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Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületet, a tanácskozási joggal 
résztvevő Dudás Róbert jegyzőt. Megállapítom, hogy a 7 megválasztott képviselőből 5 jelen 
van, így a testületi ülés határozatképes. Beraxa Krisztina és Ficzere Gábor képviselők távol 
vannak Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Grósz Ilona alpolgármestert és Gál István 
képviselőt megválasztani. Van más javaslat a hitelesítők személyére? Amennyiben nincs 
kérem szavazzunk. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek Grósz Ilona alpolgármestert 
és Gál István képviselőt. 
 
 
Tóth Andrásné polgármester: Rendkívüli testületi ülésünkön egy napirendi pont lenne, 
amiben döntést kell hozni, a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
pályázatának benyújtása, mivel beküldési határideje 2013. április 24-e. 
Kérem, a Képviselő-testületet amennyiben elfogadja a napirendi pontot, akkor szavazzunk 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontot. 
 
 
1. Napirendi pont: 
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatának benyújtása 
 
Tóth Andrásné polgármester: A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Tanácsának döntése alapján a Társulás KEOP-1.1.1/B/10-11. Pályázatot nyújt be a 
meglévő lerakójának bővítésére és a törvények által előírt szelektívhulladék részarányának 
jelentős növelését biztosító technológiák megvalósítására. A költség-haszon elemzése alapján 
a pályázat 92%-ban válhat támogathatóvá, a pályázathoz szükséges 364 mFt-ot a Társulás 



biztosítja, így az önkormányzatnak nem kerül költségbe. A Megállapodásban foglalt 
kötelezettségek betartásával a jövőben is biztosítják a Társulás működését. Átállnak a 
szelektív hulladékgyűjtésre. Az átállás 2013-ban kezdődik és 2015-ben fejeződik be. 
2042-ig van lehetőség a Heves megyei térségeknek, 81 tag önkormányzat szerepel a 
projektben. A Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei 
Regionális hulladékgazdálkodási társulás területén című projekt keretében az üzemeltetési 
koncepció és a Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok alapján, kérik a 
határozati javaslat elfogadását. A teljes anyag 215 oldal, ez e-mailen megtekinthető, a díj 
meghatározás a lakosság részére kedvezőbb lenne. Egy háztartásra jutó éves díj, 2013-ban 
16.771,-Ft, 2014-ben, 18.370,-Ft viszont már 2015-ben 15.300,-Ft-ra esik vissza. 
Támogatjuk-e a bővítést? 
Puskás András képviselő: E mellett marad a PEVIK? 
Tóth Andrásné polgármester: A PEVIK-kel 2014. 09. hóig van szerződésünk, de máshol 
mindenhol magasabbak a fizetendő díjak.  
Puskás András képviselő: Ebben a programban szerepel a szelektív gyűjtés? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, ebben a programban szerepel, a működést a Társulásnak 
kell biztosítania. 
Gál István képviselő: Hát, igen, a mostani tárolók előbb-utóbb betelnek 2020-ig, legyen 
benne sikerünk.  
Tóth Andrásné polgármester: Így beindulhatna az újrahasznosítás. 
Grósz Ilona alpolgármester: Nemrég a hegyen voltam, de már megint tele van szeméttel. 
Ökrös Imre képviselő: Mindenkinek fizetni kell a szemétszállításért, viszont van olyan 
lakos, ahol csak havonta 1 alkalommal telik meg a kuka, neki miért kell annyit fizetni-e, mint 
akinek minden héten szállítják. Miért nem fizethetnek ők kevesebbet? Megnéztem, 3 
alkalmazottal szállítanak, megjegyezhetnék, honnan hányszor viszik el a szemetet. Így 
mérsékelni kellene a díjat. 
Puskás András képviselő: Tarnaleleszen a nyugdíjasok a felét fizetik a szállítási díjnak, 
mikortól lenne ez, amit megszavazunk? 
Tóth Andrásné polgármester: a PEVIK kéri a legkevesebb összeget. Amit meg kell 
szavazni 2015-től lépne életbe. 
Gál István képviselő: Nálam előfordult az is, hogy félig volt a kukám és nem vitték el. 
Tóth Andrásné polgármester: Jelezni kell feléjük, mert tegnap, pl. összetörtek egy kukát. 
Puskás András képviselő: Azért is háborognak a lakosok, hogy ki kell vinni a kukákat a köz- 
végére, mikor a ház elől kellene elvinniük. 
Gál István képviselő: Egységesíteni szeretnék a díjat, hogy mindenki egyformán fizessen. 
Grósz Ilona alpolgármester: Azért, nehogy annyit fizessünk, mint pl. Egerbe fizetnek. 
Gál István képviselő: Nem mindegy, mennyi km-re szállítják. 
Puskás András képviselő: Tarnaleleszen zsákos megoldás van, én is szívesen venném ezt a 
megoldást. 
Grósz Ilona alpolgármester: Egerben matricás megoldás van, de itt az sem működik, mert 
leveszik róla, vagy ha esik az eső, leázik. 
Puskás András képviselő: Lomtalanítás? 
Tóth Andrásné polgármester: Ugyan a szerződésben szerepel, de a lakosok részéről nagyon 
sok a hátralék. Akkor fognak lomtalanítani, ha a lakosság többsége legalább befizeti a 
hátralékát. 
Puskás András képviselő: Szelektáljanak. Ne ők döntsék el, ha én fizetek, akkor nyújtson 
szolgáltatást. De, ha kukám sincs, mert megoldom a saját szemetemet, akkor miért fizessek? 
Tóth Andrásné polgármester: A PEVIK-től kaptunk e-mailben egy tájékoztató levelet, 
miszerint változik a lomtalanítás, most Házhoz menő lomtalanítás lesz. Csak az veheti 
igénybe, akinek nincs kommunális adó, illetve hulladékszállítási díj hátraléka. Az ügyfél, az 



ügyfélszolgálaton kitölti a lomtalanítási adatlapot, beadja. Írásban küldik meg az időpontot, 
hogy mikor tudják elszállítani a hulladékot. (Veszélyes hulladékot külön értesítés alapján 
szállítanak.) Évi egy alkalommal vehető igénybe, majd határidőre kell bejelenteni 
településenként. 
Kérdem az Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a hulladékszállítási rendszer 
továbbfejlesztésére, benyújtandó pályázatra a határozati javaslatot elfogadja-e? 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és  
ellenszavazat nélkül elfogadta a A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás pályázatát. 
 

18/2013. (IV.10.) Képviselő-testületi határozata 

Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Heves Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtott „SZILÁRDHULLADÉK-
GAZDÁLKODÁSI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A HEVES MEGYEI 
REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TERÜLETÉN” című KEOP-
1.1.1/B/10-11 pályázathoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 
„SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A 
HEVES MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS 
TERÜLETÉN” című projekt keretében az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, 
és a Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak 
megfelelnek továbbá a Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési 
koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, ismerjük és annak betartását, amennyiben a hatályos 
jogszabályok ezt lehetővé teszik a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállaljuk a 
projekt befejezését követő minimum öt évig. 
 

        Határidő:  folyamatos  
                              Felelős: polgármester 
 
 
Tóth Andrásné polgármester: Amennyiben más kérdés, észrevétel nem merült fel, az ülést 
bezárom. 
 
 
 
                                                           
 
 

Kmf. 
              Tóth Andrásné                                                Dudás Róbert 

       Polgármester Jegyző 
 
 
 
 Grósz Ilona Gál István 
alpolgármester (jegyzőkönyv hitelesítő)  képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)                    
                                                                 Barta Judit 
                                                             jegyzőkönyvvezető  



 
 
 


