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JEGYZŐKÖNYV KIVONAT 

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. december 12-i 

nyílt testületi üléséről, mely egyben az önkormányzati törvény szerinti közmeghallgatás is volt 

 

„ 

6)napirend: Beszámoló azon társulások működéséről, melyekben az önkormányzat részt vesz (2011.évi 

CLXXXIX. törvény 93. § 14.pont) 

Óber Andrea polgármester: Mint Önök is tudják, két társulásnak vagyunk tagjai, a Közép-duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak és a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulásnak. 

Ez utóbbi tagsággal oldjuk meg az orvosi ügyelet biztosítását. A társulásban a kötelező feladatellátás 

megoldása miatt vagyunk bent. 

Az utóbbi időszakban a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2 ülésén is részt vettünk, jómagam, 

illetve Molnár Dezső alpolgármester úr. 

A Közép-duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén pedig 

delegáltunk, Móricz Veronika képviselő asszony vett részt. 

Megkérem Molnár Dezső alpolgármester urat, valamint Móricz Veronika képviselő asszonyt, hogy 

röviden ismertessék az ülések témáit. 

Móricz Veronika képviselő: KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsába delegált: 

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Lakosság! A közelmúltban a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alakuló ülésén vettem részt. Ez a társulás 2006-ban 

alakult, 5 megye 144 település, önkormányzat egy-egy tagot delegált. A napirendi pontok között szerepelt 

a társulási tanács elnökének és alelnökének, a felügyelő bizottság tagjainak, valamint az operatív tanács 

tagjainak megválasztása. 74 önkormányzati delegált tag volt jelen, mindegyik témában megvoltak a jelölt 

tagok. A társulási tanács elnöke eddig a Székesfehérvári alpolgármester volt, aki elhalálozott. Most Cser-

Palkovics András Székesfehérvár polgármestere került megválasztásra, ő lett a társulási tanács elnöke, ez 

a döntéshozó szerve ennek a tanácsnak. Ennek a társulásnak a célja egy integrált hulladákgazdálkodási 

rendszer létrehozása és, hogy az ehhez szükséges pénzügyi, gazdasági és jogi feltételeket biztosítsa. 

Tavaly pályázaton elnyert pénzből 2 új komplex hulladékkezelő központ, hulladékudvar épült, 89 jármű, 

illetve több 10 000 edényzet beszerzése történt. Várhatóan 2020. év végére Sárszentmihályra is eljutnak a 

két kukás rendszernél a második szelektív hulladékgyűjtő edényzetek, melyeket a szolgáltató biztosít. 

Ebben a társulásban nem csak a mi szolgáltatónk a Vertikál, hanem a Depónia, a Duna-Tiszaközi, 

valamint az Oroszlányi hulladékszolgáltató is benne van, ez 5 megyét érint. 

Óber Andrea polgármester: Köszönjük a beszámolót. 

Molnár Dezső alpolgármester, Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsába delegált: 

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Lakosság! A kistérségi társulás esetében a háziorvosi és a 

gyermekorvosi ügyeleti ellátásról van szó. Ez értelem szerint költségbe kerül településünknek is, 

mindenki fizet egy létszámarányos részt. Ebből próbálják működtetni ezt a hálózatot. Jelen pillanatban 22 

település a tagja.  Polgárdi működtet egyedül egy ilyen ügyeleti rendszert, akik meghívtak bennünket, 

hogy csatlakozzunk hozzájuk és lépjünk ki a jelenlegiből. Ezt mi nem tartottuk érdemesnek, egyrészt 

közlekedési szempontok miatt, másrészt Székesfehérvárhoz kötődnek az emberek, s inkább ott keresik az 

orvosi ellátásnak a lehetőségét. Így továbbra is tagjai maradunk ennek a társulásnak, s a jövő évi díjakról - 

mivel a háziorvosok, az ápolók és a gépkocsivezetők béremelést, illetve fejlesztéseket szeretnének - még 

tart az egyezkedés. A fogorvosi ügyelettel foglalkozik még részben a tanács, természetesen nem önállóan, 

mert arra külön szervezet is van. Itt gyakorlatilag a településen megoldott az ellátás, az orvosok egymást 

helyettesítik, így ezzel probléma nincs. 

Óber Andrea polgármester: Köszönjük a beszámolót. Észrevétel testületi tagok, lakosság részéről van-

e. Igen, tessék, megadom a szót. 



Ikt.szám: 4109 - 1/2019 

2 
 

Gulyás Lajos helyi lakos: Köszönöm szépen. Miután két témát is érintettünk, mindkét témához hozzá 

kívánok szólni. A hulladékgazdálkodás kapcsán, szeretném megemlíteni és felhívom az önkormányzat 

figyelmét, hogy nem igazán működik és nem jó a jelenlegi rendszer. A korábbi rendszer, amikor évi két 

alkalommal volt lomtalanítás, azt megfelelőnek találjuk. Legalább egy alkalommal jó lenne visszaállítani, 

még, ha a lakosság részéről némi anyagi vonzata is van, mert a jelenlegi rendszer nem igazán működik és 

nem jó. Ez a meglátásom ezzel a témával kapcsolatban. 

A házi orovosi rendszerrel kapcsolatban pedig, ha már ennek a kérdése felmerült, a mi meglátásunk – a 

nyugdíjas klub és az idősek részéről az a vélemény –, hogy nem megfelelő Sárszentmihályon az orvosi 

ellátás. Nem tudom, hogy hány órás szerződés van jelenleg a Nikolényi Bt-vel, de úgy tűnik, hogy 

amennyi van az rendkívül kevés. Jelenleg minden egyes rendelésnél zsúfoltság van a rendelőkben, nem 

sikerül rendelési idő végére befejezni a rendelést. Negatív hangokat is hallunk, miszerint rendelési idő 

vége előtt bezárják a kaput, vagy elküldik a később érkezőket. Késve érkezik a háziovos. Természetesen 

én azt megértem, hogy Székesfehérváron ügyel, ott is van rendelési idő csúszás. Azonban úgy vélem, 

hogy ezt felül kell vizsgálni, mert többé-kevésbé a jelenlegi rendelési idő akkor került megállapításra, 

mikor Sárszentmihály lakosságának száma 2 200 fő körül volt, ma tudomásom szerint 1000 fővel több. 

Tehát ennek megfelelően egyharmadával növelni kellene a rendelési időt ahhoz, hogy valamelyest 

normálisnak lehessen tekinteni. Köszönöm szépen. 

Óber Andrea polgármester: Köszönjük szépen. Természetesen mindkét felvetést meg fogjuk tárgyalni. 

Móricz Veronika képviselő: Én szeretnék reagálni a hulladékgyűjtéssel kapcsolatban. Új szabályozás 

van, a szelektív gyűjtésnél is házhoz menő gyűjtés van és a lomtalanításnál is, ami azt jelenti, hogy 

minden lakos igényelheti egy évben egyszer.Tehát nem az van, hogy kipakol az egész falu, hanem akinek 

igénye van rá, az telefonál és a kommunális hulladékgyűjtés napján elviszik tőle. 

Gulyás Lajos helyi lakos: Köszönöm szépen, igen én ezt tudom, de, ha Budapesten megfelelő az a 

megoldás, hogy egy kerület egy adott napon kipakol, akkor Sárszentmihálynak is megfelelő volna. Ön 

talán jobban tudja, hogy hányan igényelték ezt a házhoz menő lomtalanítási akciót Sárszentmihályon, 

holott az én tapasztalatom és értesülésem szerint sokkal több helyen lenne rá szükség, hogy egy helyen, 

egy időben kipakolhassanak. Most a napokban olvastam egy újságcikket, amely arról szólt, hogy gond az, 

miszerint bizonyos személyek lomtalanítási napokon széttúrják a szemetet, de amit abból kivesznek – 

fejtegeti az újságíró – az egy újrahasznosítás. Tehát nem kárba megy, nem ellopják, hanem 

újrahasznosítják azt, ami nekem felesleges. 

Még a hulladékgyűjtéssel kapcsolatban szeretném kifejteni, hogy a zöld hulladék elszállításához a 

Vertikál biztosít nylonzsákot. Kérdezem én, hogy Sárszentmihályon élő sok idős embertől, akik szeretnék 

összegyűjteni a zöld hulladékot, hányan mentek el Polgárdiba zsákért. 

Móricz Veronika képviselő: Kevesen. 

Gulyás Lajos helyi lakos: Ennek a megoldására is jó lenne valamit kitalálni, hogy ne kelljen érte menni, 

ha már egyszer szeretné a Vertikál, hogy lebomló zsákba tegyük ki a zöld hulladékot, akkor biztosítsa, ne 

nekünk kelljen érte menni. 

Móricz Veronika képviselő: Beszéltem ez ügyben a vezetőséggel és arról tájékoztattak, hogy a 

szolgáltató nem köteles egyébként zsákot biztosítani. 

Gulyás Lajos helyi lakos: Én azt értem, hogy nem köteles biztosítani, de tudomásom szerint minden 

hulladékgyűjtő, így a Vertikál is azért gyűjtené a zöldhulladékot, mert komposztálná, amit később 

értékesítene. Tehát, ha hasznot remél az én általam összegyűjtott zöld hulladékból, akkor áldozzon rá, 

hogy adjon legalább havonta egy, vagy félévente 5 zsákot, annak ellenére, hogy neki nem kötelező. Ehhez 

a hulladékgazdálkodónak is alkalmazkodnia kellene, nem csak a hasznot lesni. 

Móricz Veronika képviselő: Ebben a kérdésben is egyéb szabályozások lettek, mióta bejött a nemzeti 

hulladékgazdálkodó szervezet. 

Gyulás Lajos helyi lakos: Akkor marad továbbra is az égetés, maradjunk ennyiben. 

Molnár Dezső alpolgármester: Azért kicsit jobb lett a helyzet. Az egyik dolog az, hogy a 

lomtalanításnál kiszolgáltatott a település a Vertikál által biztosított szolgáltatásoknak, ők pedig már nem 

működnek együtt a „kiteszem tipusú” lomtalanítással kapcsolatban. Tehát ezzel nem is foglalkoznak. Ők 

csak ebben a megrendeléses dologban érintettek, s e tekintetben jó válasz most nincs, s úgy tűnik, ez a 
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helyzet marad is. A zsákokkal kapcsolatban:a szerződésben  évente 10 zsák jár személyenként 

díjmentesen, s ezeket dokumentálnia kell a szolgáltatónak, átvétellel, személyes adatokkal. Abban is 

gondolkodtunk, hogy a zsákokat itt mi átvesszük az önkormányzatnál és tároljuk, s a lakosok itt a 

helyszínen talán könnyebben át tudnák venni. Ezzel kapcsolatos egyeztetés még folyik a szolgáltatóval. 

Bízzunk benne, hogy kedvezően zárul és erre lesz lehetőség a jövőben. 

Gulyás Lajos helyi lakos: Köszön szépen, ezeket a problémákat és a válaszokat is ismerjük. Az régen 

működött és volt olyan, hogy az önkormányzatnál lehetett átvenni a zsákot, s talán a jövőben is 

megoldható, ebben Vera biztos segítene. A másik pedig a lomtalanítással kapcsolatban, nem hiszem, hogy 

titkot árulok el képviselő úr, ha elmegyünk a környező mezőgazdasági utakra, akkor a következményt 

látja. 

Óber Andrea polgármester: Hátul a fiatalembernek adnám meg a szót. 

Torma István helyi lakos: Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit, én ötször telefonáltam a Vertikálnak és 

azt monták, hogy nem jönnek ki. Vagy pedig, ha több helyről érkezik megkeresés adott időben, akkor 

elviszik, de csak 1 m3-ig. Én miattam egyedül nem jönnek ki, csak ha összejön több jelzés. Ha én 

betelefonálok, hogy a házam elől legyenek szívesek vigyék el azt az 1 m3 szemetet, nem jönnek ki.  

Vajai Judit képviselő: Köbméter meghatározás nélkül és elvileg egy egyszeri telefonhívással kötelesek 

bármelyik lakoshoz kijönni. 

Torma István helyi lakos: De nem jönnek ki! Ha viszont nem működik a Vertikállal, akkor le kell őket 

cserélni egy másik szolgáltatóra. 

Őrsi József helyi lakos: Hozzám kijöttek, de időpontegyeztetés volt ebben a témában. Ha összegyűlik 

egy adag mennyiség, akkor 2-3 hét múlva jelezték, hogy 2-3 nap múlva  jönnek. De valóban 

összekötözve, kipakolva és megadták, hogy csak meghatározott m3-t vittek el. 

Torma István helyi lakos:Vagy pedig rendeljek konténert azt mondta a hölgy a telefonba, ami meg 

pénzbe kerül. 

Lönhárd István helyi lakos: Én szeretnék egy információt megosztani. Nagyon sok elektromos hulladék 

van a lakosságnál. A Média Marktban ingyen és bérmentve átvesznek minden elektromos szerkezetet, 

kivéve a számítógépet. Csak azokat az eszközöket veszik át, amelyeket ők is forgalmaznak. Ne az 

útszélén keressen az is helyet magának. 

Óber Andrea polgármester: Köszönjük a hozzászólásokat! Az orvosi ellátással kapcsolatban is 

megvizsgáljuk a szerződést, hogy mit tudunk tenni, illetve a Vertikállal is felvesszük a kapcsolatot és 

próbálunk jobbítani ezen a helyzeten. Hozzászólás ebben a témában? 

Sinka Jenő helyi lakos: Bocsánat, az orvosi rendelőről volt szó, Sinka Jenő vagyok, az a helyzet, hogy a 

honlapon rajta vannak az orvosi rendelők nyitvatartási ideje. Ez nagyon szép dolog, a gond akkor 

kezdődik amikor változás van és ezt a lakosság nem tudja. Illetve itt-ott a buszmegállókba, vagy 

hirdetőoszlopon megjelenik egy nyomtatvány, illetve egy közlés, hogy ettől és ettől eddig változik. Rá 

lehetne őket venni arra, hogy a honlapon is jelentessék meg azonnal, amikor ő már változást igényel. 

Noha az orvoshoz járóknak nagy része azért többnyire idősebb, de ha kiteszik a váróterembe azt, hogy 

érdeklődjön, vagy nézesse meg azt az unokájával, vagy gyermekével a változást akkor nem fog 

előfordulni gyakran, hogy odamegy és akkor szembesül azzal, hogy most nem jókor jött. ez mind a három 

orvosi rendelőre érvényes. Elnézést, ha nyitott kapukat döngetek és ezzel kapcsolatban már valaki szólt 

valamit. 

Másik hasonló téma, hogy a miserend a katolikus templomba ki van függesztve, bent kint is esetenként 

találunk. Most az utóbbi időben nem annyira, most a miserend húsvétig érvényes. Ezt jó lenne a honlapon 

megjelentetni. Annak idején amikor én képviselő voltam akkor ez megtörtént, aztán utána elmaradt…nem 

árt, hogyha ott is látják, mikor van mise és ugye ott váltakozik szombaton, vasárnap tehát nem egy 

állandó jellegű miserend van. Nem tudom, hogy a reformátusoknál van-e erre szükség, vagy az állandó. 

Szabó Virág képviselő: Most László atya az újságban leközölte. 

Sinka Jenő helyi lakos: Milyen újságban? 

Óber Andrea polgármester: Holnap kezdjük terjeszteni a helyi újságot, abban. 
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Sinka Jenő helyi lakos: Elnézést, hogy nyitott kapukat döngetek, nincs további mondanivalóm, 

köszönöm szépen. 

Óber Andrea polgármester: További hozzászólás? Ha nincsen, akkor javaslom a beszámolók 

elfogadását; aki a Társulással kapcsolatban elfogadja a beszámolókat, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Javaslom, a határozati javaslat elfogadását! 

A javaslatra a képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 SÁRSZENTMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

421/2019.(XII.12.) határozata 

Beszámoló azon társulások működéséről, melyekben az önkormányzat részt vesz 

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete meghallgatta a polgármester, valamint a 

társulásokba delegált képviselők szóbeli tájékoztatóját azon társulásokról, melyekben a település részt 

vesz, és – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pont alapján – azt tudomásul veszi, jóváhagyja. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tájékoztatót - jegyzőkönyv kivonat formájában - tegye közzé 

a település honlapján. 

Felelős:  Óber Andrea polgármester 

  Dr. Nagy Ildikó jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 Óber Andrea s.k. Dr. Nagy Ildikó s.k. 

 polgármester jegyző 

„ 


