költségvetési rendeletében már előirányozta, így jelen napirendi pont 
tárgyalása során kizárólag a tervező megbízásáról szükséges döntést hozni. Előadta, hogy 
véleménye szerint az árajánlatot benyújtó Demény Zoltán tervező jó szakember, aki 
megfelelő minőségű munkát végez majd. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a képviselő-
testület az előterjesztésben foglaltak szerint bízza meg Demény Zoltán tervezőt a gyalogjárda 
építésének tervezésével. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (III. 28.) 
számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Község belterületi 
szakaszán, a Kossuth utca mentén az Ady utcától az általános iskola közötti 
szakaszon építendő gyalogjárda kivitelezéséhez szükséges tervek elkészítésével 
megbízza Demény Zoltán tervezőt (tervezői névjegyzéki szám: 19-0299/2013, 
vállalkozói igazolvány száma: ES-106856). 

A képviselő-testület a tervdokumentáció elkészítésének költségét a tervezői árajánlat 
alapján bruttó 1.037.500 forint összegben az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet felhalmozási és 
felújítási kiadásokról szóló 6. mellékletében foglaltak értelmében 2011. évi 
költségvetése terhére a tervezőnek megfizetni. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
egyben felhatalmazza a tervezővel kötendő szerződés képviselő-testület nevében 
történő aláírására. 

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 
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5.) Napirend: Előterjesztés könyvtárosi megbízási szerződés megszüntetéséről és új 
szerződés megkötéséről. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselő-testületet a 
könyvtárosi feladatellátással kapcsolatban felmerült problémákról, illetve ezek megoldásáról. 
Ezt követően kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a 
képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III. 
28.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Grőber Andrea 
(szül: Ajka, 1969. június 28., an.: Gróf Margit ) 8449 Magyarpolány, Sallai u. 27. 
szám alatti lakossal a könyvtárosi teendők ellátására 2010. szeptember 1. napjától 
2011. augusztus 31. napjáig kötött megbízási szerződést közös megegyezéssel 
2011. március 31. napjával megszünteti. 

A képviselő-testület a könyvtárosi teendők ellátására 2011. április 1. napjától 2011. 
augusztus 31. napjáig Döbrönteiné Grőber Mónika (szül: Devecser, 1972. 
szeptember 15., an.: Gróf Margit) 8449 Magyarpolány, Sallai u. 37. szám alatti 
lakost bízza meg. A feladatot megbízott heti 20 órában köteles ellátni. 

A megbízási díj összegét a képviselő-testület havonta 20.000 forintban állapítja 
meg. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
egyben felhatalmazza a szükséges szerződések képviselő-testület nevében történő 
aláírására. 

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

6.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról. 

Előadó: Polt Rita polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a tervben szereplő közbeszerzési 
eljárások lefolytatására abban az esetben van szükség, ha az Önkormányzat pályázati 



9 
 

támogatást nyer a célok megvalósítására. Ellenkező esetben az Önkormányzat ez évben 
közbeszerzési eljárást nem tervez. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a képviselő-
testület az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 
ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (III. 
28.) számú határozata: 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi közbeszerzési tervét elfogadja. 

A közbeszerzési terv e határozat mellékletét képezi. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polt Rita polgármester 

Határid ő: azonnal 

NAPIREND UTÁN 

1.) Csabai Tibor képviselő, a Magyarpolányi Passió Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 
(továbbiakban Egyesület) elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Egyesületnek a 
központi támogatások hiánya miatt ebben az évben vélhetően nem lesz anyagi lehetősége arra, 
hogy a Polányi Passiót megrendezze. Elmondta, hogy azt tartaná legjobb megoldásnak, ha az 
Önkormányzat átvállalná ezt a feladatot. 

Polgármester előadta, hogy véleménye szerint nincs akadálya annak, hogy az Önkormányzat 
gondoskodjon a Passió megszervezéséről, azonban ehhez további megbeszélések 
szükségesek. 

2.) Polgármester elmondta, hogy az AVAR AJKA Kft. az alábbiak szerint tájékoztatta a 
hulladékkezelési közszolgáltatás változásairól: 

"Tájékoztatjuk Önöket, hogy az új hulladékkezelési rendszer próbaüzeme 2011.február 1-én 
megkezdődött. A szelektív hulladékgyűjtő konténerek kihelyezése a települések 
gyűjtőszigeteire terv szerint 2011. március második felében megtörténik. A kihelyezést 
követő héten fogjuk indítani a szelektív gyűjtőjáratot. 
2011. április 1-től szolgáltatási területünk minden településén a közszolgáltatási szerződésnek 
megfelelően heti gyakorisággal fogjuk a kukákat üríteni. 
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Várhatóan 2011. május 1-től kezdődik az új hulladékgazdálkodási rendszer próbaüzemet 
követő normál üzemeltetése. Ettől az időponttól kezdődően lép életbe az új díjszerkezet az új 
díjtételekkel, és a nem lakott lakóingatlanok tulajdonosainak is számlázásra kerül az alapdíj. 
A közszolgáltatás része az évi egy alkalommal történő lomtalanítás. Ezt a korábbiaktól eltérő 
módon, új rendszerben kívánjuk lebonyolítani. Nem tervezünk előre meghirdetett napon a 
település egészére kiterjedő lomtalanítási akciót, hanem a lakosságnak háztartásonként 
előzetes bejelentés alapján a kuka ürítési napokon biztosítjuk ezt a lehetőséget március 1-től 
november 30-ig terjedő időszakban évente egyszer. Azonban ezt csak azoknak kívánjuk 
biztosítani, akiknek a lomtalanítás megrendelésének napján nincs lejárt határidejű tartozásuk. 
A lomtalanítási igénybejelentéseket ügyfélszolgálatunkon, a fenti elérhetőségeinken tehetik 
meg az ingatlantulajdonosok. Munkatársaink csak az előre bejelentett címekről szállítják el a 
lomot.  
Véleményünk szerint a közszolgáltatási díjat rendben fizetőkre nézve is indokolt, hogy az 
alapszolgáltatást nem fizetőket térítésmentes lomtalanítással nem támogatjuk a továbbiakban. 
Az új lomtalanítási rendszer egyéb előnyei: 
- rugalmasság, az ügyfeleknek megfelelő időpontban kerül sor a lomtalanításra, 
- az ingatlan elé kitett lomokat nem szórják szét illetéktelen személyek, 
- az időpont egyeztetéskor pontos tájékoztatást kaphat a lakó a kitehető lomok fajtáiról. 
Lomhulladéknak tekinthető a háztartásokban életvitelszerűen keletkezett lakossági darabos 
hulladék, amely mérete vagy egyéb tulajdonsága miatt nem helyezhető el a mindennap 
használt gyűjtőedényben (kukában). 
Néhány példa a lomhulladékra: bútordarabok, asztal, szék, ágy, ágybetét, matrac, bőrönd, 
szőnyeg, szőnyegpadló, játékok, kerti bútor, háztartási edények, tárolóeszközök. 
Nem helyezhető ki: ömlesztett anyag, építési-bontási törmelék, rothadó anyag (élelmiszer, 
növényi maradék), állati eredetű hulladék (állat tetem, trágya, alom), veszélyes hulladék 
(akkumulátorok, elemek, gyógyszermaradék, növényvédő szer maradék, gép, járműbontási 
alkatrészek, stb.) 
Természetesen amennyiben az önkormányzat vállalja a lom összegyűjtését és beszállítását, 
abban az esetben annak ártalmatlanítását díjmentesen vállaljuk. 
Kérjük, hogy a fenti információkról a település lakosságát a helyben szokásos módon 
értesíteni szíveskedjenek." 

Polgármester előadta, hogy véleménye szerint több probléma is adódik a fenti tájékoztatással 
kapcsolatban. Az első kérdés, hogy miért nem a közszolgáltatást végző társaság tájékoztatja a 
lakosságot, miért az Önkormányzatnak kell felvállalnia azt a nem túl népszerű szerepet, 
mindezt úgy, hogy nem az Önkormányzat szándéka miatt szükséges a díjemelés. A másik 
probléma, hogy az AVAR AJKA Kft. az előzetes tájékoztatás értelmében nem számol 
működési területén bevételcsökkenéssel, holott, ha a lakosságot az Önkormányzat tájékoztatja 
arról, hogy érdemesebb kisebb űrtartalmú hulladékgyűjtő edényzetet vásárolni, mert a 
közszolgáltató a heti szállításra áll át, akkor a lakosság nagy része váltani fog, amely 
egyértelműen bevételcsökkenéshez vezet majd éves szinten. Ebből pedig egyértelműen 
következik az, hogy a következő évben ismét nagyobb mértékű díjemelést javasol majd a Kft. 
A harmadik probléma a lomtalanításra kitalált rendszer, ugyanis abból, hogy nem egyszerre, a 
teljes települést érintően történik meg a lomtalanítás az következhet, hogy minden héten 
valamelyik utca tele lesz lommal, mert bárki bármikor kezdeményezheti a lom elszállítását 
előre egyeztetett időpontban. Ez pedig nagymértékben ronthatja a település összképét. 
Kizárólag annak szállítják el továbbá a lomjait, akinek nincs díjtartozása, ami pedig azt 
eredményezheti, hogy megnő az erdőkbe lerakott hulladék mennyisége. 

Kozma László önkormányzati képviselő kérdezte, hogy a fentiek szerint nem lesz 
Önkormányzat által szervezett lomtalanítás? 
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Polgármester válaszában előadta, hogy nem tudja még, hogy mi legyen a megoldás, 
valószínűleg előterjeszti ezt a problémát az AVAR AJKA Kft. előtt, és kéri, hogy érdemben 
válaszoljanak rá. 

György Anita önkormányzati képviselő elmondta, hogy a községben mindenki megpróbálja a 
lehető legkevesebb elszállítandó hulladékot termelni, mert a lakosok a zöldhulladékot 
komposztálják, az ételmaradékot az állatokkal megetetik, így az edényzetek eddig sem teltek 
meg, most pedig, hogy hetente fogják elszállítani, egészen biztos, hogy nem fognak megtelni. 
Előadta, hogy véleménye szerint mindenképp tájékoztatni kell a lakosságot arról, hogy 
váltsanak edényzetet, mert különben nagyon drága lesz a hulladékelszállítás díja. 

Böröndi Ferenc alpolgármester elmondta, hogy véleménye szerint az Önkormányzat mást 
nem tehet, mint a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a lakosságot arról, amit az AVAR 
AJKA Kft. az Önkormányzattal közölt. Előadta, hogy a tájékoztatásból egyértelműen ki kell 
tűnnie, hogy ez nem az Önkormányzat döntése, hanem a közszolgáltatóé. 

Polgármester előadta, hogy tájékoztatja a lakosságot, és felveszi a kapcsolatot az AVAR 
AJKA Kft.-vel, hogy a lomtalanítás kérdésében megegyezzenek. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a rendkívüli, nyilvános 
képviselő-testületi ülést 21.00 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester mb. körjegyző 


