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A k6pvisel6testiileti iil6s helye: Bodrogkisfaludi
Kriz6s 6nkormrinyzati Hivatal
Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.

JELEN

VANNAK:

AArlm Lilszl6polg6rmester,
B alo gh S rindor alpol gtlrme ster,
K6pes Ferdinrind k6pvisel6,
Kov6cs L6szl6 k6pvi sel6,
Majoros P6ter k6pvisel6.

TANACSKoZASI JoGGAL MEGHiVoTT:
Alexa Ilona aljegyz6.
zelenik Srindor a Bodrogkisfaluddrt Egyesiilet elndke

ADAM LASZLD polgrrrmester kriszdnti a megierenteket. Meg6llapitja,
hogy az 5 ftis K6pvisel6testiiletb6l 5 fb van j.1.1 igy a nyilt iil6s hatrtuJ"tkG,
azt megnyitja. Jegyz<ikdnyv hitelesit6nek
K6pes Ferdinrind k6pviseldt jeldli ki.

A

polgrirmester javasolj4 hogy a K6pviselci-testiilet
a napirendeket a meghiv6nak megfelel6en
al6bbiak szerint taryyaljameg, valamint k6rdezi,
trogy u*-" mris javaslat a napirendeket illet6en:

l.T6jekonat6akdz<iscinkormdnyzatihivatarmunk6jrir6l
El6ad6: Alexa Ilona aljegyz6
2.

A Kdpvisel6-testiile t 20r g. 6vi munkaterv6nek megvitatdsa
El6ad6 : Aaam Laszl6 polgiirmester

3. Bejelent6sek, j avaslatok, aktualit isok

A

K6pvisel<i-testiilet tagiai egyet6rtenek az elhangzottakkal,
igy a
f6 jelenl6v6 k6pvisel6b6l a
szavazisban r6szvev6- 5 fti k6pvisel6-testiileti
iug i ig.r, szavazattal, ellenszav azat, valamint
tart6zkodrls n6lkiil, egyhangrila g az arilbbinapirendek?
trirgyalja meg:

r.
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T 6jdkoztat6 a k<izds <inkormirnyzati

El6ad6: Alexa Ilona aljegyzo
2.

hivatal munkrij rir6l

A K6pvisel6-testtilet 201g. 6vi munkaterv6nek megvitatrisa
El6ad6 : AArim Laszl6 polgiirmester

3. Bejelentdsek, javaslatok, aktualitrisok

1.

napirend

ALEXA ILONA

.aljegyzb elmondja, hogy a kcizcis cinkormiinyzati hivatal munkrlj6r6l sz6l6
tdjekoztat6t a kdpviselok a meghiv6val egydtt
fr6sban megkapt6k. Amennyiben januilr
1-tol a mai
-',kisreg6ny,,
napig rdszletesen leirta volna mik trirt6ntek,
az
egy
l.*,;.'^i;;'"1'
ii:"ii}rruu,
gondolatdbresztonek szinta. Biztosan
fogalmaz6dtak nieg k6rdeJek, utoou szivesen
v6laszoi.
A
kdzds dnkorm6nyzati hivatalhoz tartoz6 mindhrirom
teleptil6s onrill6 dletet 61. Bizonyos dolgok
osszektitik oket' azt igyekszenek koordin6lni,
de .gyittit-r"m sz6l bele a m6sik dolgriba.
Egyre tcibb
ellen6rzds 6ri a hivatalt egyik pillanatr6l.a rnasikra]'Igy;lrr.r,
ek az ellenoru| szervek rendelkezds6re
6llni' megfelelni nekik, illet6leg a feltrirt hi6nyoss6go[ut
titrirrcibcilni. Jcivore nagy feladat az ASp-re
tcjrtdno at6llas' Alapvetoen nem egy rossz
rendszer lenne, de azonnal mindent egyszerre
kell
megoldani' ami nem c'ltavezeto, fennaf{6sokat
fog okozni. Akik mrir dolgo znak a rendszerben
azoktol rigy hallotta' hogy 1-2 orui hat6rido
mulasztlsn6l is sorra kiildik a uirsagokat. Igyekeznek
megfelelni a feladatnak, de nagyon nehdz lesz.

AnAu r LszLo polgiirmester elmondja, folyamatosak az ellenorzdsek,
a statisztik6k, brirokratikus a
rendszer' Ebben a informatikai gyorsulo vildiban
h6;;;;;or, ndgyszer annyi a papir,mint 5-6 dwel
ezelott. Eldg 6ldatlan 6llapot. Az okm6nyirodai
rendszerjJi mtikc,dik.
KEPES FERDINAND kdpviselo k6rdezi, hogy az
ASP rendszer miatt a gdpek is le lesznek cserdlve?
ALEXA ILONA aliegyzo elmondja,
,vannak olyan gdpelk, amelyek jelenleg megfelelnek a
rendszernek' A gazddlkoddson l6vtl gdpeket
lecser6li6k iz.ASp rends zer nagy r6,sze agazdiilkod6s,
valamint az iratkezeldsi szakrendszer, i" u,
ado, akereskedelem 6s a hagyatdk is azon fog
mrikodni.
Az iratkezeldsi szakrendszerben mindent rogziteni kell, fogja
lftni
a
rr.atj.ioor."t,
mikor kindl, mi
cdlb6l van az irat' A gazd'illkodasi szakrendizeren
keresztiil az cisszes kcinyvel6si mozzanatot l6tni
fogi6k' milyen szitmlila, milyen kiad6sai vannak az
onkorm inyzatnak. raoig osszesitve kaptak
adatokat, de most m6r lStni fog,6k pl.
a nyugdijarharnuk mennyi volf a havi villan ysz1mlitja.
.hogy
El6ggd osszetett ds neh6z,
meg fogi6k tanulni, er"n.- l.rr.orrr, ha be6ll.
Egyenl6re, hogy mindezt
{e
a feladatot el tudj6k vegezni, akizi.ryil,rdnturtiisokat
vezetni kell.

AuAivt LASzLo polgarmester miutiin tobbhozzftsz6l6s
nincs, k6ri vegy6k tudom6sul at1jekoztatot.
A K6pviseld-testiilet a kiiziis iinkorm{nyzatihivatal
munkrijrrr6l sz6l6 thiilkoztatrit egyhangflag
tudomrisul veszi.

2. napirend

AoAtvt LASZLO polg6rmester elmondja, kiment az
ir6sos anyag a testiilet 201g. dvi munkaterv.rol,
melyhez kdri a hozzitszolftsokat' javaslatokat,
hogy -iry.r, napirendeket tegyene k be az abban
foglaltakon kivril.

ALBXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy az ez evi
munkaterv alapjank6szitette el a jov6 6vi
tervezetet' A janu6r 29-i rildsre betette masoait
napirendkd nt a pfiyitzatok
sz6l6 t6jdkoztatot.

alakul6s6r6l 6s a tervekrcil
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AnAu LASZL} polgiirmester megjegyzi,hogy a janu6ri testiileti iil6sen
sok mindenben kell
majd dcintenitik' Kdt rij alapitvriny lesz a teteptiGsen,"melyeket janu6ri
a
testiileti til6sig val6szimileg
be is fognak jegyezni' Kdpvisel6ii, M6.ku, M^6nika
es godo Judit szeretndnek elj<inni 6s t6j6koztat6st
adni az elk6pzel6seikrdl' A mindszenthavi mulatsiig
bev6teldb6l szeretndnek a testtileti til6sen iitadni
egy dsszeget az 6vodai munkak<izciss6gi vezetdj6nek
a r6sz6re.
K6ri

a k6pvisel<ik hozzirszolfus6t a

munkatervvel kapcsolatban.

MAJoRos PETER k6pviselo szeretnd, ha meghivnrinak kdt embert
, a r6v€szt6s a munk
karbantart6t valamelyik

avezeto-

testiileti til6sre, mert szeretn6nek rdszrikre k6rd6seiket
feltenni. Az id6pont
rdszdtol mindegy, hogy ez januarban, jriliusban, vagy
okt6berben lesz, csak ,*ruu
bele a munkatervbe

egy 6vben legal6bb egyszer.

ALEXA ILONA aljegyz6 elmondja, nincs akadrilya annak, hoqy
a kompszolgaltat6sr6l 6s a teleptil6s
tizemeltetdsi feladatokr6l tartsanak egy-egy tdjekoztat6t.
Javasolja, hogy effe azaugusztus 2g-i ril6sen
keniljdn
sor.

AoAwt LASzLo

polg6rmest er: az elmrilt i.il6sen felvetod<itt, hogy
a kompos nem adott sz',,.rlirt
Majolos Pdter k6pviseltj rirnak, amikor ig6nybe vette a kompszolg
titat1st. Bemutatja az akkor k6sztilt
szitmlifi, melyet a kdpvisel6 fr nem vett 6t, mivel a sz6mlatombcit
a kompos a komph inbantartja ds ott
flllitia ki. Ennek tcibbi p6ldanya a kdnyvel6sben 6s a sz6mlatdmbben
is
megtekinthet6.

ALEXA ILONA aljegyzS megiegyzi,
amig a szitmlitt kitillitja.

a komposnak sz6lnia kell, hogy varjon a kompot ig6nybevev6,

APAU LASZLO polg6rmester elmondja,
tui l"gy

azlbe, hogy risztii

_)-

"n

hogy az irodilba illlitja

a dolo g.

ki a sz6ml6t. csak az6rt hozta

MAJOROS PETER k6pviselo furcs6nak hrtja,hogy sz6mla keriil ki6llit6sra,
nem nyugta, valamint
ha valaki 6tjdn a kompon mdg menyjen be az-iroditiakiil<jn
a szttmlircrt Mi6rt nem adnak nyugt6t a
kompon kozleked6nek?.

ALEXA ILONA

Tlf1yz6 elmondja, hogy a kompos sz6mlat<imbbel rendelkezik, azt
kdzleked6knek. Neki akkor is meg kell azt fmia, ha a szoigrlltat6st
igdnybevevd nem viszi el.

AnAu LASZLD

ad

a

polg6rmester k6ri a tov6bbi javaslatokat a munkatervet
illet6en.

T6bb hozzitszolf.S' javaslat nem l6v6n az elhangzott kieg6szit6sekkel
egytitt - janu6rban Markus
M6nik6t 6s Bod6 Juditot meghallgatj ak az alapitv6nyokkal kapcsolatban]'valamint
az augusztusi
testiileti iildsen a kompkezel6t 6s a munkaveiet6-karbantart6 is
tart taJlkoztatot - fogadja el a
K6pvisel<i-testrilet 2018. 6vi munkaterv6nek j6vahagy6srir6l
sz6l6 hatltrozati javaslatot,

j

mely

egyz6kcinyv mell6klet6t kdpezi.

a

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia k0ztil, a szavazilson 5 f6 k6pvisel6
vett r6szt 6s 5 igen
szav azattal, ellenszava zat 6s tart6zkod,its n6lkiil
elfo gadj a a hathrozati javaslatot 6s az aldbbi

hatfrozatot hozzaz

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormdn yzata K6pvisel6-testiilet6nek
7 4/2017. (XtI. tl.\ hatilrozata :

Tirgy: Bodrogkisfalud
j6v6hagy6sa

kcizs6g OnkormrinyzataKepvisel6testiilete20Ig.

6vi munkatervdnek
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Bodrogkisfalud kcizs6g onkormdnyzatinak Kdpvisel6testiilete megismerte 6s
megvitatta a
kdpvisel6testiilet 2018. 6v munkatervdt, melyet a jelen hathrozat mell6klet6ben
foglalt
tartalommal
j6vrlhagy.
Hatirid6 : azownl
F

6s folyamatos

elel6s: polg6rmest er, aljegyzo

Mell6klet:
Bod ro gkisfatud kdzs6g

onkorminyzata K6pviser6testiiletnek
2018.6vi Munkaterve

A k6pviseldtestiileti iil6sek helye: Bodrogkisfaludi K6zds 6nkorm6ny zatiHivatal
3917 Bodrogkisfalud, Kossuth rit 65.

A kiizmeghallgat6sok

2018.

helye:

K6zciss6gi H6z
3917 Bodrogkisfalud, Kossuth rit 71.

ianuir29. h6tf6 15 6ra

t ,l?jgiT:ster t6j6koztat6j.a

7z

elmrilt k6pvisel6testiileti iil6s 6ta t6rt6nt esem6nyekr6l

El6ad6: Ad6m Lhszl6 polgdrmester

2./ M6rkus M6nika 6s Bott Judit t5j6ko ztatAsa az illtalukldtrehozott alapitv6nyr6l
El6ad6k: Markus M6nika 6s Bod6 Judit
3-/ Thjdkoztato az dnkormdnyzat 6ltal benyfjtr[sra keri.ilt pillyinatokalakuLisrir6l,
a 201g. 6vi

p6lyrizati.tervekr6l.

El6ad6: AdSm Lhszl6 polg6rmester
4.1 A2018.6vi kdlts6gvet6st megalapoz6 ddntdsek megvitatlsa (t6rit6si6s b6rleti dijak
emel6se, tervezend6 kiad6sok meghat6roz{sa)

El6ad6: Alexa Ilona aljegyz6
5./ Bejelentdsek, javaslatok, aktualitrisok
2018. febrahr 26. h6tf6 17 6ra

t,l:,leiy:ster

til6.konat6j.a azelmflt k6pviselotestiileti iil6s 6ta tdrt6nt esem6nyekr6l

Eload6: Addm Ldszlo polg6rmester

2./ Bodrogkisfalud

kdzsdg Onkorm5nyzatalslntdzm6nyei 2018.6vi k6lts6gvet6s6nek
megvitat6sa
El6ad6: Alexa Ilona aljegyz6 6s Radv6nyin6 Hauberger Erika gazd1lkod6si
el6ad6

3./ Bejelentdsek, javaslatok, aktualitisok
2018. mdrcius 26. h6tf6 15 6ra

l./Til6konat6

a Tokaji Rend6r6rs munk6jrir6l
aklzbinons6g helyzet6r6l
El6ad6: Keresztesi Jrinos rend6r-kapitr{nys6gvezeto 6s Nagy-Csaba 6rsparancsnok

-

2'l Polghtmester t6j6koztat6ja azelmrilt k6pvisel6testiileti iil6s 6ta t6rt6nt esem6nvekr6l
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El6ad6: Aaam L6szl6 polgrirmester

3'/Tijdkoz1.at6 a Kd'zdssdgi Hr{zban foly6 tev6kenys6gr6l
a k6zmiivel6d6s helyzet6r6l
miikdd6s6r6l
El6ad6: Molnr{rnd zborai Be6ta kultur6lis kozfoglalkoztatott
4./ Bej elent6sek, javaslatok, aktualitr{sok

2018.dprilis 30. h6tf6 t5 6ra
l'/Thj6koztat6 a Csal6dsegit6 6s Gyermekj6l6ti Szolg5lat
munk6jrir6l, a szoci6lis
gondoskod6sr6l
El6ad6: Posta Andre a intezmlnyv ezeto

2'l Po,lshrm2ster tSj6koztat6ja azelmrilt k6pvisel6testiileti til6s
6ta tdrt6nt esem6nyekr<il
Eload6 : Ad6m Ldszl6 pol gdrmester

3'l rijdkonat6

a

Nyugdijashlnvalamint a konyha munk6jrir6l, mtikrid6s6r6l

El6ad6 : Holhos c s illa Nyugdij ash 6z v ezeto, 6lermez6ivezet6

4./ Bej elent6sek, j avaslatok, aktualitrisok
2018. mdius 28. h6tf6

t

t7 6ra

t{:koztat6ja

az elm0lt kdpviseldtestiileti ril6s 6ta tcjrtdnt esemdnyekr<'I

'I:li:r:sj:r
tjtOado: Adam Liszl6 polg6rmester

2./ Beszimol6 Bodrogkilllud k6zs6g onkorm6nyzata 6sint6zm6nyei
2017. 6vi
gazd6lkod6s6r6l - 2017 . 6vi zirsz6mad6s elfogad6sa
El6ad6: Alexa Ilona aljegyz6 Radv6nyin6 Hau-berger Erika gazd6lkod6si
el6ad6

3./ 2017.6vr61 k6sziilt bels6 ellen6ri jelent6s elfogad6sa
El6ad6: Alexa llona aljegyz6
4./ Bej elentdsek, j avaslatok, aktualitr{sok
2018. ifnius 25. h6tf6 15 6ra

t

az etmitttk6pvisel6testrileti iil6s 6ta t6rt6nt esem6nyekr6l

'I:li:y:tj:llij:k".?t".la
EfOad6: Ad6m Ldszl6 polgr{rmester

2./ A Bodrogkisfaludi piflang6 6vodai csoport munk6jrir6l
tfj6kozlat6
Eload6: Flrabin6n6 Zborai Andrea csoportvezet6 6v6n6
3./ Bejelent6sek, javaslatok, aktualitisok
18

6rai kezdettel Kiizmeghallgatis

2017. aususztus 28. h6tf6 17 6ra

t'Igjgiy:ster

trij6koztat6j.a
k6pvisel6testrileti i.il6s 6ta tdrtdnt esem6nyekr6l
7z'elmrilt
El6ad6: Ad6m L6szl6 polg6rmester

2./ T 6j6koztat6 a kdzfoglalkoztatrisi programokr6l,
azok aktualitr{sair6l
El6ad6: B6nyai Csilla p6nziigyi el6ad6

6

3./ Til6koztat6 a kompszolgilltatfusr6l 6s
El6ad6k: Ill6s Guszriv, Nagy B6la

a telepiil6siizemeltet6si

feladatokr6l

4./ Bejelent6sek, javaslatok, aktualitr4sok

2018. szeptember 24. h6tfii 15 6ra

,l:jq:y:ster

t

t6j6koztat6ja az elmrilt k6pvisel6testrileti iil6s 6ta t6rt6nt esem6nyekr6l

EI6ad6: Ad6m Lhszlo polg6rmester

2./

T 6j5konat6 a

Hiaiowosi szolg6lat munk6jfr6l, miik6d6s6r6l

El<iad6: Dr. Illy6s Lfuszl6 hriziorvos

3'l T6jdkoztat6 Bodrogkisfalud k<izs6g Onkormr{nyzata dsint6zm6nyei
I fel6ves
Gazd6lkod6s616l

El6ad6: Alexa llona aljegyz(J
3

./ Bej elent6sek, j avaslatok, aktualitrisok

2018. okt6ber 29. h6tf6 17 6ra

t'I:jgy:ste.r

ti!iko!7t6j,a azelmrilt k6pvisel6testiileti iil6s

Ef6ado: Ad6m Lhszl6 polgirmester

6ta tdrtent esem6nyekr6l

2./ A 20 19. 6vi kdzfoglalkoztat6si programok tervez6se
El6ad6: Adam L6Jzl6 polgarmestei
3./ Bejelent6sek, javaslatok, aktualitr4sok
2018. november 26. h6tf6 17 6ra

t

taj6koztat6j.a az elmrilt k6pvisel6testiileti iil6s 6ra tdrtdnt esem6nyekr6l
' I:JtT}:ster
Ef6ad6: AdAm Lhszlo polg6rmester

2'l Tfij5konat6 Bodrogkisfalud kdzs6g Onkormriny zata esintdzndnyei h6romnegyed-6ves
gazd6lkodrisrlr6l
El6ad6: Alexa llona aljegyz6

3.1

2019.6vi bels6 ellen6rz6si terv elfogadrisa
El6ad6: Alexa llona aljegyz6

4./ Bejelent6sek, javaslatok, aktualitrisok
2018. december 10. h6tf6 16 6ra

t/

trijdkoztatoja

az elmflt
l:jg:y:ster
EI6ad6: Ad6m Lhszlo polg6rmester

k6pvisel6testiileti 0l6s 6ta t6rt6nt esemdnyekr6l

2./Beszimol6 a kdz6s dnkorm6nyzati hivatal munk6jr{r6l
El6ad6: Alexa llona aljegyzl
3.1

A 2019. dvi munkaterv6nek megvitatr{sa
El6ad6 : AOam L6szl6 pol grirmeiter

4./ Bej elent6sek, javaslatok, aktualitrisok
18

6rai kezdettel Kiizmeghallgatris

Bejelent6se\ javaslatok:

AoAnn LASZLO polg6rmester elmondja, hogy a kist6rs6gi iil6sen az elmrilt h6ten pdnteken a
Borsodvizes tij6koztat6n vett r6szt. A Magyar Energetikai 6s Kdzmii-szabiiyozirsi Hivatal

6j6kona6i6ban az ell6ttis6rt felel6s onkormrinyzatoknak tcirv6nyi kdtelezetts6gk6nt hatarozatot kell
hozniuk avizi kdznti szolgilltatfusr6l a Borsodviz riltal tizemeltetett, vagy ferurtartottvizikcizmrivekre
vonatkoz6an a bdrleti-iizemeltet6si szerz6d6s megk<it6s6hez. Mind a 11 telepiil6s dnkorminyzatinak
meg kell hoznia ezt ahatinozatot. Nem sok leheiOseguk van, hiszen ezt t6rv6ny i4a e!o, ugyanrigy,
mint a szem5tszhllftast. A rendszer tulajdon6ban van a telep0l6seknek. A Borsodviz l<tszin1;1ia
Tokajnak 6s ut6na osztjrik le aplnzt, amit tov6bb kell utalni a Tokaji szfumlira6s fgy az visszakeriilt
AFA-val egyiitt.
Ken ezzel kapcsolatb an a hozz6sz6l6sokat.

ALEXA ILONA aljegyzl elmondja, hogy 2013-ban kiilcin

szerz6d6st kdtott a BorsodvizZrt. minden
telepiil6sen azitzemeltetdsre. Most v6ltozott at<irv6ny, nem kiikin-kiilcin kell az ell6t6si teriileten beltil
az <inkormdnyzatokkal megktitni a szenodlst, hanem a rendszerhez tartoz6l*al egy szerz6d6st kell
megkdtni. Gyakorlatilag a 11 szerz6ddst most egyben foglaltdk <issze a trirv6nyi kdtelezetts 69 alapjfn.
A p6rrz enfiin is, mint eddig, engedm6nyez6ssel megy a tokaji elkiil<initett szitmlfura a karbantart6si
feladatok elliltitsira, ami ezutan sem fog viltozstt.

AOAU LASZLO polg6rmester ismerteti a

hathrozati javaslatot a vizikcizmri-rendszer egybefoglalt
bdrleti-iizemeltet6si szerz6d6s elfogad6s6val kapcsolatban, mely az alitbbi:

Bo dr o gkisfalud knz s d g Onkormdnyzat a Kdpvis el 6 - te s tiil etdnek

/20

I 7. (Xil. I I.\ hatdrozati javaslata;

Tdrgt: Ivfv{zelldtds vizikdzmfr-szolgdltatdsra vonatlaz| egtbefoglalt bdrleti-iizemeltetdsi szerzddds
elfogaddsa

Bodrogkisfalud ldzsdg Onkormdnyzatdnak Kdpvisel1-testillete megtdrgtalta ds elfogadja az
iv6vlzelldtds vizilazmfr-szolgdltatdsra vonatkoz| egtbefoglalt bdrleti-iizemeltetdsi szerzdddst (V70
VKR, MEKH lad: I 1 -1 8306- 1 -0 1 I -00-07).

A

KdpviselS-testillet felhatalmazza a polgdrmestert az egtbefoglalt bdrleti-tizemeltetdsi szerzddds
ald[rdsdra.

Felel6s:

Hatdrid1:

polgdrmester
azonnal

AOAVT LASZLO polgrlrmester hozzdsz6l6s nem l6v6n szavazfusra teszi

javaslatot.

fel a fenti hatirozati

8

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a

f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
hatirozati javaslatot 6s az alibbi

szavazfuson 5

szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod.irs n6lkiil elfogadja
hatirozatothozzaz

a

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormrin yzata K6pvis el6-testiilet6nek
7512017.

(XII. 11.) ha

ai

Trirgy: rvovizellifitts vizikcjzmri-szolgiiltatiisra vonatkoz6 egybefoglalt
b6rleti-i.izemeltet6si szerzodds
elfogad6sa
Bodrogkisfalud kdzsdg Onkorm6nyzatinak K6pvisel6-testi.ilete
megtdrgyalta 6s elfogadja az
ivovizelltrtits vizikcizmri-szolgriltat6sra vonatkoz6 egybefoglalt
b6rleti-iizeri.tt.teri szerz6d6st (v70
VKR, MEKH k6d: I 1-1 8306-t-01 t-00-07)

A

Kdpviselo-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert az egybefoglalt
b6rleti-tizemeltetdsi szerz6d6s
al6iristtra.

Felel6s:
Hatriridd:

polg6rmester
azonnal

AuAtvt LASZL} polgiirmester ismerteti a G6l ds T6rsai Ugyvddi Iroda e-mailj6t,
mely szerint
Bodrogkisfalud

a

340712 hrsz-ri ingatlant ingyenes haszn6latba venn6k a kcimy6kbeli
szolok vddetme
drdekdben kialakitand6 vadkerit6s dpitdsdre, mely gazd,asitgi
szempontb6l elony6sse v6lna a teriileten
tulajdonnal rendelkez6k 6rdek6ben.

Amikor telefonon beszdltek err.ol az ingatlanr6l, akkor mdg vdteli sz6nd6kr6l
volt sz6. Azt kerte az
irod6t6l, hogy tegy6k meg vdteli sz6nddkukat a mai tildsre, nem
volt sz6 vadvddelemrol. Az elbzo
tertileteket, amiket eladtak nekik, azokat200.-Ft/m2 6ron drtdkesitettek.
K6ri a k6pviselok javaslat6t
ez iigyben' Vdlemdnye az,hogy ugyanolyan 6ron adjdk el
a teriiletet, mint az ellzbket, 6s ne adj6k
1

oda

,t

nasznalatra.

KOVACS LASZLO kdpviselo szerint is adj6k el a tertiletet a kdtsz

6ron.

AnAu LASZLD
az rinkorm6nyzatl.

iz

forint

negyzetmeterenkdnti

polg6rmester: ha ez az osszeg megfelelo, akkor j6, ha nem,
akkor marad azingatlan

BALOGH SANDOR alpolg6rmester szerint sem kell minden 6ron eladni

a tertiletet.

KOVACS LASZL} kdpviselo is megjegy zi,hogy ha kell ennyidrt, akkor elad6
a tertilet.
AnAu LASZLO polg6rmester - ha felhatalmazza a testtilet - beszdl az igyvedurral
forinto s ne gy zetmeterenkdnti 6ron fel

aj

6s a ketsziz

6nlj a a teri.iletet.

Elmondja a Telepiildsi Arculati K6zikcinywel kapcsolatban, hogy
Kov6cs Agnes epiteszel fog j6nni,
igy decemberben mdg tartanak egy rendkivtili teitrileti tildst a kdt rinnep kcizitt,
mivel e h6nap 3l-ig
zirulnia kell a projektnek. Addig ki kell fizetni az en;e c6lra kapott egy
mittio forintot.

KovAcs LASZL}

kdpvisel6 kdzli, hogy akkor 6 nem lesz itthon, nem fog tudni eljonni
az i.il6sre.
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AnAu LASZLO polgrirmester k6ri az aljegyz(i

asszonyt,terjessze elSazHK-srendeletet.

ALEXA ILONA aljegyzS elmondj4
.az eloterjeszt6st a k6pviselok a meghiv6val egytitt friisban
megkaptak' mely a jegyz6kdttyo
-"rieuetet r<eiezi. rraiu"r a m6dosit6, ,of rendelkezZst erirrt, igy
egysdges szerkezetbe foglalva ktildte
ki a rendelei-t.*.r.r.t.
Az ana illet6kes szewezet a zHK mtikcid6s6t
-.gtetJd:.lezte, engeddlytiket a hat6s6g visszavonta.
Ezen tril a dijfizet6s rendszer6ben 6s a
nyrijtott, illetve ,ryu1*oo "rtot[itutasok k<ir6ben
is tcirt6nt,
t<lrt6nik villtozfs' Minden szriks6gess e t"i"
u rruluJer.guzdalkod6si krizszoigaltatiisr6l
g12016.
sz6l6
(rrr'22') sztmu cinkorm6nyzati rendelet m6dositarjt.nyriltak
urolrho.
a
rendelke
zesel<hez,
melyek a kisv6llalkoz6sokat 6rintik. Az elmirlt
dvben k6t ilnnep k<jz6tt kiadta
r6szii.,re
igazol6sokat' igy lesz ebben az evben is.
Akik ptusruan jdnnek, Jomut folyamatos an adja az
ki az
i gazo I 6s o kat a szol g6ltat6s
i gdnybe v6tel 6hez.
Fentiek miatt c6lszeri azrij rendeleti forma.

'N"-

a

AnAu LASZLO

polg6rmester elmoadja, kaptak tajlkoztatitst
a szolgiiltatiis v6lto zirsir6l,melyek
A lomtalanitas menete
rog v6ltozni. A laiosok ktildn-kriliin kdrhetik
-.g
a
lomtalanit6st' de osszefoghat 5-6 haztart6s
is. A tom6tanitas kdt alkalommal lesz ingyenes.
Havonta
egy alkalommal az iveget is el fogi6k szitllitani,de
csak a lakossagt6l, a vdllalkoziisokt6l nem.
Kdri a hozzdszolitsokat.
6rdekesen fognak alakulni'

ZELENAK sANDoR a Bodrogkisfalud6rt Egyestilet
elnoke szerint 6t lakos nem fog egyeztetni,
nem
lart1a ezt avfitozitst j6nak.

MAJoRos PETER kdpvisel6

elmondja, amikor eltcirtdk a kukrijrit a ZHK-sok,
bejelentette, de mivel

nem tudta bizonyitani, ezlrtnem adtak helyette
mrisikat.

AoAvt LASZL}

polgrirmester

tdbb

hozzdszolits

nem l6vdn szavazBsra teszi

hullad6kgazdrilkodrisi klzszolgitltat6sr6l sz6l6
rendelet_tervezetet.

fel

a

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazfson
5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal' ellenszavazat 6s tartriikodrls n6lkiil
elfogadja a rende'let tewezetet 6s az a.ibbi

rendeletet alkotja:

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormr[n yzataK6pvisel6-testiilet6nek
1512017. (XII.29.) tinkormrinyzati rendelete
a hullad6kgazddlkod6si kiizszolgrlltatfs16l
Bodrogkisfalud kcizseg

K6pvisekl-testi.ilete a hullad6kr6l sz6l6 2012.
^onkormrinyzatinak
6vi
tiirv6ny 88'$
(4) uet<ezocsclen kapott felhatarmazris alapj6n,
Magyarorsz{g
helyi
iinkormdnyzatair6l szitl6 2011. 6vi GLXXXTX.
tiirv6ny._13_. $ (l)'ielezocs 19. pontj{ban
meghatfrozott feladllkif6ben eljrirva, figyelemmel
a hullaaetroi
2012.6vi cLXXXv.
tiirvdny (Ht') 92lB $ (2) bekezddse, va.ramiii a kti."yer"t
v6delm6nek".ali
iiltal6nos szabiilyair6l sz6l6

clxxxv'

LIII' t6rv6ny 48'$ (3) bekezd6sdben biztositott jogkcir6ben
Megyei Kormiinyhivatal Kcirnyezetvddelmi 6s Termdszetvddelmi et;,i.J-no., od,-Abanj-zempl6n
F-6osztrilya
1995' dvi

v6lem6ny6nek

kik6r6s6vel a k<ivetkezoket rendeii el:

l'

a

Az iinkorm ilnyzati hullad6kgazddlkod:isi kiizfeladat
tartalma

1'$ Bodrogkisfalud pnkgrmrinyzata azcinkormilnyzati
hullad6kgazdrilkod6si kcjzfeladatanak tartalma:
a) akozszolgSltat6s helyi szintri rlszletszabrilyainak
rendeletben tcirt6n6 szab6lyoz6sa;

b) a hulladdkgazdrilkod6si kcizszolg6ltat6 kivalasztrisa
6s a kcizszolg6l tatasi-izerzcid6s megkrjt.se
az
Abarij-Zempl6ni Szil6rdhulladdk Gazdrilkoddsi
Onkormrinyzati
T6rsuliis
(a
tov6bbiakban
T6rsulis)(3916 Bodrogkeresztrir,
Kossuth utca

g5.),itj6*
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2.

A kiizszolgr{ltatrisi teriilet hatr{ra

2'$ A hulladdkgazddlkoddsi kdzszolgiiltat6s Bodrogkisfalud
klzigazgat6si tenilet6re terjed ki.

3.

A kiizszolgiitatl, illetve az alv.6/rlalkqz.f fillalv6gzetthullad6kgazdilkodr{si
tev6kenys6ge,
tov{bbri az alvfillalkoz6nak a kiizszolgriltatis eglszlheiviszonyito
tt ar1nya

3'$ (l) A hulladdkgazdalkodasi kcizszolg6ltat6st a kozszolgaltatrlsi
szerzodes hatrilyossul6srit
napt6l, de legkoriibban 2018janu6r 01. napjSt6l a BMH Borsod-Abauj-zemplen

kcjvet6

Megyei
Hullad6kgazd6lkod6si Kozszolgttltat6 Nonprofit^korl6tolt
Felel6ssegri iarsasrig (sz6khelye: 3527
Miskolc, Besenydi ut26.) (a tov6bbiakban: k<izszolgriltat6)
vegzi.
(2) A kozszo I g6ltat6 hul I addkgazd6lko d6si tev6kenyis6 ge
:
a) a telepiil6si hullad6k k<izszol giitato sz6llit6eszk llehez rendszeresftett
hulladdkgytijto ed6nyben,
vagy hulladdkgffito zs6kban 6lland6 jarat szerinti gytijt6s6re;
b) az elkiilcinitetten gytijtcitt hullad6k erre a cdlia -szolg6l6 gyrijtoed6nyben,
vagy gyrijtozsrlkban
6lland6 j6rat szerinti, ds hullad6kgyrijto szigetr6l t<irt6no gnijter.r";
c) a zdldhulladdk errg
19dfra szolg6l6 gyrijioedenyben, vliy gytijt6zsakban t<jrt6no gyrijtdse
d)a hintart6si iiveghullad6k
az erce a c6lra rendszereiitett gyrijt6zsiikban tort6n6 h1zhoz meno
rendszerti gytijt6s6re
e) a lomhulladdk dvente k6t alkalommal, egyed i hdzhoz meno - lakoss6gi
fogyaszt6 6ltal tort6no
megrendelds alapj6n - rendszerben t6rt6no gyrilterer";
f) a vesz6lyes ds nem-veszdlyes' telepiil6si huliad6k, zoldhulladdk
6s elkiilcjnitetten gyrijt6tt hullad6kt6l
elt6ro hulladdk hullad6kgyrijto udvarban tcirt6no 6tv6tel6re:
g) 6trak66llom6s 6s hulladdkgytijto udvar iizemeltet6sdre;
h) teleptildsi hulladdk, elktilonitetten gytijtott hulladdk, zoldhulladdk,
lomhullad6k, veszdlyes 6s nem
vesz6lyes, kommun6lis ds elki.ildnitetten gytijtcitt hullad6kt6l
eltdrd hullad6k hullad6kgazd6lkod6si
ldtesitm6nybe tort6n6 szttllititsira:

i)
el

teleprildsi hullad6k, elkiilcinitetten gyrijt6tt hullad6k, zcildhulladdk, lomhullad6k
kezel6sdre,
tort6no 6tad6sira

okezeld s6re, 6rtalmatl anit6s c6lj 6ra

terjed ki.

(3) Az elhagyott, illetve ellenorizetlen kdriilm6nyek k<jzritt elhelyezett
hulladdk

elsz6llit6sa 6s kezel6se nem minosr.il a kcizszolg6ltat6s krjrdben
ell6tanj6 feladatnak.
(4) A kdzszolg6ltat6 a hullad6kgazd6lkod6sikizszolgaltat6si
tev6kenys6g6t

cisszegyrijt6se,

- a MIREHUKOZ

Miskolci Region6lis Hulladdkiazd6lkodrisi Kozszolgirltat6 Nonprofit Korl6tolt
KUJ: ro:rosTioi
- a zempleni z'H'K. Hulladdkkezeldsi Kozszolgiiltat6 Nonprofit Korl6tolt ielelossdgti
Trirsas6g (
sz6khelye: 3916 Bodrogkeresztrir 0r72l3g hrsz, KLJ: rc321417D,
- zv Zold vdlgy Kozszol giitato Nonprofit Korlatolt Felel6ssdgri T6rsas6g ( szdkhelye: 3700
Kazincbarcika, Munk6csy tdr l. KUJ: lB112667)
Felel6ssdgri r6rsas6g ( sz6khelye:351g Miskolc,Ereny6 u.1.

mint alviillalkoz6k bevon6s6val v 6szi.
(4) Azalvdllalkoz6 hulladdkgazd6itoddsi tev6kenys6ge, nem veszdlyes
telepiil6si illetve elkiil6nitetten
gyiijtdtt hulladdkok sziilitlsira 6s gyrijtds6re kezeidsdie ds iirtalm
atlanititsira-tev6kenys6gre terjed ki.
4.

4'$

A hullad6kgazdrilkodfsi kiizszolgriltatris ellltrlsfnak rendje

6s mt6dja

(l) A hulladdksz6llit6s eg6szsdgrigyi miniszter 6ltal 1612002. (IV. 10.) EiiM rendeletben

rdszletesen szabiiyozottak szerint a kis-6i nagyv6rosias, illetve
a kertv6rosias 6s a falusias lak6teriilet
alapj6n, mely az orsz6gos teleptil6srendez6si ds 6pftdsi kovetelmdnyekrol
sz6lo 253llgg7. (xII.

20.)
Korm' rendelet ism6rveit szem elott tartva a telepiilds teljes lozi gazgatitsi
teri.ilet6n heti egy
alkalommal 6'00 es 22.00 6ra kcizott, a rendelet mell6kietdben szereplo j6rattervnek
megfelel6en.
(2) Amennyiben a hullad6ksz6llit6s napja munkaszrineti nap, ut t oi
a hullad6k sz1llitits napjrinak
viitozflstrol a vfitozttst megeloz6en 8 *ppul a krizszolg illtato saj6t honlapj
6n tesz kozze

felhiv6st.

1,7

illetve az cinkorminyzatok fel6 jelzi a vfitozirs t6nydt,
taj ekoztatj itk az ingatlanhaszn6l6kat.

akik a helyben

szok6sos m6don

(3)
5.$ (1) Az ingatlanhaszn|lo ahtntartilsi sziliird hulladdkot trirol6 eddnyt, jelzdssel ell6tott embl6m6s
hulladdkgyrijto zs6kot - i.iritds illet6leg elsz6llit6s c61j6b6l
- koteles az utpadkira, illetve az fttest
mellett kozvetlentil elhelyezkedo j6rddra kitenni 6s ezzel az eseti ttilgAltutus ig6nybev6tel6t
kezdem6nyezni. Amennyiben az ingatlan elotti k<iztertileten ktilso k<irtilm6nyet -atap;an nem
lehetsdges a hulladdkgyrijto eddny elobbiek szerinti elhelyez6se a telepril6si onkorm6nyiit
irarbun
kezdemdnyezi a kozszolgilltat6 feld, hogy a kiizszolgiitatS telepiil6si hullad6kgyiijt6 j6rmiive
a
kozleked6sdre alkalmas ftt6l legfeljebb 10 m6terre vegye ifi ezenhelyeken a hullad6kot.
(2) A kihelyezett gytijt6ed6ny, hullad6kgytijto zs6k, lom, hulladdk nem akadrilyozhatja a j6rmri- 6s
gyalogosforgalmat, a hullad6k elhelyezdse, illetve kihelyez6se nem j6rhat baleset- vagy k6rokozAs
veszdly6nek eloid6zds6vel.
(3) Tilos kihelyezett gytijt6eddnyek kornydkdt, megkdzelft6si ritvonal6t t6rgyak elhelyez6s6vel,
vagy
parkol6 gdpj6rmrivekkel olyan m6don elzitmi, amely a gyrijt6ed6nynek a kozszolg fitat6 altal
gyakoro lt m6 don t<irtdn6 ririt6 s6t akadiiy ozza.
(4) A hulladdk elsziillit6sa c61j6b6l kihelyezett gytijtoed6ny fedel6nek a k<jztertilet szennyezds6nek
elkenildse 6rdek6ben - lecsukott 6llapotban kell lennie.

6.$ (1) A hulladdkot a gytijtoeddnyben rigy kell elhelyezni, hogy az az ed,eny mozgatiisakor 6s
iirit6sekor ne sz6r6djon, valamint a g6pi iirit6st ne akad,tiyozza.
(2) Ha a gyrijtoed6nyben olyan nedves hulladdkot helyeznek el, amely az edenyben cisszetiimdrddott
vagy befagyott, vagy az eddnyben l6vo hullad6kot rigy <isszepr6seltdk, hogy emiatt az eddnyt nem
lehet kii.iriteni, az ingatlanhasznttlo a kiizszolgtitat6 felhiv6s6ra kdteles i edenlt tirfthetov6, 6s
haszn6lhat6v6 tenni.Koteles tov6bbd az igy okozott esetleges kdrt megt6rfteni.
(3) Tilos a gytijtoed6nybe foly6kony, mdrgezo, tiz- es robbandsvesz6lyes anyagot, 6llati tetemet vagy
egydb olyan anyagot elhelyezni, amely veszelyeztetheti a begyrijtdst, i.iritdst iegz(5 szem6lyek vagy
m6s szemdlyek dlet6t, testi 6ps6gdt, egdszs6g6t.
7.$ (1)

A

telepiildsi hulladdk 6tad6sa a kdzszolgaltat6 6ltal iizemeltetett speci6lis hullad6kszrlllit6
6rmiihdz alkalmazhat6 szabv6nyos, megfelelo minos6gri
60literes MSZ EN 840
80literes MSZ EN 840
l20literes MSZ EN 840-1
240 literes MSZ EN 840-l
TT0literes MSZ EN 840-2,840-3
1100 literes MSZ EN 840-2
a kozszolgftltatS egyedi jelol6s6vel ell6tott hullad6kgyrijt6 ed6nyzet igdnybev6tel6vel, toviibb6 a
kozszolg6ltato egyedi jelol6s6vel ell6tott ds a kcizszolgiitato vagy megbizottja 6ltal drt6kesftett
gytijtozs6k ig6nybev6tel6vel tdrt6nik. Ut6bbi esetdben azingatlanhasznflo koteles gondoskodni arr6l,
hogy megakadiiyozza a sz6r6ddst, a rovarok 6s r6gcs6l6k elszaporod6s6t, valamint-, hogy illetdktelen
szemdlyek vagy dllatok hozzffer eset.
(la) A rendszeresitett eddnyzetben elhelyezheto telepi.ildsi hullad6k srilya:
- 60 l-es eset6ben legfeljebb 15 kg
- 80 literes esetdben legfeljebb 17 kg
- 120 l-es eset6ben legfeljebb 27 kg
- 240 l-es esetdben legfeljebb 50 kg
- 770 l-es esetdben legfeljebb 175 kg
- 1100 l-es eset6ben legfeljebb 250 kg
lehet.

j

T2

(2) Az MSZ EN 840-1 szabviinyri 60literes ed6ny haszntiatina a 38512014 (XII.31)
Korm. r. 7.$
(1a) bekezd6s b) pontja alapjan a lak6ingatlant egyediil 6s 6letvitelszenien haszn6l6
termdszetes
szem6ly ingatlanhaszniilo jogosult, valamint azon k6tfos hdztartds, ahol az egyik f6
a 70. dlet6v6t
betoltdtte.
(3) Az elkiildnitetten gytijtdtt (szelektiv) teleptil6si hulladdk ifiadtsaa kozszolg
iitat6 6ltal rizemeltetett
speci6lis hullad6kszallit6 jarmlihciz alkalmazhato szabv6nyos, megfeleld min6s6gri
120 literes MSZ
EN 840-1 s6rga szinti hullad6kgytijt6 ed6nyzet illetve akozszolgaltato 6ltal rendszeresitett
embl6m6s
zs6k ig6nybev6tel6vel tortdnik.
$) Az adott ingatlanhoz tartozo, teleptil6si hullad6k gyrijt6sdre szolgril6 hulladdkgytijt6 ed6nyzet
iirit6sdnek a tenyet a gyrijtoeddnyen elhelyezett egyedi azonosit6 jel alapj6n iirit6skor
a szolg6ltat6
elektronikusan rci gzitheti.
(5) Az egyedi jelcildssel ellStott ttjbblethullad6k gyrijt6 zsitk a k<izszolg6ltat6si kcirb
e tartozo hullad6k
kihelyezdsdre ir6nyad6 szab6lyoknak megfeleloen aftah azhato, u-r*yib, n az
ingatlanon keletkezett
hulladdk mennyisdge idoszakosan, illetve alkalmilag meghaladja a rendszeresitett gytijtoed6ny
tirtartalm6t.
(6) A rendszeresen keletkezo ttibblethulladdk szabvdnyos eddnyzetben t<jrt6no elszallitasara (2.
gyrijtoeddny) az ingatlan haszn6l6ja kiilon megiillapod6si kriteles kritni a kcizszolg6ltat6val.
A kiilon
meg6llapodds hidny6ban a szolgfitat6 nem koteles a tobblethullad6kot tartalmaz6.ae.ryt
kitiriteni.
(7) A t6rsash6zak, tobblak6sos 6ptiletek, gazdiikod,6 egys6gek, szervezetek, int6zm6nyek a
szolg6ltat6s ig6nybevdteldre kiildn meg6llapod6st kritelesek kotni az illtaluk megjel6lt
darabsz6mri 6s
rirtartalmri eddnyzet i.irit6s6re a kozszolg6ltat6val. A ktkin meg6llapod6s hi6ny6ban a szolg6ltat6
nem
koteles a kihelyezett hullad6kot elszdllitani.
8.S (l) A hullad6kgyrijto ed6nyt - a kcjzteriileten engeddllyel t6rolt gytijtoed6nyek kiv6tel6vel
-a
hulladdk elszl'llitflsat kcivetoen a koztertiletrol el kell t6volitani 6s az rigatianon beli.il kell
tartani. Az
tiritdst kovetoen az eddnyzetnek a kdzteriiletrol tdrt6no eltiivolit6sa az in[atlar111aszniio kotelezettsege
(2) A szallit6si napokon kfvtil csak a szelektfv szigetek hulladdkgyiijt6i 6; azudvarcalnem
rendelkezo
t6rsash6zak 1 100 literes kontdnerei tdrolhat6ak kcizteri.ileten.
(3) A mriemldki kcimyezetben 6s mtieml6ki jellegri teriileten a hullad6kgyrijto ed6nyt az
ingatlanhaszn6l6nak ugy kell elhelyezni, hogy k<izteriiletrol ne legyen l6that6] A krtzszolg6ltat6
kommun6lis hullad6kgyrijto jirata a teleprildsi onkorm6nyzattal egyiztetett nyilv6ntartas
alaljan a
mtieml6ki kornyezetben tal6lhat6 hullad6kgytijt6 ed6nyeket az ingatlanhaszn6l6 jelen ,*d.l.t
fiiggeldk6ben meghat6rozott ingatlanok kapcsdn a fiiggel6kben ai ingatlanokhoz hozzirend,elt

id6intervallumok kozdtt

kell, hogy

klhelyezze krizteriiletre.

Az tirit6s idopontja ut6n az

ingatlantulajdonosok gondoskodnak a gyrijtoed6ny ingatlanon beltili elhelyez6s6r6l. A
mrieml6ki
kornyezetben tal6lhat6 drintett ingatlanokr6l 6s a hulladdkgyrijto eddnyekr6l a telepi.ilds nyilv6ntart6st
kdszit, ds a kozszolgriltat6val egyezteti a j6rattervbe igazitvaaz i.iritdsi idopontokat.
(4) Balesetveszdlyes (6les, csorbult, tordtt), nem szabv6nyos 6s fedetlen gy.i.itO"aenyek
haszn6lata tilos.
5. Lomtalanftris

9.$ (1) A lomhulladdk gytijt6sdrol, elsz6llit6s6r6l, hasznosit6s6r6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l a
kozszolgdltat6 6vente kdt alkalommal a hulladdkgazd6lkod6si kozszolgfltat6s keret6ben kiilin
dij
felsz6mit6sa ndlktil az ingatlanhaszn6l6val egyeztetettenhfnhozmeno rendszerben- gondoskodik.
(2) A lomtalanft6s az ingatlanhaszn6l6k - t6rsashdzak es lakiissz<ivetkezetek esetdben a
torv6nyes
k6pviseletre jogosult - szemdlyesen az tigyfdlszolg6laton, vagy elektronikus levdlben
M erre a cdlra
rendszeresitett ds al6irt bejelento lap ritj6n tdrt6n6 - igdnybejelentese alapj6n t6rt6nik.
(3) A kdzszolg6ltat6s keretdben a kdzszolg6ltat6 krzin6lag a lakossagnai, ah1ztarttsokban
kdpzodcitt,
de a rendszeres hullad6ksz6llit6srahaszntiatos gytijt6eddnyekben el nem helyezhet6 nagydarabos,
lom
hulladdkot szallitja el.A lomtalanit6si szolg6ltat6s keretdn beli.il azon nagytomegri-hullud6kokut,
amelyek az ene rendszeresitett szdllit6j6rmrire gdpi vagy kdt rakod6munkds kipacit6sdhoz
m6rten nem
felrakhat6k a kdzszolg6ltat6 nem k<jteles elszdllitani.
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(4) Lomtalanit6s keret6ben nem keriil elsziillit6sra
a) dpitdsi 6s bont6si hullad6k;
b) gumiabroncs hulladdk;
c) g6pj6rmri roncs, vagy term6kkdnt tov6bb nem haszniihatbjermri;
d) azipar,mezogazdas6g vagy szolgilltatitsi tev6kenys€g sor6n k6pz6d6tt hullad6k;
e) vesz6lyes hulladdk;
f) hdztarthsokban kel etkez6 ve gyes hullad6k ;
g) elkiilonitetten gyrijtdtt papir, mrianyag 6s f6m;
h) kerti biohullad6k.
(5) A szolgftltatirsra csak az az ingatlanhasznii6 tarthat igdnyt,aki az esed6kes kdzszolg6ltatrlsi
dijfizet6si kotelezettsdg6nek igazolhat6 m6don eleget tett.
(6) A szabiiyszeru ig6nyl6st kcivetoen a kcizszolgiitat6 30 munkanapon beli.il, az fltala meghatfrozott
napon gytijti be 6s szilllitja el a lomhullad6kot, melynek id6pontj6t legk6s6bb a sz6llit6st megel6zo
munkanapon koteles az igenybejelentovel - a megadott el6rhet6s6gei barmelyikdn - kdzcilni.
(7) Igdnybejelento koteles a megjeldlt sz6llit6si id6pontban, illetve idotartamban a lomhulladdk
itaddsftra k6szen 6llni, az 6tv6tel lehetos6gdt akdzszolg6ltat6nak biztositani azzal amegkotdssel, hogy
a lomhulladdk a krizteriileten nem helyezheto el.
6. Szelektiv hullad6kgyiijt6 sziget/Elktiliinitett tetepiil6si hullad6k 6s ziildhullad6k gyiijt6se

A kozszolgirltato 6ltal tizemeltetett szelektiv hulladdkgyrijt6 szigetre az elkiilcinitetten gyrijtott
d k szitlliths tr ol az ingatlanh as zn6l 6 g o ndo sko d i k.
(2) A szelektiv hulladdkgyrijto szigeten az elktikinitetten gyrijtritt hulladdkot a hulladdk fajtajdnak
megfelelo gytijtoeddnyzetben kell elhelyezni, megg6tolva ezzel, hogy az eltero hullad6kfajt6k
10.$ (1)

(szeIe

ktf v ) hul I ad

egym6ssal keveredjenek, 6s a kcirnyezetet szennyezzek.

(3) Az

elktilonftetten gytijtott hullad6k elhelyezds6re szolg6l6 szabvdnyos gyrijt6ed6nyek
elhelyez6sdrol, az ed6nyek iidtdsdr6l, karbantart6s6r6l, a gytijtoed6nyek, tisztintart6s6r6l,
fert6tlenit6s6r6l a kozszolg6ltato, a szelektiv hullad6kgyrijto sziget 6s kdrny6ke tiszt6ntart6sirol, az
onkorm6nyzat gondoskodik.
(4) A szelektiv hulladdkgyrijto sziget hullad6kgyijto edenyzetdt a szolg6ltat6 az edlnyektelitod6sdnek
fiiggvdnydben iiriti. A teleptil6sen koztisztas6gi feladatok ell6t6s6val megbizott szervezet jelz6se
alapj6n aszolgitltat6 maximum 48 6rdn beliil koteles soron kiviil j6rattervbe igazitani 6s a szelektiv
hulladdkgyrijto sziget hullad6kgytij to ed6nyzetdt iiriteni.
(5) A hulladdkgyrijto szigetek elhelyezkedds6t a rendelet 1. sz6mir mell6kletetartalmazza.
I

1.$ (1) A szelektiv hulladdkgyrijt6 szigeteket meghalad6an a lakoss6gt6l

zs6kbarVilletve
gytijtoed6nyben tdrt6no szelektiv hullad6k gyujtds keretdben a vegyes hullad6ksz6llit6st6l elki.ilonitett
m6don keriil gyujtdsre a papir, muanyag, tiveg 6s f6mhullad6k az OHKT eloir6sainak megfelel6en
legal6bb kdthetente - fiveghulladdk eset6ben havonta - tortdno rendszeress6ggel.
(2) Akozszolg6ltat6 ahinhoz men6 szelektiv gyrijt6sen tirlmenSen az <jnkormfnyzathozzhjlnllfusaval
ldtesithet (elhelyezhet) kontdneres, elkiilcinitett gyrijt6sre lehetosdget ad6 hullad6kgyrijto pontot, mely
kialakit6sa az onkormitnyzat kdteless6ge, 6s amely vonatkoz6sitban az onkormanyzat a koztenilet
haszn6lati dij fizet6se al6l a kdzszolg6ltat6t mentesiti.
12.$ (1) Az ingatlanhaszn6l6k szdmfra akozszolgitltat6 lehetos6get biztosit a z<jldhulladdk elki.ikjnitett
gytij t6 sdre, kezel6 s 6re az OHKT-ban szab 6lyo zottak szerint

A zoldhulladdk gytijtds6re napt6ri dvenk6nt legal6bb 10 alkalommal a tfrgyev m6rcius l.december 15. kozdtti idoszak6ban, kdtheti rendszeress6ggel tesz eleget, a sz6llit6sok idopond6t
(2)

hul I ad6 kn ap titr itb an te szi ko zz6

.

(3) A hullad6kk6 vfit, kardcsonyi v6gott feny6f6k tdritdsmentes osszegyrijt6s6t 6s 6rtalmatlanit6sra
elsz6llit6s6t a kdzszolgaltat6 janu6r h6napban k6t izben teljesiti a vegyes hullad6k gyrijtoed6nyzet
mell6 kihelyezett kar6csonyf6k elsz6llit6s6val

I4
7.

Hullad6kudvar

13' $ (1) A k<izszolg|ltat6 a rendelet 2. szitmu melldklet6ben felsorolt
helyszineken hullad6kudvart

iizemeltet.
(2) A kdzszolg6ltat6 kifiiggeszti 6s honlapj 6n kozzeteszi:
a) a hulladdkgytijt6 udvarok cim6t, megkdzelithet6sdg6t;
b) nyitvatart6si idej6t;
c) az adott hulladdkudvaron 6tveheto hullad6kok tfpus6t, esetlegesen azok legnagyobb
iiadhato
mennyis6gdt;
d) a dijfizetds ellendben 6tvehet6 hulladdkok kcirdt 6s azok
ifiveteli dij6t;
e) a hulladdkudvarok mrikriddsi szabiivzatifi .
(2)Akozszolg6ltat6 az titalai.izemelteiett 6s arra alkalmas
hulladdkudvaron a hullad6kudvar mrik6d6si
szabiiyzatftban meghatirozott m6don ffiveszi a term6szetes
szem6ly ingatlanhas znaloknilkeletkezo 6s
a.kcizszolgriltat6 sajrit kapacit5s6t figyelembe vdve ktilon
t6rit6s ellen6bin a jogi szem6lyn6l keletkez6
a) elektronikai hulladdkot,
b) lomhullad6kot.
c) szitrazelemet,
d) faradt olajat,
e) hiutartisi vesz6lyes hullad6kot,
f) elktildnitetten gyrij thet6 papir-, mrianyag-,iiveghullad6kot,
g) haztartasi zcildhul I ad6kot
(3) A kcizszolg6ltat6 megtagadhada a hullad6kudvarra szdllitott telepiil6si
hulladdk 6tvdtel6t es
elhelyez6sdt, ha az adott hulladdk hulladdkfajta szerinti elki.il6nft6s.
n.rn felel meg a jogszabitlyban,
vagy a hulladdkudvar muk<id6si szab6lyzatfibanmeghatilrozott kovetelm6nyeknek.
(4) Az igdnybevdtel felt6tele a kdzszolg6ltat6si te-ruletre vonatkoz6
lakcimkartya bemutat 6sa es az
uto I s6 eseddkes kd zszolgiitatrisi dij me gfi zet6 s6nek i gazo
Lisa.
(5) A hasznosfthat6 hullad6kok (csomagol6si pupir-, mrianyag-, tiveg-, femhullad6k)
kivdtel6vel,
melyek mennyisdgi kotltttozits ndlki.il szellithat6ak 6e a hulladena"arUa]
az ellenertek n6lktil 6tad6sra
kertil6 leadhat6 hullad6k mennyis6ge negyeddvente max. 250 kg.
(6) A gazd6lkod6 szervezetek a hullad6kudvar kdzlem6ny6ben meghatfuozott
m6rtdkri kezel6si dij
ellendben jogosultak - kiilon meg6llapodds alapjrin a hullad6kudvar-szolgriltatrisait
ig6nybe venni.
8.

14'$

A kiizszolg{ltat6 jogai

6s

(l) A kozszolgaltat6 kciteles a hullad6kgazdSlkodfisi

ko zszolgiltat6sr6 I gondo sko dni.

kiitelezetts6gei
kcizszolgiiltat6s tartalm6nak megfeleloen a

(2) A kozszolgiiltat6 jogosult a gytijtoed.enyzet kiiiritds6t, illetve
a hullad6k elsz6llit6s6t megtagadni,

ha:

a) az ingatlanhaszndl6 6ltal kihelyezett ed6nyzet nem felel meg az elbir1soknak
( nem szabv6nyos,
nem rendszeresitett, azonosit6 jellel nem ell6tott), vagy olyan mdrtdkben
sdnilt, trir<itt, hogy a gyrijt6si
techno I 6 gi a betart6srit nyi lv6nval6an ve sz6ly ezteti
b) megfllapithat6, hggv-u gytijt6eddnyben kihelyezett hullad6k az irit6s, vagy
a sz6llit6s soriin a
sz6llit6st vegzo szem6lyek 6let6ben, testi 6ps6g6ben, eg6szs6gdben, tovihba
abegyrijto jrirmriben vagy
berendezdsdben k6rt okozhat, vagy ahasznosft6s, illetve kezel6s
sor6n veszllyeztetheti a kornyezetet,
c) etzekszewi 6szlelessel meg6llapithat6, hogy a kihelyezett gyrijtoeidny
m6rgezo, robban6,
folyekony, veszdlyes,_ vagy olyan anyagot tartalmaz, *riy a tetepiiesi
hullad6kkal egyiitt nem
gytijtheto, nem sz6llithat6' nem 6rtalmatlanithat6, 6s nem min6siil
telepilldsi hullad6knak.(tilon,ir.n
dpftdsi 6s bont6si hulladdk, 6llati tetem, elektromos, elektronikai
6s u.rr3ly., hullad6k)
d) a teleptildsi hullad6kot nem a rendeletben megengedett m6don helyeztdk
el, illetve a gyrijt6ed6ny a
kozszolg6lt ato szitmtna nem hozziferheto.
e) a kihelyezett gytijtoed6nyben tal6lhat6 hullad6k oly m6rtdkben tcim<jritett, hogy a krizszolg
altato
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altal alkalmazott g6pi i.irit6si m6dszerrel nem tirfthet6.

f) a kihelyezett gyijtoed6ny triltoltdtt, ezert fedele nem lecsukhat6,

6s a gyrijt6ed6ny iirit6se

komyezet szennyez6se, hullad6k sz6r6d6sa ndlkiil nem lehets6ges.
g) a gyrijt6edenyzet mellett elhelyezett b6rmilyen tctbblethulladdk nem akozszolgfitatb
altal
rendszeresftett, dltala vagy megbizottjariltal forgalmazott, egyedi jelcil6ssel
elliitott, rendszeresitett
hullad6kgyrijt6 zsrikban kertil kihelyez6sre
h) a hulladdk a gyrijt6ed6nybe befagyott.
(3) Ha a (2) bekezdds szerinti okb6l a kii.irit6s megtagad6siira kertil sor, err6l
a t6nyrol - az ok
megielcilds6vel - a kiizszolgaltat6 8 napon beltil koteles 6rtesfteni azingatlanhasznril6t.

a

15.$ (1) A k0zszolgiitatS koteles a gytijtoeddny kiiirit6sdt kimdletesen, az elvirhato gondoss6ggal
vegeznr.
(2) A gytijt6ed6nyben sz6nd6kosan, vagy srilyos gondatlans 6ggal okozott k6rt a krizszolg
altat6 k6teles
megt6riteni a polgdri jog szab6lyai szerint.
(3) Az 5 6vn6l rdgebbi ed6nyzetben bekovetkezett tdr6sk6rok esetdn ellenkez b bizonyitrisig
vdlelmezni kell, hogy annak oka az rin. anyagfarad6s.
@) Az eddnyzetben bekovetkezett k6rig6ny esemdny eset6n az ingatlanhaszn6l6 k6teles igazolni a
hasznttlatba von6s idopontj6t az edenyzet beszerzdsdr6l vagy ritvdteldr6l sz6l6 okirat
bemutat6saval.
Igazolils hi6nyriban azedenyzet 5 6vet meghalad6 haszn1latiid6tartam6t v6lelmezni kell.

l6'$ (1) A kiizszolgiltat6

a kcizszolg6ltat6s sor6n koteles a koztertilet tisztas iryittmegorizni, az
i.irit6skor a gyrijtoeddnybol kihullott hullad6kot feltakaritani.
(2) Amennyiben a sziilitds kozben a sz6llit6si ritvonal akozszolgdltat6 hibdj6b6l
beszennyezodik, rigy
akozszolgitltat6 azt koteles megsziintetni, a toviibbi szennyez6ddst megak aAalyozni.

9. Nemzeti Hullad6kkezel6si Koordinrlki 6s Vagyonkezeld (NHKV)

Zrt

l7'$ A teljesftett kozszolgiltatiis ellen6rt6kek6nt

a megiillapitott krizszolg6ltat6si dijat a
kdzszolg6ltat6s igdnybevdteldre kotelezett ingatlanhaszntiSkaz NHKV
htov6bbiakban:
koordin6lo szerv) szhmlftjaalapj6n a koordin6l6 szerv r6sz6re fizetik meg.

^t

18.$ A kcizszolg6ltat6si tevdkenys6g ell6t6s66rt a koordin6l6 szerv akozszolgeiltat6si dij

meg6llapit6s6drt felel6s miniszter 6ltal meghatdrozott szolgiitatttsi dijat fizei a
Kozszol g6ltat6 16 sz6re (szolgiitatirsi dij ).
10. Az

iigyf6lszolgflat

19.$ (1) A kcizszolgiitat6 az ingatlanhasznii6 hullad6kgazd6lkodrisi kcizszolgiiltat6ssal kapcsolatos
bejelentdseinek intdz6se, panaszarnak kivizsg6l6sa, orvosl6sa 6s a k<izszol[6ltatiissal kapcsolatos
6ltal6nos tflekoztatitsnyrijtds biztositiisa drdekdbeni.igyfelszolg6latot mriko?tet iigyf6lszol96latot
biztosit az alftbbi m6dokon:
a) szemelyes i.igyfelszolg6lat az iigyfelek szttmhra nyitva 6116 helyisdgben a h6t egy munkanapj
in 7 es
21 orakozdtti, legal6bb 12 6rts folyamatos nyitva tart6ssal
b) telefonos tigyfdlszolgalat a hdt egy munkanapjinT es2l orakcizotti, legalabb 12 6rfts folyamatos
nyitva tart6ssal
c) elektronikus iigyf6lszolgillat (honlap,e-mail) folyamatos eldrhet6s6ggel
- izemzavar eset6n m6s
megfelel6 eldrhetosdget biztositva.
(2) Szemdlyes tigyfdlszolgdlatok:
Szerencs, Eperjes utcaT . cim alatt, heti 37 6ra id6tartamban
S6rospatak, Erd6lyi J. u. 18. cim alatt, heti l6 6ra idotartamban
S6toraljarijhely, Kossuthter 14. cim alatt, heti32 6ra id6tartamban.
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(3)Az ingatlanhasznfl6nak lehet6s6ge van a elektronikusan vagy telefonon keresztiil

a

szemdlyes iigyint6z6s id6pontj6nak el6zetes lefoglalSs6ra, melyre a k6zszolgiitatd az ig6nyl6s
idopontjdt6l sz6mitott 5 munkanapon beli.il kciteles szem6lyes iigyfelfogadrisi idopontot bizositini.
(4) Akdzszolg6ltat6 a postai ktildem6nyben 6rkez6 iigyfel megkeresds.k.t ir fogadja 6s feldolgozza
(5) A kozszolg6ltato az iigyf6lszolg6laton azingatlanhasznfl6 bejelent6seinek intlz6s6t, paniszainak
kivizsg6l6s6t, orvosl6s6t 6s a kdzszolg6ltat6ssal kapcsolaios 6ltal6nos t6j6koztatrisnyrijt6st
haladdktalanul, amennyiben ez halad6ktalanul nem lehetsdges l5 napon beltil teljesiti.
(6) A telefonos iigyfdlszolg6lat eset6ben a kcizszolg6ltat6 a beeikezb hiv6sok hangr6gzit6s6t csak
elozetes ti$ekoztato ut6n alkalmazhatja, az adatkezeldsi szabalyok szigoru betart6sa mellett.
(7) Telefonos iigyfdlszolgiiat, illetve a szem6lyes iigyintdzds idopontj6nak telefonos ig6nyl6se
eset6n a
kozszolgdltat6 kdteles biztositani az esszertivfrakoztni id6n beltili hiv6sfogad6st ds tigyint6z6st.
(8) A kdzszolg6ltato a hozz6 beerkezett panaszokat nyilv6ntart6sba u.rii, 6rdemben kivizsg6lja 6s
6ll6spond6t, intdzked6seit indokol6ssal ell6tva 15 napon beltil megki.ildi az ingatlanhasznarcni1. t
v6laszad6si hat6rido szi.iks6g eset6n egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbithat6 a
fogyaszt6 hatdrid6 letelte elotti ir6sbeli 6rtesit6se mellett.
(9) A kdzszolg6ltat6 nem koteles kivizsg6lni 6s megviilaszolni azokat a beadvdnyokat, panaszokat,
amelyeket a kezdemdnyez6 szemelyazonosit6sra alkalmatlan m6don nyrijtott be.

ll.

Az ingatlanhaszndl6 jogai 6s kiitelezetts6gei

20 .$ (1) Az ingatlanhaszndl6 ktjteles

- a (3)-(a)-(5)-(6)-(7) bekezddsekben foglalt kivdtelekkel - a
hullad6kkezel6si kozszolg6ltat6st i g6nybe venni.
(2) Az ingatlanhasznilo az (I) bekezd6sben meghat6rozott kotelezettsdg teljesftdse sor6n k<jteles:
a) az ingatlandn keletkezo hullad6k mennyisdg6t a megel6z6s elve alapl1n a legkisebb m6rt6kiire
szoritani,
b) a telepi.ildsi hullad6kot - ki.iloncjs tekintettel a hulladdk tov6bbi kezel6s6re az elszd,llitiisra val6
6tv6telig gytijteni, t6rolni, ennek sor6n megfelelo gondoss6ggal elj6rni annak 6rdek6ben, hogy a
hullad6k mdsok 6let6t, testi 6ps6gdt, eg6szs6gdt 6s jo kozerzet6t ne veszelyeztesse, a termdszetes 6s
dpitett kornyezetet ne szennyezze, a ncivdny- 6s 6llatvil6got ne k6rositsa, a kcjzrendet 6s a
kdzbiaons6got ne zav arja.
(3) Nem kotelezo a hullad6kkezeldsi kozszolgdltat6st ktikjn ig6nybe venni €s azert dijat fizetni azon
gazd6lkod6 szewezet (gazd6lkod6 szervezet alatt 6rtendo a polg6ri perrendtart6sr6l sz6l6 1952. 6vi III.
torvdny 396.$ rendelkezds6ben felsoroltak) ingatlanhaszn6l6nak, akinek a sz6khelye, telephelye,
fi6ktelepe azon lak6ingatlanba keriilt bejegyzdsre, ahol tulajdonosa, iigyvezetoje, illetve un ruk kozeli
hozzfiattoz6ja term6szetes szem6lykdnt a kozszolg6ltat6st igdnybe veszi. Egy lak6ingatlan kapcs6n
legfeljebb h6rom gazd6lkod6 szervezet vonhat6 ki igy, a dijfizetdsi kotelezettsdg al6l, am.n ryib.n u
gazd6lkod6 szervezet(ek) termelo do hintartrisi hullad6khoz hasonl6 hullad6ka a termdszetes
szemdly ingatlanhasznfl6 riltal termelt hulladdk mennyis6g6vel egyiitt sem haladja meg a term6szetes
szem6ly 6ltal ig6nybe vett k6zszolg6ltat6s mdrtdk6t, 6s a termdszetes szem6iy ingatlanhaszn6l6
legal6bb 120 liter rirm6rt6kri hulladdkgyrijt6 ed6ny
(4) Amennyiben termdszetes szem6ly ingatlanhasznill6 60 liter rirm6rt6kri gyrijt6eddny utin ftzett a
kcizszolg6ltat6s dij6t ds a term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 egyben az altalihasznilt ingatlanban
szdkhellyel, telephellyel, fi6kteleppel rendelkezo olyan gazd6lkod6 szervezet tulijdonosa,
tigyvezetoje, mely gazd6lkodo szewezet alkalmazottal nem rendelkezik es az ingatlanon m6s
gazd6lkod6 szdkhelye telephelye, fioktelepe nem kenilt bejegyz6sre, abban az esetben a 20.$ (3)
bekezddsben szab6lyozottakon trilmenoen az ingatlanhaszntio gazd6lkod6 szervezetnek sem kotelezo
a kozszolgitltat6s ig6nybe v6tele.
(5) A dijfizet6s 20.$ (3)-(4) bekezddseiben tcjrt6no mentesftds6hez az cinkorm6nyzat jegyzbje 6llit ki
igazol6st, mely igazol6s birtok6ban a gazd6lkod6 szervezetnek kell kezdem6ny ezni i iozszolg1ltatd
feld a dijfizet6s al6li mentesitdst. A kirillitott igazol6st a gazd6,lkod6 szervezet az ervenyesit6i dv6t
megelozo dv december f . illetve december 31. napja kozott kell, hogy benyrijtsa igazolhit6 m6don a
-rdszdi6l
k6zszolg6ltat6 fel6. Amennyiben az ingatlanhaszn6lat a gazd6lkod6 szerv
a szolg6ltat6si
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be, abban az esetben a bekdvetkez6s t6ny6t6l
sz6mitott 15 napon behil kiiteles ezt az ingatlanhaszniio gazd6lkod6 szervezet igazolni a
kdzszolgfitat6 fel6. A mentesit6s legkor6bbi idopontja a jegyz6i igazolis kdzszolg6ltatdhoz tort6no
teriileten dv kozben kezdodik, illetve fejezodik

benyrijt6sdnak a napj a.
(6) Ha a gazd6lkod6 szervezet sz6khelye, vagy telephelye mis gazdhlkod6 szewezetingatlanhasznflo
tulajdon6ban, haszn6latihan tilo ingatlanban van felt6ve, hogy az ingatlanhasznii6 az ingatlanon
keletkezo cisszes htL^artilsi hulladdkhoz hasonl6 hulladdk mennyis6gnek megfelel6 meniyis6gre
kotott kcizszolg6ltatilsi szerzod6ssel m6r rendelkezik 6s ezut6n a kdzszolg6ltat6si Ji3ut 11.g is fizeti a
gazd6lkod6 szervezetnek a kozszolg6ltatrlst nem k<itelez6 ktil<in is igdnybe vennie. Ezt
mind a
gazd6lkod6 szetvezet, mind pedig az ingatlan tulajdonosa , haszn6l6ja mag6nokiratba foglalva
k<jteles
lenyilatkozni, mely alapjSn a kdzszolgtltat6 fel6 a jegyzo igazolist itllit ki jelen szab6lyoz6s 20.$ (5)
bekezd6s6ben szab6lyo zottak szerint.

(7)

V6laszt6sa szerint nem terheli krildn dijfrzetdsi kdtelezetts6g azon gazd,flkod6szervezet
ingatlanhaszniiot, aki sz6khely6n a cdg levelezdsdnek bonyolit6san kivtil m6s tev6kenys6get nem
vegez 6s kozhitelti nyilv6ntart6sban a ceg adatai krjzott a sz6khelytol eltdro k6zponti tigyint6z6si cim
is
feltiintet6sre kertil, melyen a t6nyleges tev6kenysd get vegzi. A sz6khelyt6l elt6io kcizponti iigyint6zdsi
cfm kozhitelti nyilv6ntart6si dokumentummal aliittmasztott igazol6ssal a gazd,irlkodd izervezet
kclzvetleniil k6relmezheti a kozszolg6ltat6 fel6 a dijfizetes al6li mentesit6st, mely mentesit6s
legkor6bban a hi6nytalan k6relem bedrkez6s6t k6vet6 napt6l hat6lyos.

21.$(l) Az ingatlanhasznii6 kdteles az ingatlan6n keletkezo teleptildsi hulladdkot a rendeletben

t kdzszolgirltat6 nak etadni.
ingatlanhasznilo a tulajdonosvdltoz6s vagy egydb ok folyt6n a k6zszolgfltatis
ig6nybev6tel6re kcjtel ezette v6lik, kdteles ezt a tenyt a keletkez6s6t k6vet5 15 napon beli.il ir6sban
bej el enteni a kozszolghltat6nak.
(3) A koztertleten szervezett rendezvdny sor6n keletkezett hullad6k t6rol6s6r6l, szillitfrsfr6l a
rendezvdny szewezoje koteles gondoskodni a kozszolg6ltat6val kotdtt kiil<jn szerz6d6s alapjin.
fe lj o go sitot

(2) Ha az

22.$ (1) A kihelyezett gyujtoed6nyekb6l a gyrijtds megkezddse elott kisz6r6dott hulladdk feltakarit6sa,
val6 elt6volit6sa a hullad6kgyrijto eddnyzettel rendelkezo ingatlanhas zniio
kcitelezettsdge.
(2) A hullad6k t6rol6sirahaszn6lhat6 eddnyt a tulajdonos k<iteles tiszt6ntartani, szi.iks6g eset6n
fertotlenitdsdrol ds karbantart6sdr6l eondoskodni.
(3) A kozszolg6ltat6 6ltal l6tesitett 6s iizemeltetett szelektiv hulladdkgytijto szigetekre tort6no hullad6k
sziilitits itr 6l az i n g at I anh asznii o g o ndo sko d i k.

koztertiletrol

12.

A hullad6kgazd{lkodrisi kiizszolgrlltatfsi szerz6d6s egyes tartalmi elemei

23.$ (l) A hullad6kgazdalkodasi feladatokatakozszolg6ltat6 l6tja el a kdzszolg6ltat6s ellendrtdket a
koordindl6 szerv sziiml|zzaki az ingatlanhaszn6l6 fel6.
(2) A kiilon tdrv6nyben meg6llapitott az Onkormanyzat fital k<itelezoen ell6tando k<jzfeladat
teljesit6se erdek6ben, az Onkormdnyzat nevdben ds 6rdek6ben elj6rva, akozszolgriltat6si szerzodest a
T6rsul6s koti meg a szolg6ltat6val.
(3) A kdzszolg6ltat6 a hulladdkgazd6lkod6si krizszolg6ltatds igdnybe v6tel6nek, illet6leg teljesit6s6nek
lenyeges felt6teleirol, a felt6telekben bekdvetkezett vtitozttsokr6l, honlapj6n k6telis iz ingatlan
haszn6l6j 6t €rtesiteni.
(4) A hulladdkgazd6lkod6si szerz6dds tartalmazza a felek megnevezdsdt, a felek jogait 6s
kotelezettsdget ezen beltil a szolgfitatits t6rgy6t, a szolg6ltat6s idej6t, rendszeresseg6t, a rrotgattuta,
igenybevetelenek modj6t, a haszn6lhato edenyzet megnevezdsdt, az ellen6rt6k megfizet6sdt, a fizet6s
m6dj6t, gyakorisdg6t, a k6sedelmes fizet6s k<ivetkezmdnyeit, a dijhdtral6k v6grehajt6siinak szabiiyait,
a panaszok jelz6s6nek, elint6zdsdnek m6dj6t, hat6ridejdt, az egyesjogorvoslatif6rumok megnevezJs6t.
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(5) A

hullad6kgazddlkod6si kdzszolg6ltat6si szerz6d6s megk<it6s6nek b6rmely f6lnek
felr6hat6 magatart6sa kdvetkezt6ben tdrtdno elmarad6sa eset6n, a hullad6kgazd6lkod6si
ktizszolg6ltatdsi szerzod6s r6utal6 magatart6ssal j<in l6tre az frdsos szerzSd6s tartalmdval egyezoen.
(6) Az (5) bekezd6sben szabillyozott r6utal6 magatart6st jelenti, ha akozszolg6ltat6 a kdzszolg6ltatrist
a sziilit6jirmti rendelkezesre tartirs6val felajanlja, vagy, ha az ingatlan haszn6l6ja a hullad6kgytijt6
eddnyzetet, vagy hulladdkgyrijt6 zs6kot a sz6llit6s 6rdek6ben kihelyezi. Rendelkez6sre 6llilsnak
min6siil, ha a kdzszolgdltat6 a kcizszolg5ltat6sba bevont sz6llit6 eszk0z6vel a telepiildsen ir6nyad6
jhrattew szerint az ingatlanhasznitl6 ingatlan6t 6rinti, illetve a szolg6ltatrist felajanlja. A szolg6ltat6s
felaj6nl6sa k6ts6gkivtil meg5llapithat6, ha barmely szomsz6dos ingatlan a k6zszolg6ltat6sba mar
bekapcsol6dott.
13.

Az ingatlanhasznfl6t terhel6, miniszteri rendeletben nem szabflyozott dijfizet6si
kiitelezetts6g, 6s megfizet6s6nek a rendje

24.$ (1) Az ingatlanhasznii6 akozszolg6ltat6s ig6nybevdtel66rt a koordin6l6 szerv rdsz€re dijatfizet.
(2) Az ingatlanhasznill6 kcizszolg6ltatdsi dijat ut6lag, negyeddves elsziimol6si id6szak szerint, a
koordindl6 szew iital megkiildott szdmlaalapj5n egyenliti ki.
(3) A kozszolgiltat6si dij kdsedelmes megfizetdse eset6n a koordin6l6 szerv a hatdlyos Ptk-ban
meghatitrozott (termdszetes szem6lyek, illetve gazd6lkod6 szervezetekre n6,zve ktilonbriz6 m6rt6kti)
kdsedelmi kamatot 6s iigyviteli krilts6get, valamint a gazd6lkod6 szervezetek esetdn behajt6si
kri ltsdgrital fny me gfizet6 s6t i g6nyelheti.

(4) A

dijat

tartalmazS sztmla adataival 6s 6sszeg6vel kapcsolatban az
ingatlanhasznSlo a kcizszolg6ltat6 tigyf6lszolg6latain ir6sban kifog6st terjeszthet el5. A kifogdsnak a
szfimla kiegyenlitds6re vonatkoz6 ktitelezetts6g teljesit6s6re halaszt6 hatillya nincs. A kifog6sra, annak
kdzhezvdtel6tol szdmitott 15 napon beltil a koordin6l6 szerv vdlaszrit megkilldi.
(5) Trilsz6ml6zds esetdn a tobbletdsszeget 6s annak id6ar6nyos kamatait a koordin6l6 szerv a soron
k<ivetkezo, esed6kes dijfizet6si k<itelezetts6gbe besz6mitja, vagy amennyiben az ingatlanhaszn6l6nak
tovrlbbi esed6kes d{jfizet6si k<itelezetts6ge nem keletkezik, abban az esetben visszautalja az
kdzszolg6ltat6si

ingatlanhas zn6l6 r eszer e.

25.$ (1) Nem tagadhatja meg a kdzszolg6ltat6si dij megfizet6s6t az, aki a teleptil6si hulladdkkal
kapcsolatos kotelezetts6geit nem teljesiti, felt6ve, hogy a kdzszolg6ltat6 a krizszolg6ltat6st felajrinlja,
vagy a kozszolg6ltat6s teljesit6s6re rendelkez6sre 6ll, vagy a teljesit6st igazolja. Az ingatlanhasznill6 e rendeletben meghatirozott kiv6telekkel - akkor is kciteles kozszolgiitat6si dijat frzetni, ha a
kozszolgf"Itato igazolni tudja, hogy felajtinlotta az ingatlanhasznii6nak a szolg6ltat6s nyrijt6s6t vagy a
szolg6ltat6s nyrijt6sara rendelkez6sre iillt.
(2) Az ingatlanhasznti6 vitltozilsa esetdn a kozszolgilltaths dijdt a szolg6ltat6hoz tcirt6nt bejelentds
h6napj6nak utols6 napjaig a kor6bbi, azt kcivet6en pedig azij ingatlanhaszniil6 kdtelss megfizetni.
(3) Ha a kdzszolgtiltat6s ig6nybev6tel6re kdtelezett ingatlanhaszn6l6 szemdlye bdrmely okb6l nem
megdllapithat6, az ingatlan hasznillojdnak az adott ingatlan ingatlan-nyilv6ntart6sba bejegyzett
tulaj dono srit/tulaj dono sait kell tekinteni.
14.
26. $

A hullad6kgazdrllkodrisi kiizszolgr[ttatisi-dij kedvezm6nyek

(Az rinkorm6nyzat dij kedv ezmenyt nem bizto sf t.
15.

A hullad6kgazdflkodisi kiizszolgdltatris ingatlanhasznil6
k6r6s6re tiirt6n6 sziineteltet6s6nek esete

26.$ (l) Legal6bb t h6nap egybefiigg6 id6tartamra sztineteltethet6 a kdzszolg6ltat6s ig6nybev6tele, ha
k6ts6gkiviil meg6llapithat6, hogy az ingatlanhasznii6nti telepiil6si hullad6k azingatlanhaszntlatfnak
megszrin6se miatt nem keletkezik.
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(2) Nem minostil sztineteldsnek, de hulladdk krizszolg6ltat6si dijfizet6si
kotelezettsdg sem
keletkezik azon ingatlanhoz kapcsol6d6an, amelyben termdsietes
szemdiy ingatlanh aszniiolakcimmel

ttT

kertilt bejelent6sre, az ingatlanban senki sem tart6zkodik, iiletv-e gazd6lkod6
szewezet

sz6khellyel, telephellyel, fi 6kteleppel sem kenil(t) oda bejelentdsre.
(3) A sziineteltetdst az ingatlanhaszn6l6 a sztineteltetis megel
bzo

30 nappal kor6bban krjteles a
jegyz6nek ir6sban bejelenteni, aki az ingatlan haszn6latJn
kivtilis6gdi hat6srigi bizonyftv6ny
kiiillit6s6val igazolja6s annak megktild6s6vel k<izvetleniil tiljekoztatjaa
Kcizszolg altat6t.
Amennyiben a hat6siigi bizonyftv6ny m6sk6nt nem rendelkezik,
ttgy a k<izszolg6l tato az ingatlan
haszn6laton kiviilisdgdt a hat6s6gi bizonyitviny visszavon6srlig
vdlelniezi.
(4) A sziinetelds tdnydtol ak6zszolg6ltat6 8 napon beltil
6rtesfti a dij beszed6s6re jogosultat.
A dijfrzetesi k<itelezettsdg sztineteltetds6re, illetve a fizetend,o dij aranyosit6silra a kcizszolg
iitato
felelossdge nem terjed ki.
(5) Az ingatlan hasznilatdnak megsztin6sdt, a hulladdk
keletkezds6nek a hihnydt az ingatlanhaszn6l6ja
k6tsdget kizitr5 m6don, hat6s6gi nyilv6ntart6s adataival, tart6s
gy6gykezeldsre vonatkoz6 okirat
csatol6siival, illetve erre egy6b alkalmas m6don igazolja.
(6) Ha a sziinetelds a (1) bekezdds szerinti retteteteluen viiltoz6s
kdvetkezik be, azingatlanhas zniio a
viltozits bekdvetkezds6t6l sz6mftott 8 napon beltil k<itele s azt a
iegyzo rcszere a hat6s6gi bizonyitvriny
visszavon6sa celj6b6l av6rtoz6s id6pontjinak pontos megjelol6sevit.letezni.
16' A hullad6kgazdrilkodrlsi kiizszolgr{ltat:lssal iisszefiigg6
adatszolgriltat6s

27'$ (1) Az onkormdnyzat az filami hullad6kgazdrllkod6si kozfeladat
ellft6stral6trehozott szervezer
kijeloldsdrol, feladatkorerol, az adatkezel6s *oa3arol, valamint
az adatszolgdltat6si kcitelezetts6gek
rdszletes szabillyaitol sz6l6 6912016. (III. 31.) Korm. rendelet
alapj6n kotJtes a kcizszolgiitat6sba
kcitelezoen bekapcsolt ingatlanhaszndl6kr6l bdzisadatokat kdsziten
i, es azt a szolgiitat6val ir6sban
kozolni' A bazisadat es az az alapjdn k6szi.ilt fogyaszt6i lista tartalmazza
az ingatlanhasznfio nevet,
cimdt, sz6khelydt, az ingatlanhasznttlo 6ltal rendsieresitett riritoed6ny
zet fajtdjit.
(2) A kdzszolgriltat6s hatdkony 6s folyamatos ellitasfrhoz a'..szol[aliato sz6m6ra
sztiks6ges
informaci6kat 6s adatokat ellendrt6k ndlkiil szolgriltada az Ort"rita"v-t
ktilin jogszabaly

rendelkezdsei alapj6n.

(3) A gazd6lkod6 szervezet ingatlanhasznil6 akozszolgiltat6 felhiv6sara
a k<jzhiteles nyilv6ntartiis
szerinti nevdt, sz6khely6nek, telephelydnek cimdt, ad,oszimdt, a term6szetes
szem6ly ingatlanhas zniio
a szemdlyes adatai ktjziil a csal6di ds ut6nevdt, lak6helyd nek,
tartozkod6si 6s 6rtesit6si helyenek
cim6t

megaonl.

(4) 1 .kozszolg6ltat6 jogosult
ingatlanhaszniiat

idoszakonk6nt ellenorizni az ingatlanhas zn6,lok adatait, 6s az
t6ny6t. Amennyiben nyilv6ntart6s6val ellentdtesen a kcizszolg iitatfsba
be nem
jelentkezett ingatlanhasznfiot tal6,l, ezt a tdnlt az
ingatlanhasznillatkezd,o idopontj6val egyttt jelzi a
koordin6l6 szerv feld.
17' A hullad6kgazd{lkodfsi kiizszolgrlltatfssal iisszefiigg6 szem6lyes
adatok
kezel6s6re vonatkoz6 rendelkez6sek

28"$ (i) Az adatszolg6ltatds c6lja a kcizszolgriltat6ssal osszefliggo en
az ingatlanhaszn6l6 szem6ly6nek
meg6llapit6sfthoz, a kozszolgdltat6si dij behajtds6hoz sziiksdges
6s ana alklah as adatbitzis l6trehoz6sa
6s mrik<jdtet6se, valamint a kozszolgLiltatrii kcitelezo ig6nybev6tel6nek
sztinetel6se eset6n annak
nyltvantartasa.
(2) Az adatszolg6ltat6sra kdtelezettek a koordin6l6 szerv feladatellat is6,hoz
szi.iks6ges adatokat,
inform6ci6kat a jogs
6ltal megh atirozott rendszeress6ggel tov6bbitjak a koordiniil6 szerv
.z?P.airy
r6,szere a szitml5rzits celi6bol
18. Z616 rendelkez6sek
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29'$ (1) Ez a rendelet az Abarij-Zempldni Szikirdhulladdk Gazd6lkod6si
Tarsuliisds a kozszolg altat6 k<jzcitti kcizszolgrilt atisi szerzddds
megk6t6se eset6n

napj6n ldp hat6lyba.

Onkorm6nyzati
2018. janu6r 01.

(2) A rendelet hat6lybal6pdsdvel egyidejrileg a hulladdkgazdrilkod6si
kozszolg6ltatrisr6l
(III.22.)cinkorm6nyzatirendelethatl,lyatvesziti.

1.
B

sz6lo g12016.

szitmtmelldklet

odrogkisfalud kiizs6g hullad6kgyiij t6 szigete:

A Kossuth ut 67. sztrmu ingatlannal szemben l6vo k<iztertilet

2. sz. melldklet:
A Kiizszol g6ltat6 riltal iizem eltetett hulladdkudvarok j egyz6ke
Szerencs: 3900 Szerencs, Eperjes u. 7.
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AoAtvl LASZLO polgarmester ismerteti a Bodrogkisfalud6rt Egyestilet kdrelmdt,
melyben az
egyesiilet vezetosdge ds tags6ga nevdben annak elnoke azzal
a k6rdssel fordult a K6pviselo-testrilethez,
hogy a 2017-ben eddig vegzett tevdkenysdgiik 6s az el6tttik 6116 feladatok
sikeres

vdgrehajt6sa
6rdek6ben az egyesiiletet 250 ezer forint trimogat6sban sziveskedjenek
r6szesiteni. Ttirelm6t keri az
egyestletnek december 20-ig, addig meg6rkeznek a feltdltdsek azipartiz6si
ad6b an, azingatlan elad6s
670 ezet forintot jelentene, valamint bizik a REKI pozitiv etuiratasaban
is. Jelenleg nem tud a
t6mo gat6sra forr6st megadni.

MAJOROS PETER kdpviselo javasolja, szavazzanak arr6l, hogy ki kell
fizetni a k6rt t6mogat6st
vagy a REKI-b61, vagy az iizletbol, vagy az ipanizdsi ado feliolteJuor.
n polgarmest er ttr ezta h6rom
fon6st is megjelcilte. Hat6rozatot kelf hozni arrol, hogy ez az lsszeg
m6g ebben az esztendoben

6tutal6sra keri.ilj on.

BALOGH sANoon alpolgdrmester: ha van 16 penziik, fizessdk ki a t6mogat
ist azegyestiletnek.

ZELENAK sANnoR a Bodrogkisfalud6rt Egyestilet elncike kerdezi,l6da-e
eselydt a testiilet
t6mogat6s
kifi zetds6nek.

a

r ASzLo polg6rmester
l?AM
kifizetetlen

l6t es6lyt a kifizetdsre. Eddig semzirkbztak el tole, csak sorakoznak
a
sziiml6k, 6s a forriist sem tudja elore. Annak kicsi az esdlye,
hogy szitz szitzalekban
megkapj6k a REKI-t.

ZELENAK sAr'qnoR a Bodrogkisfalud6rt Egyestilet elncike megk6szdni,
ha

meg szavazzftk az
egyesiilet rcszere a tttmogatftst. Semmi tragddia nem tcirtdnik, ha
akiir-egy hetet is csriszik a kifizet6s.
Azert dontc;tt igy a vezetosdg, hogy ir6sban k6ri a timogatitst,
mert m6r eddig is sok minden
megval6sult 6s m6g sok minden van elottrik. Ez az cisszeg
nagy segits6g lenne az egyestiletnek.
Korrekt lenne' ha azt az igeretet, amit a polg6rmest er ir az eincikidgi
.i]gseri tett, betartana a 201g-as
dvre vonatkoz6an is.
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AnAnn LASZLO polg6rmester k6rdezi, most szavazzik meg egytitt

20 1 8-ra vonatkoz6an a

havi <itvenezer forintot?

a

250 ezer forintos 6s

ALEXA ILONA aljegyzl elmondja, hogy a 2018.6vi tdmogat6s
a20lg.6vi k6lts6gvet6st 6rinti,
annak megszavaztisdval egyidejrileg mindenk6ppen meg
kell hoini ahatirozatot arra vonatkoz6an.
MAJoRos PETER k6pvisel6 vdlem6nye szerint ne ut6lag hozzitkmajd

meg ahatirozatot, mert nem
tudjrik, hogy a kcilts6gvetds mikor keriil elfogad6sra, hriroml
n6gy h6napig is eitol6dhat.

AnAu LASZL} polgiirmester javasolja kifizetni majd a havi citvenezer forintos
t6mogatdst, amikor
miir megjcin az iilami tiimogat6s ds a nett6 finansziroziis.
ZELENAK sANnoR a Bodrogkisfalud6rt Egyestilet eln<jke megjegyzi,
ha jogi akad1lyanincs,
akkor nagy tisztelettel megkciszcini' ha a 2018.-6vben minden
h6napban citvenezer forint 1rkezne a
sz6mlSjukra az cinkorminyzattol. A2017 6vre vonatkoz6
250 ezer forintot el6g, ha december 3l-ig
megkapjak m6g a r6gi sz6ml6julaa.
azutfin leadjrik majd az

Januiir elej6n mennek megsziintetni Miskolcra a sz6mliijukat,

uj szitmlasziimot.

AoAvt LASZLO

er

polgiirmest
szavazftsra teszi fel az Egyesiilet r6sz6re t6mogat6sk
ent 2017.
december 31-ig kifizetend6 250 ezer forintot, illetve
az anolsz6l6 altibb ihatirozatiiavaslatot:

B o dr o gki sfolud k6 zs d g

Tdr gt :

B o dro gki sfaluddrt

onkormdnyz

K\zhas znti Egte si)l et
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at

a Kdpvis e ld-te s ttil etdne k

I 7. 6vi tdmo gatds a

Bodrogkisfalud kr;z1e-q Onkormdnyzatdnak Kdpvisel6-testtilete

a Bodrogkisfaluddrt Kyzhasznti
Egyestilet szdmdra 250.000.-Ft, azaz Kdtszdzaninezer
forint tdmogatdst nyiit o 2017. dvi kulturdlis
normat{va terhdre, az egtesillet dltal szervezett ln;zassdgi
ds kulturdlis progio*ot, tdmogatdsdra.
utas[tia a Klpvisel1-testillet a polgdrmestert, hogt a tdmogatds
\sszegdt utalja dt az egtestilet

szdmldjdra.

Hatdridri: 2017. december 31.
FelelSs: polgdrmester

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazfuson 5 f6 k6pvisel6
vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod,its n6lkiil elfogadja a hatirozati javaslatot
6s az akibbi
hatirozatothozza:

Bodrogkisfalud kiizs6g onkormfn yzata K6pvisel6-testiilet6nek

Ti rgy : B odro gkisfaluddrt

K<izhasznir Egye stilet 20 | 7 . 6vi t6mo sat6sa
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Bodrogkisfalud ktizs6g onkormdnyzatinak K6pvisel6-testiilete

a

Bodrogkisfalud6rt
Kozhasznri Egyestilet szamiua 250.000.-Ft, azazKltsziaowenezer
forint tdmogatrist nytjt a 2017. 6vi
kulturdlis normatfva terh6re, az egyestilet altat szewezett
kdz6ss6gi 6s kultur6lis programok
tilmogatils6ra.

Utasftja a K6pvisel6-testiilet a polgrirmestert, hogy a
t6mogatirs 6sszeg6t utalja
szdmlfijara.

Hatrlridd:

ifi az egyestilet

2017 . december 3 1.

Felel6s: polg6rmester

AnAu LASZLO

polgrlrmester javasolj4 hogy dontsenek
forintos trimogatrlsr6l is.

a 20lg.6vre vonatkoz6 havi 50 ezer

BALOGH sANDoR alpolgrlrmester szerint ezt azdsszeget 2018-ban,
majd ut6lag
5-ig fizess6k ki.

1DAM L+lzL6 polgiirmestet szavazisrateszi fel az alftbbihathrozatijavaslatot
Egyesiilet 2018. 6vi havonta t6rt6n6 trimogat6srir6l.

a

a k6vetkez6 h6nap

Bodrogkisfaluddrt

Bodro gkisfalud kizsd g onkormdnyzata Khpvis el6-te stiiletdnek

Tdr gt : Bodrogkisfaludd

rt Kdzhasznti Egtestilet

20

I g. dvi tdmogatdsa

Bodrogkisfalud kr;1sgs Onkormtinyzatdnak KdpviselL-testiilete
a Bodrogkisfaluddrt Kdzhasznri
Egtesilletet 2018. dvben a kulturdlis normativa ierhdre havonkint
50.000.-it, iro, O*rrrrir'firnt
tdmogatdsban rdszes{ti oz egtest)let dltal a telepiildsen
rendezendd ldz1ssdgi ds kulturdlis
r ende m 6nye h pro gr amo k s zery ezd s d he z.

utasltja a K'pviselS-testillet a polgdrmestert, hogt a tdmogatds
havonbnti foly^sittisdr|t a
tdrgth6napot lavetd h6nap 5. napidig az egresilletfo$\szdmldjd;
ffirt6n6 dtutaldssal gondostadjdk
Hatdrid6: folyamatos, tdrgth1napot knve6 h6

5.

FelelSs: polgdrmester

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazison 5 f6
k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil elfogadja
a hathrozati javaslatot 6s az alibbi
hatirozatothozzaz
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Bodrogkisfalud kiizs€s onkormr{nyzata
Kdpvisel6-testiilet6nek
77/2017.

(XII. tt.\ hatlrorita

Tdrgy: Bodrogkisfalud6rt Krizhasznri
Egyesrilet

:

20 l g. 6vi tiimogat6sa

Bodrogkisfalud k<iz96g onkormiin yzattnak
K6pvisel6-testtilete a Bodrogkisfalud.rt
Egyestiletet 2018' dvben a kulturrllis
K.zhasznu
normativa terh6re
havonkdnt 50.000.-Fi azaz 1tvenezer
",'.'"*';:."
forint
rendezendo k6zciss6gi ds kurturrilis
l:ft.tXtfii:l,

,l'jr':;*:-?;?,'r',:fL

Utasida

a

Kdpviselo-testtilet

a

ti;l

"

polgiirmestert,

hogy a tiimogat6s havonk.nti foly6sitris6r6l
targyh6napot kciveto h6nap 5. napj6ig
a
a'z egyestilet foly6szrim U.laritorten.i
atuiurarsal gondoskodjdk.
Hatriridd: folyamatos, trirgyh6napot kcjvet6
h6 5.
Felel6s: polgiirmester

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy a
Teleprildsi Arculati K6zikcinyv viiltanftfel
a rendez.si
tervet f6lig-meddig' A kdsobbiekbln
lesz a rendezdsi terv alapja, egy olyan
k6zik<inyv,
minden teleptilds rendelkezni fog, a helyi-sajrit"rrag"tui
mellyel
"t
tartarma))a'e, prJuar:a elosegiteni, hogy
majdan ldtesitendo, fehijitand6 Tptiletek
a
t.itr.rrt.?;.r.r.
teleptildskdpbe.
Neves
6pftdszek,
'eodrogkisfalud
tagsai a Megyei Tervtaniicsnak, koord
akik
i melalr.otal,it.
inilljdk; k6rt'il;;vek
Agneshez tartozik' aki 6rti a szakrndiftt
Kov6cs
6s nagyon l"ltes. i hagyomiinyos,
r6gi sz6p dolgoknak a hive.
Meg kell keresnie,
akil
elozetes vdlem6nyt adnak iz elv.ritsokr6l.
feel
;laktrat6sagot,
tissze6ll a ktinlv, akkor kell a testrilet-nek
Amikor
err6l rendeleiet alkotniut. amito, m"gl.r,
a rendelet m6g
tovribbi egyeztet6sek sztiks6gesek, hogy.val6ban
meg is val6sulhasson. Akko, szembesiiltek
hogy Telepiildsi Arculati rezikc;nyvet
vere,
kell tesziteni-tiri, ulito, itt volt .ar.luruun
a borklub, annak
volt a temdja' Aprilis 30-ig kellett volna
december 3l-re' EI:
^";;rkJtni, amit kitoltak augusztus veg6re, azt6n
fon6st az augusztusi^tt
norma-tivdvalutalt6k
?
te. relenllliis szerint ezt az egy
milli6 forintot ki kell' hogy fizessdk iecember
vdgdig v"*u1 olyan 6ll6sfoglalisok,
melyek szerint
ennek nem fiiggvenye.
Eldg, ha u r.ndi.i-teiezetbemutatdsru
?rendelet.
tJ.u, elo van k6szitve 6s
elfogaddsra vin' Az 6pit6sztik nem
sier-etn6 m6g a testtilet^el6 terjeszteni,
mivel komolyan veszi a
dolgot' sziviigydnek telinti Tokaj-Hegyaljiit,
sok i,fur"i"i-i feladatoi is ,rala.
a z anyagota kdt tinnep
kdzott tudn6 beterjeszteni a tesiril* ,hJ.
lgy;ffiffii;,ur,
0.,,
tartaniuk
a h6nap vdgdn, ahol a
Teleptildsi Arculati Kdzikcinyvet be
tudja t.a-.rrt.niu *,u" eld, illetoleg
u
tudjrik hozni' ami eldg ahhoi, hogy prelentaljak,
-ini-alis rendeletet meg
^-"'enek a minimalis torvenyi kotelezettsdgnek
-egretef
ds annak, hogy az erre kapon cissieg
kifi zethet6id;;;.
A K6pvisel6k megbesz6lik a rendkfviili
testiileti iil6s id6pontjrit, melyre ennek
megfelel'e n2017.
december Z8-6n 9.00 tirakor keriil
majd sor.
AOAwT LASZLO polg6rmester: a janu6r
29-ei testrileti tildsen m6dositaniuk kell
a bdrleti dijat a
nyugdijashiznii, a terembdrleti diiakat
a nydri 6s tdli idriszaknak
megfeleloen,
az etkeztetds
normativ|jat a tdritdsi dijakat. Ossze fognak

rillitani egy tervezetet ezekr6l a iilrtoztatasokr6r.

ZELENAK SANDOR

a Bodrogkisfaluddrt Egyesiilet elnoke
december r6-arads december

az Egyesiiletnek a tornatermet.

3l-re k6ri
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ADAM tAszl'o

polgiirmester elmondj4

MAJoRos PETER kdpvisel6

termdszetesen biztositj6k a tornatermet.

a starhnunkaprogrammal

a

kapcsolatosan

k6rte polgilrmester
tajdkoztatas6t a megtermelt term6kek mennyisdgere
eJertek6re vonatko z6arr,,u-i rr"- t0rt6nt meg.

ADAM LASZLD polgrirmester elmondja" itt volt nrila
a lista, csak nem olvasta fel,
fenym6solatban a k6pvisel6k
rendelk ez6s6iebocs6tja.

most

Mivel az elmrilt til6s 6ta nem keriilt sor,teleptil6si timogatds
megallapitrisrlr4 illetve gyermeksziilet.si
k6relem sem drkezett, ezdrt nem rendeli el
a
ul6-stl;;"* tcibb bejelent6s, javaslat nem l6v6n a
nyilt til6st bezdqa.
"6.,

Kmf.
Szab6 Judit jegyz6 t6voll6t6ben
6s megbizds6b6l:

@x

Ad6m Li$d6
polgilrmester

{p}
ILX-/"-il

j

K6pes Ferdinrind
egyz6ktinyv-hitelesit6

Gerb hcJ+
Alexa
Ilona
aljegyz6

