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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 

30-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: 

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba 

 

Jelenlévő képviselők: 
 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

Mizser László 

Nagy Katalin 

Ruzsom Lajos 

Papp Tamás 

 

 

Tanácskozási joggal résztvevők: 

 

 Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 Nagyné Miczki Enikő 

  

Javasolt napirendek: 

 

1. Hulladékgazdálkodás 

2. Egyebek 

  

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Köszönti a jelenlévőket. A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül 

jelen van 6 fő. Ambrús Zoltán jelezte a távolmaradását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes. Napirendi pontunk: Hulladékgazdálkodás és egyebek. 

 

Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6  igen szavazattal az elhangzott javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

 

I. NAPIREND 

 

         EGYEBEK  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A Hulladékszállítási rendeletet megkaptátok. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Holnaptól 

kell, hogy hatályos legyen. Ha kérdésetek van, akkor tegyétek fel. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 
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Nincsen. Erről már a múltkori testületi ülésen is beszéltünk. A köztisztasági rendeletet újra kell 

szabályozni október 1-től. Emiatt egységes szerkezetbe foglalta jegyző úr a rendeletet. Az van 

beleépítve, amely kötelező eleme a rendeletnek.  

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Kérdés? Nincs. A bizottság elfogadásra javasolta a testületnek. 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Így van. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 
Aki a kiküldött rendelettervezettel egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6  jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta, és 6  igen 

szavazattal a következő rendeletet hozta: 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2013.(X.01.) önkormányzati rendelete  

a település köztisztaságának biztosításáról, illetve  a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában, a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. §-ban, valamint 88. § (4) bekezdésében 

biztosított felhatalmazás alapján, a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013.(VIII.28.) Korm. rendelet, a települési 

hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 

64/2008.(III. 28.) Korm. rendelet, a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet rendelkezéseire és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvényre figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja. 

 

E L S Ő R É S Z  

 

A rendelet célja 

 

1. § 

 

(1) Petőfibánya Község lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének 

megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel. 

 

(2) Petőfibánya Község környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, 

szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és 

veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a 

hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása. 

 

(3) A köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok, kötelezettségek, tilalmak 

szabályozása, a környezettudatos magatartás kialakítása. 
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Fogalom meghatározások 

 

2. § 

 

(1) Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött települési 

szilárd hulladék, amely a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete 

miatt nem helyezhető el. 

 

(2) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő 

ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik. 

 

(3) Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék, ill. a háztartási 

hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű azzal együtt kezelhető más hulladék. 

 

(4) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, 

tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása. A tevékenység végzője hulladékkezelő. 

 

(5) Hulladéklerakó, hulladékkezelő telep: a települési szilárd hulladék begyűjtésére, átvételére, 

és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, hasznosítására vagy 

ártalmatlanítására szolgáló telephely. 

 

(6) Közszolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított 

hulladékkezelő. 

 

(7) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a 

közszolgáltatónak fizetendő e rendeletben meghatározott időszakra vonatkozóan 

megállapított díj. 

 

Általános rendelkezések 

 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott 

hulladékgazdálkodási feladatait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint 

teljesítse, érvényesíteni kívánja a Ht-ben rögzített elveket, a jelen rendeletben foglaltak 

szerint közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, 

elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és a felsorolt tevékenységek ellátásáról 

kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.  

 

(2) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, 

ártalmatlanítására és kezelésére, és a felsorolt tevékenységek ellátásáról a Hatvan és 

Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság útján gondoskodik. 

 

 

M Á S O D I K   R É S Z 

 

A TELEPÜLÉS KÖZTISZTASÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA 
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Az ingatlanok tisztántartása 

 

4. § 

 

(1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, tényleges 

használója köteles gondoskodni. 

 

(2) A tulajdonos kötelessége az ingatlan rendben tartása, gyomtól, gaztól megtisztítása. 

 

 

A közterületek tisztántartása 

 

5. § 

 

(1) A közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, gyomtalanításáról, szilárd burkolatú 

utak, járdák, a kerékpárút és az alagút tisztántartásáról, közterületi szeméttárolók 

kihelyezéséről és ürítéséről az önkormányzat gondoskodik az általa megbízott szolgáltató 

útján, vagy részben az érintett ingatlantulajdonosok, használók kötelezésével. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a közterületek tisztántartásával kapcsolatban: 

 

a) az ingatlan előtti járdaszakasz, illetve a járda melletti zöld sáv úttestig terjedő teljes 

területének tisztántartásáról, gondozásáról, gyomtalanításáról; 

 

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok gyomirtásáról, műtárgyai tisztántartásáról, 

rendeltetésszerű használatának biztosításáról; 

 

c) a tömbtelkeken az egyes épületekhez alapító okiratuk szerint tartozó területen túl az 

ingatlan előtti járdaszakasz és az úttestig terjedő terület tisztántartásáról, a 

csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok 

eltávolításáról. 

 

(3) Az ingatlan előtti járdaszakasz tisztántartása: 

 

a) Az ingatlan előtti járdaszakaszt szükség szerint, de legalább hetente egy alkalommal 

le kell takarítani. 

 

b) A téli időszakban a reggeli órákban meg kell tisztítani a járdát a hótól és a havat 

folyamatosan kell letakarítani. A hó lerakása a közterületen csak úgy lehetséges, 

hogy az a jármű és gyalogos forgalmat és a közszolgáltatási felszerelési tárgyak 

használatát ne zavarja. 

 

c) A járda síkossága esetén biztosítani kell annak síkosság-mentesítését felhintésre 

bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóró anyaggal (pl. homok, hamu, salak, 

fűrészpor, kőporliszt). 

 

(4) Saroktelek esetén a tulajdonos, használó köteles mindkét utcafontra nézve a járdaszakasz 

tisztántartására és a (2) a) és b) pontjában szabályozott kötelezettségekre vonatkozó 

rendelkezéseket végrehajtani. 
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(5) Az ingatlan tulajdonosának, használójának (2)-(4) bekezdésben meghatározott kötelessége 

abban az esetben is fenn áll, amennyiben az ingatlan használaton kívül áll. 

 

(6) A szórakozó, vendéglátó és árusító helyek, valamint az üzletek előtti járdaszakaszt a 

tevékenységet folytató köteles tisztántartani, a hulladékot eltávolítani, téli időszakban a 

síkosságmentesítésről és a hóeltakarításról gondoskodni. 

 

6. § 

 

(1) A gyomirtást lehetőleg mechanikus úton kell végezni, vegyszeres gyomirtás esetén 

fokozottan ügyelni kell az egészségügyi-növényvédelmi szabályok betartására. 

 

(2) Az allergén gyomnövények (pl. parlagfű,) irtására az önkormányzat a lakosság bevonásával 

különös figyelmet fordít. 

 

(3) A közterület rendeltetésétől eltérő célra történő használata esetén (árusítás, építési-szerelési 

munka, búcsú-vásár, mutatványos felszerelések) a használattal érintett terület közvetlen 

környezetét a használó köteles tisztántartani, a használat után a területet a szennyező 

anyagoktól megtisztítani. 

 

(4) A közterületen tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan javítási tevékenységet 

végezni, mely szennyeződést okozhat. 

 

(5) Lakóházhoz, garázsokhoz tartozó területen járművet mosni, javítási tevékenységet úgy kell 

végezni, hogy környezetszennyezést, környezetveszélyeztetést ne okozzon. 

 

(6) Közkutaknál a közkút környékének szennyezését előidéző tevékenységet (pl. mosás, 

járműmosás) folytatni nem lehet. 

 

 

Vízelvezető árkok tisztítása 

 

7. § 

 

(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz 

akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti, saroktelek esetén az ingatlan előtti 

és a kert teljes vonalában lévő szakaszon – az ingatlan tulajdonosának, használójának 

kötelezettsége. 

 

(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, tisztántartása az ingatlan tulajdonosának, 

használójának feladata.  

 

(3) A község területén kialakított saját használatú utak, gyalogos-, és jármű bejárók létesítése 

esetén biztosítani kell a víz természetes lefolyását. 

 

(4) A már meglévő és rendeltetésének meg nem felelő átereszeket a vízkárok megelőzése 

céljából az ingatlan tulajdonosának megfelelő méretűre kell cserélnie. 
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(5) A csapadékvíz elvezetésére alkalmatlan létesítményt az önkormányzat az ingatlan 

tulajdonosának költségére kicserélheti, amennyiben felhívásra a munkák elvégzésére 

kötelezhető személy nem tesz eleget. 

 

(6) A közterületre szennyvizet kiönteni, vagy kivezetni tilos. 

 

8. § 

 

(1) Vízelvezető árokban semminemű anyag nem tárolható. 

 

(2) Amennyiben a belvízelvezető árkokban felgyülemlett hordalék mennyisége indokolttá teszi, 

az ingatlan tulajdonosa, használója az árok mélyítését köteles elvégezni. Ezen munkák 

végzését az önkormányzat által meghirdetett időpontban kötelesek az ingatlan tulajdonosai, 

használói teljesíteni. 

 

(3) Az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelességeként meghatározott 4-8. §-ában előírt 

kötelezettségek nem teljesítése esetén a szükségessé váló munkák elvégzését az 

önkormányzat az ingatlan tulajdonosának, használójának költségére elrendelheti. 

 

 

A zöldterületek és parkok védelme 

 

9. § 

 

(1) A parkok, játszóterek, közterületi fák, sövények gondozását az önkormányzat látja el. 

 

(2) Tilos a sportolás-kirándulás céljára szolgáló területek, közterületek beszennyezése. 

 

(3) A köztisztaság megóvása, balesetek elkerülése érdekében a közterületeken szemetet, 

hulladékot, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni 

tilos. 

 

(4) Szemetet, hulladékot csak a közterületi, erre a célra felállított hulladékgyűjtő tartályba 

lehet elhelyezni.  

 

(5) Tilos a közterületi gyűjtőedényből a hulladékot kiönteni, abból a más által beletett 

hulladékot kiszedni.  

 

(6) Tilos a gyepesített, gondozott parkokban a növényzetet letaposni, cserjéket, bokrokat, 

virágokat kitépni, vagy más módon a növényzetet megrongálni.  

 

10. § 

 

(1) A közterület berendezési és felszerelési tárgyainak megrongálása, beszennyezése tilos. 

 

(2) Parkokban kutyával tartózkodni még pórázzal is tilos. 

 

(3) Tilos a parkot nem megengedett célra, vagy módon használni, élőfára hirdetményt 

elhelyezni, bármilyen felirattal rongálni. 
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Az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetése 

 

11. § 

 

(1) Avart és kerti hulladékot csak biztonságos körülmények között, jól kialakított 

tűzrakóhelyen és telken szabad égetni a tűzvédelmi szabályok betartásával úgy, hogy az 

az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa. 

 

(2)  Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 

hulladékot. 

 

(3) Szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a 

környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 

 

(4) A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra már szükség nincs, a 

tüzet azonnal és teljesen, újraéledését megakadályozó módon el kell oltani.  

 

(5) A tűz azonnali elolthatósága, terjedésének megakadályozása érdekében megfelelő 

eszközöket, felszereléseket, oltóanyagot a tüzelés helyszínén készenlétbe kell helyezni. 

 

(6) Az avar és kerti hulladék égetését csak nagykorú cselekvőképes személy végezheti. 

 

12. § 

 

(1) Avart, kerti hulladékot égetni pénteki napokon lehet. 

 

(2) Tilos az avar, kerti hulladék égetése hétvégén és ünnepnapokon, valamint tűzrakási 

tilalom és erős szél idején. 

 

(3) Az égetést a keletkező füst áramlására is figyelemmel úgy kell végezni, hogy az mások 

nyugalmát ne zavarja, ennek érdekében az otthontartózkodó szomszédokat értesíteni 

szükséges. 

 

(4) A kerti hulladék égetése tűzgyújtási tilalom idején tilos pénteki napokon is, illetve 

bármikor korlátozható. 

 

 

H A R M A D I K   R É S Z 

 

Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 

 

A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya  

 

13. § 

 

(1) A rendelet kiterjed Petőfibánya község közigazgatási területén lévő valamennyi 

ingatlantulajdonosánál, tulajdonosi közösségénél, birtokosánál vagy használójánál 

keletkező települési szilárd hulladékra, (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos). Az 

ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak 
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begyűjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról 

az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. A települési szilárd hulladék 

elszállításba bevont területeket - ahol a közszolgáltatás igénybevétele kötelező - e rendelet 

1. sz. melléklete tartalmazza.  

 

(2) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles 

igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást. 

 

(3) A Közszolgáltató Petőfibánya község közigazgatási területén a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg 

kötelezett. A Közszolgáltató végzi Petőfibánya község települési szilárd és lakossági 

hulladékainak gyűjtését és szállítását és gondoskodik a szilárd hulladék elhelyezéséről. 

 

(4) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a település köztisztaságával összefüggő tevékenységekre, 

a közterületek tisztántartására és a zöldterületek védelmére. 

 

(5) A rendelet hatálya nem terjed ki az állattartással kapcsolatos tevékenységekre, továbbá a 

veszélyes és radioaktív hulladékokra, a levegőben kibocsátott anyagokra 

 

(6) A közszolgáltatás tartalmát és feltételeit a közszolgáltató kiválasztásáról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013.(VIII.28.) 

Kormányrendelet 4-5.§-ában foglaltak szerint megkötött közszolgáltatási szerződés rögzíti, 

melynek megkötésére a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. 

 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás 

 

14. § 

 

(1) A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított szolgáltató szállító eszközéhez – 

települési szilárd hulladék elszállítására – rendszeresített gyűjtőedényben a közterületen 

vagy az ingatlanon összegyűjtött és a szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres 

elszállítására terjed ki. 

 

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki: 

 

a) az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 

gyűjtőedényben vagy egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató 

rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve 

alkalmi elszállítására; 

 

b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd 

hulladék évente egyszeri begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállításra; 

 

 

A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos  

jogai és kötelezettségei 

 

15. § 
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(1) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak 

szerint – a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – a 

közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlantulajdonostól: 

 

a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött 

háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék 

házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása; 

 

b) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon 

összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás 

körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszeri begyűjtése és elszállítása; 

 

c) a közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 

gyűjtőedényben vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben 

egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása; 

 

d) A közszolgáltató köteles a fenti pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és 

elszállított települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelésére, e szolgáltatások 

folyamatosságának biztosítására; 

 

(2) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályban és e rendeletben foglaltak szerint 

köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének, valamint a 

közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartási rendszert működtet. 

 

(3) A Közszolgáltató köteles tevékenysége során a szakhatóságok által előírt közegészségügyi 

és környezetvédelmi követelményeket betartani és ennek költségeit viselni. 

 

(4) A Közszolgáltató köteles a szolgáltatás ellátása során az Önkormányzat észrevételeit, 

javaslatait hasznosítani, a szolgáltatással kapcsolatos döntéseit a szolgáltatás végzése során 

figyelembe venni. 

 

(5) A Közszolgáltató rendszeres szakmai kapcsolatot tart az Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalával.  

 

16. § 

 

(1) A hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használata folyamán bekövetkező 

elhasználódása esetén – térítési díj ellenében –, a Közszolgáltató edényt biztosít a 

tulajdonos számára.  

 

(2) A Közszolgáltató szolgáltatásához a lakosság számára székhelyén, illetve havonta egy 

alkalommal Petőfibányán ügyfélszolgálatot biztosít.  

 

(3) A Közszolgáltató az Önkormányzat közigazgatási területén, saját költségén évente 

egyszer – előzetesen egyeztetett időpontban – lomtalanítást végez. 

 

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet 

vehet igénybe. 

 

(5) A Közszolgáltató felelős a szolgáltatás során 3. személynek okozott károkért. 
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Hulladékszállítás rendje, módja 

 

17. § 

 

(1) A Közszolgáltató a települési szilárd hulladékot pénteki napokon 7.00-19.00 óra 

közötti időpontban köteles elszállítani. 

 

(2) Ha a szállítás útvonala, illetve az időpontja bármely okból kifolyólag változik, arról a 

közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie. 

 

(3) E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az 

ingatlantulajdonosoknak többlet települési szilárd hulladéka keletkezik, azt a 

közszolgáltatónál megvásárolt és erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő-zsákba 

helyezheti el.  

 

(4) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd 

hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítást kizáró módon köteles gyűjteni, és 

ehhez a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles alkalmazni. 

 

(5) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény rendeltetésszerű használatáról, 

valamint környezete tisztán tartásáról. 

 

Speciális rendelkezések a hulladékszállítás idejére  

 

18. § 

 

(1) Ha a hulladékszállítási nap ünnep vagy munkaszüneti napra esik, és ha az önkormányzat, 

illetve a szállító másban nem állapodnak meg, a hulladékot a következő munkanapon kell 

elszállítani vagy a lakosság előzetes értesítése mellett a Közszolgáltató által megjelölt 

időpontban.  

 

(2) Amennyiben a közszolgáltató a meghatározott szállítási napon nem tudja elvégezni a 

hulladék elszállítását (pl. gépi meghibásodás miatt, stb.), úgy a közszolgáltató köteles a 

hibaforrás kiküszöbölését követően az utólagos szállításról a legrövidebb időn belül 

gondoskodni. 

 

(3) Ha a gyűjtőedényzet ürítése az ingatlantulajdonosok hibájából marad el, akkor az ürítésre 

csak a következő szállítási napon kerül sor.  

 

(4) Ha a hulladékot a Közszolgáltató a szállítási napon, vagy az előzetesen meghirdetett 

időpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlantulajdonosok 

hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő 

megoldásról gondoskodni. Az új időpontról a lakosságot tájékoztatni kell.  

 

 

Az ingatlantulajdonos települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségei 

 

19. § 
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(1) Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás 

igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék e rendeletben előírtak 

szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj 

megfizetésére. 

 

(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan 

beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési szilárd 

hulladék nincs, vagy nem keletkezik. Ezt be kell jelentenie a Közszolgáltató felé, illetve 

köteles bejelenteni, ha bármilyen ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté 

válik. 

 

(3) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az 

ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, 

telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a 

gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett 

települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe 

venni. 

 

(4) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 

tevékenységével összegfüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről 

(hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a Ht. 31. §-ában foglaltaknak megfelelően nem 

gondoskodik. 

 

(5) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e 

rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni. 

 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség  

 

20. § 

 

(1) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének a Ht. 88. § (1) bekezdés 5. pontjában 

foglalt felhatalmazásra tekintettel. 

 

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatónak – annak képviselőjének, 

díjbeszedőjének – bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás 

igénybevételére kötelezetté válik.  

 

(3) A közszolgáltatás folyamatos és hatékony ellátása céljából az önkormányzat a 

Közszolgáltató részére átadja a közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges 

ingatlantulajdonosi adatokat, melyeket a Közszolgáltató kizárólag a jelen rendeletben 

foglalt szolgáltatással kapcsolatban használhat fel. 

 

A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 

21. § 

 

(1) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás 

igénybevételének ténye hozza létre, vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást 
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az ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre 

áll. 

 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban 

köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 

 

(3) A hulladékkezelés helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a 

közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezése előtt – köteles értesíteni. 

 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen 

keletkező települési szilárd hulladék keletkezének tényét. 

 

(5) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az 

ingatlantulajdonosnál keletkező hulladékmennyiség figyelembe vételével a Közszolgáltató 

határozza meg, és arról az ingatlantulajdonost a (2) bekezdés szerint értesíti. 

 

(6) Az a gazdálkodó szervezet, amely köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a 

közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. 

 

22. § 

 

(1) A hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet (elsősorban konténert) több ingatlantulajdonos is 

használhatja: 

 

a) társasházak, lakásszövetkezetek, lakóközösségek által használt ingatlanokon; 

 

b) ha az ingatlanon több egyéni vagy társas vállalkozás, vagy jogi személy szervezete 

működik, és valamennyi érintett egybehangzóan és írásban is dokumentáltan így 

állapodott meg. 

 

(2) Ha a gyűjtőedényzet, konténer közös használatáról állapodtak meg az (1) bekezdésben 

meghatározottak, az edények térfogatának meg kell felelnie a képződő hulladék 

mennyiségének az ürítés gyakoriságát is figyelembe véve. 

 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából ezen 

rendeletben meghatározott napon, illetve időintervallumban a közterületen, a begyűjtést 

végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. 

 

 

Hulladékgyűjtő edényzet használatával, megőrzésével,  

tisztántartásával kapcsolatos előírások 

 

23. § 

 

(1) A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa, míg a 

szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék begyűjtése, szállítása során a 

közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet 

megtisztítani és fertőtleníteni. 
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(2) A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak 

legyenek. 

 

(3) Nem szabad a külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot a települési 

szilárd hulladékkal összekeverni és azt a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló 

rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezni. 

 

(4) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, illetve a tiltás ellenére az edényben lévő hulladékot úgy 

összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a 

Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.  

 

(5) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékát kizárólag a Közszolgáltató 

szállítóeszközéhez rendszeresített, szabvány méretű – a 2. számú mellékletben 

meghatározott – gyűjtőedényben adhatja át. A hulladék más módon történő kihelyezése 

tilos. 

 

(6) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület 

szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie.  

 

24. § 

 

 

(1) A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és 

ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

 

(2) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

(3) A szállítás napját kivéve az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt – kivéve a közterületeken 

tartósan elhelyezett nagy űrtartalmú konténereket – az ingatlanán belül köteles elhelyezni 

úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.  

 

(4) A gyűjtőedényt – tartósan a közterületre kihelyezett konténerek kivételével – a szállítás 

napján lehet kihelyezni a közterületre.  

 

(5) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt ürítés és elszállítás céljából a begyűjtést végző 

járművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejáratának a közelében a 

közterületen köteles elhelyezni. Ha a szállítójármű járható úttest hiányában nem tudja 

megközelíteni az ingatlan bejáratát, úgy az ürítési hely az ingatlan bejáratához legközelebb 

eső úttest közelében van. 

 

(6) A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően az 

edényzet tárolási helyre történő visszahelyezése.   

 

25. § 

 

(1) Télen az ingatlantulajdonos az átvételi hely megközelíthetőségéről, valamint a 

gyűjtőedényzet kezelése érdekében érintett útszakasz (1 méter széles átjáró az úttest és az 

átvételi hely között) hó- és síkosság elleni védelméről gondoskodni köteles.  
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(2) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és a gyalogos forgalmat, és 

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  

 

 

Építési törmelék és egyéb anyag elhelyezésére vonatkozó előírások 

 

26. § 

 

(1) Az építési törmelék – mint hulladék – elszállítására a Közszolgáltatóval kötött külön 

szerződés alapján az ingatlan tulajdonosa, illetőleg az köteles, akinek a tevékenysége révén 

a hulladék keletkezett. 

 

(2)  A tárolóedényben tilos elhelyezni minden olyan tárgyat, vagy hulladékot, amely a szállító 

gépjárművet megrongálhatja (tégla, beton, nagyobb súlyú tárgy, veszélyes hulladék, stb.). 

 

(3) A közszolgáltatás igénybevételével a tulajdonos és a Közszolgáltató között szerződéses 

jogviszony jön létre. 

 

(4) Az edények ürítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyűjtőedényzet teljes 

kiürítésre kerüljön, ezért a nagyobb terjedelmű hulladékot a gyűjtőedényzetbe helyezés 

előtt a megfelelő méretűre fel kell darabolni. 

 

(5) A gyűjtőedényzet mechanikai védelme érdekében az edényben elhelyezhető hulladék 

maximális súlya 120 literes gyűjtőedény esetén 25 kg. 

 

(6) Tilos a gyűjtőedényzetbe folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot, 

állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, 

ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét. 

 

 

A nagy darabos települési szilárd hulladékra vonatkozó rendelkezések 

 

27. § 

 

(1) A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a 

Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében – 

külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik.  

 

(2) A lomtalanítás lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és 

ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik. 

 

(3) A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres 

hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos hulladék 

elszállítására köteles.  

 

(4) A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás 

semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladék, építési törmelékre, járműroncsra, 

biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki. 
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(5) A lomtalanításra szánt hulladékot az ingatlantulajdonos legkorábban a szállítást megelőző 

nap 18 órája után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre. 

 

(6) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a 

gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve 

ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által 

jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon 

baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

 

A közszolgáltatás szünetelése 

 

28. § 

 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken 

folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. 

 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a 

Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal 

megelőzően és utólag a közüzemi számlákkal igazolni a szüneteltetés tényét. 

 

(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 

ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. 

 

 

A közszolgáltatási díj megfizetése  

 

29. § 

 

(1) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére kötelesnek, illetve a 

közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési 

közszolgáltatási díjat – továbbiakban: közszolgáltatási díjat – kell fizetnie. 

 

(2) Az egységnyi díjtétel a Közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben az elszállításra 

átvett hulladék – gyűjtőedényhez igazodó térfogata szerint meghatározott – egyszeri ürítési 

díja. 

 

(3) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónak történt 

bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos 

köteles megfizetni. 

 

(4) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a jelen 

rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. 

 

(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás díját a Közszolgáltató által erre a feladatra 

megbízott díjbeszedő részére készpénzfizetéssel köteles a szolgáltatást követően 

megfizetni. 

 

(6) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő 

díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.  
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Általános jogi felelősség 

 

30. § 

 

(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá 

vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi, és ezzel a környezetet 

veszélyezteti, szennyezi, károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások 

megszegésével folytatja, a más jogszabályokban foglaltak szerinti felelősséggel tartozik. 

 

(2) A jogellenes tevékenységet folytató köteles 

 

a) az általa okozott környezetveszélyeztetést, illetőleg környezetszennyezést megszüntetni, 

illetőleg környezetkárosítást abbahagyni; 

 

b) az általa okozott károkért helytállni; 

 

c) a tevékenységet megelőző környezeti állapotot helyreállítani. 

 

(3) A jogellenes tevékenységért való felelősség – az ellenkező bizonyításáig – annak az 

ingatlannak a tulajdonosát és birtokosát (használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a 

tevékenységet folytatják, illetőleg folytatták. 

 

(4) A tulajdonos mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha megnevezi az ingatlan tényleges 

használóját vagy a hulladék tulajdonosát, és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelősség 

nem őt terheli. 

 

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 

 

31. § 

 

(1) E rendelet 2013.10.01-jén lép hatályba.  

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Petőfibánya Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a település köztisztaságáról, valamint a települési 

szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 13/2009.(VI.25.) 

rendelete. 

 

K.m.f. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva         Dr. Gyirán Viktor 

        Polgármester                                       Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

242 

1. számú melléklet  

A hulladékszállításba bevont utcák jegyzéke 

    

1. Apci út 

2. Akácfa utca 

3. Deák Ferenc utca 

4. Dobó utca 

5. Dózsa György utca 

6. Fazekas Mihály utca 

7. Fenyőfa utca 

8. Hársfa utca 

9. Hegyalja utca 

10. Ifjúság utca 

11. Iskola utca 

12. Jókai utca 

13. Lehel utca 

14. Liszt Ferenc utca 

15. Mária utca 

16. Petőfi tér 

17. Petőfi Sándor utca 

18. Puskin utca 

19. Selypi utca 

20. Sport utca 

21. Szabadság utca 

22. Tárna utca 

2. sz. melléklet
 

- a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített,  

szabvány méretű gyűjtőedények fajtái, 

 

Gyűjtőedények 

60 l kuka   

61-120 l kuka   

240 l kuka   

1100 l konténer   
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Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következnek az egyebek.  Útkezelő hozzájárulás. Az útkezelő hozzájárulás kiadása már nem 

jegyzői, hanem önkormányzati hatáskör. A RUSDENT Kft. nyújtott be most kérelmet útkezelői 

hozzájárulásra.  

 

/Felolvassa a határozati javaslatot./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kérdés? 

 

Amennyiben nincs, aki a felolvasott határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 6  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

  

92/2013. (IX.30) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rusdent Kft. (3023 Petőfibánya, 

Temető út 3.) útkezelői hozzájárulás iránti kérelme tárgyában az alábbi határozatot hozza. 

A Petőfibánya belterületén lévő Petőfibánya, Temető út 3. 369/2. hrsz-ú ingatlanon 

Üzemcsarnok építése, illetve Autóút és Parkoló építése – tekintettel arra, hogy az ingatlan 

megközelítését biztosító 0117/1 hrsz-ú számú belterületi út (Temető út) önkormányzati 

tulajdont képez – az érvényben lévő rendezési terv előírásait nem sérti, ezért Petőfibánya 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az útkezelői hozzájárulását az építtető építési 

engedélykérelméhez kikötések nélkül megadja. 

Ezen hozzájárulás egyéb szakhatósági hozzájárulások beszerzése alól a kérelmezőt nem 

mentesíti. 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Jegyző 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Következik a BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat. Átadom a szót a jegyző úrnak.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Kaptunk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Köznevelési és Felsőoktatási Támogatások 

Igazgatóságáról egy levelet. Tájékoztatnak, hogy az önkormányzatok csatlakozhatnak a 

BURSA Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. Tájékoztatnak, hogy új rendszer van, egyébként a 

feltételek ugyanazok. Gyors döntést kell hozni, mert a csatlakozási nyilatkozat beküldési 

határideje 2013. október 11. Konkrétan a változás az, hogy elektronikus úton is el kell most 

már a csatlakozási nyilatkozatot küldeni. A feltételek egyébként ugyanazok, A és B pályázat 

van. Mindkettőre pályázni kell. Az „A” jelű, a felsőoktatásban részt vevőknek 10 havi 

ösztöndíjat ad az önkormányzat részéről, a „B” jelű 30 havit. Önkormányzati döntés kell hozzá. 

Szigorú szabályok vannak. Az önkormányzat eddig nem vett részt. Kérdezem, változott-e a 

korábbi álláspont valami. 

 

Papp Tamás, képviselő 
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Személy szerint én nem támogatom. Ebből az előre vetített 30 hónapból mi itt vagyunk még kb. 

12 hónapig. Én másra nem kívánom átruházni ezt az egész ügyletet.  

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Az „A” a 2013-2014 és 2014-2015 év,  a „B” a 2014-2015 évtől számított 3 év.  

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

Az 4 év, az a következő ciklust végigvinné. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Van még valakinek hozzáfűzni valója? 

 

Aki nem támogatja, hogy a BURSA Hungarica pályázatra pályázzunk, az kérem, hogy 

kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta, 6  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

93/2013. (IX.30) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 

ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás lehetőségeit, és úgy döntött, hogy Petőfibánya 

Községi Önkormányzat a 2014. évben nem kíván pályázatot benyújtani a Bursa 

Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerben való részvételre. 

Határidő: 15 nap tájékoztatásra 

Felelős: Jegyző 

 

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Kaptunk a héten telefont és e-mailt is a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulástól. 

Tájékoztatnak, hogy október 15-ig legyen szíves a testület megtárgyalni az utólag kiküldött 

anyagot. Az új jogszabályoknak megfelelően a társulást az önkormányzati törvény szabályozza, 

és Ecséd is belépett.  Kérik a testületet, hogy szavazzon az Alapító Okirat és a Társulási 

Megállapodás módosításáról. Két határozati javaslat van. 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Kiküldtük az anyagot nem olvasom fel. 

 

Aki az 1. számú határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 6  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

 

94/2013. (IX.30) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös 

megegyezéssel 2013. november 1. napi hatályba lépés mellett módosítja, és egységes 

szerkezetbe foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási 

Megállapodását. 

A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
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szövegét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Petőfibánya 

község polgármesterét annak aláírására. 

Határidő: 2013. október 15. 

Felelős: Petőfibánya község polgármestere 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Aki az 2. számú határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 6  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

95/2013. (IX.30) Képviselő-testületi határozat 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és 

Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratát 2013. november 1. napi hatályba lépés mellett a társult 

önkormányzatokkal közös megegyezéssel a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító 

okiratnak megfelelően módosítja.  

A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét 

képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

Határidő: 2013. október 15. 

Felelős: Petőfibánya község polgármestere                   

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Emlékeztek, ebben az évben vásároltunk egy számítógépet, amit a költségvetésbe beterveztünk. 

Viszont most a szociális ügyintéző gépe teljesen tönkrement. A gépen nem lehet dolgozni, a 

gépet nem lehet javítani. Amit lehetne vele csinálni, az kidobott pénz lenne, mert annyira régi. 

Kénytelenek leszünk lecserélni a gépet. Kértem be árajánlatot.  

 

/Ismerteti az ajánlati tételeket./ 

 

Ezt „S.O.S.” kellene megvásárolni, mert az ügyintézőnek kell a gép. Már régóta lefagy, 

kikapcsol, lassú stb. A hétvégén elvitte az informatikus is, megnézte, de azt mondta, ez már 

használhatatlan. Szeretném, ha megszavaznánk, hogy a pénzmaradvány terhére megvásároljuk. 

Valószínűleg jövőre is kell még vásárolni új gépet, mert már 14 évesek, van még 3 régi gép. 

Nyilván az olcsóbb árajánlat mellett döntünk.  

 

Aki arra szavaz, hogy megvegyük ezt a számítógépet, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő tagja a javaslatot egyhangúlag elfogadta 6  igen szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

96/2013. (IX.30) Képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban szükséges 1 db 

számítógép beszerzésére érkezett árajánlatokat és úgy döntött, hogy a kedvezőbb 

árajánlatot adótól megvásárol 1 db számítógépet, illetve a hozzá szükséges szoftvert, 

melynek költségét a Képviselő-testület a pénzmaradvány terhére biztosítja. 
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Határidő: 15 nap számítógép vásárlásra 

Felelős: Jegyző 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Szeretném elmondani, hogy október 15-e és november 15-e között megnyitják a LEADER III. 

tengely pályázatot. Ismét lehet pályázni. A sportnál jó lenne a szállót felújítani! Jó lenne, ha 

tudnánk pályázni! 

Mit gondoltok róla? 

 

Ruzsom Lajos, képviselő 

A berendezést is fel lehetne újítani a strandon. 

 

Papp Tamás, képviselő 

Ez nagyságrendileg mennyit jelent? 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A működtetésről is el kell gondolkodni! 

 

Mizser László, képviselő 

Tamásnak volt egy jó ötlete. Kilátót is lehetne építeni! 

 

Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester 

A strandon lehetne campinget is üzemeltetni! 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

A tekepályát is be lehetne vonni! 

 

/A testület megvitatja a felvetést./ 

 

Juhászné Barkóczy Éva, polgármester 

Még valami? 

 

Mivel több tárgy, kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte az ülésen való részvételt és a nyílt 

ülést bezárta. 

      

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva      Dr. Gyirán Viktor 

Polgármester        Jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

Mag Erika Erzsébet 

Jegyzőkönyvvezető 


