
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

 

 
Szám: EPL/23-1/2020. 
 

 
 
 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

2020. január 29-i  
ülésére  

 

 

Tárgy: Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék 
Kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről    

 

Előadó: Fiskál János polgármester 

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat 

Szavazás módja: egyszerű többség 
 

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Tárnoki Renáta Sára képviselő-
testület és társulási referens  

 
   
Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: 
  
   
 
                                                                   dr. Dénes Zsuzsanna  
      irodavezető, jegyzői főtanácsadó 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

- 2 - 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. 
pontja alapján a helyi önkormányzatok társulásainak tagjai évente beszámolnak 
képviselő-testületeiknek a társulás működéséről. 
 
Önkormányzatunk tagja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulásának (a továbbiakban: ÉBRSZHKÖ 
Társulás). 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 61/2005. (X. 27.) Kt. számú 
határozatával döntött az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék 
Kezelési Konzorcium megszűnéséről és egyúttal az ÉBRSZHKÖ Társulásban való 
részvételről.  
 
Az azóta eltelt időszak alatt, a képviselő-testület – ÉBRSZHKÖ Társulással 
kapcsolatban – a következő döntéseket hozta: 
 
36/2007. (V. 31.) Kt. számú határozat 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség 
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 
módosított alapító okiratát és társulási megállapodását 2007. június 1-jei 
hatállyal az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fiskál János 
polgármestert a módosított alapító okirat és a társulási megállapodás 
aláírására. 

 
4/2008. (I. 31.) Kt. számú határozat 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség 
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa által 
hozott 24/2007. (X. 19.) ÉBRSZHK-TT számú határozatban foglaltak szerint a 
társulási megállapodás módosítását jóváhagyja. 
 
31/2008. (IV. 15.) Kt. számú határozat  

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a hulladékgyűjtő sziget 
létesítését szabályozó 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet 5-7. §-ának és az 
elhelyezés célszerűségének figyelembevételével – az Eplény 1 hrsz-ú, Eplény, 
Veszprémi utca 43. számú ingatlan melletti önkormányzati tulajdonú 
beépítetlen területen belül, a helyszínrajzon megjelölt részen (a szomszédos 
ingatlanon már meglévő raktár és támfal vonalában), engedélyezi a 
hulladékgyűjtő sziget kialakítását. 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
1./ pontban megjelölt ingatlanon 6,00 m x 1,55 m hasznos területre, 9,30 m2 
burkolt felülettel a közterület-használati engedély az Észak-Balatoni Térség 
Regionális Települési Szilárd-hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (8200 
Veszprém, Házgyár u. 1.) részére kiadásra kerüljön. 
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32/2008. (IV. 15.) Kt. számú határozat 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség 
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulási 
Megállapodás V., ezen belül V./1 a) pontjának kiegészítését – a 19/2008 (III. 
12.) ÉBRSZHK-TT határozatnak megfelelően – az alábbiak szerint elfogadja: 
Tagok rögzítik továbbá, hogy bármely tag által a fejlesztés, beruházás 
vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: székhely önkormányzat) 
a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) 
benyújtására jogosult.  
Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt 
fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat 
kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi 
székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) 
nyújtson be. 

2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozat kivonatot az 
ÉBRSZHK Társulási Tanácsnak küldje meg. 

 
6/2009. (II. 12.) Kt. számú határozat 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség 
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, a Társulás 
működési területén található felhagyott, illetve bezárásra kerülő lakossági 
kommunális hulladéklerakók rekultivációjára a Környezet és Energia Operatív 
Program KEOP-2.3.0. számú, „Települési szilárdhulladék lerakókat érintő térségi 
szintű rekultivációs programok elvégzése” elnevezésű intézkedésére benyújtandó 
pályázathoz a településre jutó önrészt nem kívánja biztosítani. 
A képviselő-testület álláspontja szerint a fent megnevezett pályázathoz szükséges 
saját forrást azon településeknek kell vállalniuk, akik az érintett hulladéklerakókat 
üzemeltetik. 
 
10/2009. (III. 9.) Kt. számú határozat 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Rendszerre vonatkozóan a következő döntést hozza: 

1. Elfogadja az üzemeltetési költségek megállapítására vonatkozó alapelveket, 
azokat a helyi szabályozásában figyelembe veszi. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási 
Megállapodásnak, az üzemeltetési elvekről készült kiegészítését, az 
Önkormányzat képviseletében aláírja. 

3. Összhangban az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsának 43/2008. (XI. 21.) ÉBRSZHK-TT 
számú határozatával, meghatalmazza a Társulás Tanácsát, hogy a 
hulladékgyűjtésére és szállítására vonatkozóan is lefolytassa a közbeszerzési 
eljárást. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenlegi 
közszolgáltatói szerződés lejártát követően, a Társulás által lefolytatott 
közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Közszolgáltatóval közszolgáltatói 
szerződést kössön. 
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76/2010. (IX. 9.) Kt. számú határozat 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség 
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Alapító 
Okiratának a Társulási Tanács 28/2010. (VII. 15.) ÉBRSZHK-TT határozatával 
kezdeményezett módosításait, az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint, 
elfogadja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a módosításokat tartalmazó egységes 
szerkezetű Alapító Okirat aláírására és a Társulásnak történő megküldésére. 

 
52/2012. (VI. 21.) határozata 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2012. 
július 1. napjától a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 9/2010. (V. 27.) önkormányzati rendeletében 
meghatározott legmagasabb szolgáltatási díjak kerüljenek alkalmazásra, 
tekintettel a Királyszentistváni központi telep 2012. július 1. napjától való 
üzemszerű működésének megkezdésére. 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, 
hogy jelen döntésről értesítse az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsát, valamint a 
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-t. 

 
43/2013. (V. 30.) határozata 
az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának, a Társulási Tanács 
13/2013. (IV. 26.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett 
módosításának az elfogadásáról 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség 
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács 13/2013. (IV. 26.) ÉBRSZHK-
TT határozatával kezdeményezett módosításait elfogadja. 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozatot 
tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak megküldje. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja. 

 
106/2013. (X. 31.) határozata 
az  Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer eszközbeszerzésekkel 
történő fejlesztéséről KEOP 1.1.1/c/13-2013-0010 kódszámú projekt 
keretén belül pályázat támogatásáról 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Az Észak-
balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP 
1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C/13-2013-
0010 kódszámú pályázat megvalósítását támogatja. 

2. Az önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 pályázathoz e határozatával 
igazolja, hogy a közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció 
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alátámasztásához nyújtott, és a Megvalósíthatósági Tanulmányban 
feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a 
határozat mellékletét képező Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott 
Üzemeltetési Koncepciót ismeri és elfogadja. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az Észak-balatoni 
Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulást 
értesítse. 

 
Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza az ÉBRSZHKÖ Társulás 2019. évi 
tevékenységéről szóló dokumentumot. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2020. január 20. 
 

 
Fiskál János  
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2020. (I. 29.) határozata 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Észak-Balatoni 
Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2019. 
évi tevékenységéről” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:  
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség 

Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, 
elfogadja. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a társulás elnökét 

tájékoztassa. 
 
 
Felelős:  Fiskál János polgármester  
Határidő:  2020. február 3. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
 

Eplény, 2020. január 29.  
 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

Dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 


