307
Készült: Nyírbogdány Község önkormányzata képviselő-testületének 2014. december 21-én
tartott közmeghallgatásáról.
Jelen vannak:
Balogh Tibor polgármester
Buzák Zsolt
Lisovszki Tamás
Hajzerné Oláh Ildikó
Terdik Tibor
Támba Borbála
Szitár Emese képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Szentpéteri Szabolcs jegyző
5 fő állampolgár
Jegyzőkönyvvezető:
Juhász Sándorné köztisztviselő
Balogh Tibor polgármester:
Köszöntötte a képviselő-testület tagjait valamint a közmeghallgatáson megjelent lakosságot.
Megállapította, hogy a közmeghallgatás ülése határozatképes, mivel a 7 tagú testületből mind
a 7 fő megválasztott képviselő jelen van.
Javasolta a közmeghallgatás meghívójában szereplő napirend megtárgyalását.
A képviselő-testület a javasolt napirend megtárgyalását 7 igen szavazattal elfogadta.
Napirend ( 1. tsp. ):
Tájékoztató Nyírbogdány községben az elkülönített hulladékgyűjtés
bevezetéséről.
Előadó: Balogh Tibor polgármester
Balogh Tibor polgármester:
Tájékoztatom a közmeghallgatáson megjelenteket, hogy a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 2015. január 1. napjától változik.
2015. január 1-től a helyi közszolgáltatás keretében kötelező az elkülönített hulladékgyűjtés.
Ezen törvény 39.§(1) bekezdés alapján az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén
képződő települési hulladékot elkülönítetten gyűjti , és azt a közszolgálatainak rendszeres
időközönként átadja. Ugyanezen törvény alapján a változásról az önkormányzatnak
közmeghallgatás keretén kell a változásról tájékoztatni a lakosságot.
A hulladékok külön gyűjtésére a szolgáltató biztosít zsákokat, de az önkormányzat is tud adni
ha valakinek szüksége van zsákra.
Az elszállítás időpontjairól a lakosságot fogja tájékoztatni, még nem áll rendelkezésére
információ a jövő évi időpontokat illetően. A Bogdányi Híradóban és a honlapon is fel lesz
tüntetve az elszállítás időpontjai.
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Lisovszki Tamás:
Ha már kötelező lesz a hulladék szelektív gyűjtése, akkor jobban oda kell figyelmi a cserezsák
kihelyezésére is, ne a szél hordja szét.
Talián János:
Mi a kommunális és mi a szelektív hulladék? Mire kell akkor fizetni a hulladékszállítási díjat?
Balogh Tibor polgármester:
A kommunális hulladékba például a papír zsebkendőtől a pelenkáig tartoznak a hulladékok.
Vélhetően még nem lesz szankciója, de a későbbek során már lehet, hogy valamilyen
hátulütője lesz annak, ha valaki nem alkalmazza a különgyűjtést akár bírság stb.
Szitár Emese képviselő:
Törvényi előírás a díjfizetés, ezzel nem lehet mit kezdeni, meghozták ezt a törvényt amit
alkalmazni kell.
Ha véletlenül nem kerül elszállításra a hulladék, jelezni kell és vissza fognak érte menni, ha
még nem értek vissza a központba. Ha mégsem szállítják el, annak biztos meg van az oka pl.
ha tele van földdel akkor nem fogják elvinne erre sajnos számítani kell. A cég a szelektív
hulladék elszállításának időpontjáról a lakosságot fogja tájékoztatni.

Több napirendi pont nem volt a polgármester az ülését bezárta.

k.m.f.t

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző
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Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 21. napján
megtartott közmeghallgatásáról készült

JEGYZŐKÖNYVE
a.) Tárgysorozat

Tárgysorozat

1./ Tájékoztató Nyírbogdány községben az elkülönített hulladékgyűjtés bevezetéséről.
Előadó: Balogh Tibor polgármester

Nyírbogdán y, 2014. december 31.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

