
Kirf lyszentistvr{n Kiizs 69
Polgfrmestere

Lit6r Kiizs6g
Polg6rmestere

MEGHiVO
Litdr Krizsdg Onkormriny zatdnak Kdpvisel6-testtilete,

Kir6lyszentistv6n Kozsdg Onkorm6n yzatinak Kdpviselo-testtilete,

2018. augusztus 30-rin (csiitiirtiik) 18.00 6rakor
egyiittes K6pvisel6-testiileti iil6st tart,

melyre tisztelettel meghfvjuk.

Az i.il6s helye: Litdr, Kozseghilza
(8196 Lit6r, Almos u. 37.)

Napirendi javaslat:

1.) Eszak Balatoni T6rs6g Regionilis Telepiil6si Szilfrdhullad6k Kezel6si
dnkorminyzati T6rsul{s - kompenziici6 iigye
El6qd6 : Szedldk Attila polgdrmester

Lit6r, 2018. augusztus 27.

Kdszegi llona s.k. Szedldk Attila s.k
Kiriilyszentistv6n Kozsdg Litdr Kozsdg

Polg6rmestere Polg6rmestere

Bencze Eva s.k.

Jegyzo
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K6sziilt: Litdr 6s Kir6lyszentistviln K<izs6gek Onkorm6nyzatai Kdpviselo-testiileteinek
2018. augusztus 30-rin 18.00 6rai kezdettel megtartott egyi.ittes tildsdrol.

Az iil6s helye: Kozseghilza tan6csterem

Jelen vannak Lit6r K<izsde Onkorm6nyzata r6sz6r6l:

Szedlik Attila polg6rmester
B6di J6nos kdpviselo
Heffler Gibornd kdpviselo
Luk6ts Gibor Akos k6pviselo

Kir6lyszentistv6n Kozs6e Onkormiinyzata r6szdrol :

Koszegi Ilona
Koszegi Mira
Szab6 M6rta
Borka Ldszlo

BenczeEva

polg6rmester
k6pviselo
kdpviselo
kdpviselo

jegyzb

Szedliik Attila polgrirmester. Lit6r:
Tisztelettel koszontrim a k6pviselo-testiiletek tagjait. Meg6llapitom, hogy Litdr Kcizsdg
Onkorm6nyzatinak Kdpviselo-testtilet hatirozatkepes, a megv6lasztott 7 fo kepviselobol4 fo
megjelent.
A jegyz6kcinyv vezetds6re Kov6cs Zsuzsa kdztisztviselot, a jegyz6konyv hitelesitdsdre B6di
Jiinos kdpviselo urat kdrem fel.

K6szeei Ilona pole6rmester. Kir6lyszentistv6n:
Koszcintom a megjelent K6pviselo-testtiletek tagjait. megrlllapitom, hogy Kir6lyszentistv6n
Kdzsdg Onkorm6nyzatinak K6pviselo-testtilete hatdrozatk6pes, a megv6lasztott 5 fo
kdpvisel6bSl 4 f6 megjelent.
A jegyz6krinlv vezet6s6re hitelesitds6re Koszegi Mira kdpviselo asszonyt k6rem fel.

NAPIRENDI JAVASLAT

1.) Eszak Balatoni T6rs6g Regionilis Telepiil6si Szilirdhullad6k Kezel6si
Onkorminyzati Tirsulis - kompenzfci6 iigye
El6ad6: Szedldk Attila polgdrmester

Szedlik Attila pole6rmester. Lit6r
Megk6rdezem a kdpviselo-testiiletet, hogy a javasolt napirendi ponttal kapcsolatosan van-e

valakinek hozzitsz6litsa 6 szrevete I e, j avas I ata?

Amennyiben nincs, kdrem a kdpviselo-testiiletet k6zfeltart6ssal, szavazzon, aki a javasolt

napirendi pontokkal e gyetdrt.

Litdr kdpvisel1lestillete 4 igen szavazattal elfugadja aiavasolt napirendet.



K6szesi Ilona pole6rmester. Kirillyszentistv6n
Megkdrdezem a kdpviselo-testtiletet, hogy a javasolt napirendi ponttal kapcsolatosan van-e
val akinek hozzitszolilsa 6 szrev6te le, j avas I ata?

Amennyiben nincs, kdrem a kdpviselo-testiiletet kdzfeltart6ssal, szavazzon, aki a javasolt
napirendi pontokkal e gyet6rt.

Kirdlyszentistvdn kdpviselfi-testillete 4 igen szavazattal elfogadja a javasolt napirendet.

Napirendtirsval6sa

1.) Eszak Balatoni T6rs6g Region6lis Telepiil6si Szilirdhullad6k Kezel6si
dnkorm{nyzati Trlrsulis - kompenzfci6 iigye
El6ad6 : Szedldk Attila polgdrmester

Szedl6k Attila pols6rmester. Lit6r
Ti$ekoztatom a kdpvisel6-testiiletet, hogy 2006.6vben Kir6lyszentistv6n, Vilonya, Papkeszi,
Litdr, Balatonftizfo Onkorm6nyzatai egydni meg6llapod6st kdtdttek az Eszak-balatoni
Regiondlis Hulladdkkezeldsi Onkorm6nyzati T6rsuliissal. A Me96llapod6s tervezet a

hulladdklerak6t befogad6, valamint annak kcizvetlen szomszdds6g6ban ldv6 telepiil6sek
rcszdre felaj6nlott kompenz6ci6 m6rtdkdt rogzitette. Az 6rintett cinkorm6nyzatok - tekintettel
arra, hogy <inkorm6nyzati t6rsul6sr6l van szo - nem kiv6nt6k egy cisszegben megterhelni az

indul6 v6llalkoz6s k<iltsdgvetds6t, ezdrt a meg6llapod6sban a kompenz6ci6s risszeg 10 6v alatt
egyenlo r6szletekben tortdno megfizet6sdrol 6llapodtak meg (Vilonya kivdteldvel).
Az els6 rdszletre a mtik<id6si enged6ly kiad6s6t k<ivet6en 20ll-tol voltak jogosultak az

tinkorm6nyzatok.20ll. m6jus6ban ttiz iitdtt ki a v6llalkoz6s telephelydn, az ijjircpitest
krivetoen 2012.II. f6ldvdtol mtik<iddtt ismdtelten a telep. Ezt kovetoen, ha nehezen is, 6s n6mi
riihat6ssal, de a2015. 6vig j616 kompenz6ci6s osszeget megfizette a ceg.
A 2016.6vi hullad6kgazd6lkod6si italakitiisokat kdvetoen a fizetdsi k6szs6g megsztint 2016-
77. ev vonatkoz6sitban a ceg a megillapod6sban rogzitett kompenz6ci6s osszegeket nem
fizette meg.
A 2018. m6jus6ban tartott egytttes testi.ileti iil6sen Liter es Kirilyszentistv6n kdpviselo-
testtilete ugy hatirozott, hogy alejirt kintldvosdgek behajt6sa erdekdben fizetdsi meghagy6sos

elj6rSst kezdem6nyez az Eszak-Balatoni T6rsdg Region6lis Telepi.ildsi Szilfrdhullad6k
Kezeldsi T6rsul6s ellen.
Ezzel p6rhuzamosan Koszegi Ilona polg6rmester asszonnyal 6s BenczeEva jegyzoasszonnyal

rigy ddntottiink, hogy minden eszkozt megragadunk ahhoz, hogy az onkorm6nyzatokjogos
krivetel6sdt beszedjiik, ezert frzetesi meghagy6sos inkassz6t nyrijtottunk be az EBH ellen.
Az inkasszbt az OTP Bank teljesitette is, 6s a krivetel6sek a sz6mliiinkon megjelentek.
Ezt kcivet6 en az EBH t6rgyal6st kezdemdnyezett veltink, mivel a leemel6sek likvidit6sukat
veszelyeztettdk. Ezen t6rgyalSs eredm6nyekdnt sztiletett meg az el6terjesztett megitllapod6s

tewezet, mivel mindenkinek 6rdeke, hogy a hulladdkfeldolgoz6 telep mtikodok6pes maradjon.
A meg6llapod6s drtelm6ben a leemelt <isszegek fel6t megtartjuk, a m6sik fel6t visszautaljuk a

c6gnek, aki kotelezettsdget vrlllal arra, hogy 2018. okt6ber 31. napj6ig ezen dsszegeket a kdt

rinkorminyzatnak megfizeti. Amennyiben a fizet6s hat6rid6re nem tcirtdnik meg, akkor a

m6jusi egyiittes kdpvisel6-testiileti til6sen hozott ddntds alapj6n fogunk elj6rni, llletve azt

megel6z6en javasoljuk f,rzet6si meghagy6sos inkassz6 ismdtelt benffit6s6t.



K6szesi Ilona pole6rmester. Kir6lyszentistv6n
Az elhangzotlakat kiegdszitenl,m azzal, hogy ez a megiillapod6s egy kompromisszumos
megold6s, melyet kemdny t6rgyal6sok eloaek meg. Amennyiben ez a megitllapod6s nem
szi.iletik meg, hosszas bfr6s6gi tiirgyal6snak ndzttink volna eldbe, ds sokkal kds6bb jutottunk
volna a p6nziinkh<iz. V6lem6nyem szerint a meg6llapod6s mindkdt fel reszere el<inyos hiszen
mi mdg id6n a pdnztinkhdz jutunk, azEBH pedig megorzi likvidit6s6t.
En a magam r6szdr6l elfogad6sra javaslom a meg6llapod6st.

B6di J6nos k6pvisel6. Litdr
Kdrd6sem, hogy a meg6llapod6sban lehet-e mdg m6dositdsokat eszkozcilni, vagy mell6klettel
kiegdsziteni?

Szedlilk Attila pols6rmester. Litdr
Ez egy kompromisszumos meg6llapod6s, melyet hosszir t6rgyal6s ut6n sikeriilt
me gfo galm azni, ezdrt nem v5ltoztathatunk raj ta.

K6szeei Ilona poleirmester. Kiriilyszentistv6n
Tovilbbra is javaslom a meg6llapodSs tervezet elfogadiis6t, fgy a sz6ml6nkon marad a 2016-os
6v kompenzhci6s dija, mely fedezetet biztosit Kir6lyszentistv6non a lakoss6g rdszdre nyrijtott
szemdtsziilit6si dij t6mogat6s kifizetdsdhez, amelynek fenntartisirhoz ragaszkodom.

Szedlilk Attila polgrirmester. Litdr
Felhivom a kdpviselo-testiiletek figyelmdt, hogy kdt hatdrozatot kell hoznunk. Egyrdszt
d<inteni.ink kell a megillapodis tervezet elfogad6s6r6l, m6sr6szt a2018. dvi kompenz6ci6s dij
elmarad6sa esetdn megteend6 ldp6srol, azaz,ha a dij 2018.12.31. napj6ig nem 6rkezik meg a

sz6ml6nkra, abban az esetben bir6s6gi riton hajtjuk be.

Van-e kdrd6s, hozzirsz6lirs, javaslat? Amennyibe egy6b hozzisz6lirs nincs, k6rem, a litdri
k6pviselotestiilet tagjait, kdzfeltart6ssal jelezzdk, ha a meg6llapod6s tervezettel egyetdrtenek?
A kdpviselS-testillet 4 igen szavazattal egyetdrt.

Lit6r Kiizs6g Onkorm{n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
1 1 5/201 8.(V[I.30) LKt. hatrlr ozata

Litdr Kozs6g Onkorm6nyzata kdpvisel6 testtilete jelen jegyz6ktinyv

melldklete szerint elfogadta Ltrnn Kdzsnc OxxonrvIANyzArA (sz6khely:

8196 Litdr, Ahos u.37.
KrnAlvszENrrsrvAN Kdzsrc OxxonruANyzArA (sz6khely: 8 I 95

Kirrilyszentistvdn, Fi5 n. 32-34. es az

Eszlr-BaLAToNr TnRsBc RncIoNAIIS TELEpULESI SZILARDHULLADEK
Krzrclrsr 6nronrrrANyzArl TAnsulAs (szdkhely: 8200 Veszpr6m,
Hi.zgyiri u.l.) kdztitt a kompenziici6s dij megfizet6sdnek titemezdsdre
l6trej citt megrlllapod6st.

A k6pvisel6-testiilet megbizza a polg6rmestert a meg6llapodtrs alilirbsinal,
valamint a szi.iksdges intdzkeddsek megt6teldvel.

Felelos: Szedl6k Attila polg6rmester
Hatilrid6: azonnal



K6szeei Ilona polg6rmester. Kirillyszentistv6n
Van-e k6rdds, hozzitszoltts, javaslat? Amennyibe egydb hozzirszolirs nincs, kdrem, a

kir6lyszentistvilni kdpviselo-testtilet tagjait, kdzfeltart6ssal jelezzek, ha a meg6llapodils
tervezettel egyet6rtenek?
A lcdpvisel6-testiilet 4 igen szavazattal egtetdrt.

Kirilyszentistvrln Kiizs6g Onkormin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
54 12018.(Y III.30) KKt. hatir ozata

Kir6lyszentistviin K<izs6g Onkorm6nyzata k6pviselo testiilete jelen
jegyzokdnyv melldklete szerint elfogadta LtrnR KOzsBc
OxxonvrANyzArA (szdkhely: 8196 Litdr, Almos u. 37.

KInAlvszENrrsrvAN K0zsnc dxxonnrANyzArA (szdkhely: 8195
Kirrllyszentistv6n, Fo u.32-34. es az
Eszlx-BaLAToNr Tpnsnc RncroxAt IS TELEpULEST SZTLARDHULLADEK
KszuBsI dNronrvrANyzArl TAnsulAs (sz6khely: 8200 Veszpr6m,
}Jitzgyiri u.1.) koz<itt a kompenz6ci6s dij megfizetdsdnek iitemezfsere
l6trej ritt megiillapod6st.

A kdpvisel6-testiilet megbizza a polg6rmestert a meg6llapodis aliirfsixal,
valamint a sziiks6ges intdzked6sek megt6tel6vel.

Felelos : Koszegi Ilona polgiirmester
Hatilrid6: azornal

Szedl6k Attila polg6rmester. Lit6r
K6rem a lit6ri k6pvisel6testiilet tagiait, kdzfeltart6ssal jelezzek, ha egyetdrtenek azzal a
javaslattal, hogy a 2018.6vi kompenz6ci6s dij elmarad6sa esetdn bir6srigi riton hajtjuk be a
kintl6v6sdget.
A kdpviselS-testillet 4 igen szovazattal egtetdrt.

Lit6r Ktizs6g dnkormin yzata K6pvisel6-testtilet6nek
116 12018.(V[I.30) LKt. hatir ozata

Lit6r Kozsdg Onkormhnyzata k6pvisel6 testtilete rigy hatrirozott, hogy

amennyiben a2018. 6vi kompenz6ci6s dij 2018. december 31. napj6ig nem

keriil 6tutal6sra az rinkorm6nyzat szitmli$6ra, abban az esetben bir6s6gi fton
drvdnyesiti k<ivetel6s6t.

A k6pvisel6-testtlet megbizza a polg6rmestert a sztiksdges int6zked6sek
megtdtel6vel.

Felel6s: Szedl6k Attila polg6rmester
Hatririd6: azonnal



K6szeei Ilona polg6rmester. Kiriilyszentistv6n
Kdrem a kir6lyszentistv6ni kdpviselo-testiilet tagiait, kdzfeltart6ssal jelezzek ha egyetdrtenek
azzal a javaslattal, hogy a 2018. 6vi kompenzdcios dij elmarad6sa esetdn bir6s6gi riton hajtjuk
be a kintl6vSsdget.
A kdpviseki-testillet I igen szavazattsl egtetdrt.

Kirrllyszentistvin Kiizs6g dnkormin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
55/20 I 8.(V[I.30) KKt. hatri rozata

Kiriilyszentistvin Kdzs6g Onkorminyzata kdpviselo testtilete rigy
hat6rozott, hogy amennyiben a2018. dvi kompenzrlci6s dij 2018. december

31. napj6ig nem kertil 6tutal6sra az rinkorminyzat szirml{jitra, abban az

esetben bir6srlgi tton 6rv6nyesiti k<ivetel6s6t.

A kdpviselo-testi.ilet megbizza a polgilrmestert a sziiks6ges intdzked6sek
megt6teldvel.

Felel6s: KSszegi Ilona polg6rmester
Hat6rido: azonnal

A kdpvisel6-testi.iletek tribb napirendi pontot nem t6rgyaltak, az egyiittes iil6st 19.00 6rakor
lezhrti.k.

=------>-:--

Szedl6k Attila
polgirmester

ilr,r.l
K6szegi Ilona
polgdrmester

S*.. J
Bencze Eva

jegyz(i

Jegyz6kiinyv hitelesit6k:

k6pvisel6
#,eh;\-



JELENlrrr iv

Kisziilt: Litdr K<izsdg Onkorm6nyzata ds Kir6lyszentistv6n Kozsdg Onkorm6nyzat
KdpviselS-testiileteinek 2018. augusztus 30-6n (cstitdrt<ik) tartott egyiittes iildsdn
megielentekrol.

Jelen vannok Litir Kduds Onkormdnvzota rdszdrdl

Szedl6k Attila

Kondics Istviin

Auerbach J6nos

B6di Jrinos

Heffler Gibornd

Luk6ts G6bor Akos

Varga Mih6ly

Kriszegi Ilona

Di6szegi Imola Katalin

Koszegi Mira

Szab6 M6rta

Borka Liszl6

Bencze Eva

polgiirmester

alpolg6rmester

k6pviselo

kdpvisel6

kdpvisel6

kdpvisel6

k6pviselo

polg6rmester

alpolgiirmester

k6pviselo

kdpviselo

k6pvise16

jegyzo
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Jelen vonnok Kirtilvszentistvdn Kduds On kormdnvzata rdszdrfll



MEGALLAPODAS

amely ldtrejott

eg1,'rdszrdl

LrrrR K6zsnc dnronruANyzATA (szdkhely: 8196 Litdr, Almos t.37.; torzsszdm: 428 974;
ad6szirm: 15428976-2-19; kdpviseli: Szedl6k Attila polg6rmester) mint Hitelez6l

6s

KrnAlvszpnrIsrvAN Kdzsrc Or.rxonvrANyzArA (sz6khely: 8195 Kir6lyszentistv6n, F5 u.
32-34; tdrzssziim: 431 473; ad6sziim: 15431473-l-19; k6pviseli: K6szegi Ilona polg6rmester)
mint Hitelez62

- a tov6bbiakban Hitelez6k -

mdsrdszrdl

Eszax-BlLAToNr TBRsBc RecroxAr,rs Tnlpptir,Bsr Szrr,ARouuLLADfK KrznI,rsl
OxxonmANyzATI TAnsulAs (szdkhely: 8200 Veszpr6m, Hdzgyiri u.1., ad6szhm:

15589363-2-19, trirzsszflm: 589365, k6pviselet6ben: Czaun Jdnos elnrik) mint ad6s - a

tov6bbiakban Ad6s -

- Hitelez6k ds Ad6s a tov6bbiakban egyiitt Szerz6d6 Felek -

kozott az alulfrott napon 6s helyen, az alibbr f'eltdtelek mellett:

1. SzerzSdo Felek r<igzitik, hogy kompenzdci6s dij jogcirn6n, a felek kozdtt a 2006. ev

augusztus htinapj6ban kotott kornpenz6ciris szerz6dds alapjSn Hitelezdknek 2018. augusztus

14-i 6llapot szerint az alitbbi tokekdveteldse 6llt fenn Ad6ssal szemben:

llitelez6l:
Il,itelezo2:

12.259.800,-Ft (201 6-2017 . evr kompenz6ci6s dij)
1 7.908.200.-Ft (2016-2017 . 6vi kompenz6ci6s dij)

tovabb6 Flitelezciknek ezen cisszegek utdn torvenyes kesedelmi kamatkdveteldstik is fennirllt

Adossal szemben.

2. Ad6s a Hitelez6k feld fennill6 l. pontban megjekilt tartozttsdnak jogcim6t 6s

<isszegszenis6g6t a jelen meg6llapod6s al6ir6s6val a Ptk- 6:26. $-a alapjrin elismeri.

3- Szerzldo Felek rrigzitik, hogy Hitelezok tokekovetel6se Ad6s 6ll6spontja szerint

jogosurlatlanul inditott azonnali beszeddsi megbfz6s alapj6n 201 8. augusztus 15-6n

kie gyenl f td st nyert. azaz megteriJLt.

4. Hitelezrik r.5llalj6k. hogy Ad6s 6ll6spontja szerint jogosulatlanul inditott azonnali beszed6si

megbiz6s alapj6n t<irtdno megtdriil6sre tekintettel es arra ligyelemmel, hog,v a beszeddsi

megbiz6s teljesiildse az Ad6s szam|ra sirlyos likviditisi probldm6kat eredmdnyezett az 1.

pontban rogzitett t6ketartoz6s osszeg6nek fel6t. azaz }{itelezill 6.129.900,-Ft dsszeget, mig



2

Hitelez62 8.954.100,-Ft dsszeget 2018. aususztus 3l-is visszautalnak Ad6s ll74g}O7-
1 5 5 8 93 63 szhmi bantrisz6rnl i$ ira.

Ad6s k6telezettsdget v6llal, hogy a jelen pontban foglalt dsszegeket 2018. oktr6ber 31.
nanirlig megfizeti Hitelez6k r6,sz6:re, ezenhattrid6 elmulas ztisa esetdn Hitelez<ik jogosultak
beszed6si megbizits beadisilra, a jelen meg6llapodds elviiaszthatatlan mell6kelt6t kepez6,
Ad6s 6ltal adott felhat almaz6 levelek alapjdn.

5. Hitelez6k viilaliSk, hogy amennyiben Ad6s szerzlddsszenien teljesit, nem
kezdemdnyeznek Ad6ssal szemben jogi eljrir6st az l. pontban megjelcilt jogviszonyb6l ered6
k<ivetel6s drvdnyesit6se v6gett ds a t6kekovetel6s ut6n jarS tdrvdnyes k6sedelmi
kamatkdvetel6stikt6l eltekintenek.

6. Szerzlda Felek kijelentik, hog,vielen nreg6llapodfts alilirisitra saj5t akaratukbdl, mindenfdle
befolydst6l ds kinyszefiril mentesen keriilt sor.

7. Felek meg6llapodnak abban. hog5, azon irrisbeli nyilatkozatot. mel-vet a rndsik felhez a
szemdlyi rdszben nregjeltilt postai cimre tdrtivevdn-yes vag-y ajdnlott levdlpostai
ktildemdnykdnt szab6lyszenien post6ra adtak. az 6rintettel kriz<iltnek. rdszdre kdzbesitettnek
kell tekinteni akkor is, ha a ktildemeny tdnylegesen kdzbesithetci nern volt, vagy arr6l a
cimzetl nern szelzett tudom:isl. az e krildemdny elso postai kdzbesitdsdnek megkisdrldse
napj6n.

8. Felek kdtelesek gondoskodni arr6l, hogy az dltaluk megadr:rt kdzbesitdsi cimen a jelen
szerztidds fenn6lldsinak taftama alatt rnindenkor legyen olyan szemdly (kdpvisel6), aki a
postai ktildemdnyeket 6tveszi. Ennek elmulaszt6sa esetdn az ifivetebe jogosult szemdly
(kdpviset6) hirinyfra a tel nem hivatkozhat"

9. A jelen meg6llapoddsban nem szab6lyozott kdrddsekre a magyar jogszab6lyok, elsosorban
pedig a Polg6ri Torvinykdnlvr6l sz6l6 2013. 6vi V. trirudny (Ptk.) rendelkezisei az
iriinyad6ak.

Szerzodo Felek a jelen meg6llapodiist annak elolvasiisa 6s 6rtelmez6se ut6n, mint akaratukkal
m indenb en me ge gy ezot j ov ithagy 6lag irj ik all.

Veszprdm,

Eszak-Balatoni T6rs6g
Regionilis Telepiil6si

Szilirdhullad6k Kezel6si
dnkorminyzati Tf rsu}fls
k6pv.: Czaun Jdnos elniik

Melldkletek:
- felhatalmaz6levelek

.. 
Lit6r Kiizs6g

Onkormfnyzata
k6pv.: Szedlik Attila

polgfrmester

Kirilyszentistvrln Kiizs 6 g
Onkormfnyzata

k6pv.: K6szegi Ilona
polgirmester


