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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült:  

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDI-JOGI-
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2018. június 27-én megtartott n y í l t ,  s o r o n kívüli  ülé-
sén a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 
 

 
Jelen vannak:  

Szöllősi János 
Dr. Bakos Beáta 
Baginé Gavaldik Lívia 
Karkusné Dósa Zsuzsanna 

4 fő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
    
 Lovász Imre   jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Major Ferencné   alpolgármester 
  
 
Szöllősi János levezető elnök: sok szeretettel köszönti a bizottsági tagokat és a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja közül 4 fő jelen van, Seresné Lados Éva elnök előre jelezte 
távolmaradása okát, felkérte az ülés levezetésére. Baginé Gavaldik Líviát felkéri a jegyzőkönyv 
hitelesítésére. 

Szöllősi János levezető elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Baginé Gavaldik Líviát jegyző-
könyv hitelesítőnek. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határo-
zatot hozza: 
 
307/2018.(VI.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
ság a 2018. június 27-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági ülésen Baginé Gavaldik Líviát 
jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

Erről értesül:  
 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 

  
Szöllősi János levezető elnök Az írásbeli meghívót mindenki megkapta. A meghívóban egy napi-
rendi pont szerepel, kívánják-e módosítani, vagy új napirendi ponttal kívánják-e kiegészíteni azt?   

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Szöllősi János levezető elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az 1 nyílt napirendi pontból álló 
napirendet, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot 
hozza: 
 
308/2018.(VI.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
Napirend elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
ság a 2018. június 27-i soron kívüli ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:     



 3 

 
 N a p i r e n d: 
 
1./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos fel-

adatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer át-
alakításáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 
 Erről értesül:  

 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 
 
1. N A P I R E N D I     PONT 

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok 
teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 
Szöllősi János levezető elnök: az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Bertalanné Drávucz 
Katalin polgármestert, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a napirendi pontot. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Köszöni a lehetőséget, átadja a szót Lovász Imre jegy-
zőnek. 

Lovász Imre jegyző: Köszönti a bizottság tagjait. A hulladékgazdálkodás kötelező önkormányzati 
feladat. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat ezt a kötelező feladatot átruházta a Regio-Kom 
Társulásra, amely ezt az önkormányzati feladatot ellátja. A feladatellátásra meghatározott cégeket 
lehet igénybe venni, államilag határozzák meg, hogy mely cégnek adják meg ezt az engedélyt. Ko-
rábban ezt a feladatot a NÜVI végezte, majd ezt követően a Regio-Kom Kft. átvette a feladatellá-
tást, január 1-től pedig létrehoztak kft-ket és egyéb gazdálkodási szerveket, amelyek a feladatot 
elláthatják. A Jászság területén a Szelektív Nonprofit Kft-t hozták létre. Az előterjesztés arról szól, 
hogy fel kellene hatalmazni a Tárulást annak érdekében, hogy megköthesse a szükséges megállapo-
dásokat ahhoz, hogy a Szelektív Nonprofit Kft. a kötelező önkormányzati feladatot elláthassa. Így 
például a hulladéktörvény alapján kötelező a Társulásnak átadnia a hulladékgazdálkodási létesítmé-
nyeket a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához, valamint üzletrészt szerezne a Társulás a 
Szelektív Nonprofit Kft-ből. Ehhez szükséges, hogy az üzletrész átadási szerződést megkösse, így 
egy felhatalmazást kapna, szükséges továbbá a létesítő okirat módosítása. Ezen kívül bérleti szerző-
dést kötne a közszolgáltatóval a Társulás, amelyhez a felhatalmazást kérik. A korábbi hulladékgaz-
dálkodási szolgáltatást megszüntetné a Társulás.  

Szöllősi János levezető elnök kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos anyaggal, vagy 
az elhangzottakkal kapcsolatban? 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Szöllősi János levezető elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesíté-
sét és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakítását az előterjesztésben 
foglaltak szerint, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő hatá-
rozatot hozza: 
 
308/2018.(VI.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok telje-
sítésére és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakítására 
 




