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Készült: 2010. december   31-én de.10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
képviselőtestületi ülésről. 
Jelen vannak: Medve István polgármester, Józsa Zsolt József  alpolgármester, Gál 
Tiborné , Dr. Ködmön Levente Gergely , Juhász Dávid, Medve Éva képviselők (6  fő)  
 
Igazoltan távol maradt: Szabó Margit  
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Balázs László jegyző, 
                                                        Bangó Lászlóné CsCKÖ elnök 
                                                                                                              
Medve István polgármester: 
 
Köszönti a képviselőtestület tagjait és a tanácskozási joggal megjelentet. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 képviselő 
közül 6 fő  megjelent. 
Javasolja a képviselőtestület tagjainak, hogy a mai ülésen az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalják meg: 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a napirendi pontra tett 
javaslatra az alábbi határozatot hozza: 
 
95/2010.(XII.31.)önkorm. képv.test. határozat: 
 
1./ Napirend elfogadása 
     Előadó :Medve István polgármester 
 
2./ 2011.évi szemétszállítási díj meghatározása 
     Előadó :Medve István polgármester 
 
 
2.napirendi pont tárgyalása: 
 
Medve István polgármester: 
 
Ismerteti  a képviselőtestület tagjaival ,  a 2011.évi hulladékszállítási díjak 
megállapítása tárgyában a díjakkal kapcsolatos új indítványt ,amellyel a szolgáltató 
AVE kereste meg az önkormányzatot. Kéri, hogy azt a testület tagjai véleményezzék. 
Sajnos az éves emelés ismét bekövetkezett de a tárgyalások eredményeként a 70 
%-os díjemelést sikerült 30 %-osra mérsékelni. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy a 
település összes utcájára kiterjesztették a szemétszállítást. Így azon hét utcára is, 
ahol eddig a szolgáltató nem szállított. Ezen utcákban a szemétszállítást a még 
megközelíthető szomszéd utcákban kihelyezett gyűjtőedényekkel oldják meg. 
Javasolja ezen díjtételek elfogadását, mivel további csökkentésre már nincs 
lehetőség. 
 



 
 
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadja el a jegyzőkönyv 
1. sz.mellékletét képező 14/2010.(XII.31.) rendeletet  a települési szilárd hulladék 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi 
közszolgáltatása tárgyában kiadott 14/2003.(XI.27.) helyi rendelet 
módosításáról. 
 
Medve István polgármester: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselőtestületi ülést 10.30 
órakor befejezettnek nyilvánítja. 
 
 

Kmft. 
 

 
 
                Medve István                                                                 dr.Balázs László 
                polgármester                                                                          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Csány község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010.12.31-én megtartott 
üléséről készült jegyzőkönyv 1.sz. melléklete 

 
 

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
14/2010.(XII.31.) RENDELETE 

  
a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és 
ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatása  

tárgyában kiadott 14/2003.(XI.27.)helyi rendelet módosításáról. 
 
 

Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 8. 
§ 1. és 2. bekezdésében meghatározott önkormányzati feladatkörre tekintettel - a 
települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett 
kötelező helyi közszolgáltatás megvalósulása érdekében a következő rendeletet 
alkotja : 

 
                                                          1.§  

                                                             
Csány község Önkormányzatának Képviselőtestülete  14/2003.(XI.27.) rendelete 
1.sz.mellékletének helyébe az alábbi melléklet lép: 
 
1.sz.melléklet: díjtáblázat 
lakásonként a 2011.évi díjtétel egy gyűjtőedényt figyelembe véve  - 110-120 liter  
Ez negyedévente     : 5687 Ft/gyűjtőedény 
Évente                      : 22750  Ft/gyűjtőedény 
lakásonként a 2011.évi díjtétel egy gyűjtőedényt figyelembe véve  - 50-60 liter  
Ez negyedévente    : 4728 Ft/gyűjtőedény 
Évente                     :18915 Ft/gyűjtőedény 
 
Ezen összeg lakásonként egy gyűjtőedényt figyelembe véve heti egyszeri 
szemétszállításra lett meghatározva. 
                                                                2. § 
Ez a rendelet 2011.január 1-től lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Csány 
község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2009.(XI.24.) rendelete „A 
települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 
szervezett kötelező helyi közszolgáltatása tárgyában kiadott 14/2003.(XI.27.)helyi 
rendelet módosításáról”. 
 
Csány,2010.december 31. 
 
 
 
 



 
                                     Medve István                             dr. Balázs László 
                                     polgármester                                      jegyző 
 
 


