
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült  Gomba Község Önkormányzati Képviselő Testületének  2003. november 4.-én 20 órai 
kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i   nyilvános   üléséről.

Jelen vannak: Kis  József    polgármester,
Tasi Kálmán  alpolgármester,
Erdélyi Zsolt, Fodor Béla,
Révész György, Szegedi Csaba,
Tasi Péter, Tóth József   testületi tagok.

Maczó  Jánosné   körjegyző

Bejelentéssel távol:         Lehota Vilmos  és  Tóth Sándor   testületi tagok.

Kis József polgármester: Üdvözli a rendkívüli ülésen megjelent képviselő-testületi tagokat,az ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen 7 képviselő-testületi tag jelen van, így az határozatképes.
Az ülésnek  egyetlen napirendje van, mégpedig a szemétszállítási  szerződés - tervezet módosítása.
Kéri a napirend elfogadását.

Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül az 
alábbi napirendet fogadta el:

N a p i r e n d

T á r g y: E l ő a d ó:

1./ Szemétszállítással kapcsolatos szerződés-tervezet megtárgyalása. Polgármester

Kis József polgármester:  A képviselő-testülettől arra kapott megbízást, hogy a szemétszállítással 
kapcsolatos  szerződés-tervezet   kerüljön  módosíttatásra.  Mégpedig  úgy,   hogy  a  2.3.  pontból 
kerüljön ki a bizonyítható szó, a 4.2. pontnál a szemét mennyiséget 0,84 tonna/ingatlan/év helyett 
0,73 tonna/ingatlan/év  mennyiségre próbálja módosíttatni.

A feladatnak eleget  téve,  eredményes tárgyalást  sikerült  az  A.S.A-val  lefolytatnia  és  a testület 
kérésének megfelelően a szerződés módosítása megtörtént, amit a képviselők rendelkezésére bocsát.

Szegedi Csaba testületi tag: Javasolja, hogy a szemét mennyiségénél történjen rendelkezés arról, 
hogy ha teljesítés elmarad a lekötötthöz képest, akkor  lehessen módosítani. A felülvizsgálat alapján 
legyen lehetőség a korrigálásra. Véleménye szerint nem árt az óvatosság,mert  nehogy úgy járjunk, 
mint az ÉMÁSZ Rt-vel.

Tasi  Péter testületi  tag:  Megítélése szerint  nem  a mennyiséget  változtatják  évente,  hanem az 
árakat.  Az  A.S.A-  nak  az  a  lényeg,  hogy a  lekötött  mennyiség  kerüljön  a  tároló  helyre.  Ha a 
lekötöttnél kevesebb mennyiség érkezik hozzájuk, az is rossz, mert a saját tőkéjét kockáztatja azzal, 
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hogy ha nagyobb mennyiségre tervez. Itt két partner áll egymással szemben, ő így gondolja. 

Szegedi Csaba testületi tag: Senki sem akarja, hogy rosszabb pozícióba kerüljünk, ő a véleményét 
mondta el.

Révész György testületi tag: Véleménye szerint  valahol meg kell állni a mennyiség csökkentését 
illetően. Az az érdekünk, hogy a lehető legjobb szerződést kössük meg az A.S.A-val. Amit kértünk 
a polgármestertől, azt megtette. Ma dönteni kell ezzel kapcsolatban, hiszen azért vagyunk  itt.

Tóth József testületi tag: Ő is a kisebb kapacitás mellett van, de számolni kell a határban lévő 
egyre   nagyobb  mennyiségű   szeméttel  is.  Véleménye  szerint  Monorra  kellene  elszállítani 
valamennyi mennyiséget. 

Tasi Péter testületi tag:  Azzal is számolni kell, hogy az ártárgyaláson erős pozíciót jelenthet, ha 
kevesebb lesz a szemét a szerződésbe kikötött mennyiségnél. 

Tasi  Kálmán  alpolgármester: Most  nincs  összehasonlítási  alapunk,  ezért  valamennyien  csak 
feltételezésekbe bocsátkozunk. Természetesen az lenne a lakosságnak, illetve a községnek jobb, ha 
kevesebb lenne a szemét mennyiség. Azt azonban  nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy  ha 
volt már egyszer próbamérés, az valamilyen támpontot  ad.

Tóth József testületi tag: Véleménye szerint a  jövő évben nem lehet változtatást eszközölni  az 
áron, ha most 10 éves szerződést kötünk. Ezt valamilyen módon módosítani kellene, esetleg 2 + 8 
éves időtartamra kötni a szerződést.

Révész György testületi tag: Véleménye szerint ez nagy üzlet annak, akinek van hozzá tőkéje és 
biztos, hogy lesz konkurencia is.A maga részéről  egy éven belül módosítást nem tud elképzelni. A 
szerződés  egy pontjában való  betételként  azonban megfontolásra  javasolná,  hogy ha éven belül 
jelentősen eltér a szemét mennyiség, akkor a kapacitás lekötést illetően új tárgyalásra kerüljön sor. 

Tóth József  testületi tag:  A határban lévő szeméttel mi lesz ?

Maczó Jánosné körjegyző: Amit tudunk, az az, hogy a helyi szeméttelep a határban lévő szemetet 
nem tudja fogadni.Eddig úgy tudtuk, hogy Monor fizetés ellenébe fogadja a szemetet,de sajnos ez 
változott, mert Monor is kapacitás gondokkal küzd és csak Monor és Monorierdő szemetét tudja 
fogadni.

Kis József polgármester: A szerződés olyan,amilyennek kérte a testület. Megpróbálja az A.S.A-val 
a szerződést az elhangzottaknak megfelelően még módosíttatni,  de ha hajthatatlan  lesz az ASA, 
akkor kér felhatalmazást, hogy a módosítások nélkül írhassa alá a szerződést.

Szegedi Csaba testületi tag: Javasolja, hogy legyen benne a szerződésben,  hogy  az első negyed 
évet követően a tényleges mennyiséget  utólag tudjuk elszámolni.

Ha ez nem sikerül, akkor a 2004-es tapasztalati adatok 2005-ben legyenek figyelembe véve, mint 
bázis  mennyiség.  A kapacitás lekötésnek 2005-ben legyen alapja a 2004-es év adata.  Ezekkel  a 
módosításokkal hatalmazza fel a képviselő testület a polgármestert az aláírásra.
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Kis József polgármester:  Kéri a képviselő-testület döntését.

Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

121/2003. /XI.4./ sz. Önkormányzati  Képviselő- testületi 
h a t á r o z a t

                                    Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete
               felhatalmazza a polgármestert az A.S.A. Környezet-
               védelem és Hulladékgazdálkodás Magyarország

                                    Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő
                                    közszolgálati szerződés  aláírására a szerződés terve-
                                    zet alábbi módosításaival:

• legyen lehetőség  2004.I.negyed évet követően
                      a tényleges mennyiség utólag történő 

                                           elszámolására,
• a 2004 évi tapasztalati adatok 2005-ben, mint

bázisadatok kerüljenek figyelembe vételre a
                                           kapacitás lekötésénél.

                
                                      Határidő:   2003. november 4.

                 Felelős:      polgármester

Révész György testületi tag: Javasolja hogy a képviselő- testület hozzon döntést arra vonatkozóan, 
hogy a  közterületek  fenntartására,  üzemeltetésére,  karbantartására   pályázat  kerüljön  kiírásra  a 
beadott  javaslatnak  megfelelően  azzal,  hogy  a  képviselő  testület  fenntartja  a  jogot  az  ajánlat 
elutasítására,  amennyiben az  az  elképzeléseinek  nem felel  meg.  Ez  a  pályázat  lehetőleg legyen 
ismertté téve.

Maczó Jánosné körjegyző: Javasolja,hogy amennyiben bele fér még,akkor kerüljön közzétételre a 
helyi újságban, ezen kívül a Gemini Tv-ben és a Pátria  tv-ben leadásra, hirdetés formájában.

Kis József polgármester:  Kéri a képviselő-testület döntését a javaslattal kapcsolatban.

Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül az 
alábbi határozatot hozta:
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122/2003./XI.4./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
h a t á r o z a t 

                                   Gomba Község Önkormányzati Képviselő- testülete
                                   pályázatot ír ki a község közterületeinek fenntartására,
                                   üzemeltetésére és karbantartására.

              A pályázat tárgyát képező tevékenységek:

•  A község területén elhelyezett szeméttárolók 
 kiürítése

• Buszvárók takarítása
• Parkosított területek gondozása
• Utak melletti árkok és egyéb, önkormányzati

                                           tulajdonban lévő zöldterületek kaszálása
• Önkormányzati területen lévő fák gallyazása
• Parlagfű irtása az önkormányzat területein
• Járdák síkosságmentesítése
• Útpadkák karbantartása
• Zászlók kihelyezése, közterületi vasszerkezetek

                                           karbantartása, stb.

             A pályázat tárgyát képező időszak kezdete: 2004.január 1.
   

                                  Amennyiben a benyújtott pályázat a képviselő-testület
                                  elképzeléseinek nem felel meg úgy fenntartja a jogot
                                  annak elutasítására.

                                  Határidő:   azonnal
                                  Felelős:     polgármester, körjegyző
                               

Kis József polgármester:  Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a rendkívüli 
ülést  22 h-kor bezárta.

G o m b a , 2003. november   14.

              Kis   József                    Maczó  Jánosné
                                                                          polgármester                        körjegyző



 


