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J e g y z ő k ö n y v

Készült Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. augusztus 15. napján 
18 órai kezdettel a Faluházban megtartott  k ö z m e g h a l l g a t á s r ó l.

Jelen voltak:

Lehota Vilmos polgármester

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Képviselők

Rudics Ákos
Csörögi Sándor Hírős Hulladékgazdálkodási Kft. képviseletében 

érdeklődő állampolgárok

Lehota Vilmos
Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent képviselőket, érdeklődő állampolgárokat,  majd 
ismertette a közmeghallgatás napirendi pontjait:

1. Tájékoztató a 2011. szeptember 1-től érvényes hulladékkezelési díjakról
2. Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről

1. napirend
Tájékoztató a 2011. szeptember 1-től érvényes hulladékkezelési díjakról

Lehota Vilmos
Átfogó tájékoztatást  adott  a  hulladékkezelési  tevékenység  megváltoztatásáról,  az  új  2011. 
szeptember  1-től  bevezetésre  kerülő  hulladékkezelési  díjakról,  valamint  Gomba  Község 
Önkormányzat rendeletében biztosított közszolgáltatási díjkedvezményekről.

Érdeklődő állampolgár
Kérdezte,  hogy  az  egyedülállóság  miért  van  korhoz  kötve?  Lehet  valaki  egyedülálló  40 
évesen is, például rokkant nyugdíjas, kis jövedelemmel.

Lehota Vilmos
A kérdésre válaszolva elmondta,  hogy nem az egyedülállóság van korhoz kötve,  hanem a 
kedvezmény.  Teljesen  más  egy  70  éven  felülinek  a  vásárlási  szokása,  egész  másfajta 
árucikkeket, élelmiszereket vásárol, mint a 40-50 évesek. Elsősorban a 70 éven felüliek voltak 
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azok, akik eddig jelezték, hogy nem keletkezik a háztartásban hulladék, nem is szeretnének 
ezért fizetni. Fizetni viszont és igénybe venni a hulladékkezelési gyakorlatot, kötelező

Kárpáti Pál érdeklődő állampolgár
Elmondta, hogy a tópari l64 ingatlan tulajdonosától szerzett információt szeretné megosztani 
a jelenlévőkkel.
Kérdezte,  hogy  a  l64  ingatlannál,  hogyan  kell  értelmezni,  hogy  háztartásonként,  illetve 
ingatlanonként?  Nem  ugyanaz,  mert  azoknak  az  ingatlanoknak  egy  jókora  hányadában 
életvitelszerű élet nem folyik.
A díj április 01-től 864.- Ft volt, szeptembertől már l.2l2.- Ft lesz, most 1.080.-Ft. A közel 
400.- Ft-os áremelkedést mi indokolja? Mire fel emel az önkormányzat?
Lehetetlen,  hogy  ingatlanonként  történjen  a  hulladékbegyűjtés,  ennek  nincsenek  meg  az 
útviszonyi  lehetőségei,  zsákutcák,  földburkolatú  utak  vannak,  ahol  az  autó  nem  tud 
közlekedni.
Kérdezte, hogy a zöld hulladék elszállítása hogyan fog történni? A konténerekben ezek az 
összegyűjtött füvek foglalnak helyet és a valós háztartási hulladéknak nem marad hely. 
A konténereknek az a  problémája,  hogy ezeknek lenne egy kezelési  igénye  is,  ki  kellene 
fertőtleníteni.
Úgy érzi, hogy a Tópart púp a település hátán.
Megjegyezte, hogy a Budapestiek a lakhelyen is fizetnek szemetet. 
A Tópart belterület lett, ugyanakkor a belterületi elvárásoknak nem felelnek meg.
Kérdezte, hogy mitől tartoznak luxus kategóriába az adózás szempontjából?

Lehota Vilmos
A kérdésekre  válaszolva  elmondta,  hogy működik  egy új  adózási  rendszer,  mely  teljesen 
világos  képet  ad,  hogy melyik  ingatlanon  van és  melyik  ingatlanon  nincs  felépítmény.  A 
telekingatlanokra nem vonatkozik a szezonális l.2l2.- Ft-os hulladékkezelési  díj. Ez csak a 
felépítménnyel rendelkező ingatlanokra érvényes. A Tóparton l23 olyan ingatlan van, amely 
felépítménnyel  rendelkezik  és  erre  a  l23  ingatlanra  lett  tervezve  a  hulladékelszállítás 
szeptember l-től működtetett gyakorlata.
l.080.-  Ft  a  hulladékkezelési  díj  évi  7  hónapon keresztül,  április  l-től  –  október  végéig a 
tóparti felépítménnyel rendelkező ingatlanok esetében és ez emelkedik l2%-kal, l.2l2.-Ft-ra, 
2011. szeptember l-től.
A Tóparthoz közelebb eső hulladék gyűjtőpont elszállítási  gyakorlatánál lejjebb kerül az a 
hulladék gyűjtőpont, közelebb a tóparthoz, hogy az úthoz közelebb legyen.
Az, hogy belterület, meg kell nézni a helyrajzi számot, amennyiben nullával kezdődik, akkor 
külterület,  ha  nem  nullával  kezdődik,  akkor  soha  nem  volt  külterület.  Ez  mindig  egyéb 
belterületként  funkcionált.  Horgásztanyánként  van  bejegyezve  minden  egyes  ingatlan  a 
Tóparton és belterületnek minősül.
Konténerek állapota: azokat a konténereket már nem tisztítani kell, hanem lecserélni.
Az építményadó bevezetését lehetővé tevő jogszabályok ennél lényegesen magasabb összeget 
is megállapíthatnak. Tól - ig határ van megállapítva, melyben sokkal magasabb összeg lett 
megállapítva  a  lakóhelyül  szolgáló,  a  központi  belterületen  lévő  ingatlanokra,  mint  az 
üdülőterületi ingatlanokra. Ha valaki lakik egy ingatlanban, annak az adója mindig kevesebb, 
mintha van még egy ingatlana, amit csak azért használ, mert néha oda kilátogat.

Érdeklődő állampolgár
Kérdezte, hogy mire költik az adózásból befolyt összeget a Tóparton? Nincs közmű, nincs 
szilárd burkolatú út.
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Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy a  tóparti  ingatlanok  tekintetében  abban  az  esetben,  ha  bármelyik  közmű 
bevezetésére  igényt  tartanak  és  ez  legalább  60%-os  igénynek  mondható,  akkor  az 
önkormányzat kész arra, hogy azt a beruházást leszervezze, de mindenképpen csak lakossági 
hozzájárulással. Tudni kell azonban, hogy a közműépítésnek költségei vannak.

Érdeklődő állampolgár
Kérdezte, hogy miért nincs a Tóparton szilárd burkolatú út?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy szilárd burkolat kialakításához lehet támogatást igénybe venni, ha megvan a 
víz, gáz, csatorna. Úgy gondolja, hogy saját erőből nem fog társulat szerveződni, akik ezt a 
közművet létrehozzák, addig a pályázati támogatás biztos, hogy nem vehető igénybe a szilárd 
burkolat kiépítésre sem.

Tóth József képviselő
Elhangzott, hogy az állami normatívát a Gombára bejelentett emberek kapják.  A Tóparta, ha 
8  ember  van  bejelentve,  azután  nem  kap  az  önkormányzat  annyit,  hogy  ott  komolyabb 
beruházásokat lehessen végrehajtani.

Érdeklődő állampolgár
Arról lehetne-e tájékoztatást kapni, hogy a l23 ingatlan után befizetett adót mire használja az 
önkormányzat? Semmit nem tettek annak érdekében, hogy ott rend és tisztaság legyen.

Szegedi Csaba képviselő
Elmondta, hogy az emelés az egész település hulladékdíj fizetésének emelését is érinti.
A Kárpáti Úr úgy fogalmazott, hogy „ a Tópart púp a település hátán „ nem tudja, hogy miért 
érzi úgy, miért gondolják ezt. Szeretné, ha abban a hangnemben folyna a közmeghallgatás, 
ahogy az már megszokott, adják meg a tiszteletet mindenkinek.
A település lakóinak többsége a tópartra büszke, arra, hogy egyesületi formában működik, 
különösen, mert az egy jól kézben tartható, tiszta terület.
A tóparti  képviselő rendszeresen meghívott  a testületi  ülésekre,  ezzel  a lehetőség megvolt 
arra,  hogy  ezeknek  a  döntéseknek  meghozatalában  részt  vegyenek.  A  hulladékkezelés  is 
nehezen megoldható kérdés, több vélemény jobban kialakítható, de a közmeghallgatáson nem 
biztos, hogy el lehet dönteni. Az adó mindenhol a közszolgáltatáshoz való hozzáférésnek a 
díja. Az üdülő övezet az mindenhol a belterületi ingatlanok adóértékének a többszöröse, vagy 
valamilyen szorzószáma.

Érdeklődő állampolgár
Kérdezte, hogy 4 személyes háztartásban kötelező 80 literes hulladékgyűjtő edényt vásárolni, 
ha elég lenne a 60 literes is?

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  4-6  fős  háztartásban  élők  számánál  a  80  literes  hulladékgyűjtő  edény 
használata kötelező. 

Érdeklődő állampolgár
Kérdezte,  hogy  mi  a  felettes  szerv  neve  és  címe,  ahová  az  intézkedés  ellen  sérelmezés 
nyújtható be? Miért kötelezik olyan szolgáltatásra, amit nem is vesz igénybe?

4



Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az önkormányzat rendeletalkotó közvetlen felügyeleti szerve a Pest Megyei 
Kormányhivatal. 

Érdeklődő állampolgár
Elmondta, hogy szeretné, ha nem lenne ellentét a Tópart és a falu között.
Bármennyire is szomorú, hogy emelkednek az árak, tudomásul kell venni a díjemelést, hiszen 
megoldott  a  hulladékgyűjtés  a  Tóparton.  Abban  kellene  megoldást  találni,  hogy  a  zöld 
hulladéknak is valami gyűjtő helye lenne és ne a háztartási szemétbe kerüljön bele.
Elmondta továbbá, hogy tisztelik a Polgármester Urat, úgy érzik, hogy a Tóparton is megteszi 
a szükséges intézkedéseket, készséggel áll rendelkezésre.

Érdeklődő állampolgár
Véleménye szerint a konténerek javítása cseréje feltétlen szükséges belátható időn belül.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a jövő évi szezon kezdetére a konténerek cseréjére sor fog kerülni.

2. napirend
Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről

Lehota Vilmos
Bemutatta a Hírős Hulladékgazdálkodási Kft. szakembereit: Rudics Ákos ügyvezető urat és 
Csörögi  Sándor  regionális  igazgató  urat,  akik  tájékoztatást  adtak  a  szelektív  és  a  zöld 
hulladékgyűjtésről.

Érdeklődő állampolgár
Elmondta, hogy a 140 m2-es telken a komposztálásnak területi lehetősége nincs. A tóparton 
évente l0-l2 alkalommal vágnak füvet.
Kérdezte, hogy a zöld hulladék zsákot vissza lehet kapni, vissza lehet váltani?

Rudics Ákos
Elmondta,  hogy amennyiben egy megadott  napon összegyűjtésre  kerül  a zöld hulladék és 
olyan helyre teszik, ahová a hulladékszállító autó eltud menni,  akkor elszállításra kerül és 
megkapják helyette a csere zsákot. Ezért díjat nem kell fizetni.

Érdeklődő állampolgár
Elmondta, hogy Felsőfarkasdról nem szállították el a szelektív hulladékot.

Rudics Ákos
Elmondta,  hogy ha  bármikor  ilyen  előfordul,  akkor  a  szórólapon  található  telefonszámon 
jelezzék.

Érdeklődő állampolgár
Kérdezte, hogy az üveg hulladékgyűjtés hogyan fog történni?

Lehota Vilmos
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Elmondta, hogy az üveg gyűjtésének még nincs megoldása. Annak a szigetnek, ahol az üveg 
begyűjtése történik majd, jól megközelíthetőnek kell lenni mindenki számára. Legcélszerűbb 
valamelyik üzlet közelében elhelyezni, a tisztaságára, környezetére nagyon kell majd ügyelni.

Érdeklődő állampolgár
Elmondta,  hogy  az  első  félév  vonatkozásában  megkapta  az  értesítést,  hogy  mikor,  mit 
szállítanak el, amikor ez letelt nem kaptak újabb értesítőt.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy ebben tudnak segíteni a községházán. Az önkormányzat  honlapján is meg 
lehet találni a hulladékgyűjtési napokat.

Érdeklődő állampolgár
Elmondta, hogy a múlt héten l3 zöld zsákot rakott ki, köztük saját zsák is volt. Kérte, hogy 
adjanak több zsákot, de nem tudtak adni.

Csörögi Sándor
Elmondta, hogy annyi zsákot adnak, amennyit begyűjtenek. Az az eset fordult elő, hogy más 
méretű zsák került kihelyezésre és nem adtak annyit.  A kolléga az utasításnak megfelelően 
járt el, mivel nagyon szigorú elszámoltatás van. 
A cím megadása esetén a következő begyűjtéskor kap igény szerint zsákot.

Rudics Ákos
Elmondta,  hogy  Monoron  lesz  hulladékgyűjtő  udvar,  ahol  díjmentesen  le  lehet  adni  az 
elektronikai  hulladékokat,  egyéb  újrahasznosításra  alkalmas  anyagokat,  illetve  különböző 
vegyszereket.

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  további  kérdéseket,  hozzászólásokat.  További  hozzászólás  nem  lévén 
megköszönte a megjelenést és a közmeghallgatást bezárta.

Lehota Vilmos Kósa Erzsébet Anikó
 polgármester                     jegyző  
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