
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőnyárád község Önkormányzat  Képviselő-testületének 2016. június 20-i  nyílt
üléséről.

Jelen  vannak: Bárdos  József  Szabolcs  polgármester,  Bogyó  József,  Hajdu  Gábor,  Szajlai
Gábor, Dr. Szántai-Kiss László,  Udvari János képviselők.

Igazoltan távol van: Orosz Lajosné képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Várnai Róbert jegyző, 

                                                        Tóth Sándorné óvodavezető

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Köszöntötte  a  képviselőket,   a  testületi  ülést
megnyitotta, megállapította hogy az ülés határozatképes, mert  7 főből  6 fő jelen van. 

           Ismertette az ülés napirendi pontjait,  mely 1 napirendi ponttal kibővült, a felsoroltak
alapján,  kérte azok elfogadását.

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

1. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása 
és az ehhez kapcsolatos közszolgáltatási szerződés aláírásához felhatalmazás

         Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadása

         Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Vöröskereszt Helyi Szervezetének támogatási kérelme
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5. Beszámoló a Mezőnyárádi Óvoda 2015-2016-os nevelési évéről
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
              Tóth Sándorné óvodavezető

6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása 
          Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester



7. Időszerű feladatok megbeszélése

Képviselő-testület  vita  nélkül,  egyhangúlag  megtárgyalásra  elfogadta  az  alábbi  napirendi
pontokat, senki nem tett javaslatot egyéb napirend tárgyalására.

Elfogadott napirendi pontok:

1. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása 
és az ehhez kapcsolatos közszolgáltatási szerződés aláírásához felhatalmazás

         Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadása

          Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Vöröskereszt Helyi Szervezetének támogatási kérelme
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

5. Beszámoló a Mezőnyárádi Óvoda 2015-2016-os nevelési évéről
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester
             Tóth Sándorné óvodavezető

6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Bárdos József Szabolcs

7. Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA:

1. A  települési  hulladékkal  kapcsolatos  helyi  közszolgáltatásról  szóló  rendelet
elfogadása  és  az  ehhez  kapcsolatos  közszolgáltatási  szerződés  aláírásához
felhatalmazás 

(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester:  Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy A hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  kimondja: Az önkormányzatok 2016. június 30-ig
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módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a
közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a
közszolgáltató  részére a  Koordináló  szerv a  közszolgáltatási  szerződésben rögzített
feladataiért  szolgáltatási  díjat  fizet.  Kérte  a  képviselők  véleményét  a  napirenddel
kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s nem volt.

Bárdos József  Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért  a települési
hulladékkal  kapcsolatos  helyi  közszolgáltatásról  szóló  rendelet  tervezetben
foglaltakkal, az kézfelnyújtással szavazzanak. 

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét.

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2016. (VI.21.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Mezőnyárád  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva, a hulladékról  szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Ht. és a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.
(III.30.)  Kormányrendeletben  biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró Jász-Nagykun-
Szolnok  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztály
véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) Mezőnyárád  község  Önkormányzata  (a  továbbiakban:  Önkormányzat)  az
ingatlanhasználóknál  keletkező  települési  hulladék  (a  háztartási  és  a  háztartási
hulladékhoz hasonló szilárd hulladék), az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék és a
lomhulladék  gyűjtésére,  átvételére,  elszállítására,  kezelésére  hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. Ezen tevékenység
ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás területi hatálya kiterjed Mezőnyárád község közigazgatási területének
beépített vagy beépítésre szánt területére (a továbbiakban: közszolgáltatási terület).

(3) A közszolgáltatás  kötelező  igénybevétele  a  közszolgáltatási  területen  lévő ingatlan
birtokosára,  tulajdonosára,  használójára,  vagyonkezelőjére,  természetes,  jogi  és  jogi
személyiséggel  nem  rendelkező  gazdasági  társaságra,  szervezetére  (a  továbbiakban:
ingatlanhasználó) terjed ki.
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(4) Az  ingatlan  használó  és  a  Közszolgáltató  közötti  jogviszonyt  a  közszolgáltatás
igénybevételének  ténye  hozza  létre,  vagy  az  a  tény,  hogy  a  Közszolgáltató  a
közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére
rendelkezésre áll.  
A  gazdálkodó  szervekre  vonatkozóan  kötelező  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási
szerződés egyes tartalmi elemei:
a) a felek megnevezése és azonosító adatai: a közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet

hatályos cégkivonattal egyező, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói
nyilvántartásban  szereplő  neve,  székhely  címe,  a  személyes  adatok  körében  anyja
neve, születési helye és ideje, adószáma, bankszámlaszám, postázási címe

b) a szerződés tárgya,
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megkezdésének időpontja, rendje,
d) a szerződött gyűjtőedény térfogata és darabszáma,
e) az ellenérték megállapítása, számlázása, a számla kiegyenlítésének módja és
f) a szerződés időbeli hatálya.

2. §

(1) A  közszolgáltatás  folyamatosságának  biztosítását  –  az  önkormányzattal  megkötött
kizárólagos szerződés alapján – a kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult és
kötelezett Közszolgáltató, az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. (a továbbiakban Közszolgáltató)
– mint többségi állami és önkormányzati tulajdonú társaság- végzi.

(2) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed 
a) az ingatlanhasználó  ingatlanán keletkező,  összegyűjtött,  és  a  közszolgáltató  részére

átadott  települési  hulladékra,  a  közszolgáltató  által  a  közszolgáltatási  területen
elkülönítetten, gyűjtőszigeten szelektíven gyűjtött települési hulladékra,

b) a lomtalanítás során átvett nagydarabos hulladékra.
(3) E  rendelet  alkalmazása  szempontjából  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.

törvény  (a  továbbiakban:  Ht.)  2.  §  (1)  bekezdés  1-50.  pontokban  foglalt  értelmező
rendelkezései az irányadóak.

2. Az ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos jogai és kötelezettségei
3. §

(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást hetente legalább egy alkalommal igénybe veszi
és  a  közszolgáltatás  körébe  tartozó  település  hulladékait  a  Közszolgáltató  részére
rendszeresen  átadja,  a  hulladékgazdálkodási  ellátáshoz  szükséges  feltételeket  a
Közszolgáltató számára biztosítja. 

(2) A  közszolgáltatás  igénybevételére  kötelezett  ingatlanhasználó  a  közszolgáltatásból
nem vonhatja  ki  magát  arra  való  hivatkozással,  hogy a  szolgáltatást  hulladéktermelés
hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe. 

(3) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be,
úgy az új tulajdonos a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15
napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. Ennek a bejelentésnek a megtételéig
a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(4) Az  ingatlanhasználó  a  Közszolgáltatónak  15  napon  belül  bejelenti,  ha  a
közszolgáltatásba  újonnan  történő  bekapcsolódás  folytán  a  közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik.
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(5) Az  ingatlanhasználó  települési  hulladékát  kizárólag  a  Közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényben helyezi el. A gyűjtőedény
MSZ szabvány szerinti megfelelősége az ingatlanhasználó felelőssége.

(6) Az  ingatlanhasználó  gondoskodik  a  hulladékgyűjtő  edények  rendeltetésszerű
használatáról,  őrzéséről,  rendszeres  tisztán  tartásáról,  fertőtlenítéséről,  valamint
környezetük tisztán tartásáról.

(7) Az  ingatlanhasználó  köteles  írásban  három  nappal  korábban  bejelentenie  a
Közszolgáltatónak,  ha az ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget  jelentősen
meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható rendszeresen. Ebben az esetben az
ingatlanhasználó köteles nagyobb űrtartalmú edényzetet beszerezni.

(8) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag
haladja meg az gyűjtőedényzet űrtartalmát, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által a
többlethulladék  kezelésére  rendszeresített,  a  Közszolgáltató  emblémájával  ellátott
hulladékgyűjtő zsákba helyezheti ki a gyűjtési napokon a hulladékgyűjtő edényzet mellé.

(9) A közszolgáltatási  díjat  annak  az  ingatlanhasználónak  kell  megfizetni,  aki  a  jelen
rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(10) A közszolgáltatási  díj  kiszámlázására  és  a  díj  beszedésére  2016.04.01  követően  a
2012.évi  CLXXXV.  Ht.  38.  §  (2)  és  69/2016  (III.31)  Korm.rend.  8.  fejezet  előírása
alapján NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, (székhelye: 1011 Budapest, Iskola utca 13. Cg. 01-10-048725,
adószám:  25456790-2-41,  képviseli:  Weingartner  Balázs  József  elnök-vezérigazgató)
jogosult.

(11) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási  díjat  a Koordináló Szerv által  negyedévente
kiállított  számla alapján átutalással  köteles megfizetni a nemzeti  Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbá NHKV) az
MNB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10654068-49020744 számú számlájára.

(12) Amennyiben  az  ingatlanhasználó  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást
igénybevételére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, az Önkormányzat jegyzője
erre határozattal kötelezi.

4. §

A közszolgáltatás területén a közszolgáltató biztosítja az ingatlanhasználó részére, hogy 
~ magánszemély esetében: a 60 literes és 120 literes 
~egyéni  vállalkozó, gazdasági társaság és intézmény esetében:  120 literes,  1100 literes
tárolóedény közül választhasson.

3. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei
5. §

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges:
a) engedélyeket, minősítéseket és megfelelőségi véleményt megszerzi;
b) jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt pénzügyi fedezetet folyamatosan

biztosítja;
c) szükséges  mennyiségű  és  minőségű  járművet,  gépet,  eszközt,  berendezést

biztosítja és fenntartja, valamint a szükséges létszámú és képesítésű szakembert
alkalmazza.

(2) A  Közszolgáltató  jogosult  a  közszolgáltatást  kötelezően  igénybevevő
ingatlanhasználókról nyilvántartást vezetni a közszolgáltatással összefüggésben.
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(3) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének
megállapításához,  a  közszolgáltatással  összefüggően  az  ingatlan  használó  személy
megállapításához, a 2016.03.31-ig teljesített hulladékgazdálkodási szolgáltatás után járó
közszolgálati  díj  behajtásához,  valamint  a  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételének
szüneteltetéséhez szükséges adatbázis létrehozása és működtetése.

(4) A Közszolgáltató a nyilvántartásban a természetes személyek esetében a Ht. alapján a
természetes  személyazonosító  adatokat  (név,  anyja  neve,  születési  hely,  születési  idő,
lakcím) valamint adóazonosító jelet, e-mail címet, telefonszámot kezelheti az információs
önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény
rendelkezéseinek megfelelően, vagyis kintlévőség megtérülésének időpontjáig.

(5)  A  természetes  személy  és  gazdálkodó  szervezet  ingatlanhasználók  adatszolgáltatási
kötelezettségeiket a Ht. szerint teljesítik a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékig. 

(6) Amennyiben az ingatlanhasználó  személye  nem állapítható  meg,  az önálló ingatlanok
esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell tekinteni.

6. §

(1) A Közszolgáltató  kizárólag  a  közszolgáltatás  kialakítása  és  fenntartása  céljából,  a
kötelező  közszolgáltatás  nyújtására  irányuló  jogviszony  időtartama  alatt,  valamint  e
jogviszony megszűnését  követően  a  jogszabályokban  előírt  iratmegőrzési  kötelezettség
időtartama  alatt  kezelheti  a  közszolgáltatással  érintett  ingatlanhasználó  Ht-ben
meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait.

(2) A  Közszolgáltató  megfelelő  technikai  és  szervezési  intézkedésekkel  köteles
gondoskodni  az  adatok  biztonságáról.  Az  adatokat  védeni  köteles,  különösen  a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, sérülés vagy
megsemmisülés ellen.

(3) A  Közszolgáltató  a  közszolgáltatással  összefüggő  személyes  adatokat  az
ingatlanhasználó  azonosítására,  jogszabályban  előírt  ellenőrzések  végrehajtásával
kapcsolatos  feladatok  ellátására,  a  2016.03.31-ig  keletkezett  díjhátralékok behajtására
használhatja fel.

(4) A  Közszolgáltató  nem  jogosult  az  általa  kezelt  közszolgáltatással  összefüggő
személyes adat nyilvánosságra hozatalára.

(5) A  Közszolgáltató  jogosult  egyes,  a  közszolgáltatás  ellátásához  kapcsolódó
részfeladatai  tekintetében adatkezelőt,  adatfeldolgozót  megbízni,  és  a  jogos igényeinek
érvényesítése  érdekében az e  bekezdésben meghatározott  személyes  adatokat  hatósági,
bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.

7. §

(1) A  Közszolgáltató  a  közszolgáltatás  teljesítésének  feltételeiről  és  az  abban
bekövetkezett  változásokról  –  a  változás  bekövetkezte  előtt  legalább  3  nappal  –  az
ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználót  saját  és az Önkormányzat  honlapján történő
közzététel útján értesíti a hulladékgyűjtés időpontjáról, külön megjelölve a települési és az
elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésének időpontjait.

8. §

(1) A Közszolgáltató  köteles  az  ingatlanon  keletkezett  települési  hulladék  mennyiségének
megfelelő  méretű,  az  ingatlanhasználók  számának  megfelelő,  az  ürítési,  elszállítási
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gyakoriságot  figyelembe  vevő,  a  szállítóeszközéhez  rendszeresített,  megfelelő  számú
gyűjtőedényt  az  ingatlanhasználó  rendelkezésére  bocsátani.  A  gyűjtőedény  árát  az
ingatlanhasználónak kell megfizetnie. A szolgáltatást igénybevevő vagy meghatalmazottja
a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.

(2) A Közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú szabványos gyűjtőedényt a szolgáltatási körbe
újonnan  belépő  ingatlanhasználó  rendelkezésére  bocsátani  beszerzési  áron  a  kérelem
kézhezvételétől  számított  8  napon  belül,  amelyet  az  ügyfél  a  Közszolgáltató
ügyfélszolgálati  irodájában  (5350,  Tiszafüred  Húszöles  út  149.)  vásárolhat  meg.  A
szolgáltatást  igénybevevő  vagy  meghatalmazottja  a  gyűjtőedény  átvételét  aláírásával
köteles igazolni.

(3) Ha  az  ingatlanhasználó  a  közszolgáltatás  igénybevételére  vonatkozó  bejelentési
kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató - az ingatlanhasználó egyidejű írásbeli
értesítése mellett  -  az ingatlanon lévő lakóegységenként  minimálisan 1 db 120 literes,
vagy az ingatlanhasználó által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő
gyűjtőedény  heti  egyszeri  ürítését  vélelmezi,  addig  az  időpontig,  ameddig  az
ingatlanhasználó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. 

(4) Ha  az  átadásra  kerülő  hulladék  mennyisége  rendszeresen  meghaladja  az  átvett
gyűjtőedények  űrtartalmát,  akkor  a  Közszolgáltató  az  ingatlanhasználó  értesítésével
egyidejűleg jogosult 

a) a  tényleges  mennyiségű  hulladéknak  megfelelő  űrtartalmú
edényre cseréltetni az eredeti gyűjtőedényt;

b) megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.
(5) Ha az ingatlanon keletkező vegyes  hulladék mennyisége  alkalmilag  haladja  meg a

gyűjtőedények  űrtartalmát,  az  ingatlanhasználó  a  többlet  települési  hulladékát  a
gyűjtőedény mellé kirakott, kizárólag a Közszolgáltató emblémájával ellátott, erre a célra
rendszeresített zsákban a gyűjtés napján kihelyezheti. 

9. §

(1) A Közszolgáltató hetente legalább egy alkalommal köteles a települési hulladékot az
ingatlanhasználótól  elszállítani.  A Közszolgáltatóval  kötött  közszolgáltatási  szerződés a
fentieknél  szigorúbb feltételeket,  nagyobb  gyakoriságot  is  meghatározhat.  A települési
szilárd hulladék gyűjtés  a település  körzeteiben a  1. sz. mellékletben foglalt utcajegyzék
alapján történik.

(2) A  Közszolgáltató  a  hulladékgyűjtés  napjának  a  munkaszüneti  napok  miatti
áthelyezéséről az ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni.

(3) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés időpontjainak változásáról az ingatlanhasználót a
változás  bekövetkeztét  megelőzően  saját  (www.nhsztisza.hu)  és  az  Önkormányzat
honlapján (www.mezonyarad.hu) történő közzététel útján értesíti.

(4) Rendkívüli időjárás esetén a hulladékgyűjtés átmeneti változása, szüneteltetése esetén
a Közszolgáltató az ingatlanhasználókat honlapján haladéktalanul értesíti. 

10. §

(1) A Közszolgáltató a tulajdonában lévő, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott
gyűjtőedényzet rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése esetén az
ingatlanhasználó köteles gondoskodni a pótlásáról.
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(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó tulajdonában álló szabványos gyűjtőedény ürítés
közben  történt  sérülése,  esetleges  megsemmisülése  miatt  a  gyűjtőedény  javításáról,
cseréjéről köteles térítésmentesen gondoskodni. 

11. §

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását
megtagadhatja, ha: 

a) az  nem  a  Közszolgáltató  szállítóeszközéhez  rendszeresített  gyűjtőedényben
kerül kihelyezésre; 

b) a  kihelyezett  gyűjtőedény  a  Közszolgáltató  által  alkalmazott  gépi  ürítési
módszerrel az ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető; 

c) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a
szállítás  során  a  szállítást  végző  személyek  életében,  testi  épségében,
egészségében, továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy
a hasznosítás, ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet; 

d) érzékszervi  észleléssel  megállapítható,  hogy  a  kihelyezett  gyűjtőedény
mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a
települési  hulladékkal  együtt  nem  gyűjthető,  nem  szállítható,  nem
ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési hulladéknak; 

e) a  kihelyezett  gyűjtőedény  túltöltött,  és  a  gyűjtőedény  ürítése  a  környezet
szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges. 

(2) A  Közszolgáltató  az  ingatlanhasználót  írásban  -  a  hulladékgyűjtő
edényre helyezve - haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről
és okáról, és felszólítja a megtagadáshoz vezető ok vagy okok megszüntetésére.

(3) Ha  a  szolgáltatást  igénybevevő  e  kötelezettségének  a  hulladék
elszállításának  újabb  időpontjáig  nem  tesz  eleget,  a  Közszolgáltató  a  szolgáltatást
igénybevevő  költségére  és  felelősségére  a  hulladék  elszállításának megtagadására  okot
adó körülményt megszünteti vagy megszüntetteti.

(4) Ha  a  Közszolgáltató  a  (2)  bekezdésben  foglaltaknak  megfelelő
felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a települési
hulladék gyűjtésének szabályait megsérti, a Közszolgáltató a települési hulladék gyűjtés
szabályainak  megsértését  dokumentálja,  a  dokumentumokat  megküldi  a  területileg
illetékes jegyző részére további intézkedésre.

4. A közszolgáltatási díj
12. §

(1) A közszolgáltatási díj megállapítása a Ht. 47/A §-ban foglaltak alapján történik. 
(2) Az  üdülőként  nyilvántartott  ingatlannal  rendelkező  tulajdonosok  esetében  az  éves

hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  díj  mértéke  a Ht.  47.§ (4)  bekezdése alapján az
éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-a.

(3) Az  OHKT  előírására  tekintettel,  az  üdülő  tulajdonosoknak  nem lehet  kevesebb  6
hónapnál  az  ellátási  időszak,  illetve  a  június,  július,  augusztus  hónapokat  legalább
tartalmaznia kell.

(4) A közszolgáltatási díj tartalmazza a kommunális hulladék, az elkülönítetten gyűjtött
hulladék heti rendszeres és a lomhulladék évi egyszeri elszállításának, ártalmatlanításának
költségét is.
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(5) Az ingatlanhasználó köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató igazolni
tudja,  hogy  felajánlotta  az  ingatlanhasználónak  a  szolgáltatás  nyújtását,  valamint  a
szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt. 

(6) Az  ingatlanhasználó  a  teljesített  közszolgáltatás  alapján  számított  közszolgáltatási
díjat  a  NHKV által  megküldött  számla  alapján,  a  számlán  szereplő  fizetési  határidőig
egyenlíti ki. 

(7) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén az NHKV késedelmi kamatot és
hátralékkezelési költséget érvényesíthet.

(8) A közszolgáltatási  díjat  tartalmazó számla  adataival  és  összegével  kapcsolatban az
ingatlanhasználó az NHKV-nál erre rendszeresített ügyfélszolgálati lehetőségén keresztül,
írásban és telefonon kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó
kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.

5. Szüneteltetés, mentesség az ingatlan használaton kívülisége alatt
13. §

Az  ingatlanhasználót  nem  terheli  díjfizetési  kötelezettség  az  olyan  beépítetlen  ingatlan
tekintetében, ahol senki nem tartózkodik, ezért ott települési hulladék nem keletkezik. 

14. §

(1) Mentesül  a  kötelező  közszolgáltatási  díj  ürítési  díjának  megfizetése  alól  az  az
ingatlanhasználó,  akinek  használaton  kívüli  ingatlanán  települési  hulladéka  nem
keletkezik, életvitelszerűen nem lakja az ingatlant, az folyamatosan használaton kívül van
(a továbbiakban: használaton kívüliség).

(2) Az ingatlanhasználónak a használaton kívüliséget a Közszolgáltató felé jelezni kell.
Erre  irányuló  kérelmét  a  Közszolgáltatónál  erre  a  célra  rendszeresített  nyomtatványon
írásban nyújthatja be, a használaton kívüliség kezdő időpontját megelőzően legalább 30
nappal korábban.

(3) Az  a  természetes  személy  ingatlan  tulajdonos,  aki  legalább  30  napig  megszakítás
nélkül nem tartózkodik az ingatlanában – feltéve, hogy az ingatlant más sem használja
életvitel  szerűen  a  távolléte  alatt  –  legfeljebb  90  napig  mentesül  a  hulladékszállítási
közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

(4) A  várható  távollét  időtartamát  a  távollét  megkezdését  megelőző  30  nappal  a
Közszolgáltató felé írásban kell bejelenteni. A szüneteltetést legfeljebb a 90. nap letelte
előtt 15 nappal újra lehet írásban kérni.

(5) A távollét tényét hitelt érdemlően kell igazolni a Közszolgáltató felé olyan közüzemi
elszámoló számlák bemutatásával, amelyről megállapítható, hogy nem volt fogyasztás az
érintett  ingatlanon.  A számlamásolatokat a szüneteltetést  kérő a Közszolgáltató részére
igazolható módon eljuttatja.

(6) Az  igazolás  elmaradása  esetén  a  Közszolgáltató  az  engedélyezett  időtartamra
visszamenőlegesen vélelmezi a szolgáltatást.

(7) A  mentességben  részesülő  a  jogosultság  feltételeit  érintő  lényeges  tények,
körülmények megváltozásáról 30 napon belül köteles értesíteni a Közszolgáltatót.

6. Gazdálkodó szervezetre vonatkozó szabályok
15.§
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(1) A nem természetes személy ingatlanhasználó (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet)
részére a közszolgáltatás területén a kötelezően igénybe veendő heti űrtartalom legalább
120 liter.

(2) A gazdálkodó  szervezet  vonatkozásában a  közszolgáltatási  szerződés  megkötésével
jön létre a szolgáltatási jogviszony, a közszolgáltatási díjat a HT. rögzíti. 

(3) A  gazdálkodó  szervezet  a  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételére  vonatkozó
bejelentést tesz a Közszolgáltató részére.

(4) A gazdálkodó szervezet az elkülönítetten gyűjtött hulladékainak kezeléséről a Ht-ben
meghatározottak szerint gondoskodik.

7. A hulladékgyűjtésre vonatkozó általános szabályok
16.§

(1) Az  ingatlanhasználó  a  gyűjtőedényeket  lehetőleg  az  ingatlan  területén  belül,  vagy
zárható helyiségben, zárható tárolóban helyezi el úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek
vagy állatok ne férjenek hozzá. 

(2) A gyűjtőedényt  közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a közterület-
használatra  vonatkozó  önkormányzati  rendelet  megtartásával,  az  ott  szabályozott
közterület-használati hozzájárulás alapján lehet. 

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez szükséges gyűjtőedényt vagy konténert
közterületen,  az  edény  hulladékkal  való  megtöltéséig  elhelyezheti,  azt  követően
haladéktalanul elszállítja. 

(4) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közterületen,
a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezi. 

(5) A  kihelyezett  gyűjtőedény,  hulladékgyűjtő  zsák  nem  akadályozhatja  a  jármű-  és
gyalogos  forgalmat  és  elhelyezése  egyébként  nem  járhat  baleset  vagy  károkozás
veszélyének előidézésével. 

(6) Az  ingatlanhasználó  a  gyűjtőedényt  a  szállítási  napot  megelőző  napon  18  órától,
legkésőbb a gyűjtés napján reggel 6 óráig helyezheti ki a közterületre, és szállítás után
még  aznap  köteles  onnan  visszavinni,  kivéve  a  (2)  bekezdés  alapján  engedélyezett
elhelyezést. 
A hulladék elszállítását a Közszolgáltató reggel 6 és este 20 óra között végzi.

(7) Tilos  a  kihelyezett  gyűjtőedények  környékét,  megközelítési  útvonalát  tárgyak
elhelyezésével  vagy  parkoló  gépjárművekkel  oly  módon  elzárni,  amely  a
gyűjtőedényeknek a Közszolgáltató által kialakított módon történő ürítését akadályozza. 

(8) Az ingatlanhasználó a hulladékot a gyűjtőedényben úgy helyezi el, hogy az az edény,
zsák mozgatásakor, valamint a gyűjtőedény ürítésekor ne szóródjon, továbbá a gépi ürítést
ne  akadályozza.  Az  ingatlanhasználó  a  hulladék  elszállítása  céljából  kihelyezett
gyűjtőedény  fedelét  a  közterület  szennyezésének  elkerülése  érdekében  lecsukott
állapotban tartja. 

(9) Ha  a  gyűjtőedényben  olyan  nedves  hulladékot  helyeztek  el,  amely  az  edényben
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására
az edényt üríthetővé és használhatóvá teszi a soron következő ürítési időpontra.

(10) Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből a guberálás, a hulladék kiszórása,
a közterület szennyezése. Ezen tevékenységek megvalósulása szabálysértési eljárást von
maga után.

(11) A  szabályszerűen  kihelyezett  gyűjtőedények  ürítése  során  esetlegesen  keletkezett
szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
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17. §

(1) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladék,
különösen építési  és bontási hulladék, állati  tetem, valamint hulladékudvaron gyűjthető
elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék. 

(2) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes
anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy
mások életét, testi épségét, egészségét. 

(3) Az elkülönített gyűjtéssel érintett területeken nem helyezhetők el a gyűjtőedényben az
alábbi újrahasznosítható hulladékok: 

a) papír, 
b) műanyag, 
c) fém csomagolási hulladék. 
d) kevert csomagolási hulladék

18. §

(1) A  Közszolgáltató  tulajdonában  lévő  gyűjtőedény  rendeltetéstől  eltérő  használata,
eltűnése,  vagy  megsemmisülése  miatt  keletkezett  kárt  az  a  szolgáltatást  igénybevevő
köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt átvette.

(2) A Közszolgáltató kárát a szolgáltatást  igénybevevő a kár bekövetkeztétől  számított
harminc napon belül köteles megtéríteni.

8. Gyűjtőszigeten elhelyezett hulladék gyűjtése, szállítása
19.§

(1) A  szelektív  hulladék  a  Közszolgáltató  és  az  Önkormányzat  által  létesített  és  a
Közszolgáltató  –  az  Önkormányzat  által  kijelölt  területen  –  és  a  Közszolgáltató  által
üzemeltetett  hulladékgyűjtő  szigetekhez  történő  szállításáról  az  ingatlanhasználó
gondoskodik.

(2) A gyűjtősziget használatáért a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó számára
a közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem számítható fel.

(3) A  közszolgáltatás  területén  üzembe  helyezett  szelektív  hulladékgyűjtő  szigetek
gyűjtőedényeibe  a  felirat  szerinti,  külön  gyűjtött,  szennyeződés  mentes  üveg,  papír,
műanyag, fém- és kevert csomagolási hulladék helyezhető el.

(4) A  gyűjtőszigeteken  csak  a  települési  hulladék  hasznosítható  összetevőinek
(elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék) begyűjtése történhet.

(5) Az elkülönítetten  gyűjtött  hulladékot  a  hulladékgyűjtő  szigeten  -  a  Közszolgáltató
előírásaira  is  tekintettel  -  úgy  kell  elhelyezni,  hogy  azok  ne  keveredjenek,  és  a
környezetet ne szennyezzék.

(6) A hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el.
(7) A gyűjtőedényeket a közszolgáltató szükség szerinti gyakorisággal, rendszeresen üríti.
(8) A  Közszolgáltató  az  elkülönítetten  gyűjtött  hulladékot  a  települési  hulladéktól

elkülönítve, külön erre alkalmas felépítménnyel rendelkező járművel szállítja el a kezelő,
hasznosító telephelyre a Tisza-Tavi Regionális Hulladékkezelő Központba.
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(9) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek
és környékük tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről a Közszolgáltató gondoskodik.

(10) A gyűjtőszigetek környékén esetleg elhelyezett illegális hulladékok felszámolásának
költségét  az  önkormányzat  magára  vállalja  és  mindent  elkövet  az  illegális  hulladék
lerakásának megakadályozására. 

(11) A Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól  átvett  elkülönítetten gyűjtött  hulladékokat
válogatásra más hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek is átadhatja.

9. A lomhulladék gyűjtése, szállítása
20.§

(1) A Közszolgáltató  a  lomhulladék  gyűjtéséről  és  elszállításáról  évente  egy  alkalommal
gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban
képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulla-
dékot szállítja el, ingatlanonként 1 m3-t meg nem haladó mértékben.

(3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) építési és bontási hulladék,
b) veszélyes hulladék,
c) vegyes hulladék,
d) elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék,
e) biohulladék  (biológiailag  lebomló  növényi  eredetű  zöldhulla-

dék),
f) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során kép-

ződött
hulladék.

(4) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által hirdetmény útján, valamint
honlapján előzetesen megjelölt helyen és időben helyezi ki.

(5) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgal-
mat ne akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket
és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézé-
sével.

(6) A Közszolgáltató a (3) és (5) bekezdésekben foglalt előírásoktól eltérő hulladékot nem
veszi át. 

10. Az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos eljárási szabályok
21.§

(1) Az üdülőtulajdonosok tekintetében a szolgáltatás igénybevétele április 01 – től szeptem-
ber 30-ig terjedő időszakban áll fenn.

(2) Az ingatlan üdülő rendeltetését az ingatlan nyilvántartás adataival kell bizonyítani. 
(3) Az üdülő ingatlanok tekintetében a szüneteltetési lehetőség nem vehető igénybe.
(4) A (3) bekezdés szerint feltételben változás következett be, az ingatlanhasználó, a közszol-

gáltatónak közteles 30 napon belül azt írásban bejelenteni.
(5) Amennyiben  az  ingatlanhasználó  az  üdülőingatlant  a  személyi  adat  –  és

lakcímnyilvántartás  adatai  szerint  állandó  lakóhelyül  használja  köteles  egész  évre  a
szolgáltatást igénybe venni.
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11. Záró rendelkezések
22.§

1) Ez a rendelet - (2) bekezdés kivételével - kihirdetést követő napon lép hatályba.

2) A  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  Mezőnyárád  község  Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a település szilárd hulladék összegyűjtésére és elszállí-
tására vonatkozó kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló 17/2003(XII.12.) önkor-
mányzati rendelete.

1. sz. melléklet

Mezőnyárád község Önkormányzat
Képviselő- testületének

8 /2016. (VI.22.)
önkormányzati rendeletéhez

Mezőnyárád község   hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont   utcáinak jegyzéke

AKÁCFA ÚT
ARANY JÁNOS ÚT
BEM ÚT
BERCSÉNYI ÚT
BÉKE TÉR
BOROS ÚT
DÓZSA GYÖRGY ÚT
FŰZFA ÚT
HUNYADI ÚT
JEGYENYESOR ÚT
JÓZSEF ATTILA ÚT
KERESZTESI ÚT
KOSSUTH ÚT
KUCIKI ÚT
MANDULA ÚT
NAGY LAJOS ÚT
NYÁRFA ÚT
PETŐFI ÚT
RÁKÓCZI ÚT
SZÉCHENYI ÚT
SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÚT
SZONDY ÚT
TÁNCSICS ÚT
TOLDI ÚT
VASÚT ÚT
VIOLA ÚT
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VÖRÖSMARTY ÚT
ZRÍNYI ÚT

Bárdos József  Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy  a
képviselő-testület a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatási szerződés
aláírására a felhatalmazást  megadja, az kézfelnyújtással szavazzanak. 

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

19/2016. (VI.20.) Képviselő-testületi  határozat  

Tárgy:    Települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatási szerződés aláírására
felhatalmazás.

Mezőnyárád   község   Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  települési  hulladékkal
kapcsolatos  helyi  közszolgáltatási  szerződést  megtárgyalta,  annak  aláírására  a
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2016. június 30.

2.  A  közösségi  együttélés  alapvető  szabályairól  és  ezek  elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadása

 (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Magyarország
Alaptörvénye rögzíti a helyi önkormányzat azon jogát, hogy a helyi közügyek intézése
körében törvény kereti között rendeletet alkosson.
A  helyi  közösség  tagjai  a  helyi  önkormányzat  alanyaként  kötelesek  betartani  és
betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.
A helyi  önkormányzat  képviselő-testülete  rendeletben  határozhatja  meg  a  közösségi
együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.
A  hatályos  jogszabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési
nyilvántartási  rendszeréről  szóló  2012.  évi  II.  törvény,  viszonylag  szűk  körben
szabályozza  a  lakossági  együttélést  zavaró,  sértő  magatartásformákat,  a  közterületek
rendjét.  A  közösségi  együttélés  szabályait  tartalmazó  rendelet  megalkotásával  a
lakosság nyugalmát zavaró magatartások szankcionálhatók lesznek, amely elősegíti  a
jogkövető magatartás érvényesülését.
A  rendelet-tervezet  a  lakosság  által  elvárt,  korábban  is  érvényesülő,  az  együttélést
elősegítő szabályokat és azok megsértése esetén alkalmazandó szankciókat tartalmazza.
Megkérdezte a képviselőket van-e valakinek hozzászólása a napirenddel kapcsolatban.

14



H o z z á s z ó l á s o k.

Szajlai  Gábor képviselő:  Megkérdezte,  hogy mindenki  köteles  a  lakása  előtti  közterületet
rendben  tartani?   Az  idős  embereknek  gyommentesítésben,  kaszálásban  segít-e  az
önkormányzat?

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Válaszában  elmondta,  hogy  természetesen  köteles
mindenki a lakás előtti közterületet gazmentesíteni. Az idős embereknek, ha nincs olyan
hozzátartozója, aki segíteni tudna neki, szívesen segítünk.

Udvari  János  képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályait
megszegőkkel szemben, mi alapján szankcionál, büntet az önkormányzat

Várnai  Róbert jegyző:  Válaszában  elmondta,  hogy  azért  kellene  a  közösségi  együttélés
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletet a
testületnek  elfogadnia,  mert  ez  alapján  lehetne  a  követelésünket  érvényesíteni  a
közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  be  nem  tartóival  szemben.  Természetesen
először csak felszólításokat küldünk ki, rögtön nincs büntetés. Az eljárás lefolytatására a
közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi
CXL. törvény szabályait kell alkalmazni.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  aki  egyetért  a
közösségi  együttélés  alapvető  szabályairól  és  ezek  elmulasztásának
jogkövetkezményeiről  szóló  rendelet-tervezetben  foglaltakkal,  az  kézfelnyújtással
szavazzanak.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét.

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2016.( VI.21.) Önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya nem terjed ki a 14. életévét még be nem töltött természetes személyre.
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2. § (1)  E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar-
tásnak az a magatartás minősül, amely a társadalomra olyan értelemben nem veszélyes, hogy
azt törvény szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősítené, de az a közösségi együtt-
élés szabályaival ellentétes és azt Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete e
rendeletében a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősíti.

(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket
jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

2.A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

3 .  §  A közterület rendjével összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el az, aki

a) a vállalkozás céljára használt, 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget
meghaladó járművét közúton vagy más közterületen közterület-használati engedély nél-
kül tárolja;

b) zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon parkol;

c) közterületen lévő virágot, dísznövényt leszed, károsít vagy onnan élő növény
részeit engedély nélkül begyűjti.

4. §  A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékokkal összefüggésben a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

a) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtti,  melletti járda, az úttestig terjedő
zöldfelület, árok és ezek műtárgyai, dísz- és egyéb burkolatainak tisztántartásáról, síkosság-
mentesítéséről  nem gondoskodik, azokat vagy az úttestet beszennyezi;

b) ipari, kereskedelmi és más szolgáltatási tevékenysége következtében beszennyezett terület
tisztántartásáról nem gondoskodik;

c) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról föld, iszap, kő vagy egyéb más anyag
közútra kerülését nem akadályozza meg;

d) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról a közterületre kihajló növények gallya-
zását nem végzi el;

e) a tulajdonában vagy használatában lévő épületet nem tartja rendszeresen tisztán, a rákerült
falragaszt, festést nem távolítja el;

f) hulladékgyűjtő edényt az úttesten tárol;

g) a környezetre veszélyes vagy dugulást, egyéb hibát okozó anyagot közcsatornába vagy an-
nak víznyelő aknájába önt vagy oda bevezet.

5. § A levegő minőségének védelmével  összefüggésben a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályait sértő magatartást követ el az, aki az ingatlanán lévő növényekről lehulló falevelet,
kerti hulladékot Mezőnyárád község  Önkormányzat Képviselő-testületének  az avar és kerti
hulladék  nyílttéri  égetéséről szóló  3/2014.(III.11.)  önkormányzati  rendelete  7.§.  (1).
bekezdésébenmeghatározottaktól eltérő időszakban égeti el.

6. § A helyi közutak, járdák kezelésével összefüggésben a közösségi együttélés alapvető sza-
bályait sértő magatartást követ el az, aki

16



a) a közterület fenntartását végző szerv nyilatkozata, a közút kezelőjének előzetes hozzájáru-
lása nélkül:

aa) közterület burkolatát, illetve felületét megbontja; 

ab) közterület burkolata, felülete alatt vagy felett bármely létesítményt elhelyez, áthelyez;

ac) közúthoz csatlakozást létesít, vagy azt áthelyezi, annak meghibásodása esetén munkálato-
kat és egyéb nem közlekedési célú tevékenységet végez.

7. § Reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével összefüggésben a közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

a) közterület-használati engedély nélkül közterületen reklámhordozót létesít;

b) hirdetményét – ideértve azt a személyt is, akinek érdekében a hirdetményt elhelyezték – ér-
vényes közterület-használati engedély nélkül nem ez e célra létesített közterületi hirdető be-
rendezésen helyezi el és azt felhívásra haladéktalanul saját költségére nem távolítja el;

c) az elavult vagy szükségtelenné vált hirdetést, hirdetményt a közterületről nem távolítja el.

8. § Többlakásos lakóépületek közösségi együttélési szabályait sértő magatartást követ el az,
aki

a) a tulajdonában vagy használatában lévő lakásban és ezek közös használatú helyiségében és
területén tevékenységével másoknak zavaró módon bűzt, füstöt, port vagy egyéb más zavaró
hatást okoz;

b)  rádió, televízió vételét zavaró berendezést, gépet zavarszűrő nélkül üzemeltet;

c) gépjárművével az épület előtt, illetve annak udvarán indokolatlanul, a gépjármű rendelte-
tésszerű használatával össze nem egyeztethetően zajt okoz;

d) az épület kezelőjének vagy tulajdonosi közösségének előzetes hozzájárulása nélkül a közös
helyiségben bármilyen saját célú energiafelhasználó berendezést használ és annak üzemelteté-
si költségeit nem fizeti meg;

e) a tulajdonában vagy használatában lévő helyiségben a tevékenysége során keletkező hulla-
dékot, göngyöleget nem az erre szolgáló gyűjtőedényben helyezi el, továbbá annak elszállítá-
sáról nem gondoskodik;

f) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan karbantartásával, felújításával kapcsolat-
ban keletkezett szennyeződést, hulladékot, törmeléket a közös használatú területekről naponta
nem távolítja el;

g) háztartási és egyéb hulladékot, elhasznált bútorokat, nagyobb tárgyakat, lomot az épület
közös használatú helyiségeiben, területein tárol, azok elszállításáról nem gondoskodik;

h) a lakásában keletkezett hulladékot nem az e célra biztosított hulladéktárolóba     üríti;

i) állatot úgy tart, etet, hogy azzal mások lakását, lakásának erkélyét, ablakpárkányát vagy az
épület közös használatra szolgáló területeit, helyiségeit beszennyezi, rongálja; 

j) a közös használatú területeken és helyiségekben az általa tartott állat által okozott szennye-
ződés eltávolításáról haladéktalanul nem gondoskodik;

k) erkélyén, pincéjében,közös használatú helyiségben ebet, macskát tart, vagy az ingatlan kö-
zös használatú területén a lakók előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ebet tart.
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9. § Állattartással összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
követ el az, aki

a) belterület közterületén ebet póráz nélkül vezet;

b) az általa tartott eb emberre, más állatra való veszélyeztetésének megakadályozásáról nem
gondoskodik;

c) közterületen állatot tart, legeltet vagy az ingatlanáról felügyelet nélkül kienged.

10. §  A közterületek használatával és  a települési hulladék intézményesített begyűjtésével
összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

a) közterület-használati engedély nélkül

aa) közterületen épületet, építményt elhelyez;

ab) építőanyagot, tüzelőanyagot, építési munkával kapcsolatos eszközt 24 órát meghaladóan
közterületen tart;

ac) közterületen kereskedelmi és egyéb szolgáltató,  cirkuszi és mutatványos tevékenységet
végez, árusító eszközt, berendezést használ;

ad) vendéglátó-ipari előkertet, teraszt közterületen létesít;

ae) közterületet szállítás vagy árurakodás céljára 24 órát meghaladóan használ;

af) kiállítás, vásár, fesztivál, alkalmi rendezvény, szórakoztató, művészeti tevékenység céljára
vagy tűzijáték rendezéséhez közterületet igénybe vesz;

ag) üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli gépjárművét közterületen tárolja;

b) a közterületet engedélytől eltérően használja;

c) az általa használt közterületet nem tartja rendben, a keletkező hulladékot, egyéb szennyező
anyagot naponta nem távolítja el;

d) a közterület-használati engedély lejárta után az általa használt közterületet nem az eredeti-
vel megegyező állapotban adja vissza, az általa kihelyezett utcabútor eltávolításáról nem gon-
doskodik;

e) a közterület-használati engedélyét a közterület-használatkor nem tartja magánál, a személy-
és  áruszállítás  állomáshelyének  használatára  jogosító  közterület-használati  engedélyének
meglétét, díja befizetésének igazolását gépjárműve szélvédője mögött nem helyezi el és ezzel
az ellenőrzést akadályozza.

f) a települési hulladék gyűjtésének külön Önkormányzati rendeletben foglalt szabályait meg-
sérti

11. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlantu-
lajdonos vagy az ingatlant más címen használó, aki ingatlanának rendben tartásáról, tisztántar-
tásáról nem gondoskodik, ingatlanán hulladékot raktároz és ezzel a rovarok, rágcsálók elsza-
porodását is elősegíti.

12.  § A  közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő  magatartást  követ  el  az,  aki
közterületen – kivéve, ha az rendezvényhez kötötten engedélyezett – szeszesitalt fogyaszt.
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3. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt alkalmazható
jogkövetkezmények

13. § (1) E rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartás elkövetőjével szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
A bírság – amennyiben annak feltételei továbbra is fennállnak – ismételten, többször is ki-
szabható.

 (2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell
venni.

a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és a felróhatóság mérté-
két;

b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság rendelke-
zésére álló adatokból megállapíthatók.

4. Eljárási szabályok

14 .  § (1 ) A közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő  magatartások elkövetése  miatt
induló eljárások ügyében a képviselő-testület a hatáskörének gyakorlását a jegyzőre ruházza
át.

(2)  Az  eljárás  lefolytatására  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni.

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3 Építési tárgyú rendeletek felülvizsgálata
 (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Átadta a szót Várnai Róbert jegyzőnek.

Várnai Róbert jegyző: Tájékoztatta képviselőket, hogy a Kormányhivatal 2016. évben átfogó
vizsgálatot  végez  a  helyi  önkormányzatok  építésügyi  tárgyú  rendeletei  tekintetében.
Elsősorban  a  helyi  építészeti  értékek  védelmét,  a  településképi  véleményezési  és  a
településképi  bejelentési  eljárást  szabályozó  rendeleteket  érint.  Mezőnyárád
Önkormányzat Képviselő-testületének határozatban kell nyilatkoznia arról, hogy a helyi
építészeti értékek védelmét, a településképi véleményezési és a településképi bejelentési
eljárást  szabályozó  önkormányzati  rendeletek  felülvizsgálatával  kapcsolatos  javaslatát
tudomásul veszi.
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Bárdos  József  Szabolcs  polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  aki  a  helyi  építészeti
értékek védelmét, a településképi véleményezési és a településképi bejelentési eljárást
szabályozó  önkormányzati  rendeletek  felülvizsgálatával  kapcsolatos  javaslatot
tudomásul veszi, kézfelnyújtással szavazzanak.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

20/2016. (VI.20.) Képviselő-testületi  határozat

Tárgy: Építési tárgyú rendeletek felülvizsgálata

1./  Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  B.-A.-Z.  Megyei
Kormányhivatal  BO/13/52-53/2016.  számú  levelében  foglalt, a  helyi  építészeti
értékek  védelmét,  a  településképi  véleményezési  és  a  településképi  bejelentési
eljárást  szabályozó  önkormányzati  rendeletek  felülvizsgálatával  kapcsolatos
javaslatát tudomásul veszi.

Felelős:  Bárdos József Szabolcs  polgármester
Határidő: 2016. június  30.

2./  Mezőnyárád község Önkormányzat   Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,
hogy  a  helyi  értékek  védelméről  szóló  2/2002.(XII.02.)  számú  önkormányzati
rendelet felülvizsgálatáról és a képviselő-testület elé terjesztéséről legkésőbb 2016.
december 31. napjáig gondoskodjon.

Felelős:  Bárdos József Szabolcs  polgármester
Határidő: 2016. december 31.

3./  Mezőnyárád község Önkormányzat   Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,
hogy  a  B.-A.-Z.  Megyei  Kormányhivatal  javaslatára  hozott  döntésről  a
Kormányhivatalt tájékoztassa.

Felelős:  Bárdos József Szabolcs polgármester
Határidő: 2016. július 8.

4. Vöröskereszt helyi szervezetének támogatási kérelme
 (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Vöröskereszt
helyi szervezete támogatási kérelmet nyújtott be a Képviselő-testületnek. Támogatási
igényük  70.000,-  Ft  lenne,  melyet  karitatív  célokra  szeretnének  fordítani.  Többek
között  véradás  és  rákszűrés  szervezéséhez,  idős  emberek  látogatására,  segítésére,
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hátrányos helyzetű gyermekek rendezvényeinek támogatására, legidősebb emberek, 50
éves házasok köszöntésére.  Megkérte a képviselőket, tegyék meg hozzászólásukat a
napirenddel kapcsolatban.

Hozzászólás nem volt.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a
Helyi Vöröskereszt Szervezet 70.000,- Ft támogatásban részesüljön, melyet karitatív
célokra használnak fel, az kézfelnyújtással szavazzon.

21/2016(VI.20.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Vöröskereszt Helyi Szervezetének támogatása

Mezőnyárád község Önkormányzat  Képviselő-testülete a helyi  Vöröskereszt Helyi
Szervezet részére 70.000,- Ft, azaz hetvenezer forint – támogatást biztosít.

Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  hogy  a  támogatás  átutalásáról
gondoskodjon. 

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2016. július 15.

Megérkezett a testületi ülésre  Tóth Sándorné óvodavezető.

4 Beszámoló a  Mezőnyárádi Óvoda 2015-2016-os nevelési évéről

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  Tóth  Sándorné
óvodavezető  beszámolóját  minden  képviselő  megkapta.  Megkérdezte,  hogy  van-e
valakinek kérdése a beszámolóban foglaltakkal kapcsolatban?

H o z z á s z ó l á s o k.

Hajdú Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy elegendő szabadtéri programokat szerveznek-e az
óvónők, nem-e lehetne még ezeken kívül néhány szabadidős programot szervezni.

Tóth Sándorné óvodavezető:  Válaszában elmondta,  hogy minden évben a madarak és fák
napján Kácsra kirándulnak az óvodás gyermekekkel, ami az idén elmaradt,  mivel túl
sok a kiscsoportos korú gyermek, akiket még nem szoktak ilyen messzire elvinni. Azt
meg  nem tehették  meg,  hogy a  nagyokat  elvigyék,  a  kicsik  pedig  itt  maradjanak.
Túlnyomó többségében szülők kérésére döntöttek így. Az idén egy hetes gyerekhetet
szerveztek  az  óvodás  szülők  segítségével.  Minden  nap  próbáltak  minél  több  kinti
programot szervezni a kisgyermekek részére. 
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Hajdú Gábor képviselő: Megkérdezte,  mennyire  van felszerelve az óvoda, vannak-e olyan
kinti  vagy benti  eszközök,  amelyek  szükségesek lennének az óvodai  neveléshez,  a
gyerekek hasznos időtöltéséhez?

Tóth Sándorné óvodavezető: Válaszában elmondta, hogy az udvari játékok már megvannak,
a  benti  játékok  még  fejleszthetőek.  Talán  a  testnevelési  programokhoz
mozgásfejlesztést szolgáló eszközök kellenének még.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Megkérdezte,  hogy az  óvodát  szokta-e  és  ha  igen,
mennyivel támogatja az alapítvány?

Tóth  Sándorné óvodavezető:  Válaszában  elmondta,  hogy  az  alapítványtól  mászóka
vásárlásához kaptak 100 eFt-ot,  amihez 60 eFt önerőt  kellet  biztosítani.   Általában
évente egyszer kapnak támogatást az alapítványtól.

Szajlai Gábor képviselő: Érdeklődött az óvodai nyitva tartásról.

Tóth  Sándorné óvodavezető:  Válaszában  elmondta,  hogy az  óvodába gyermeket  reggel  7
órától  lehet vinni, és délután 17 óráig lehetnek ott a gyermekek.  Ha a szülők részéről
más  igény merülne  fel,  a  fenntartó  engedélyével  lehet  ezen  változtatni.  De fontos,
hogy a kihasználtság folyamatosan meglegyen.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  aki  egyetért  az
óvodavezető által készített beszámolóval a Mezőnyárádi Óvoda 2015-2016-os nevelési
évéről, az kézfelnyújtással szavazzon. 

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

22/2016.(VI. 22.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló a Mezőnyárádi Óvoda  2015-2016-os nevelési évéről

Mezőnyárád Község Önkormányzat  Képviselő testülete  a Mezőnyárádi  Óvoda 2015-
2016-os nevelési évéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt  elfogadta.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: folyamatos

5 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  a
nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdet az önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatására. A központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású
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és  működtetésű  óvodai  gyermekétkeztetést  szolgáló   főzőkonyha,  befejező  konyha,
melegítő tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása vagy bővítése,
fejlesztése érdekében. Pályázati alcélok közül a c.) az önkormányzat által működtetett
saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével,  a d.)
az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitás bővítésével, felújításával,
akadálymentesítésével,  új  étkező,  étterem  kialakításával  pályázna  az  önkormányzat.
Jelen pályázat keretében eszközbeszerzésre is van lehetőség. A beruházás 26.400 eFt
lenne, amelyből 1.320 eFt-ot  kell önerőből biztosítania az önkormányzatnak. Hasonló
pályázatot  az elmúlt  évben  is  beadtunk, amikor  sajnos nem nyertünk.  A képviselő-
testületnek  határozatban  kell  dönteni  a  pályázat  benyújtásáról.  Megkérdezte
képviselőket, akinek van hozzászólása a napirenddel kapcsolatban, tegye meg.

Hozzászólás nem volt.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket aki egyetért azzal, hogy az
önkormányzat  benyújtsa  a  pályázatát  az  önkormányzati  étkeztetési  fejlesztések
támogatására, az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

23/2016.(VI.22.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  2016.  évi
központi  költségvetéséről  szóló  2015.  évi  C.  törvény  (továbbiakban  költségvetési
törvény)  3.  melléklet  II.  7  pontja  szerinti  Önkormányzati  étkeztetési  fejlesztések
támogatására kiírt pályázatra kérelmét benyújtja. 
A  támogatási  igény  benyújtása  az  önkormányzati  fenntartású,  óvodai  és  iskolai
gyermekétkeztetést  biztosító,  konyhai  funkciót  betöltő  intézményének  a fejlesztésére
szolgál. 

A beruházás összköltsége:                 26.400.000 Ft 
Ebből a saját erő:                            1.320.000 Ft

Az önkormányzat a beruházáshoz saját erő biztosítását a 2016. évi költségvetésében  a
fejlesztési   kiadások között tervezte.
Az önkormányzat vállalja, hogy a beruházást követően az intézmény működését 10 évig
biztosítja. 

Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a pályázati támogatás elkészítésére és
határidőben történő benyújtására.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2016. június 29.
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6 Időszerű feladatok megbeszélése

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy  a  Mezőnyárádi
Óvoda jelenleg 2 csoporttal működik az engedélyezett 20 fős csoportlétszámmal. Annak
érdekében,  hogy  ha  emelkedne  az  óvodáskorú  gyermekek  létszáma,  az  óvodát
üzemeltető fenntartó dönthet arról, hogy a megállapított maximális létszám a nevelési
év  indításánál  legfeljebb  húsz  százalékkal  átléphető.  Kérte  a  képviselőket,  hogy
határozatukkal  támogassák  a  Mezőnyárádi  Óvodában  az  óvodai  csoport  létszám
változását. Kérte a képviselők véleményét a napirenddel kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s nem volt.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal,
hogy  a  Mezőnyárádi  Óvodában  a  megállapított  maximális  létszám  a  nevelési  év
indításakor  szükség  esetén  húsz  százalékkal  átléphető  legyen,  az  kézfelnyújtással
szavazzon.

24/2016(VI.22.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőnyárádi Óvodában óvodai csoport létszám változása

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Mezőnyárád  község
Önkormányzat  fenntartó  által  működtetett  Mezőnyárádi  Óvoda  (Mezőnyárád,  Szent
István király út 69.)  gyermeklétszámának  esetleges változása miatt  döntött  arról,  a
nemzeti  köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§. (7) bekezdése alapján az
óvodában,  az  óvodai  csoportra  megállapított  maximális  létszám  a  nevelési  év
indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető.
A  Képviselő-testület  a  2016/2017-es  nevelési  évtől  szükség  esetén  engedélyezi  a
csoportok  maximális létszámtól 20 %-kal történő eltérését.

A  Képviselő-testület  felkéri  polgármesterét,  hogy  a  döntésről  tájékoztassa  a
Mezőnyárádi  Óvoda vezetőjét (3421 Mezőnyárád, Szent István király út 69.)

Felelős:    Bárdos József Szabolcs polgármester
              Tóth Sándorné óvodavezető

Határidő: folyamatos, 2016. augusztus 31.

         Tájékoztatta továbbá a képviselőket a közeledő Béka fesztiválról. Elmondta, hogy 2.700
eFt-ba fog kerülni a rendezvény lebonyolítása. A plakátok, meghívók készülnek. 

A Toldi úton készül a vízelvezető árok, amit közfoglalkoztatottak végeznek.

Az iskolában vizesblokk kialakítására elkülönített  a képviselő-testület  900 eFt-ot,  de
csak az épület gépészeti munkái belekerül 700 eFt-ba. 

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.
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Kmf.

Bárdos József  Szabolcs                                                                       Várnai Róbert
     polgármester                                                                                         jegyző
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