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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Faluház nagytermében 2011. február 10-én (csütörtök) délután 16
órai kezdettel tartott falugyűlésről.
Jelen voltak: 50. fő
Falugyűlés napirendje:
1.) Hulladék és szemétszállítással kapcsolatos tájékoztató.
Előadó: Szűcs István Remondis Tisza Kft. ügyvezetője
2.) 2011. évi költségvetési tájékoztató
Előadó: Bukta Gábor polgármester
3.) Lakosságot érintő aktuális kérdésekről tájékoztató ( közszolgáltatások, lakosság
i kérdések.
1.). Hulladék és szemétszállítással kapcsolatos tájékoztató
Bukta Gábor polgármester
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelent lakosságot, a képviselőtestületi tagokat.
Tisztelettel köszöntöm Szűcs István urat a Remondis Tisza Kft. ügyvezetőjét.
A lakossági aláírásgyűjtéssel kéri, hogy a szemétszállítási díjat 2011 évre ne emelje meg a
Remondis, mert a megállapított szemétszállítási díj nagyon magas. A községben sok egyedül
élő személy lakik, akinek nem gyűlik annyi szemete, hogy minden héten szállítson. Szeretnék
kérni azt is, hogy ne hetente legyen szemétszállítás.
A felvetett kérdéseket megküldtem az ügyvezető úrnak, aki írásban válaszolt a kérdésekre.
Megkérem Szűcs István urat, hogy tájékoztassa a megjelent lakosságot a szemétszállítással
kapcsolatban.
A válaszlevél a jegyzőkönyv melléklete.

Szűcs István ügyvezető
Tisztelettel köszöntöm a megjelent lakosokat.
A feltett kérdésekre nem azt a választ tudtam adni, amit várnak tőlem.
A települési hulladékszállítás önkormányzati feladat.
42 település létrehozott egy Kft a német céggel, mely Remondis Kft. néven működik.
Budapesten van a székhelye és 49 %-ban tulajdonos, az önkormányzatok tulajdona 51 %.
Az önkormányzatoknak 66 %-os szavazati többsége van, s csak olyan döntés születik amit
elfogadtak az önkormányzatok is.
Mi parancsot, utasításokat hajtunk végre. A probléma, amit felvetettek nem egyedi.
Lényeges a problémának, nincs minden héten hulladék, és mégis fizetni kell. Egészségügyi
Rendelet végrehajtása kötelező mindenkinek, hogy el kell szállítani a szemetet hetente.
Remondis ha kijön és elvisz kevés szemetet, ugyanúgy elszállít, és költsége keletkezik.
Az egészségügyi rendelet szerint a hulladékot őrizni nem lehet, hetente el kell szállítani. A
törvénynek megfelelően szállítja a Remondis a hulladékot.
A szemetet szemétlerakó helyen tároljuk, ártalmatlanítjuk, nem olyan korszerű, de drága, mert
folyamatosan túrni és tömöríteni kell a szemetet.
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Lehet csinálni azt, hogy 60 l-es kuka bevezetését, ennek 15 %-al olcsóbb a havi díja, 1.600.-Ft
a havi összege. Egy ilyen kuka ára két éven belül megtérül.
Másik megoldás.
Miért ilyen drága a szemétszállítási díj, ennek több összetevője van, az egyik tétele, hogy meg
kell fizetni a beruházásnak mely EU. pályázattal épült meg az önerőt, melyet a lakosoknak
kell megfizetni. A másik tétel, hogy a hulladéklerakó 20 év múlva betelik le kell zárni, 30
évig ellenőrizni kell, a rekultivációs költség 43 millió forint. A harmadik tétel a lakosság nem
fizeti be a ki küldött szemétszállítási díjat. 2010. évben ki lett számlázva 8,5 millió forint, s
ebből 5,5 millió forint lett befizetve, ez tarthatatlan. A Kft.-nek 30 %-os emelést kell
végrehajtania, hogy 100 %-os legyen a költsége.
Ha mindenki befizetné, akkor csökkenhetne a szemétszállítási díj.
Motivációs rendszert javasoltak, ha megmondják, hogy hol működik azt áttanulmányozom és
eljövök megint és megbeszéljük.
Bukta Gábor polgármester
Amikor eldöntöttük, hogy 60 vagy 120 l. kukát vásárolunk meg, nem volt csak 20 Ft a díj
különbség, ezért nem kértünk 60 l. kukákat. Szűcs úr azt javasolta, hogy kisebb gyűjtő edényt
szerezzünk be, de ennek az ára 8.800.Ft, és két év alatt térül meg az ára.
Az önkormányzatok 51 %-ban tulajdonosok a Kft-ben, a hatósági árakban dönteni kell, a
szemétszállítási díjat a Tiszafüred Város és a Remondis Kft dönti el.
Szűcs István ügyvezető
A Tiszafüred város gyakorolja a tulajdonosi döntést, de már tavaly a cégbíróságnak
megküldtük a taggyűlési bejegyzést, de a képviseltekben csak megyék képviselete vesz részt.
Nem Tiszafüred város határozta meg a díjat, az ügyvezető állapította meg. Tiszafüred
polgármestere bevitte testületi ülésre, hogy döntsön az ár megállapításra.
Ügyvezető feladata, hogy az összes költség plusz 7 % nyereség meglegyen és úgy állapította
meg a szemétszállítási díjat. Megjegyzem, hogy nyereség még eddig nem volt.
Jövőre a taggyűlés fogja eldönteni a szállítási díjat, több helyről érkezett javaslat, amit
tolmácsolok a taggyűlés elé. A soron következő taggyűlés március hónapban lesz.
Az ügyfeleink 40 ezer db, hogy mennyit bír majd a kuka csere, nem tudom.
Költségeket nem lehet lefaragni, az emberek teljesítményben dolgoznak. Havonta is lehet
fizetni, átutalási megbízási szerződés alapján, de havi csekket nem tudunk számlázni.
Jakab József Kossuth út 16.
Lakossági kezdeményezésre 41 fő írta alá, és többen is aláírták volna, melyben kérték a
polgármestert, hogy a szemétdíj ügyben járjon el. Az egészségügyi rendelettel nem akarunk
szembe állni.
Az Egészségügyi Rendelet hetente írja elő a szemétszállítást.
A Szűcs úr válaszát nem minden esetben fogadom el, mert nincs annyi szemét kevesebb a
kuka, amit elszállítanak.
Az idei emelés 26 %-os, mi teszi szükségessé, irreálisan magas.
Megkérem a polgármester urat, hogy a Kistérségi Társulás ülésen vesse fel a szemétszállítási
díjemelést.
Éves díj Mezőszemerén 24.000.-Ft, ez Makláron 19.100.-Ft az éves ürítési díj.
Megkérjük Szűcs urat, hogy nézzen utána, tegyen javaslatot az árcsökkenésre.
Mi eleget akarunk tenni a rendeletnek, de kevesebbet szeretnénk fizetni.
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Szűcs István ügyvezető
Tudomásul vettem a követelést, de sajnálom, hogy nem reagálhattam az emelésről.
2011-től van a díjba benne a rekultivációs költség, ami 25 %. Utána járok én annak, hogy az
elhangzott községben, hogy jönnek ki az árból.
Bírósághoz ellehet menni és lehet vitetni, több önkormányzat nem fogadta el a díjat,
következménye, hogy a településnek a különbözetet be kell fizetni a Remondis felé.
Árhatóság az önkormányzat, de a különbözetet be kell fizetni, de az önkormányzatoknak
nincs pénzük.
Pásztor József Partizán út 4.
Ha a kukát összeöntöm a szomszéddal, és együtt szállítjuk el, az megoldható-e?
Rá köteleznek arra, ami nem kell nekünk, nem tudjuk majd fizetni a díjat az emelések miatt
Szűcs István ügyvezető
Magas a költség, Mezőszemerén vállalkozó szállítja el a szemetet. 2010. évben 290.-Ft volt az
ürítés, ebből 160 Ft az alvállalkozónak átadtunk az UNITRANS Bt-nek, ez éves szinten 4,5
millió forint. Önök befizettek 5,5 millió forintot, nem volt rekultiváció 2010 évben.
Szelektív hulladékgyűjtés lett bevezetve, kötelezettséget vállaltunk, ami ráfizetéses.
A szomszéddal összeöntött szemét, a törvény megengedheti a kollektív gyűjtést. A
hulladékgazdálkodási törvény most van módosítás alatt. Ezt le lehetne rendezni, társadalmi
nyomásként érhetnénk el eredményt.
Bukta Gábor polgármester
Mezőszemerén 5,5 millió forint a befizetés a 8,5 millióval szemben, adós listát megküldték az
önkormányzatnak, eddig Szász László végrehajtónak küldtük meg behajtásra.
Az önkormányzatok nem fogadják el a hatósági ára, bíróságra kerülnek, mert az
önkormányzat nem tudja a különbözetet befizetni.
Nem látom tisztán, ha nem most gyűjtjük a rekultivációra a költséget. A községekben nem
keletkezik annyi szemét, mert a romlandó hulladékot felhasználja. Nem keletkezik olyan
szemét, ha van komposztáló minden lakóháznál, a le nem bomló szemét kevés, ami keletkezik
az ingatlanon.
Szűcs István ügyvezető
Komposztálót egyedileg lehet készíteni, de a közösségi komposztálóra külön engedély kel
kérni.
Bukta Mária Árpád út 26.
Az Egészségügyi rendelet előírja, hogy a lebomló szemetet kötelező hetente elszállítani. Ha
nem lebomló szemét keletkezik elég lenne egy hónapon belül elszállítani.
Tamási Tamás Dózsa Gy. út 10.
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Végig hallgattam a tájékoztatást, ha jól értelmezem a törvény azt mondja, hogy a nem
elszállított kuka után is fizetni kel.
Szerintem, ha megjelöljük a kukát és annak alapján szállítják el, és annyit fizetünk, ahány
kukát ürítettek ki.
A papírt elégetik, a maradékot a házi állatokkal megetetik a lakosok.
A nem teljesített szolgáltatásért is fizetni kell.
Szeretném megkérdezni, hogy december 31-e milyen vallási vagy nemzeti ünnep, mert nem
vitték el a szemetet. Jó lenne, ha a szállításról előre tájékoztatnák a lakosságot.
Szűcs István ügyvezető
A törvényt nem szeretném megvédeni, és sem értek vele egyet, csak végrehajtom a rendeletet.
UNITRANS BT, nem szállította el a szemetet december 31-én, én ezzel kapcsolatban nem
kaptam visszajelzést.
Ha nem rakják ki a kukát, akkor is fizetni kell hetente.
Ha van helyi országgyűlési képviselő hozzá, kell fordulni a problémákkal a törvénymódosítás
előtt, hogy a problémákat, észrevételeket jelezze.
Ha az önkormányzat kevesebb díjat állapít meg, akkor a különbözetet az önkormányzatnak
kell megfizetni, amennyiben nincs teljesítve bírósági úton, fogjuk az összeget behajtatni.
A Hulladékgazdálkodási törvényben át lehetne vinni, hogy egy kukába két család szemetét
szállítsák el.
Kónya Réka Május 1 út 23.
Ha van egy ingatlan és csak kevés időt, tölt itt a tulajdonos akkor mi a teendő?
Szűcs István ügyvezető
Időszakos használat van, az önkormányzati rendeletben kell szabályozni, negyedévenkénti
használatot kell kérni.
Bukta Gábor polgármester
A helyi rendeletben ez szabályozva van, csak az ügyfélnek kell megkeresni a REMONDIS
Tisza Kft-ét, és kérni a negyedévenkénti szállítást, és csak arra az időre fizet szállítási díjat,
amikor itt tartózkodik.
A REMONDIS Tisza Kft.-től lehet szemetes zsákot is vásárolni, 13 db-ot, és abba kitenni a
szemetet.
Pásztor József Partizán út 4.
Szerintem nem negyedévre, havi szinten kellene szabályozni.
Jakab József Kossuth út 17.
Polgármester úr felvetette a komposztálót, azzal mi van, a törvényben elhangzik, hogy
kedvezményt kapnak, ha ezt igazolja, hogyha van komposztáló, és neki kevesebbet kell
fizetni.
Szűcs István ügyvezető
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A komposztálás kedvezményben nem jelenik meg a törvényben, jelenleg ezt a rendszer nem
tudja kezelni.
Közösségi komposztálót engedélyeztetni kell, de el kell szállítatni a REMONDIS telepére.
Jakab József Kossuth út 17
Vegyük fel a kapcsolatot az országgyűlési képviselővel, hogy terjessze a Kormány felé a
komposztáló lehetőségét, hogy legyen ezzel kedvezmény a lakosoknak.
Szűcs István ügyvezető
A Vidékfejlesztési Miniszter a felelős, Környezetvédelmi Szakállamtitkárnak kell címezni.
A hulladékokat szelektálni kell a szelektív gyűjtőbe.
Bukta Gábor polgármester
Ha két szomszéd összeönti a szemetet a költség ugyanannyi lesz.
Jó lenne, ha az őstermelői igazolványt fel lehetne használni a komposztáló kiépítésére.
Egy idős asszonyt hogy lehet rákényszeríteni, hogy fizessen díjat, ha ezt máshol meg tudják
oldani, itt miért nem lehet. Miért tudják máshol csökkenteni a díjat pl. Egerben.
Kockás László Kölcsey út 5
Nem kellene itt vitatkozni. A 42 település és a REMONDIS Kft. mikor megalakultak nem
nyugat felé kellett volna menniük, hanem kelet felé. És akkor nem vitatkoznánk a
szemétdíjról.
Pásztor József Partizán út 4
Az állam miért nem vett át azt az összeget, amit a Remondis adott kölcsönként és nekünk kell
megfizetni.
Bukta Gábor polgármester
Szemétszállítással kapcsolatban van-e még kérdés?
Ha lehetőség lesz rá a REMONDIS Kft. felé tolmácsolja Szűcs úr kérdéseinket, és erről
szeretnénk majd tájékoztatást kapni.
Megköszönöm Szűcs úrnak, hogy eljött és tájékoztatta lakosságot.
Most pedig ha van még valakinek kérdése a jelenlévő lakosság közül, az tegye meg.
Varró László Széchenyi út 11.
Szeretném kérni a képviselőtestülettől, hogy az iparűzési adót töröljék el, ezzel több
vállalkozót tudnának a községbe csábítani. A súlyadóból lenne bevétele a községnek, ha több
a vállalkozó. A sportpályát hasznosítani kellene. A veszteséges üzemeket meg kell szüntetni.
Sok a kóbor kutya a községben, jó lenne ezeket az ebeket befogni és a tulajdonosokat
felszólítani.
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A képviselőtestületi tagok a programjukban azt hirdették, hogy a tiszteletdíjukról
lemondanak, az is millió forintos megtakarítás lenne a költségvetésben.
Tamási Tamás Dózsa Gy. út 10.
Az utak állapota nagyon rosszak, nincs is járható út a községben. Az autók tönkre mennek,
mert járhatatlanok. Fel kell venni a kapcsolatot a Közútkezelő Kht.-vel, hogy szedjék fel az
aszfaltot és tegyenek egy új réteget rá, ne csak kátyúzzanak, mert az nem vezet eredményre.
Az iskolások részére az önkormányzat adjon telket, amit megművelnek. Ezáltal meg tanulnak
dolgozni. Van olyan szakember a községben, aki segíteni tudna nekik a megművelésben.
Bukta Mária Árpád út 26.
Én mondtam a szóró anyagomban volt. Én egy kisfiú támogatására gondoltam a
tiszteletdíjamból, de a hivatalba nem tudták levezényelni, de keresem a lehetőséget.
Bukta Gábor polgármester
A Szabadság út a Közútkezelő Kht. tulajdona, felveszem a kapcsolatot velük és kérem az utak
javítását.
Az iskolások, hogy megműveljék az üres telkeket, ezzel kapcsolatban az iskola igazgatóval
kell felvenni a kapcsolatot, hogy vállalják-e az iskolások?
Mivel több hozzászólás nincs megköszönöm a lakosság részéről és a képviselőtestületi tagok
a megjelenését, és a falugyűlést bezárom.

Bukta Gábor
polgármester

Dr. Tanárki-Fülöp István
mb. körjegyző

