JEGYZŐKÖNYV

Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2009. május 12.-én megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Lőrincz József, Pócsi Gyuláné, Dr. Zsirai Sándor.
Tanácskozási joggal: Dr. Barta Viktor Eger M. J. V. Jogi és Szervezési Iroda Vezetője
Meghívott vendégek: Németh Sándor a Németh és Társa Településrendezési és Építészeti
Tervező Iroda Bt. tervezője
Jegyzőkönyvvezető: Bótáné Nagy Zsuzsanna

Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő asszonyt, képviselő urakat. Külön tisztelettel köszönti Dr. Barta
Viktor Irodavezető urat és Németh Sándor tervező urat.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 képviselő közül jelen van 4, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A képviselők a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Ismerteti az egyes napirendi pontokat:
1. Szarvaskő Község Önkormányzat Településszerkezeti
Szabályzatának és Szabályozási Tervének elfogadása
2. Szilárd kommunális hulladék kezelés és szállítás változása.
3. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok

Tervének,

Helyi

Építési

Kéri, hogy amennyiben a napirendekre vonatkozóan nincs más javaslat, szavazzanak annak
elfogadásáról.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 egyhangú igen szavazattal
elfogadta.

NYÍLT ÜLÉS

Barta Győző
1. Szarvaskő Község Önkormányzat Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési
Szabályzatának és Szabályozási Tervének elfogadása
Elég hosszú ideig készült ez a terv, legutoljára tavaly júliusban tárgyaltuk, az akkori
változtatásokat kértük a tervező úrtól, hogy építse be a tervekbe. Ezek a változások a Keselyűbércet a Tardosi részt és a Vaskapu-dűlőt érintették. Kérték a bányák területének pontosítását.
Miután ezek többszöri egyeztetésre elkészültek, elküldtük a tervet a Főépítész úrnak
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véleményezésre, aki több kisebb pontosításra szoruló részt is kijelölt. Ennek elkészítése után a
tervet elfogadásra javasolta. Átadnám a szót Németh Sándor tervező úrnak, hogy főleg a kért
módosítások elvégzéséről, számoljon be.
Németh Sándor
Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestületet. A Főépítész úr által kijelölt pontosításokat az anyag
nagyságára való tekintettel én már nem vettem észre, de a kért módosításokat elvégeztem. A
szerkezeti terv és a szabályozási terv összhangjára vonatkozó módosításokat, három esetben
kérte a Főépítész úr, elvégeztem. A szabályozási terv leíró munkarészeiben tett néhány
észrevételt, inkább csak pontosításra szoruló változtatásokat kért, lényegi változtatásokat nem.
Néhány olyan javaslatot törölni kellett, ami jogszabályváltozás miatt idejét múlta, illetve egy
olyan pontot, amely a Főépítésznek adott volna bizonyos jogkört a rendezési terv kapcsán.
A tervet összességébe jónak és megalapozottnak találta a Főépítész úr.
A településrendezési terv helyi építési szabályzata tartalmazza a beépítésre szánt, és nem szánt
területeket, a telekalakítás szabályait, a beépítés feltételeit, környezetvédelmi előírásokat,
kulturális örökség védelmének előírásait. Szinte a legfontosabb fejezet az egyes övezetek
lakóterületi besorolása és a beépíthetőségre vonatkozó szabályozás.
Barta Győző
Hagy kérjem, hogy a mostanihoz képesti lényegi változásokat említsük meg, a döntő fontosságú
változásokról, számoljon be.
Németh Sándor
A leglényegesebb változás, hogy a Polgármester úr által is említett Vaskapu-dűlő, tehát a
Nyugodó felső része nem csak az alsó Vaskapu-dűlő, lakóterület lesz, korábban ezek kertes
mezőgazdasági használatú területek voltak. Az Újtelepi részen is került lakóterületi fejlesztésre
sor, ezeket a rendezési terv tartalmazza. Településközponti vegyes területek, ahol a település
vegyesen használt lakó és intézményi területei találhatók, jelen esetben ez a hely, ahol éppen
most vagyunk, ilyen terület kerül kialakításra az újtelepen és a Tardosi fogadó környékén is.
Üdülőházas terület elsősorban a kemping. Különleges terület elég sok lett a településen, ez a
temető a sportterület, idegenforgalmi vagy egészségügyi létesítmény elhelyezésére szánt
fejlesztési terület, ifjúsági tábor, erdei iskola, bányaművelési terület.
Barta Győző
Még a Szérűskert funkcióját említse meg, kérem.
Németh Sándor
Lakóterületi funkciót kapott, a tervtanács véleménye szerint. Mi korábban hétvégi házas
besorolásra gondoltunk, de a tervtanács az állattartás és az üdülési funkció összeférhetetlensége
miatt javasolta, hogy célszerűbb lenne a lakóterületi besorolás. Őszintén megmondva ez jobban
is illeszkedik annak a területnek az ősi rendeltetéséhez.
Barta Győző
Falusias jellegű lakóterület, ahol állatokat is lehet tartani.
Németh Sándor
A többi terület beépítésre nem szánt terület, ami az előzőekben említett területek kiszolgálását
célozná. Ezekre nem térnék ki részletesen, ha kérdés van, szívesen válaszolok rá. Köszönöm
szépen a figyelmet.
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Barta Győző
A rendezési terv közmeghallgatásán érkeztek olyan igények, hogy emeljük még a lakóházas
övezetek mértékét. Jelen pillanatban, ha minden területet, ahol lakóingatlan van átsorolásra
kerülne, szarvaskő lakossága 1000 fő felé kerülné. A tervtanács véleménye szerint nem szabad
ilyen nagymértékű változásokat engedélyezni, de mi azzal érveltünk, hogy szerintünk ez nem
fog tömeges beépítéseket eredményezni. A belterületen is van annyi üres ingatlan, hogy több
száz fővel is emelné a lakosság létszámát, ha oda több fős családok költöznének. Igyekeztünk
azt az egyensúlyt megtalálni, hogy engedjünk is, de közben megőrizzük Szarvaskőnek az a
speciális jellegét.
Kérdezem a tervező úrtól, hogy az egri laktanyának a lőtere, ami időközben megszűnt, és egy
része lefedi Szarvaskő legértékesebb Keselyű-bérci területlét kikerülhet e a tervekből?
Németh Sándor
A mi tulajdonunkban még olyan jegyzőkönyvek vannak, amik még a lőtér tervben való
megjelölését bizonyítják, de ha a közeljövően ennek a felülvizsgálatát a Honvédség megteszi,
minden további nélkül kikerülhet ez a védőterületi határvonal a tervből.
Barta Győző
Nekünk kell az eljárást kezdeményezni, vagy a Honvégség automatikusan megteszi.
Németh Sándor
Elvileg nekik kell dönteni arról, hogy használják e területet a továbbiakban, de úgy gondolom
egy levélben az önkormányzat is érdeklődhet a további hasznosítás felől.
Barta Győző
Megkérdezem a képviselő asszonyt és a képviselő urakat, van e kérdésük a tervező úrhoz?
Tudom, hogy már többször is megtárgyaltuk, de esetleg akadhat még tisztázandó kérdés.
Dr. Zsirai Sándor
Szeretném megkérdezni, hogy ha elfogadás után esetleg szükséges változtatni a terven, hogyan
lehet megtenni? Rendeletmódosítással vagy magának a tervnek az anyagát is meg kell
változtatni? Illetve a másik kérdésem: Meg van e határozva, hogy melyik területen milyen
állatot lehet tartani?
Németh Sándor
Az első kérdésre a válasz, az hogy az Építési törvény szabályozza a rendezési terv készítésének
és módosításának lehetőségeit, illetve ez a rendelet-tervezet tartalmazza azt, hogy milyen
esetekben kell rendezési terv módosításával élni. A szabályozási terv nagy részének a
módosítása csak magának a tervnek a módosításával együtt lehetséges, de vannak olyan
kiegészítő jelegű rendelkezések, amelyek változása csak rendeletmódosítást igényel. Jelentős
módosítás esetén ugyanúgy végig kell menni a munkafolyamaton, szakhatósági
engedélyezésen, mint a tervkészítésekor. Az Építési törvény ugyan ad lehetőséget egyszerűsített
eljárásra is, de azt nem lehet minden esetben alkalmazni. A másik kérdésre a válasz, hogy az
állattartásra csak irányadó jelleggel került említés a tervben.

Barta Győző
Ha nincs több kérdés, két lépésben kell elfogadnunk a tervet.
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Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Németh és Társa
Településrendezési és Építészeti Tervező Iroda Bt. által készített Szarvaskő Településszerkezeti
Tervét és a Településszerkezeti Terv Leírását és a mellékletek szerint jóváhagyja.
1. számú melléklet: Településszerkezeti Terv
2. számú melléklet: Településszerkezeti Terv Leírása

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 4 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 4 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

29/2009.(V. 12.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Németh és
Társa Településrendezési és Építészeti Tervező Iroda Bt. által készített Szarvaskő
Településszerkezeti Tervét és a Településszerkezeti Terv Leírását és a mellékletek szerint
jóváhagyja.
1. számú melléklet: Településszerkezeti Terv
2. számú melléklet: Településszerkezeti Terv Leírása

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző
A következő döntés a rendelet elfogadására vonatkozik. Aki a Helyi Építési Szabályzatáról és
Szabályozási Tervéről szóló rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület Szarvaskő község Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendeletet 4 egyhangú igen szavazattal
(tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadta.
(A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerül
csatolásra!)
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Szarvaskő Község Önkormányzata
8/2009. (V. 12.) számú KT rendelete
Szarvaskő község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
1. §
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) bekezdésének c) pontja alapján
megalkotja a település Helyi Építési Szabályzatát, jóváhagyja a település Szabályozási Tervét,
és elrendeli azok kötelező alkalmazását
2. §
(1) A rendelet 1. számú mellékletét képezi Szarvaskő Község Helyi Építési Szabályzata.
(2) A rendelet 2. számú mellékletét képezi Szarvaskő Község Szabályozási Terve az alábbiak
szerint:
a./ Beépítésre szánt terület Szabályozási Terv
b./ Beépítésre nem szánt terület Szabályozási Terv

TSZ-1
TSZ-2

3. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Barta Győző
polgármester

Dr. Estefán Géza
jegyző

Barta Győző
Németh Sándor tervező úrnak köszönjük a munkáját. Ismertetem a következő napirendi pontot
2. Szilárd kommunális hulladék kezelés és szállítás változása.
A napirendi pont kiegészül a közszolgáltató kiválasztásával. Az elmúlt testületi üléseken I. és
II. fordulóban tárgyaltuk a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről alkotandó rendelet-tervezetet. A felvetett javaslatok egyezetése után, a Jogi
Iroda segítségével a rendelet-tervezet elkészült, amennyiben egyetértünk vele, a mai testületi
ülésen elfogadásra kerülhet. A rendelet tervezet alapja a Hulladékgazdálkodási Társulás által
küldött tervezet, amit a közszolgáltató megnevezésével és helyi rendelkezésekkel kell
kiegészítenünk.
Idézet a rendelet-tervezetből
Családi házak és üzleti célú szálláshelyek esetében lakásonként kötelezően 120 literes gyűjtőedény
alkalmazandó. Az 55. életévüket betöltött, egyszemélyes háztartásban élő, nyugellátásban részesülő
ingatlantulajdonosok választhatják a 60 literes gyűjtőedényt is. A kötelező közszolgáltatásba bevont
külterületen élő ingatlantulajdonosok életvitelszerű tartózkodás esetén a 120 literes gyűjtőedényt
(heti 1x és évi 52x ürítéssel) vagy a heti 1 x 2db x 60 literes gyűjtőzsákos (évi 52 héten keresztül)
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hulladékgyűjtést is választhatják. A kötelező közszolgáltatásba bevont külterületen található
üdülőingatlanok, illetve időlegesen használt ingatlanok (lásd a rendelet 18. §-ának rendelkezéseit is)
esetén az ingatlantulajdonos a 120 literes gyűjtőedényt (heti 1x és évi 26x ürítéssel) vagy a heti 1 x
2db x 60 literes gyűjtőzsákos (évi 26 héten keresztül) hulladékgyűjtést is választhatja. Az
önkormányzat a közfeladatai ellátásához kapcsolódóan, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása
során (pl. temető) 4-5 m3 űrtartalmú közterületi hulladékgyűjtő konténereket alkalmaz.
Barta Győző
Az edényeket a szolgáltató haszonbérbe adja, a bérleti díj a szállítási díjban benne van. Idős
egyedül élők választhatják a 60 literes gyűjtőedényt, üdülősök zsákos megoldást is
választhatnak. Mindenki ismeri a tervezetet, többször is átbeszéltük. Van e valakinek kérdése,
vagy hozzáfűzni valója?
Dr. Barta Viktor
Szeretném két dologgal kiegészíteni. A rendelet végén található arra a korábbi rendeletre való
hivatkozás, aminek gyökeres változása miatt szükséges új rendeletet alkotni. A másik
kiegészítés, hogy belterületi ingatlanra nem, csak külterületre engedélyezi a rendelet a zsákos
gyűjtés és szállítási módot. Belterületen csak az esetleg többletként keletkező hulladék
elszállítását engedélyezi a rendelet zsákkal.
Polgármester Úr kérésére vizsgáltuk a közbeszerzési eljárás szükségességét a szolgáltató
kiválasztása kapcsán. Végeztünk egy becsült érték számítást. Tudni kell, hogy a közbeszerzési
eljárás lefolytatásának szükségessége értékhatárhoz kötött. A fölött kötelező, az alatt lehetséges
lefolytatni. Abban az esetben, ha kötelező közszolgáltatást szervez meg az önkormányzat nettó
25.000.000 Ft az értékhatár, amelyet ha a lakosságszámot, az ürítési gyakoriságot és az
használni kívánt edény űrtartalmát is figyelembe véve, és évi nettó 14.000 Ft-tal számolva sem
haladta meg az értékhatárt, tehát nem kötelező a közbeszerzési eljárás lefolytatása.
Barta Győző
A 8.§ (3) pontjánál lévő bekezdés szerint, azokon az ingatlanokon, ahol kerti hulladék,
nyesedék, kaszált fű, cserje és falomb, stb. keletkezik kötelező azt helyi komposztálással
kezelni. Így maradjon ez a rész, tehát kötelezővé tegyük a komposztálást, vagy ajánlott legyen?
Lőrincz József
Szerintem kötelezni ne kötelezzünk senkit, de ha nem komposztálja, akkor szállítassa el.
Dr. Zsirai Sándor
Komposztálással vagy nem közterületen, hanem saját területen való elhelyezéssel. Ez így
lehetséges?
Barta Győző
Tehát, komposztálással kezelni, vagy elszállítatni.
Térjünk még vissza a 13. § (5) pontra. A Szolgáltató köteles gondoskodni az
ingatlantulajdonosoknál keletkezett műanyag palackok szelektív begyűjtéséről havi egyszeri
alkalommal. Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott gyűjtőzsákban
tömörítve összegyűjtött műanyag palackokat a havi egyszeri – a Szogáltató által előre
meghirdetett - időpontban helyezheti ki. A szelektív gyűjtésben részt vevő
ingatlantulajdonosnak a szelektíven gyűjtött műanyag palackok elszállítása után külön díj nem
számítható fel. Mivel az egyeztetés során ezzel a ponttal kapcsolatban nem volt kifogás, így ez
változatlan formában marad a rendeletben.
A Pénzügyi Bizottság által előterjesztett javaslatokat tartalmazza a rendelet.
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Ha nincs több kérdése, hozzászólása a képviselőtestületnek kérem, aki a rendeletet elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselőtestület Szarvaskő települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett
köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendeletet 4 egyhangú igen
szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadta.

SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2009. (V.12.) számú rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában meghatározott jogszabályi felhatalmazás alapján,
a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.
(IV.10.) EüM rendelet, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel, továbbá
a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről szóló 241/2001. (XII.10.) Korm. rendelet, a
hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006.
(IV.5.) KvVM rendelet, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és
megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet, valamint az egyes szabálysértésekről
szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. §
(1) Szarvaskő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) – a köztisztaság és a
településtisztaság biztosítása, az épített és természeti környezet megóvása, a közegészségügy és
az emberi egészség védelme, továbbá a közszolgáltatás kiszámítható folyamatos és biztonságos
ellátása, illetőleg e tevékenység ellenőrizhetősége érdekében – a jelen rendeletben foglaltak
szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez:
a) a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő (a továbbiakban: Szolgáltató)
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szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon
összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék
elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására, valamint
b) a települési hulladék
működtetésére.

ártalmatlanítását

szolgáló

létesítmény

létesítésére

és

(2) A jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési szilárd kommunális hulladék (a
továbbiakban: hulladék) gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, valamint
további kezelésére. Nem terjed ki ugyanakkor a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a
radioaktív hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.
(3) Az Önkormányzat által a jelen rendeletben foglaltak szerint szervezett hulladékkezelési
közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági
tevékenység, valamint a közintézmények működése során keletkezett hulladékra nem terjed ki.
Ezen hulladékfajták esetében az ingatlan tulajdonosa a hulladék gyűjtése, továbbá hasznosítása
vagy ártalmatlanítása körében a Hgt. 13. § (1)-(2) és (4) bekezdéseiben megjelölt, a hulladék
termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. Amennyiben az ingatlan
tulajdonosa a Hgt. 13. § (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatározott kötelezettségeinek nem
tesz eleget, az esetben a jelen rendelet 9. §-ában foglaltak szerint köteles a közszolgáltatás
igénybevételére.
(4) A jelen rendelet személyi hatálya kiterjed a hulladék minden birtokosára, akinek életvitele, vagy
egyéb tevékenysége, működése során hulladék keletkezik, vagy ingatlanán hulladék van,
továbbá a hulladék begyűjtőjére és kezelőjére.
(5) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Szarvaskő község (a
továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.
(6) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos)
köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a külön jogszabályban előírtak
szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni.
(7) A település közigazgatási területén tilos:
a) a hulladékot elhagyni,
b) a gyűjtés, begyűjtés és lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni,
c) ellenőrizhetetlen körülmények között elhelyezni vagy kezelni.
(8) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett Szolgáltató a ...............................
(székhely: ......................................).
Alapfogalmak
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. települési szilárd hulladék:
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a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés
céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein,
valamint az intézményekben keletkező szilárd hulladék,
b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező szilárd hulladék,
c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező –
külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.
2. inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai
átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon
nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő
más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása
következne be, további csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása
jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket.
3. biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami
anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével)
lebontható.
4. hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták
további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló
telephely.
5. hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési
szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és
az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt
begyűjtőhely.
6. hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas,
különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben,
közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely,
szabványosított edényzettel.
7. átrakóállomás: a települési szilárd hulladék begyűjtésének és szállításának elkülönítésére szolgáló
zárt, körülkerített létesítmény, ahol a települési szilárd hulladékot a speciális gyűjtőjárműből zárt
rendszerű konténerbe ürítik, illetőleg a zárt konténert (felépítményt) ürítés nélkül a továbbszállításig
ideiglenesen tárolják.
8. települési szilárdhulladék lerakó telep (a továbbiakban: hulladéklerakó): műszaki
védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd hulladék föld
felszínén vagy földben történő ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és kiszolgáló létesítmények
összessége.
9. fajlagos hulladékmennyiség: a háztartásokban lakosonként évente átlagosan keletkező
települési szilárd hulladék mennyisége (mértékegysége: kg/fő/év).
10. térségi hulladéklerakó: több településen keletkező, lerakható települési szilárd hulladékból
legalább 50.000 lakos fajlagos hulladékmennyiségének megfelelő mennyiség befogadására szolgáló
létesítmény.
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11. térségi célú hulladékkezelő telep: több településen keletkező települési szilárd hulladékból
legalább 50.000 lakos fajlagos hulladékmennyiségének megfelelő mennyiség kezelésére szolgáló
létesítmény.
12. lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy
felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató által
rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el.
13. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, valamint tulajdonosi közösség (társasház, lakásszövetkezet, garázsszövetkezet
stb.) akinek/amelynek tulajdonában, birtokában, használatában lévő ingatlanán a települési szilárd
hulladék keletkezik.
14. hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától
átveszi, kezeli.
15. hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék
keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek
tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását,
utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó
szaktanácsadást és oktatást.
16. szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás ellátására az e rendelet és a rendelet alapján az önkormányzattal kötött
Közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint kizárólagosan feljogosított és kötelezett
hulladékkezelő.
17. hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó
közszolgáltató feladata a környezetvédelmi előírások megtartása mellett – az önkormányzati
rendeletben előírt módon – a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése,
elszállítása a települési hulladékkezelő telepre, illetőleg a települési hulladék kezelése, a szolgáltatás
folyamatosságának biztosítása.
18. közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a
Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra
vonatkozóan megállapított díj.
19. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló
földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás
ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az erről
szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és
emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.
20. közforgalmi területsáv: az ingatlan-nyilvántartásban közterületenként nyilvántartott
földrészlet, amely két szomszédos ingatlan között helyezkedik el.
21. köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a
lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más épületek,
továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek – és a hozzájuk tartozó területek, valamint a
közterületek tisztántartása.
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22. zöld terület: nagyobb részt növényzettel borított közhasználatú terület, beleértve a kerti
burkolatokat és az építmények területét is.
23. parkosított terület: füvesített, növényzettel borított közterület, amely magában foglalja a kerti
utakat és szegéllyel elválasztott úttest és járda közötti szigetet is.
24. közszolgáltatással összefüggő személyes adat: a közszolgáltatást igénybevevő neve,
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, adóazonosító jele.
Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
3. §
(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
(2) Az Önkormányzat feladata az (1) bekezdésben foglaltak tekintetében különösen:
a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres és alkalmi
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,
b) gondoskodás a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék
elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító-hely, hasznosító-hely kialakításáról, fenntartásáról,
üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról, utógondozásáról és
monitorozásáról,
c) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása,
d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes – jogszabályban meghatározott –
hatósági jogkörök gyakorlása.
A jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköre
4. §
A települési önkormányzat jegyzője az Önkormányzat hulladékkezelési feladataival kapcsolatban:
a) gondoskodik azon gazdálkodó szervezetek nyilvántartásáról, amelyek a Hgt. 21. § (2)
bekezdése szerint az Önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatásának igénybevételére
kötelezettek,
b) az Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjeszti az Önkormányzat hulladékgazdálkodási
feladataival kapcsolatos szerződések (Hgt. 22. § (1) és (3) bekezdése) tervezetét,
c) javaslatot tesz az Önkormányzat Képviselő-testülete számára a települési hulladékkezelési
létesítmények helyének kijelölésére (Hgt. 22. § (4) bekezdése),
d) az Önkormányzat hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek tervezetét a szomszédos és az
intézkedéssel érintett más települési önkormányzatoknak, a megyei önkormányzatnak
tájékoztatásul, a környezetvédelmi felügyelőségeknek véleményezésre megküldi (Hgt. 24. §
(2) bekezdése),
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e) előkészíti és az Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjeszti az Önkormányzat
hulladékgazdálkodási tervét (Hgt. 35. §),
f) előkészíti a hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásáról szóló, kétévente
esedékes beszámolót, és a végrehajtás tapasztalatai alapján – szükség esetén – javaslatot tesz
a hulladékgazdálkodási terv módosítására (Hgt. 37. § (1) és (3) bekezdése), valamint
gondoskodik a lakosság tájékoztatásáról, a felülvizsgálat eredményéről és az elvégzett
hulladékgazdálkodási tevékenységről (Hgt. 37. § (3) bekezdése),
g) rendszeresen ellenőrzi a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és hatósági
előírások megtartását (Hgt. 44. § (1) bekezdése).
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
5. §
(1) Az ingatlantulajdonos alapvető kötelezettsége, hogy:
a) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az
elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,
b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, illetve a hulladékot a gyűjtésre e rendeletben
feljogosított hulladékkezelőnek átadja, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,
c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a
település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb
ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Ezzel egyidejűleg az ingatlanon
keletkező rendszeres háztartási szilárd hulladék esetében köteles megjelölni az ingatlanon
található lakások és egyéb rendeltetésű egységek és az ott élők számát.
(3) Nem terheli az ingatlantulajdonost az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen vagy nem lakott ingatlan tekintetében, ahol hulladék nem keletkezik. Ezt igazolni
az önkormányzat vagy két szomszéd nyilatkozatával lehet.
(4) Az ingatlan megüresedését az ingatlantulajdonos a megüresedést legalább 30 (harminc) nappal
megelőzően köteles a Szolgáltató felé bejelenteni.
A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
6. §
(1) A települési hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó közszolgáltató feladata az
Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésében foglaltak, valamint a környezetvédelmi
előírások megtartása mellett – az önkormányzati rendeletben előírt módon – a települési
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hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, annak a kijelölt ártalmatlanító helyre
történő elszállítása, továbbá a települési hulladék kezelése, valamint a szolgáltatás
folyamatosságának biztosítása.
(2) A Szolgáltató jogosult a jelen rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatást
igénybevevő magánszemélyek személyes és a jogi személyek szükséges adatainak
közszolgáltatási tevékenységgel össszefüggő kezelésére.
(3) A Szolgáltató a (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján végzett adatkezelési
tevékenységének gyakorlása során köteles maradéktalanul betartani a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
rendelkezéseit, különös tekintettel az 5. § és a 8. §-ban foglaltakra.
II. FEJEZET
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje,
a közszolgáltatás kötelező igénybevétele
7. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a
települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a
Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére rendelkezésre áll, illetve az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást igénybe veszi.
(3) A közszolgáltatás teljesítésének jelen rendeletben szabályozott feltételeiről a Szolgáltató az
ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A
hulladék begyűjtésének, elszállításának útvonalát és időpontját – a keletkező
hulladékmennyiségek figyelembe vételével – a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az
ingatlantulajdonosokat – változás bekövetkezte előtt – értesíteni.
(4) A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire jelen rendelet 5. és 6. §-aiban
foglaltakat kell alkalmazni.
(5) Amennyiben a jelen rendelet 2. §-ának 1. pontjában meghatározott települési szilárd hulladék
vagy annak nem minősülő hulladék – árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység
folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati
engedély, illetve útkezelői hozzájárulás birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni
(szerződéssel igazolni), hogy hulladékának kezeléséről miként gondoskodik. A közterülethasználati hozzájárulás, illetve engedély megadását az Önkormányzat az általa szervezett
közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.
(6) Azon ingatlantulajdonosra, aki a kötelező közszolgáltatást igénybe veszi, a Hgt. 51. §-ának (1)
bekezdésében előírt jogszabályi kötelezettség nem terjed ki. Az ezen ingatlantulajdonosoknál
keletkező hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Szolgáltató köteles a külön
jogszabályokban meghatározottak szerint gondoskodni.
A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
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8. §
(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Szolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles (bérlet útján) igénybe venni azzal,
hogy a gyűjtőedény bérleti díját az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási
díj tartalmazza. Köteles továbbá – a rendszeresített gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó
mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére – a Szolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre
bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt igénybe venni (60 liter űrtartalmú gyűjtő
zsák).
(2) Családi házak és üzleti célú szálláshelyek esetében lakásonként kötelezően 120 literes
gyűjtőedény alkalmazandó. Az 55. életévüket betöltött, egyszemélyes háztartásban élő,
nyugellátásban részesülő ingatlantulajdonosok választhatják a 60 literes gyűjtőedényt is. A
kötelező közszolgáltatásba bevont külterületen élő ingatlantulajdonosok életvitelszerű
tartózkodás esetén a 120 literes gyűjtőedényt (heti 1x és évi 52x ürítéssel) vagy a heti 1 x
2db x 60 literes gyűjtőzsákos (évi 52 héten keresztül) hulladékgyűjtést is választhatják. A
kötelező közszolgáltatásba bevont külterületen található üdőlőingatlanok, illetve
időlegesen használt ingatlanok (lásd a rendelet 18. §-ának rendelkezéseit is) esetén az
ingatlantulajdonos a 120 literes gyűjtőedényt (heti 1x és évi 26x ürítéssel) vagy a heti 1 x
2db x 60 literes gyűjtőzsákos (évi 26 héten keresztül) hulladékgyűjtést is választhatja. Az
önkormányzat a közfeladatai ellátásához kapcsolódóan, a lakosság közszolgáltatásokkal való
ellátása során (pl. temető) 4-5 m3 űrtartalmű közterületi hulladékgyűjtő konténereket
alkalmaz.
(3) A bomló szerves anyagot tartalmazó települési szilárd kommunális hulladékot heti legalább
egy alkalommal kell elszállítania a Szolgáltatónak, ideértve a 120 literes, a 60 literes
űrtartalmű gyűjtőedényeket és a 60 literes űrtartalmű gyűjtőzsákokat is. Az önkormányzat által
fenntartott, 4-5 m3 űrtartalmú közhasználatú konténer(ek)et az önkormányzat eseti
megrendelése alapján, de legalább kéthavonta egy alkalommal kell üríetnie a Szolgáltatónak.
Azokon az ingatlanokon, ahol kerti hulladék, nyesedék, kaszált fű, cserje és falomb,
stb. keletkezik kötelező azt helyi komposztálással kezelni, vagy elszállíttatni. A
kötelező közszolgáltatásba bevont települési közterületek, utcák megnevezését a
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(4) A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére
rendelkezésre bocsátani, mégpedig az ingatlantulajdonos kérelmének kézhezvételétől számított
tizenöt napon belül .Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét
aláírásával köteles igazolni.
(5) Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy
adatot közöl, és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen
meghaladja a rendszeresített gyűjtőedények űrtartalmát, a Szolgáltató – az ingatlantulajdonos
megkeresésével egyidejűleg, az ingatlantulajdonos költségére – jogosult a tényleges mennyiségű
hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult
megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre rendszeresített gyűjtőedények számát, és az
ennek megfelelő emelt díjat megfizettetni.
(6) Az ingatlantulajdonos bejelentése alapján – az ingatlantulajdonos költségére – a Szolgáltató
köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott
mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy
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további gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a szolgáltatást –
megfelelő díjfizetés mellett – teljesíteni.
(7) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem csupán alkalmilag
haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos elmulasztja
teljesíteni a (6) bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult az így átadott,
illetőleg a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék elszállítására. A többletszolgáltatás tényéről
és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost egyidejűleg
értesíteni köteles.
A települési szilárd hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó
külön szabályok
9. §
(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről:
a) a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy
b) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési hulladéka keletkezik, a
közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés – a környezetvédelmi
felügyelőség által igazoltan – környezeti szempontból a Hgt. 13. §-ában
meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik.
(2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett –
települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas – hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel
rendelkeznek, mentesülnek a Hgt. 20. §-ának (1) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítése
alól, ha a tevékenységük során képződött települési hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a
berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.
(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelező közszolgáltatást nem veszik igénybe, a
külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal kötelesek a tevékenységük során
keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett
kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartási, a
kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a polgármesternek
bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk
mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek a
polgármestert tájékoztatni.
A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével,
használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
10. §
(1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.
Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében
szabályozott útkezelői hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati
engedély alapján lehet.
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(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató
által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és
ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző
napon, 18,00 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést,
és ezt követően a szállítás napján 22,00 óráig a közterületről el kell távolítani.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének
elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell
elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne
akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedényt vagy annak tartalmát megmozgatni vagy azzal bármely
egyéb tevékenységet végezni a Szolgáltatón kívül harmadik személy nem jogosult. A kihelyezett
gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat, elhelyezése pedig egyébként
sem járhat baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével.
11. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről,
rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. Kivételt képeznek ezen
kötelezettség alól az önkormányzat által fenntartott 4-5 m3 űrtartalmú hulladékgyűjtő
konténerek, amelyeket külön megrendelés szerint a Szolgáltató köteles – megfelelő térítés
ellenében – fertőtleníteni.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés
takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.
(3) A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy általa
használatba vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról,
cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Szolgáltató köteles
gondoskodni.
(4) A Szolgáltató által biztosított gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése
vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak
haladéktalanul bejelenteni, majd ezt követően – a kár bekövetkeztétől számított legkésőbb 30
(harminc) napon belül – megtéríteni.
12. §
(1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az
edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Az ingatlantulajdonos köteles továbbá az ily
módon okozott esetleges kárt megtéríteni.
(2) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező (pl.: növény-védőszer maradékot, növényvédőszeres göngyöleget, lejárt szavatosságú gyógyszereket), tűzveszélyes és robbanás-veszélyes
anyagot (pl.: fáradt olajat, olajos rongyot, olajos flakont, akkumulátort, száraz elemet, festék
maradványt, festékes dobozt, festékes rongyot), állati tetemet, salakot, égésterméket, trágyát,
jeget, havat, és a háztartásban keletkező olyan hulladékot vagy egyéb anyagot elhelyezni, amely
veszélyeztetheti a begyűjtést, valamint az ürítést végző személy vagy más személyek életét, testi
épségét, egészségét.
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A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos rendelkezések
13. §
(1) A települési szilárd hulladék elhelyezését a Szolgáltató kizárólag a települési önkormányzat által
az erre a célra kijelölt létesítményben végezheti.
(2) A kötelező közszolgáltatás keretein belül begyűjtött szilárd települési hulladék
ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás (székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2.) által külön szerződés alapján megbízott
harmadik személy szolgáltató, az AVE Heves Régió Kft. (székhelye: 3527 Miskolc, József
Attila u. 65.) gondoskodik.
(3) A közcélú hulladékgyűjtő eszközök tisztítása, fertőtlenítése és karbantartása a Szolgáltató
kötelezettsége. A tisztítást és fertőtlenítést legalább kéthavonta, illetőleg szükség szerint
nagyobb gyakorisággal el kell végezni. Fertőtlenítésre csak a külön jogszabályban
meghatározott és engedélyezett szerek használhatóak.
(4) A Szolgáltató köteles törekedni a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív
gyűjtésére, kiemelt figyelemmel:
a) a biológiailag lebomló szerves anyagokra, valamint
b) a keletkező hasznosítható hulladékokra (üveg, papír, fém, műanyag).
Az e körben tett intézkedéseiről a Szolgáltató köteles a Képviselő-testületet legalább évente
egy alkalommal tájékoztatni.
(5) A Szolgáltató köteles gondoskodni az ingatlantulajdonosoknál keletkezett műanyag palackok
szelektív begyűjtéséről havi egyszeri alkalommal. Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által
rendelkezésére bocsátott gyűjtőzsákban tömörítve összegyűjtött műanyag palackokat a havi
egyszeri – a Szogáltató által előre meghirdetett - időpontban helyezheti ki. A szelektív
gyűjtésben részt vevő ingatlantulajdonosnak a szelektíven gyűjtött műanyag palackok
elszállítása után külön díj nem számítható fel.
(6) A Szolgáltató a 10. §-ban foglalt előírásoktól eltérő módon, szabálytalanul elhelyezett
hulladékot köteles – külön díjfizetés ellenében – elszállítani. Ha a külön díj megfizetésére
kötelezett személye nem állapítható meg, a Szolgáltató a számlát az Önkormányzatnak jogosult
benyújtani.
14. §
Az Önkormányzat által kijelölt ártalmatlanítóhely: az Eger belterületi 10525/11 és 10525/12
helyrajzi számokon nyilvántartott, a természetben Eger, Déli ipaterületen elhelyezkedő
ingatlanokon található, az AVE Heves Régió Kft. által üzemeltetett települési szilárd kommunális
hulladék-átrakó állomás. A hulladék-átrakó állomásról a hulladékot további kezelés céljából az
AVE Heves Régió Kft. szállítja a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
tulajdonát képező hejőpapi külterületi 073/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanán
kialakított kettős szigetelésű szilárd-hulladéklerakóba.
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A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön
rendelkezések
15. §
(1) A jelen rendelet 2. §-ának 1. pontjában meghatározott hulladékkal kapcsolatos lomtalanítás
megszervezéséről és lebonyolításáról az Önkormányzat előzetes igénybejelentése alapján a
Szolgáltató gondoskodik. A Szolgáltató a hulladékbirtokos számára ingyenesen, előre
meghirdetett időpontban, évente egy alkalommal lomtalanítás során begyűjti a háztartásban
termelődött, de a gyűjtőedényben el nem helyezhető hulladékot. A lom a közterületre a gyűjtés
időpontját megelőző napon helyezhető ki, mégpedig kizárólag oly módon, hogy az a
közlekedést ne akadályozza, a forgalom biztonságát ne veszélyeztesse. Tilos a lomtalanítás
során a közterületre építési törmeléket, veszélyes hulladékot, járműroncsot, növényi hulladékot
és nyesedéket kihelyezni.
(2) A lomtalanítás alá tartozó hulladék elszállítását a Szolgáltató végzi.
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
16. §
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az Önkormányzat külön rendeletben állapítja
meg, egyéves időszakra. A jelen rendelet hatálybalépésének időpontjára tekintettel
azonban a 2009. évi díjtételt a jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza, amely
melléklet 2009. december 31. napján hatályát veszti.
(2) A közszolgáltatásnak az önkormányzat rendeletében meghatározott díja a Szolgáltató által – a
külön jogszabályban rögzített feltételek szerint – készített díjkalkuláció figyelembe vételével, és
a Szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kerül
meghatározásra.
(3) A települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetnie annak, aki a jogszabályok
rendelkezései szerint a települési hulladék gyűjtésére és a közszolgáltatónak való átadására
kötelezett.
(4) Ha a gyűjtőedényt a társasház, lakásszövetkezet, garázsszövetkezet tagjai közösen használják, a
közszolgáltatás és az edényhasználat díját a lakóközösség vagy a lakásszövetkezet köteles
fizetni, illetve az edény tartós közterületi elhelyezésére a közterület-használati engedélyt
megkérni.
(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére az egyedi szerződésben
megállapítottak alapján lakóingatlanok esetében negyedéves bontásban, üdülőingatlanok
esetében pedig évi 2 részletben (3 havonta) utólag köteles megfizetni.
(6) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül kell kiegyenlíteni,
illetve a díjbeszedőnek vagy az ügyfélszolgálaton megfizetni.
(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
(8) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék
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adók módjára behajtható köztartozás (Hgt. 26. § (1) bekezdése).
(9) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Szolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos
figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére (Hgt. 26. §
(2) bekezdése).
(10) A felszólítás eredménytelensége esetén – a díjhátralék keletkezését követő 90. napot
követően – a Szolgáltató, a felszólítás megtörténtének igazolása mellett, a díjhátralék adók
módjára történő behajtását az Önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezheti (Hgt. 26. § (3)
bekezdése).
(11) A szabályosan benyújtott igénylés alapján az Önkormányzat jegyzője a külön jogszabályban
meghatározottak szerint haladéktalanul intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a
felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot,
valamint a Szolgáltatónak ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit az
Önkormányzat jegyzője nyolc napon belül átutalja a Szolgáltatónak. Ha a köztartozás
behajthatatlan, az Önkormányzat jegyzője a behajthatatlanság tényéről és okáról – a behajtás
eredménytelenségét követő nyolc napon belül – igazolást ad a Szolgáltató részére.
17. §
(1) A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási díj egytényezős díjként kerül
meghatározásra.
(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott közszolgáltatási díjat – összhangban a 64/2008. (III.28.)
Korm. rendelet szabályaival – úgy kell meghatározni, hogy:
a) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos
költségek és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthető
fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas
legyen, és
b) ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató
kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére és a
hatékony hulladékgazdálkodásra.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti költségnek és ráfordításnak minősül különösen:
a)

a hulladékbegyűjtés, -szállítás, -ártalmatlanítás gyakorlásához szükséges, a hulladékkezelő
eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a
fenntartással és karbantartással felmerülő költségeket és ráfordításokat is;

b)

a közszolgáltatás körében működtetett létesítmények bezárásának, rekultivációjának,
utógondozásának és a harminc évig történő monitorozásának a díjfizetési időszakra vetített
költsége;

c)

a számlázás és díjbeszedés költsége;

d)

a környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, különösen a környezetvédelmi hatósági eljárásért
fizetett illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályon alapuló környezetvédelmi
kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok
költsége;
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e)

az a) pont szerinti létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását,
pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordítások.

(4) Közszolgáltatási díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a közszolgáltatás
teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott költségvetési, illetőleg
önkormányzati támogatást, a közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkező
melléktermékek, így különösen a hulladéklerakó gáz, komposzt, valamint a szelektíven
begyűjtött hulladékok hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő átadásból származó
bevételt.
(5) Ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat a (2)-(4) bekezdés alapján számított díjnál
alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a
Szolgáltatónak megtéríteni. Abban az esetben, ha az önkormányzat díjkedvezményt,
mentességet, vagy ingyenességet állapít meg, a felmerülő különbözetet és/vagy költségeket a
Szolgáltató számára az önkormányzat köteles megtéríteni.
(6) A közszolgáltatási díjat az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek alapján
kell meghatározni.
(7) A (6) bekezdés szerinti egységnyi díjtételek tartalmazzák a települési szilárd hulladék esetében a
hulladék begyűjtésének, szállításának, ártalmatlanításának, valamint a lomtalanításnak a
költségeit.
(8) A fizetendő közszolgáltatási díj a (6) bekezdés szerinti egységnyi díjtétel és a díjfizetési
időszakban ürített hulladékmennyiség szorzata.
(9) Az ürített hulladékmennyiség az edényszám, az ürítési szám és a térfogatban meghatározott
hulladékmennyiség szorzata.
18. §
(1) Belterületi, illetve a kötelező köszolgáltatásba bevont külterületen található üdülőingatlanok,
illetőleg időlegesen használt ingatlanok (a továbbiakban együtt: időlegesen használt ingatlan)
esetében az ingatlantulajdonos kizárólag a használati szezon időtartama alatt köteles a
közszolgáltatási díjat megfizetni. A díjfizetés szempontjából kizárólag a tárgyév áprilistól szeptember hónapok közötti időszak minősül használati szezonnak. Az időlegesen
használt ingatlanok tekintetében a Szolgáltató gondoskodik a gyűjtőedények
megkülönböztetésre alkalmas egyedi megjelölésének lehetőségéről.
(2) Az időlegesen használt ingatlan esetében a fizetendő közszolgáltatási díj megállapításánál a
díjfizetési időszak helyett az (1) bekezdés szerinti használati szezon időtartamát (26 hétnek
megfelelő ürítés) kell alapul venni.
A közszolgáltatás teljesítésének és igénybevételének szünetelése
19. §
(1) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.
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(2) Amennyiben az ingatlantulajdonos – közös gyűjtőtartály használata esetén valamennyi
tulajdonos – legalább 30 nappal a szünetelés megkezdése előtt a közszolgáltatás igénybe
vétele szünetelésének tényét a Szolgáltatónál írásban bejelenti, hogy a lakóépület vagy lakás
megszakítás nélkül legalább egy hónapig lakatlan, a háztartási hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás a lakatlanság idejére szünetel feltéve, hogy a szünetelés időtartama alatt azon
hulladék nem keletkezik. Az ingatlantulajdonos a lakatlanság várható időtartamát (szolgáltatás
igénybevétele szünetelésének várható időtartamát) is köteles bejelteni.
IV. FEJEZET
Szabálysértések
20. §
(1) Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, amennyiben
cselekménye nem minősül törvényben, vagy kormányrendeletben meghatározott
szabálysértésnek, aki e rendelet
a) 1. § (7) bekezdésének a) – c) pontjaiban foglalt, vagy
b) az 5. § (1) bekezdésének a) – c) pontjaiban foglalt, vagy
c) a 10. § (1) – (3) bekezédsekben foglalt, vagy
d) a 11. § (1) bekezdésben foglalt, vagy
e) a 12. § (2) bekezdésében foglalt, vagy
f) a 15. §. (1) bekezdésében foglalt előírásokat megszegi.
(2) A szabálysértés tetten ért elkövetőjét a közterület-felügyelő helyszíni bírsággal sújthatja.
Hulladékgazdálkodási bírság
21. §
(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával:
a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági
határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem
megfelelően tesz eleget,
b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási
tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltérően végez,
c) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet veszélyezteti,
károsítja,
hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.
(2) A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki a rá vonatkozó külön
jogszabályok előírásai szerint.
(3) A bírság kiszabására a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) jogosult,
amennyiben:
a) az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó
kötelezettségét megszegi, vagy
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b) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét
mellőzve jogellenes hulladék-elhelyezés történik, vagy
c) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták el, vagy
d) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület
tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
e) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással
összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy
f) a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban
foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget.
(4) A hulladékgazdálkodási bírság kiszabása és megfizetése nem mentesít a büntetőjogi és
kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg
a megfelelő védekezés kialakítására, továbbá a természetes vagy korábbi környezet
helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
(5) A jogerősen kiszabott hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható köztartozás.
V. FEJEZET
Záró rendelkezések
Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
22. §
A jelen rendelet 2009. július 01. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
23. §
(1) A jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az ingatlanok és közterületek
tisztántartásáról, települési szilárd és folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról, valamint a
közszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 5/2004. (IV.27.)
számú KT rendelet (a továbbiakban: KT rendelet)
a. 1. § (1) bekezdésének második pontja;
b. a szilárd hulladék kezelése címet viselő III. Fejezete (7 – 13. §-ok);
c. a 24. § c), d), e), továbbá a g), h) és i) pontjai;
d. a rendelet 1. számú melléklete.
(2) A KT rendelet címe “Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, települési folyékony
hulladékkezelési közszolgáltatásról, valamint a közszolgáltatás legmagasabb díjáról és a
díjalkalmazás feltételeiről” megnevezésre módosul.
(3) A KT rendelet 6. §-a az alábbi szövegezéssel marad hatályban:
„Köztisztasággal kapcsolatos tiltott tevékenységek
6. §
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(1) Úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel (szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati
ürülékkel), különleges kezelést igénylő savval, fertőző vagy robbanásveszélyes anyaggal beszennyezni tilos.
(2) Tilos dugulást okozó, vagy rongálásra alkalmas, tűz- és robbanásveszélyes, vagy mérgező anyagot (pl.
olajat, festéket, egyéb vegyszert) árokba, csapadékvíz-csatorna víznyelő aknájába juttatni.
(3) Tilos hórakás képzése tömegközlekedési jármű megállóhelyénél. útkereszteződésben, útburkolati jeleken,
járdasziget és járda közé, szemétgyűjtő edény tárolóhelyén és annak megközelítésére szolgáló területen,
közműszerelvény (vízelzárócsap, gázcsap és tűzcsap) felett és lámpaoszlop köré.
(5) Tilos a közterület felszerelési, berendezési tárgyainak beszennyezése, rongálása.
(6) Mezőgazdasági termelés során keletkezett növényi – kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban
komposztálással kell gondoskodni.
(7) Külterületen és belterületen ha a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék más
ártalmatlanítására nincs lehetőség, égetés csak október 1. és április 30. között lehet, ha az illetékes
szakminisztérium tűzgyújtási tilalmat erre az időszakra nem rendel el.
(8) Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot nem tartalmazhat (veszélyes
hulladék, műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai).
(9) Külterületen és belterületen égetni csak úgy lehet, hogy a környezetre tűz és robbanásveszélyt ne jelentsen,
továbbá tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad.
(10) Veszély esetén, vagy ha már arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani, a parázslást meg kell
szüntetni.”
Barta Győző
polgármester

Dr. Estefán Géza
jegyző

HATÁLYBA HELYEZVE: 2009. július 01. napjával

Barta Győző
A rendelet elfogadása után a szolgáltató kiválasztásáról kell döntenünk. A Jogi Irodától kért
állásfoglalás szerint nem kötelező közbeszerzési eljárást lefolytatni. A helyes döntés érdekében
azonban bekértünk két árajánlatot a területünkhöz legközelebb eső két szolgáltatótól. Az egyik
az a szolgáltató, akivel jelenleg is szerződéses viszonyban vagyunk a Városgondozás Eger Kft,
a másik a Hulladékgazdálkodási Társaság üzemeltetését végző AVE Magyarország Kft. egyik
cége az AVE Hevesi Városfenntartó Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
Kérdezem a képviselőket, hogy az ajánlatokat és a vitát a szolgáltató kiválasztásáról nyílt vagy
zárt ülés keretében folytassuk?
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a
közszolgáltató kiválasztását a települési szilárd hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanításra
történő elszállítására ZÁRT ülés keretében folytatja.
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Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 4 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 4 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

30/2009.(V. 12.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja, hogy
a közszolgáltató kiválasztását a települési szilárd hulladék összegyűjtésére és
ártalmatlanításra történő elszállítására ZÁRT ülés keretében folytatja.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző
A közszolgáltató kiválasztásával, zárt ülés keretében megtörtént. A képviselőtestület döntése
szerint a Városgondozás Eger Kft-vel kötünk szerződést az elkövetkező 5 évre. Az
előzőekben elfogadott rendeletünket módosítanunk kell a közszolgáltató megnevezésével.

JAVASLAT
SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
rendelet-tervezete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2009. (V.12.) számú rendeletének
módosítására
1. §
A Rendelet 1. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(8) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett Szolgáltató a VÁROSGONDOZÁS
EGER Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 3300 Eger, Homok út 26.; a Heves
Megyei Bíróság, mint cégbíróság által a Cg. 10-09-020372 cégjegyzékszámon nyilvántartva;
adószáma: 10630646-2-10).”
2. §
A Rendelet az alábbi 1. számú melléklettel egészül ki:
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„1. számú mellélet
A kötelező közszolgáltatásba bevont terület
Belterület
Szarvaskő Ó-falu:
-

Fő út,
Egri út,
Iskola út,
Rákóczi út,
Teréz út,
Petőfi út,
Kisköz út,
Borsod út,
Vasút út.

-

Tölgyfa út,
Rózsa út.

Szarvaskő Újtelep:

Lakott külterület
Nyugodódűlő
Vaskapudűlő
Szérűskert”

3. §
A Rendelet az alábbi 2. sz. melléklettel egészül ki:
„2. számú melléklet

Hulladékkezelési közszolgálati díjak
2009. július 1-től 2009. december 31-ig

Ürítési díjak
Tárolóedény típusa

Félévre számítva
ürítés)

(1 ürítés)
nettó

bruttó

nettó

(26

bruttó

Egy évre számítva
ürítés)
nettó

(52

bruttó

120 literes kukaedény

260 Ft

312 Ft

6 760 Ft

8 112 Ft

13 520 Ft

16 224 Ft

60 literes kukaedény

200 Ft

240 Ft

5 200 Ft

6 240 Ft

10 400 Ft

12 480 Ft

heti 2 db * 26 hét
60 literes zsák

135 Ft

162 Ft

7 020 Ft

8 424 Ft

heti 2 db * 52 hét
14 040 Ft

16 848 Ft
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Konténer

8542 Ft

10250 Ft

4. §
Jelen rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 9/2009. (V.12.) számú rendelet hatályba lépésével egyidejűleg, 2009. július 01. napján lép
hatályba.
Barta Győző
polgármester

Dr. Estefán Géza
jegyző

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselőtestület Szarvaskő települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett
köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendeletet módosítást 4
egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadta.
SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2009. (V.12.) számú rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2009. (V.12.) számú rendeletének
módosítására
1. §
A Rendelet 1. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(8) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett Szolgáltató a VÁROSGONDOZÁS
EGER Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 3300 Eger, Homok út 26.; a Heves
Megyei Bíróság, mint cégbíróság által a Cg. 10-09-020372 cégjegyzékszámon nyilvántartva;
adószáma: 10630646-2-10).”
2. §
A Rendelet az alábbi 1. számú melléklettel egészül ki:
„1. számú mellélet
A kötelező közszolgáltatásba bevont terület
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Belterület
Szarvaskő Ó-falu:
-

Fő út,
Egri út,
Iskola út,
Rákóczi út,
Teréz út,
Petőfi út,
Kisköz út,
Borsod út,
Vasút út.

-

Tölgyfa út,
Rózsa út.

Szarvaskő Újtelep:

Lakott külterület
Nyugodódűlő
Vaskapudűlő
Szérűskert”

3. §
A Rendelet az alábbi 2. sz. melléklettel egészül ki:
„2. számú melléklet

Hulladékkezelési közszolgálati díjak
2009. július 1-től 2009. december 31-ig

Ürítési díjak
Tárolóedény típusa

Félévre számítva
ürítés)

(1 ürítés)
nettó

bruttó

nettó

(26

bruttó

Egy évre számítva
ürítés)
nettó

(52

bruttó

120 literes kukaedény

260 Ft

312 Ft

6 760 Ft

8 112 Ft

13 520 Ft

16 224 Ft

60 literes kukaedény

200 Ft

240 Ft

5 200 Ft

6 240 Ft

10 400 Ft

12 480 Ft

heti 2 db * 26 hét
60 literes zsák

Konténer

135 Ft

8542 Ft

162 Ft

7 020 Ft

8 424 Ft

heti 2 db * 52 hét
14 040 Ft

16 848 Ft

10250 Ft
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4. §
Jelen rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 9/2009. (V.12.) számú rendelet hatályba lépésével egyidejűleg, 2009. július 01. napján lép
hatályba.
Barta Győző
polgármester

Dr. Estefán Géza
jegyző

Barta Győző
Ismerteti a következő napirendi pontot.
3.

Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok

1. Pályázatok
„Szarvaskő komplex infrastrukturális fejlesztése” című pályázattal kapcsolatban jövő héten
egy munkaértekezlet keretében szeretnék a testületi tagokkal a találkozni. A támogatási
szerződés megkötésének feltételeiről, ha lehet még az ÁFA emelés előtt a közbeszerzési eljárás
elindításáról, kellene beszélnünk. A támogatás mértéke jóval alacsonyabb, mint amennyit a
pályázatban kértük. Nehéz lesz a pályázatot a teljes tartalommal kivitelezni, ha nekünk kell a
több mint 24 millió forintot kifizetnünk, amivel a támogatást összegét csökkentették. Ez az
jelentené, hogy szinte az eddigi teljes megtakarításunk felhasználásra kerülne. Jól megfontolt
döntésekre lesz szükségünk.
Egyéb pályázatok
- Kiírásra került az ÉMOP-2009-5.1.3 kerékpárutak fejlesztése pályázat 200 millió forint
értékben. Főútvonalak átkelési szakaszát, elkerülő útvonalak építését, főleg munkába járást
segítő kerékpárutakra pályázható. Mivel a mi előkészített pályázatunk turisztikai célú,
megvárjuk, amíg erre a célra is kiírásra kerül pályázat.
- Másik pályázati lehetőség a TEUT belterületi utak felújítására 20 millió forint, ezt most
nekünk nem lenne szerencsés, hiszen a minden erőnket leköti a már megnyert pályázatunk
megvalósítása.
- Lehetőség nyílik TEKI pályázat keretében a közbiztonságot célzó fejlesztések megvalósítása a
közbiztonság és a bűnmegelőzés terén. (buszöböl, térfigyelő rendszer, polgárőrség, járda, stb…)
Támogatás mértéke szintén 20 millió forint.
- Kiírásra került CÉDE pályázat pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások okozta
állami és önkormányzati tulajdont érintő veszélyhelyzetek megelőző jellegű elhárítására.
Kérem a tisztelt képviselőket, nézzék át következő testületi ülésre és tegyenek javaslatokat a
pályázati lehetőségekkel kapcsolatban.
Lőrincz József
2. Virágos Magyarországért Környezetszépítő verseny.
Előző testületi ülésen már említésre került, hogy szeretnénk Balatonederics terepüléssel közösen
indulni. A közös nevezés lehetőségéről felolvasnám a levelet, amit Észak-Magyarországi régió
képviselője küldött.
Tisztelt Polgármester Úr!
A Virágos Magyarországért verseny tavalyi szombathelyi díjkiosztója után Balatonederics
polgármesterével lefolytatott eszmecserén már felvetettétek, és a verseny idei kiírása nyomán
élesbe fordult az az úttörő kezdeményezésetek, hogy a két település együttesen vegyen részt az
országos vetélkedésben.
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A múlt hét folyamán telefonon egyeztettem ennek elvi lehetőségét az országos verseny
Szervező Bizottságának elnökével, Pruttkay János úrral.
Első hallásra arra kért magyarázatot, hogy hogyan képzelik el a kezdeményezők ennek a
megvalósítását, mi lenne a cél, hogyan értékelhetők a teljesítmények egymáshoz képest stb.
A www.viragosmagyarorszag.hu honlapon elérhető, az európai virágos verseny szisztémájával
egyező versenykiírás szerint ugyanis a nevezett települések a zsűroroktól objektív pontszámot
kapnak, amelynek alapján a teljesítményük egyáltalán összevethetővé válik a más
országrészekben lévő, más zsűritagok által értékelt települések teljesítményével.
Egy ettől eltérő rendszerben folyó külön verseny meghirdetésére és lebonyolítására a Szervező
Bizottság nem vállalkozhat.
Mindazonáltal pozitív elemeket lát a kezdeményezésben, a verseny színesebbé tételére nyújthat
lehetőséget.
Ezért azt kellene világosan megfogalmazni az indítványozóknak, hogy az újfajta páros
jelentkezés pontosan mire terjed ki, illetve mindez hogyan illeszthető a már meghirdetett, évek
óta működő, és aktuálisan folyó pályázatba.
Személyes véleményem szerint a két településnek először is a versenyben előírt módok
egyedileg külön-külön jelentkeznie kell a versenybe, ezáltal jogot nyernek a részvételre.
Ezt követően, vagy akár ezzel egyidejűleg elő kellene terjeszteniük egy olyan – nyilvánvalóan
közösen megfogalmazott – javaslatot, talán egy felajánlás formájában, hogy a két testvértelepülés – afféle békés verseny keretében – külön is felvállalja egymással szemben a
megmérettetést, illetve hogy mit kíván az együttműködés erősítése révén elérni, milyen
előnyöket vár magától a „párbajtól”, vagy esetleg csak a másik segítése, és nem leküzdése a cél,
továbbá: hogy erre felhívja a többi települést is!
Javaslom, hogy a képviselőtestület a település nevezését mindenképpen támogassa, a fenti
újszerű nemes versenyben való önkéntes részvételt pedig a feltételek kimunkálásával, saját
javaslataik értékelésével terjesszék követendő példaként a Virágos Magyarországért verseny
Szervező Bizottsága elé.
Az Észak-Magyarországi régió zsűrivezetőjeként az egyetértésen túl magam is szívesen segítek
a Szervező Bizottság elé terjesztendő anyag kidolgozásában.
Üdvözlettel: Turcsányi Miklós sk.
Barta Győző
Érdemesnek tartom a javaslat kidolgozását a közös indulásról, talán különdíjra érdemesnek is.
Tehát most a javaslat szerint külön kell neveznünk, melynek határideje 2009. május 15.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy benevez
a 2009. évi Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre, egyúttal megbízza
Lőrincz József képviselőurat, hogy Balatonederics képviselőivel dolgozza ki a javaslatot a
versenyben való közös részvételről.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 4 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
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A Képviselő Testület 4 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
32/2009.(V. 12.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy
benevez a 2009. évi Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre, egyúttal
megbízza Lőrincz József képviselőurat, hogy Balatonederics képviselőivel dolgozza ki a
javaslatot a versenyben való közös részvételről.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
3. Szarvaskői vár
A szarvaskői várral kapcsolatban is szeretnénk pályázni, azonban a pályátok beadásának
feltétele a vár vagyonkezelői jogának megszerzése. Kérésünkre a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. Heves megyei Területi Irodája a következtető tájékoztatást adta.
Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
Az állami vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházásáról a 2007. szeptember 25-én hatályba
lépett állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36-37. §-a, valamint az állami vagyonnal
való gazdálkodás szabályait tartalmazó 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet 50-51. §-a
rendelkezik.
Kérelem tartalma:
1. Az ingatlan azonosító adatai (Település, utca megnevezése, házszám, helyrajzi szám;
terület nagysága; tulajdoni lap szerinti megnevezés)
2. Törvényi hivatkozás: az Önkormányzati törvény (1990. évi LXV. Tv) megfelelő
betűjeles pontja; a Vagyontörvény (2007. évi CVI Tv.) 36. § megfelelő pontjai,
valamint a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet VIII. 50, 51. §.
3. Felhasználási cél megjelölése, segítendő feladat meghatározása
Erre vonatkozó jogszabályi rendelkezés feltüntetésével, az 1990. évi LXV. Tv-ből
megfogalmazott feladat. – kérjük, hogy fejtsék ki részletesen is az adott célt, feladatot
4. Fentieken kívül bármi, amit az ügy pozitív elbírálása érdekében lényegesnek tartanak.
Csatolandó dokumentumok
1. Képviselőtestületi határozat
Ugyancsak tartalmaznia kell az ingatlan azonosító adatait; a fenti három törvényi
hivatkozást; a felhasználási cél megjelölését, a segítendő feladat meghatározására
vonatkozó jogszabályi rendelkezést; és mindazt, amit Önök lényegesnek tartanak.
2. Költségátvállalási nyilatkozat
Az ingatlan tulajdonba adása esetén vállalják a felmerülő költségek megtérítését.
3. Kistérségi nyilatkozat
Az Önök által tervezett felhasználási cél nem ellentétes a Kistérségi Társulat Önökre
vonatkozó terveivel elképzeléseivel. (Amennyiben problémás a Kistérségtől való
beszerzés, a Polgármester is nyilatkozhat.)
4. Vagyonkezelt ingatlan esetén – a vagyonkezelő hozzájáruló nyilatkozata
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5.
6.
7.

8.

9.

Vagyonkezelt ingatlan esetén csak olyan kérelem terjeszthető elő, amelynél csatolásra
került a Vagyonkezelő hozzájáruló nyilatkozata, miszerint egyetért az addig általa
vagyonkezelt ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával.
Beszerzése az Önkormányzat feladata.
Földhivatali, zárjegyes, friss tulajdoni lap
Helyszínrajz (földhivatali bélyegzővel ellátott)
Védett ingatlan esetén
A védettséget elrendelő szervezet hozzájáruló nyilatkozata, melyet ugyancsak az
igénylő Önkormányzatnak kell beszereznie.
Műemlékek esetében a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv 44. § (1)
a) pontja alapján a kultúráért felelős miniszter hozzájárulása
Természetvédelmi oltalom alá eső területek esetében a természet védelméről szóló 1996
évi LIII. törvény 68. § (7) bekezdése alapján a környezetvédelemért felelős miniszteri
hozzájárulás
Sporttelep igénylése esetén
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 64. § (4) bekezdése értelmében az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium szakállamtitkárának hozzájárulása, jóváhagyása –
szintén az Önkormányzatnak kell beszereznie
Társtulajdonosok esetén
Amennyiben az igényelt ingatlanban társtulajdonosok is vannak, egyetértő, jóváhagyó
nyilatkozatuk beszerzése is az Önkormányzat feladata.
Az ingyenes átruházásról a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács dönt.

Kérelmüket kérjük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Heves Megyei Területi Irodájára
eljuttatni (3300 Eger, Deák Ferenc utca 51., Pf.: 431, 36/310-884).
Önkormányzati vagyonkezelésbe adás
Szintén a 2007. évi CVI. törvény, valamint a 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet rendelkezik.
• Nem teszi lehetővé a térítésmentes vagyonkezelésbe adást.
• A 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdés értelmében ha a vagyonkezelő
értéknövelő beruházást, felújítást, illetve új – állami vagyonba tartozó – eszköz
létrehozását végzi, akkor lehetőség van annak beszámítására az MNV Zrt. vel szembeni
vagyonkezelői jogból fakadó kötelezettségbe (a vagyonkezelői szerződésben előírt
módon)
• Ugyanazon dokumentumokat szükséges csatolni, mint a térítésmentes tulajdonba
adási kérelem esetében
Barta Győző
A kérelemhez csatolandó dokumentumok közül a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
előzetes egyetértését adta, az Oktatási és Kulturális Minisztérium még nem válaszolt
megkeresésünkre.
4. „Tanösvények építésére, felújítására és fenntartására”
A pályázat határideje július vége, a jövő heti megbeszélésen a várhoz vetető út felújításának a
munkamenetét is meg kell beszélnünk.
5. Szarvaskő települési szilárdhulladék-lerakó.
Szintén a pályázatokhoz tartozik, hogy a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás, melynek Szarvaskő is tagja, pályázati támogatás segítségével számolja fel a társulás
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településeinek szilárdhulladék lerakóit, melyhez a tereprendezés nálunk megtörtént, a lerakó
rekultiválása folyamatban van.
Kérdezem a képviselőket van e a pályázatokhoz hozzáfűzni valójuk?
Lőrincz József
Idén újra kiírásra kerület az „Idősbarát Önkormányzati Díj” pályázat. Szinte a tavalyihoz
hasonló feltételekkel lehet pályázni, talán az előző évi tapasztalatok alapján nagyobb esélyünk
lesz idén. Határidő május 27. Lényegesen kevesebb munkával beadható a pályázat, mint tavaly.
Elkészítjük az anyagot, de szeretném kérni, hogy a támogatói nyilatkozatok beszerzésében
segítsen az önkormányzat és a képviselők.
Barta Győző
Az idei évben a kisebb pályázatokkal nagyobb sikerünk volt, kisebb összegekkel is fontos
fejlődét lehet elérni.
Lőrincz József
Mindenképpen hírértéke van a pályázatnak, látszik, hogy tenni akarunk a településünkért, ami
másik pályázatnál is előnyt jelenthet.
Barta Győző
6. Az egyebek között két kérelem is érkezett hozzánk.
Tisztelt Barta Győző Polgármester úr!
Köszönjük a táborhely személyes bemutatását. A táborhely mellett döntöttünk. Ezért:
A kecskeméti Piarista Iskola 118.sz. Kalazancius cserkészcsapatának nyári csapattábora részére
kérjük a volt bányaterületet.
A tábor ideje: 2009. júl. 11-19. szombattól vasárnapig. Előző napi (pénteki) kitelepítéssel.
A résztvevők száma a jelentkezéstől függően 100-130 fő.
Az épület melletti ligetes részre szeretnénk elhelyezni a konyhát és az ebédlőt. A keresztnél
lévő tisztáson lenne a gyülekező és játszótér. És a további vízszintes részen a kerítésig
szeretnénk elhelyezni a három altábort. Egy szinttel lejjebb lévő nagy cementgyűrűs kutat is
szeretnénk használni.
Ennek megfelelően kérem a tábor helyének lekaszálását rendezését.
Kérem még a táborozás feltételeinek megadását.
Tisztelettel: Szabó István
Piarista tanár
Kecskemét, Piaristák tere 5
Barta Győző
Személyes találkozásunk során én előzetesen 100 Ft/fő/ éjszakát mondtam nekik
területhasználati díjként, ennyiből rendbe lehet tenni a tábor és környékének területét.
Háromszoros hasznot jelentene nekünk a táborozásuk, hiszen hírét viszik a településünknek,
100-120 gyerekkel bővülne az itt tartózkodók száma, valamint le lenne kaszálva a terület, és
erre külsőforrásból kaphatnánk pénzt. Az összeg a rendbetételre elég, az engedélyeket az
ÁNTSZ részéről ők szerzik be.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a
kecskeméti Piarista Iskola 118. sz. Kalazancius cserkészcsapatának a 035 hrsz. számú volt
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bányaterületet táborozás céljából, 100 Ft/fő/éjszaka területhasználati díj fejében 2009. július
11.-től 2009. július 19-ig bérbe adja.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 4 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 4 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

33/2009.(V. 12.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a
kecskeméti Piarista Iskola 118. sz. Kalazancius cserkészcsapatának a 035 hrsz. számú volt
bányaterületet táborozás céljából, 100 Ft/fő/éjszaka területhasználati díj fejében 2009.
július 11.-től 2009. július 19-ig bérbe adja.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző
A másik kérelem a Szarvaskői Hagyományőrzőktől érkezett.
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!
A Szarvaskői Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, a község lakosai részére, rendszeresen
szeretne Nótaestet rendezni.
Az első Nótaest megrendezését május 31. (vasárnap) napjára terveztük, mely alkalommal az
Egercsehi Asszonykórust és a Demjéni Férfikórust hívjuk meg vendégszereplőnek.
Jó idő esetén az Állomáskerti Szabadidőparkban szeretnénk, megrendezi, rossz idő esetén pedig
a községi Könyvtárban.
Kérjük, hogy a fenti rendezvényhez szíveskedjenek az említett helyeket rendelkezésünkre
bocsátani, valamint kérjük, hogy az Állomáskertben szíveskedjenek biztosítani 50 fő részére
asztalt és ülőalkalmatosságot.
Természetesen a rendezvény előtti és utáni munkálatokat az Egyesület végzi el, és ugyanolyan
állapotban adjuk vissza a színteret, melyben átvesszük.
Pozitív válaszukban bízva.
Szarvaskő, 2009. május 11.
Tisztelettel: Nahóczki László s.k.
elnök
Barta Győző
Örülök a Hagyományőrző Egyesület megkeresésének, természetesen támogatom a Nótaest
megrendezését. Javasolnám, hogy rosszidő estén is használják az Állomáskertet, hiszen ott jóval
nagyobb hely van akár a feddett sátor alatt, akár a faházban, mint a könyvtárban.
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Többször szóba került már saját rendezvényeink során, hogy jó lenne egy állandó színpad az
Állomáskertbe, a jövő heti megbeszélésünk során erre is szót kerítünk.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a
Szarvaskői Hagyományőrző Közhasznú Egyesület számára az Állomáskerti Szabadidőparkban
lévő faházat Nótaest megrendezése céljából rendelkezésre bocsátja.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 4 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 4 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

34/2009.(V. 12.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a
Szarvaskői Hagyományőrző Közhasznú Egyesület számára az Állomáskerti
Szabadidőparkban lévő faházat Nótaest megrendezése céljából rendelkezésre bocsátja.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző
A jövő heti munkamegbeszélés témája lesz még a pályázatokon kívül a nyári rendezvénnyel
kapcsolatos előkészületek. Megérkeztek a jelző és tájékoztató táblák, meg kell beszélnünk a
kihelyezésüket, valamint Alpolgármester úrral bejártuk a települést és kb. 194 m2 szorul
kátyúzásra. Természetesen a Tölgyfa út nincs ebben benne, hiszen azt a pályázati támogatásból
kerül újjáépítésre.
Kérdezem a képviselőtestületet, van-e az egyebek között még hozzászólás?
Mivel több napirendi pont, hozzászólás, észrevétel nincs, a testületi ülést berekesztem.

K.m.f.

Dr. Estefán Géza
Jegyző

Barta Győző
Polgármester
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