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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Katafa 
23-14/2013. szám 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 30-án 
(kedden) 9.00 órakor a Katafa, Kossuth u. 30. szám alatti önkormányzat ingatlanban 
megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester,  

 Papp Gyula alpolgármester, 
 Magyar Jánosné képviselő, 
Agg Tibor képviselő. 
Kertész László képviselő, 
 

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van:  Aggné Kovács Ildikó jegyző 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitotta. Napirendnek az alábbiakat 
javasolja, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– elfogad a következők szerint: 
 
Napirend: 
 

1. A hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés felmondása.  
 

Napirend tárgyalása: 
 
1.napirendi pont: 
 

A hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés felmondása. 
 

Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés útján biztosítja. A szolgáltatás működtetése kötelező feladat. Hivatkozva a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. § (5) bekezdésére, mely szerint: „Ha a 
törvény hatálybalépésekor működő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó 
szervezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel a (4) bekezdésben meghatározott 
határidőn belül nem rendelkezik, a települési önkormányzat a (4) bekezdésben meghatározott 
határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 6 hónapos 
határidővel felmondja. .....”. Javasolja az Önkormányzat és a MÜLLEX-KÖRMEND 
Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. között fennálló hulladékszállítási közszolgáltatási 
szerződés 2013. december 31. napjával történő felmondását. A 2013. év második felében 
pályázati eljárást követően választja ki a Képviselő-testület 2014. január 1-től a 
jogszabályoknak megfelelő közszolgáltatót a feladat ellátására. 
 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza: 
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46/2013.(VII. 30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Katafa községi önkormányzat képviselő-testülete megbízza 
Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármestert, hogy a MÜLLEX-
KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. (9900 
Körmend, Rákóczi u. 5. I./1.) –vel kötött hulladékszállítási 
közszolgáltatási szerződést 2013. december 31. napjával 
felmondja, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
90. § (5) bekezdésére alapján. 
 
Felelős: Gérnyiné Hajba Erzsébet 
Határidő: folyamatos 
 

 
Több napirendi pont, kérdés hozzászólás nem lévén az ülést a polgármester 9.15 órakor 
bezárta. 
 

K. m. f. 
 

 
 Gérnyiné Hajba Erzsébet Aggné Kovács Ildikó 
 polgármester jegyző  


