JEGYZŐKÖNYV
készült az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék
Kezelési Önkormányzati Társulási Tanács

2019. november 22–én 0830 órakor
megtartott soron kívüli tanácsülésén
Az ülés helye: VKSZ földszinti tárgyaló Veszprém, Házgyári út 1.
Jelen vannak:
Név

képviselt térség

képviselt lakosszám (fő)

Bázsa Botond

Veszprém

Dr. Bóka István

Balatonfüred

28.640

Dorner László

Ajka

62.998

Puskás Ákos

Tapolca

Összes képviselt lakosszám:

115.440

50.328
257.406

Pápa térségi képviselő (képviselt lakosszám: 33.229 fő) jelezte távolmaradását, testületi
ülés időpontegybeesés miatt.
További jelenlévők:
Zbiskó Lászlóné;
Kalocsai Tímea Projekt Megvalósító Szervezet
Farkas László projektvezető
dr. Kovács Gergely jogi szakértő
Meghívottak:
Sövegjártóné Barta Krisztina ügyvezető ÉBH Nonprofit Kft.
Szanyi Szilvia polgármester Balatonfűzfő önkorm.
Lajkó Frigyes Balatonfűzfő önkorm.
Dr. Soós Gábor Balatonfűzfő önkorm. Környezetvédelmi Biz. elnöke
Keil Norbert Balatonfűzfő önkorm.
Mézes József elnök Megújulás - Pelso Régió Egészséges Környezetéért Egyesület
Kontics Mónika Megújulás - Pelso Régió Egészséges Környezetéért Egyesület
Gál Andrea Megújulás - Pelso Régió Egészséges Környezetéért Egyesület
Bázsa Botond: Köszöntötte a jelenlévőket, ezt követően megállapította, hogy a
tanácsülésen négy térségi képviselő jelen van, a képviselt lakosszám 257.406 fő,
megállapította, hogy az ülés határozatképes, a Pápa térségi képviselő távolléte miatt dr.
Bóka Istvánt kérte fel a jegyzőkönyv ellenőrzésére. Ezt követően bemutatta Társulási
Tanács tagjait és a Társulás munkatársait, majd bemutatkozásra kérte fel a
meghívottakat.
A bemutatkozást követően javaslatot tett a megtárgyalandó napirendi pontra.
Tervezett napirendi pontok:
1. a Királyszentistvánon működő hulladéklerakó telephely bezárása
Bázsa Botond: szavazást kért a határozati javaslatról
18/2019. (XI.22.) ÉBRSZHK-TT határozat
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás Tanácsa elfogadja a 2019. november 22-i tanácsülés napirendi pontjait.
Határidő: azonnal
Felelős: Társulási Tanács elnöke
A Szavazás eredménye:

szavazatszám:
Igen:
140
Nem:
0
Tartózkodott:
0
a határozat egyhangúlag elfogadva

lakosszám (fő)
257.406
0
0

1. a Királyszentistvánon működő hulladéklerakó telephely bezárása
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 126/2019.(10.07.) Kt.
határozatában (1. sz. mellékletként csatolva) kezdeményezte ezen napirendi pont
megtárgyalására rendkívüli Társulási Tanács ülés összehívását.
A tárgyban előterjesztés nem készült, a kezdeményező meghívott képviselője az ülésen
ismerteti javaslatait.
A Megújulás - Pelso Régió Egészséges Környezetéért Egyesület képviselői hasonló céllal
felkeresték Veszprém MJV polgármesterét és a Társulási Tanács tagjait, akiktől ígéretet
kaptak arra, hogy rendkívüli tanácsülésen döntés születik a 2019. szeptember 26-i
egyeztetésen kezdeményezett munkabizottság létrehozásáról.
A tárgyban előterjesztés nem készült, a kezdeményező meghívott képviselője az ülésen
ismerteti javaslatait.
Dr. Bóka István: jelezte, hogy megszavazta ugyan a napirendet, de a határozati
javaslatban szereplő 2. számú melléklet hiányában, ami nem volt része a kiküldött
előterjesztésnek, nem tárgyalható a napirend.
Farkas László: elmondta, hogy a munkacsoport kezdeményezője az egyesület volt,
azonban az egyesülettől írásbeli anyagot nem kaptak, ezért nem került a melléklet az
előterjesztéssel kiküldésre.
Kontics Mónika: nem kaptak kérést arra, hogy írásbeli anyagot küldjenek. Véleménye
szerint a Tanácsnak, amennyiben úgy gondolja, hogy szakembereket von be a saját
munkájába, a döntéseibe most arról kellene dönteni, hogy lesz ilyen munkacsoport. A
munkacsoport tagjairól később születhet döntés.
Dr. Bóka István: szerinte a munkacsoport létrehozásával elvi szinten mindenki
egyetért, ahogy korábban érzékelte és Porga polgármester úrral folytatott egyeztetése
során kiderült. Szerinte a munkacsoport működésének jogi kereteit kell tisztázni. Milyen
szervezeti rendszerben fog működni, ki lesz a költségviselő, milyen módon oszlik meg a
költségviselés, mire lesz jogosultsága, mik a működésének a szabályai.
Szanyi Szilvia: a társulás tagjai közül néhány település érintett a telep környezeti
hatásaival a többi tag, pedig a szolgáltatást igénybe veszi. Nem gondolja, hogy a
munkacsoport költségeit azoknak kellene fizetni, akik a negatív hatásokkal érintettek.
Kontics Mónika: a szeptemberi találkozón tettek javaslatot a munkacsoportra, ahol
ígéretet kaptak annak létrehozására. A most elhangzottak már akkor is felmerültek, csak
időközben ezek a kérdések nem lettek tisztázva. Az egyesülethez nem érkezett sem
javaslat, sem kérés, hogy tegyenek javaslatot a munkacsoport működésére. A mai napon
elég, ha határozat születik egy ilyen munkacsoport létrehozásáról.
Farkas László: a szeptember 26-i egyeztetésen a munkacsoport létrehozását önök
javasolták, a kezdeményezőnek kell az általa javasolt munkacsoport működésére
javaslatot tenni.
Dr. Soós Gábor: szeptember 26-án konkrétumok hangzottak el, az alapján nem
gondolja, hogy a munkacsoport működését nekik kellene kidolgozni. Csak a társulás
keretei között való működést tartja elképzelhetőnek, mert a legtöbb dokumentum,
szervezeti ismeret máshol nincs meg.
Dr. Bóka István: javaslatot tett egy előkészítő bizottság létrehozására, amelynek tagjai
a Társulás elnöke, Balatonfűzfő polgármestere, és a Pelso egyesület elnöke, akik
jogászok bevonásával készítsék elő a munkacsoport működésének szervezeti kereteit. A
munkacsoport célja, hogy a királyszentistváni telep jövőbeni sorsát kezelje, vizsgáljon
meg minden lehetséges alternatívát, amivel hosszútávon a negatív hatások
megszüntethetők.
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Mézes József: egyetért a javaslattal és a célokkal.
Szanyi Szilvia: szintén egyetért a javaslattal és a vázolt célokkal.
Dorner László: egyetért a javaslattal, hogy jöjjön létre egy ad hoc bizottság az említett
összetétellel, aminek feladata a munkacsoport működési szervezeti kereteire vonatkozó
TT előterjesztés elkészítése, amiről a Társulási Tanács lesz jogosult dönteni.
Dr. Soós Gábor: az elhangzott javaslathoz határidő meghatározását kérte.
Bázsa Botond: a tagokkal az időpontokat egyeztetni kell. Kinek, hogy engedi az ideje
rendelkezésre fog állni, de minden fél érdekelt az előrehaladásban.
Dr. Bóka István: két dologban kell egyezségre jutni, az egyik mi az a közeli, vagy
távlati cél, amire a munkacsoportot létrehozzuk. A másik, hogy milyen szervezeti
egységben fog működni.
Bázsa Botond: szavazást kért a határozati javaslatról
19/2019. (XI.22.) ÉBRSZHK-TT határozat
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás Tanácsa ad hoc jelleggel előkészítő bizottságot hoz létre, amelynek tagjai a
Társulás elnöke, Balatonfűzfő város polgármestere és a
Megújulás - Pelso Régió
Egészséges Környezetéért Egyesület elnöke, feladata a munkacsoport létrehozásának
előkészítése, a munkacsoport céljait és a működés szervezeti kereteit tartalmazó tanácsi
előterjesztés elkészítése.
Határidő: azonnal
Felelős: Társulási Tanács elnöke
A Szavazás eredménye:
szavazatszám:
Igen:
140
Nem:
0
Tartózkodott:
0
a határozat egyhangúlag elfogadva

lakosszám (fő)
257.406
0
0

Bázsa Botond: megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.
Készítette:

Farkas László

k.m.f.
Hitelesítette:

Ellenőrizte:

dr. Bóka István

Bázsa Botond
elnök
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