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Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 

2014.  március 06-án megtartott ülésének  

 

a.) jegyzőkönyve: 1 

b.) tárgysorozata: 1-3. 

c.) határozatai: 28-32. 

d.)  rendelete: 3-4. 

 

    369-10/2014. 

 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 

1/ Előterjesztés: A 2014. évi Nemzetközi Sütőtökfesztiválról 

                            Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester  

 

 

2/Előterjesztés: Települési szilárdhulladék rendelet módosításáról 

                            Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 

 

 

3/ Előterjesztés: Települési folyékonyhulladék rendelet módosításáról 

                            Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 

 

 

4/Egyebek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagydobos, 2014. március 16. 

         

 

 

     Kovács Gábor 

                                                                                               polgármester 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2014. március 06-án  

megtartott üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek alpolgármester 

    Fekete László képviselő 

    Ferenczi Zoltán képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

    Fonalka Sándor képviselő    

Meghívottak:    

    Dr. Horváth László  jegyző 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről igazoltan távolmaradt Jeremcsuk József 

települési képviselő. 

 

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A képviselő testület Fekete László és Fazekas Sándor képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek 

kijelöli.  

 

Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének módosítására. Javasolja a sütőtökfesztiváltól 

szóló napirend elnapolását, mivel jelenleg egyeztetés alatt van az ügy. A jövő hét folyamán 

rendkívüli testületi ülés keretében meg fogjuk tárgyalni. Aki ezzel a módosítással egyetért, kérem 

szavazzon. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

28/2014. (III. 06.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 
 

1/Előterjesztés: Települési szilárdhulladék rendelet módosításáról 

                            Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 
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2/ Előterjesztés: Települési folyékonyhulladék rendelet módosításáról 

                            Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 

 

 

3/Egyebek 

 

 

 

 

Tárgy /1.tsp/ Települési szilárdhulladék rendelet módosításáról 

                       Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

A kormányhivataltól kaptunk egy ajánlást hétfő délután, hogy hatályos rendelet kell hoznunk e 

témában. Közszolgáltatásról kell szólnia a rendeletnek. A szilárdhulladék szolgáltatás 

igénybevétele kötelező. Egységes szerkezetbe szeretném rakni a rendeleteket. Formai 

követelményeknek kell eleget tennünk. A törvény szerint megállapított díjtételek vannak benne.  

 

Fonalka István képviselő: 

A díjat törvényben határozzák meg erről volt szó, és nem itt kell meghatározni. 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Ha megnézed, nincs benne díjmeghatározás.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amennyiben  nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért a kiadott rendelet tervezet 

elfogadásával, kérem szavazzon. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet 

alkotta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

3/2014.(III.06.) Önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

 

 

Nagydobos Község Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§-a, 

valamint a 88. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 19. pontjában és az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el. 

 

 

 

Bevezető rendelkezések 
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A képviselő-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott 

hulladékgazdálkodási feladatait – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a 

továbbiakban: Ht.) rögzített elveknek megfelelően – a korszerű környezetvédelem követelményei 

szerint teljesítse, a jelen rendeletben foglaltak szerint települési hulladék gyűjtésére, átvételére, 

szállítására, kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatást szervez és tart fenn. 

 

 

1. A közszolgáltatással kapcsolatos alapvető rendelkezések 

 

1. §. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Nagydobos Község közigazgatási területére. 

 

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra. 

 

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékokra. 

 

(4) A rendelet személyi hatálya Nagydobos Község közigazgatási területén belül minden 

ingatlantulajdonosra, birtokosra, vagyonkezelőre és használóra (továbbiakban együtt: 

ingatlanhasználó), valamint minden, Nagydobos Község közigazgatási területén települési 

hulladékgyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását végzőre kiterjed, függetlenül attól, hogy az 

természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. 

 

 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

 

2. §. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma kiterjed: 

 

a) a közszolgáltató által rendszeresített – az ingatlanhasználó, a közszolgáltató, vagy az 

önkormányzat tulajdonát képező és az ingatlanhasználó részére rendelkezésre bocsátott, vagy az 

önkormányzattal történt megállapodás alapján közterületen elhelyezett – hulladékgyűjtő 

edényben, vagy hulladékgyűjtő zsákban elhelyezett települési hulladék közszolgáltató általi 

gyűjtésére és hulladékgazdálkodási létesítménybe történő elszállítására, ártalmatlanítására; 

 

b) az ingatlanhasználó által, a települési hulladéktól elkülönítetten gyűjtött hulladéknak a 

közszolgáltató általi gyűjtésére és hulladékgazdálkodási létesítménybe történő elszállítására; 

 

c) a természetes személy ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező nagy darabos és a 

lomtalanítás körébe vont lom hulladékának évente egyszeri közszolgáltató általi gyűjtésére és 

hulladékgazdálkodási létesítménybe történő elszállítására. 

 

 

3. A közszolgáltatási feladatellátás biztosítása 
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3. §. (1) Nagydobos Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

alapfeladatát az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. és az Önkormányzat között létrejött 

Megállapodásban foglaltak alapján látja el. 

 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását az Észak-Alföldi  Környezetgazdálkodási 

Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) közszolgáltatóval (a továbbiakban: 

közszolgáltató) kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 

 

(3) A hulladékot az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. (cg: 15-09-071361, székhely: 

4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) az üzemeltetésében lévő hulladéklerakó telepre szállítja. 

 

(4) A Képviselő-testület a hulladékártalmatlanítási közszolgáltatónak – figyelemmel a társulási 

megállapodásban foglaltakra - az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft-t jelöli ki. 

 

(5) Nagydobos Község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, 

tulajdonosi közössége, használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás – és helyiség bérlője 

(továbbiakban: ingatlanhasználó) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési hulladék 

gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanításáról az e rendelet szerinti, szervezett kötelező 

közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 

 

 

 

4. A közszolgáltatással kapcsolatos feladatok 

 

4. §.(1) Az önkormányzat feladatkörébe tartozik különösen: 

 

a) a kötelező közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása és a rendeletben  

foglaltak betartásának ellenőrzése, 

b) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosításának, újra hasznosításának és az 

ártalmatlanítandó hulladék mennyisége csökkentése érdekében az elkülönített hulladékgyűjtés 

elterjesztésének támogatása, 

c) a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a közszolgáltató 

tevékenységének segítése, 

d) a kötelező közszolgáltatással és a közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok évenkénti 

értékelése, 

e) módszerek kidolgozása a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére, az elkülönített  

gyűjtés szélesebb körű bevezetésének támogatása, 

f) a kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék rendszeres gyűjtésének, 

szállításának és ártalmatlanításának megszervezése. 

 

 

5. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

 

5. §. (1)A helyi kötelező közszolgáltatást az ingatlanhasználó a rendeletben meghatározott 

módon köteles igénybe venni. 
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(2) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató 

az ingatlanhasználót - a változás bekövetkezte előtt – az önkormányzattal egyeztetett módon, 

hirdetményi úton értesíteni köteles. 

 

 

6. §. (1) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények 

használata kötelező, kivéve a kijelölt gyűjtőpontról végzett rendszeres közszolgáltatást. A kijelölt 

gyűjtőponton a közszolgáltató köteles konténert elhelyezni a hulladék gyűjtése és elszállítása 

céljára, amelynek elszállításával eleget tesz a közszolgáltatási kötelezettségének. 

 

(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanon a szabványos gyűjtőedények kapacitásán felül, a 

közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az 

ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezheti ki. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot köteles az elszállításra való 

átvételig gyűjteni és tömörítés nélkül tárolni. Elszállításra kizárólag a közszolgáltatónak adhatja 

át és kizárólag a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti igénybe. 

 

(4) Az ingatlanhasználónak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a közszolgáltatónak 

elszállítás céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi épségét, egészségét ne 

veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a környezetre bűzhatást ne okozzon, a 

közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

 

(5) A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező 

anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és 

épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyeztetheti a 

hulladékszállítással foglalkozó alkalmazottak egészségét, vagy megrongálhatja a 

gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét. 

 

(6) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (5) bekezdésben 

megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A 

kiürítés megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti a használót. Az emiatt el 

nem szállított hulladék elszállításáról a használó köteles gondoskodni. 

 

7. §. (1) A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani 

és fertőtleníteni kell. A 250 literes űrtartalomnál kisebb tárolóedények rendszeres tisztítása és 

fertőtlenítése az ingatlanhasználó feladata, a 250 litertől 1100 liter űrtartalomig terjedő 

tárolóedények évi egyszeri tisztításáról az önkormányzat egyedi megbízása alapján a 

közszolgáltató gondoskodik. 

 

(2) A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat csak a 

hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni. Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedények 

előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani, télen a hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával 

szennyezett közterület tisztításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 
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(3) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 

parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban kialakult 

módon történő ürítését akadályozza. 

 

(4) Az ingatlanhasználó köteles írásban három nappal korábban bejelenteni a 

közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó 

mennyiségű, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék keletkezése várható. 

 

(5) A bejelentés alapján a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra, 

vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához 

alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladékgyűjtésére alkalmas 

műanyagzsákot a használó rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást a megfelelő térítési 

díj megfizetése ellenében teljesíteni. 

 

(6) Tilos a hulladékot 

a) felhalmozni, 

b) a komposztálható szerves hulladékok kivételével jogosultság nélkül – házilag – feldolgozni, 

c) a papírhulladéknak a hagyományos tüzelésű berendezésben történő elégetése kivételével 

bármilyen módon megsemmisíteni. 

 

(7) A rendeletben meghatározott hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás esetében 

kizárólag az önkormányzat által e rendeletben kijelölt közszolgáltató szolgáltatását veheti 

igénybe. 

 

(8) A közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges, ingatlanonkénti 120 literes gyűjtőedények az 

önkormányzat által az ingatlanhasználók részére térítésmentesen átadásra kerültek. Az 

elhasználódott tárolóedények pótlásáról a mindenkori ingatlanhasználónak kell gondoskodnia. 

 

(9) Az ingatlanhasználó alapvető kötelessége, hogy a hulladék keletkezését a lehető 

legalacsonyabb szinten tartsa. 

 

 

 

6. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

8. §. (1) A közszolgáltató kötelessége a rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak 

szerint a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól a 

közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és általa rendelkezésre bocsátott 

gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék rendszeres gyűjtése és szállítása, valamint a kijelölt 

hulladéklerakóba történő elhelyezése és ártalmatlanítása. 

 

(2) A közszolgáltató a települési hulladék szállítását hetenként egy alkalommal köteles 

elvégezni. A hulladékszállítás konkrét napjairól a közszolgáltató minden év első hónapjában 

tájékoztatja az önkormányzatot, az önkormányzat pedig a lakosságot. 
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Többnapos ünnep esetén a közszolgáltató köteles a szállításra kijelölt napot megfelelő időben - 

legalább öt nappal a szállításra kijelölt nap előtt - közölni az önkormányzattal, az önkormányzat 

pedig a lakossággal a helyben szokásos módon történő közzététel útján. 

 

 

9. §. (1) A közszolgáltatónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a keresletnek megfelelő 

darabszámú és minőségű szabványos gyűjtőedény álljon az ingatlanhasználók rendelkezésére. A 

gyűjtőedény a közszolgáltatótól – előzetes megrendelés alapján – megvásárolható vagy bérbe 

vehető. 

 

(2) A bérbe adott tárolóedények karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését külön 

írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha 

a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során 

bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé. 

 

(3) A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 

végezni. 

 

(4) A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 

amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az ebből eredő 

karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. 

Amennyiben a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált 

tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje a használót terheli. 

 

(5) A közszolgáltató előre meghirdetett időpontban havonta egy alkalommal gondoskodik az 

elkülönítetten gyűjtött hulladék (műanyag, papír, üveg) elszállításáról. 

 

(6) A közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes 

adatok (természetes személyazonosító adatok, lakcím) kezelésére a közszolgáltatás teljesítése 

érdekében. A közszolgáltató az adatkezelés során köteles az információs önrendelkezési jogról és 

az információs szabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény rendelkezéseit betartani. 

 

(7) A közszolgáltató köteles az önkormányzat képviselő-testülete számára közszolgáltatói 

tevékenységéről évente részletes beszámolót készíteni a tárgyévet követő március 31-ig. 

 

 

7. A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei 

 

10. §. (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal kötött szerződés alapján látja 

el. 

 

(2) A szerződésben meg kell határozni: 

a) a közszolgáltatás megnevezését, időtartamát, 

b) a teljesítés helyét, 

c) a közszolgáltatás igénybevételének és a közszolgáltatás nyújtásának szabályait, 
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d) a közszolgáltató és az önkormányzat kötelezettségeit, 

e) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit, módszereit, 

f) a szerződés módosításának, felmondásának szabályait. 

 

 

 

8. A hulladék elkülönített gyűjtésére vonatkozó különös szabályok 

 

11. §. (1) Nagydobos Község közigazgatási területén az önkormányzat a közszolgáltatóval 

együttműködve elkülönített hulladékgyűjtési közszolgáltatást szervez és tart fenn. 

 

(2) A közszolgáltató a hulladék elkülönített gyűjtése érdekében köteles az ingatlanhasználó 

részére az erre a célra rendszeresített 1 db sárga és 1 db kék színű hulladékgyűjtő zsákot 

térítésmentesen az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani. 

 

(3) Az ingatlanhasználó a sárga színű hulladékgyűjtő zsákban köteles a műanyaghulladékot, 

míg a kék színű hulladékgyűjtő zsákban a papírhulladékot elkülönítetten gyűjteni és az 

elszállításra való átvételig tárolni. 

 

(4) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő zsákokat havonta egy alkalommal köteles gyűjteni és 

szállítani. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék szállítás napjairól a közszolgáltató minden év első 

hónapjában tájékoztatja az önkormányzatot. 

 

(5) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő zsákok elszállításával egyidejűleg gondoskodik arról, 

hogy az ingatlanhasználó rendelkezésére álljanak az üres hulladékgyűjtő zsákok. 

 

(6)  A közszolgáltató köteles a hulladék elkülönített gyűjtésére kijelölt jelenlegi hulladékgyűjtő 

helyről az elkülönítetten gyűjtött hulladékot havonta egy alkalommal elszállítani. 

 

9. A közszolgáltatás díja 

 

12. §. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2013. július 1-

jétől 2014. december 31-éig a Ht. 91. §-ában foglaltak határozzák meg, ezt követően a miniszter 

rendeletben állapítja meg. 

 

(2) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó, illetve az a gazdálkodó 

szervezet köteles, aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezett. 

 

(3) Az ingatlanhasználó, illetve a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató 

részére – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – negyedéves bontásban, utólag 

köteles megfizetni. 

 

(4) Késedelmes kiegyenlítés esetén a megfizetni elmulasztott összeg után, a Közszolgáltató a 

Ptk. által meghatározott késedelmi kamatot számítja fel. 
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(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 

kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, vagy jelen rendelet rendelkezéseit egyébként megsérti 

feltéve, hogy részére a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás 

teljesítésére rendelkezésre áll. 

 

(6) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő 

díjhátralék és azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb 

költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek. 

 

(7) Ha az ingatlan tulajdonosa a gyűjtőtartály tárolási helyéről a tartály ürítésére való 

átadásának helyére történő mozgatás és visszaállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja igénybe 

venni, a Közszolgáltató a tulajdonossal kötött külön megállapodás alapján határozza meg a 

többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét. 

 

(8) A helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban az ingatlanhasználó a 

fogyasztóvédelemről szóló törvény rendelkezéseiben foglaltak szerint a Közszolgáltató 

ügyfélszolgálatánál kifogást emelhet. 

a) A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére halasztó 

hatálya nincs. 

b) Ha a túlszámlázást megállapító kifogásnak a Közszolgáltató helyt ad, a többletösszeget és 

annak időarányos kamatait az ingatlanhasználónak visszafizeti vagy írásbeli kérelmére azt az 

esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. 

 

(9) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra az időszakokra, 

amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetelt. 

 

(10) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a helyi 

közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan 

ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a legközelebbi gyűjtési 

napon pótolta mulasztását. 

 

(11) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását megelőzően ellenőrizheti 

az előkészített elkülönítetten gyűjtött hulladékokat tartalmazó gyűjtőedény, vagy gyűjtőzsák 

tartalmát, mennyiségét. 

 

(12) Amennyiben az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben, vagy 

gyűjtőzsákban nem csak az elkülönítetten gyűjtött hulladék kerül elhelyezésre, akkor a 

Közszolgáltató az elkülönített gyűjtés szabályainak megsértését bizonyítható módon 

dokumentálja, és az ingatlanhasználót igazolható módon felszólítja az elkülönített 

hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására. Amennyiben gyűjtőzsákban nem csak az 

elkülönítetten gyűjtött hulladékok kerültek elhelyezésre a szelektíven gyűjtött hulladék 

elszállítását a Közszolgáltató megtagadhatja. 
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10. A helyi közszolgáltatás részét képező lomtalanítással 

kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 

13. §. (1) A lakosság részére nyújtott közszolgáltatás keretében a nagydarabos hulladék (lom), 

szervezett gyűjtéséről és szállításáról (lomtalanítás) évente egy alkalommal a közszolgáltató az 

általa meghirdetett lomtalanítási időszak alatt térítésmentesen gondoskodik. A szolgáltató 

kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási hulladék elszállítására köteles. A lomtalanítás során 

építési törmelék és veszélyes hulladék nem kerül elszállításra. 

 

(2) A lomtalanítás várható időpontjáról a közszolgáltató minden év első hónapjában, konkrét 

időpontjáról 3 héttel korábban értesíti az önkormányzatot, az önkormányzat pedig a helyben 

szokásos módon az időpontot közzéteszi. 

 

(3) A lomtalanítás keretébe tartozó hulladékot az ingatlanhasználó csak a meghatározott 

időpontban helyezheti ki elszállítás céljára arra a helyre, amelyet a szolgáltató hirdetményében 

megjelöl. 

 

(4) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a 

jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá 

ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

(5) További lomtalanítás(ok) szervezése esetén azok elvégzéséről a közszolgáltató az 

önkormányzattal kötött szerződében foglaltaknak megfelelően gondoskodik a lakosság megfelelő 

időben történő tájékoztatása mellett. 

 

(6) Lomtalanítás során közterületen csak nem veszélyes nagydarabos hulladék helyezhető el, 

illetve adható át a közszolgáltatónak. 

 

(7) Házhoz menő jellegű lomtalanítás esetében a lomtalanításra vonatkozó közszolgáltatást az 

ingatlanhasználó csak a közszolgáltató által előre egyeztetett időpontban veheti igénybe és ilyen 

esetben a nagydarabos hulladékot közterületen nem helyezheti el. 

 

 

 

11. A helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításának megtagadása 

 

14. §. (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, 

ha: 

 

a) az nem szabványos tároló edényben kerül átadásra, 

 

b) a tároló edényben elhelyezett hulladék a szállítás során a szállítást végző személyek életében, 

testi épségében, egészségében, továbbá a járműben kárt okozhat, vagy az ártalmatlanítás során 

veszélyeztetheti a környezetet, 
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c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a tároló edény mérgező, robbanó, folyékony, 

veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem 

gyűjthető, nem szállítható, illetve nem minősül jelen rendelet szabályai szerinti települési  

hulladéknak. 

 

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató az önkormányzatot írásban 

haladéktalanul értesíti a hulladékelszállítás megtagadásának tényéről és okáról. Az önkormányzat 

felszólítja az ingatlanhasználót, hogy a megtagadási okokat köteles megszüntetni vagy 

megszüntetéséről gondoskodni. Ha e kötelességének az ingatlanhasználó a szállítás 

meghatározott újabb időpontjáig nem tesz eleget, a közszolgáltató a használó költségére és 

felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti, vagy 

mással megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban felmerült tényleges költségeket a közszolgáltató az 

ingatlanhasználó felé érvényesíti. 

 

 

 

12. Közterületen keletkező hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása 

 

15. §. (1) A közterület szervezett, rendszeres tisztántartása Nagydobos Község Önkormányzat 

közszolgáltatási feladata. 

 

(2) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb hulladékot kizárólag a kijelölt 

hulladéklerakóban lehet elhelyezni. 

 

(3) Ha a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizhetetlen körülmények között elhelyezett 

hulladék – ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is – korábbi 

birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó kötelezettségének 

nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a közszolgáltató gondoskodik és az 

elszállításról értesíti az önkormányzatot. 

 

 

 

13. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 

 

16. §. (1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (közszolgáltatást igénybevevő 

neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) a közszolgáltató köteles zártan kezelni a 

magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói 

tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel. 

 

(2) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései 

által meghatározott keretek között Nagydobos Község Önkormányzata köteles átadni a 

közszolgáltatónak a közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, 

kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat. 

 



 13  

(3) 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 ingatlantulajdonos Ht-ben meghatározott és a 

közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. 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. 

 

 

14. Záró rendelkezések 

 

17. §. (1) Ez a rendelet 2014. március 14. napján lép hatályba. 

 

Hatályát veszti a települési szilárdhulladék gyűjtésére, szállítására, tárolására és kezelésére 

vonatkozó 23/2013.  (XI.06.) számú Önkormányzati rendelet. 

                                 

 

Nagydobos, 2014. március 06. 

 

 

 

                     Kovács Gábor   sk.                                                    Dr. Horváth László sk. 

                         polgármester                                                                           jegyző 

 

 

 

Tárgy /2.tsp/ Települési folyékonyhulladék rendelet módosításáról 

                       Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző 

 

 

Dr.  Horváth László jegyző: 

Az előző napirendhez hasonlóan itt is ugyanazoknak kell megfelelnünk, mint a szilárdhulladékos 

rendeletnél.  

 

Fonalka István képviselő: 

A folyékony hulladékszállítást csak a TRV Zrt. végezheti? Ez törvényben van? 

 

Dr.  Horváth László jegyző: 

Ez a megállapodásban van lefektetve, csak ők végezhetik ezt a szolgáltatást.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amennyiben nincs több hozzászólás, aki egyetért a rendelettervezet elfogadásával, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet 

alkotta: 

 



 14  

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

4/2014. (III. 06.)  KT. számú önkormányzati rendelete 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete 

A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező 

igénybevételéről 

 

 

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 5., 11., és 19. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva,  a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 

44/C.§.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

 

(1)     A rendelet hatálya Nagydobos község közigazgatási területén a közterületen meglévő 

közműhálózatra nem csatlakozott, a folyékony hulladékszállításba bevont, helyi 

közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (a 

továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki. 

 (2)     A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési folyékony hulladék (a 

továbbiakban: TFH) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési 

folyékony hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény működtetésére, valamint 

a begyűjtött hulladék ártalmatlanításra és/vagy hasznosításra történő átadására terjed ki. 

 (3)    A TFH kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, valamint a 

szolgáltatás folyamatosságának biztosítását – Nagydobos község Önkormányzatával 

(továbbiakban: Önkormányzat) megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 5000, Szolnok, Kossuth 

Lajos u. 5) (a továbbiakban: Szolgáltató) végzi, Nagydobos Község Önkormányzatával kötött  

szerződés alapján 2023. december 31-ig 

 

2. § 

 

A folyékony hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos köteles a szervezett 

közszolgáltatást igénybe venni. 

 

2. Adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség 

3. § 

 

(1)     A rendelet alapján a folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére 

köteles ingatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges 

adatok feltüntetésével. 
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(2)     Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a 

vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (2) bekezdés g) 

pontjában meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem azonos a szolgáltatás 

igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a Szolgáltató felhívására, valamint 

személyes adatainak változását követően 15 napon belül bejelenteni. 

 (3)  A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a Gazdasági társaság a közszolgáltatást igénybe 

vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás igénybevételének helyét 

valamint a számlázási és postázási címet köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.  

 (4)   A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles a személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően 

eljárni. 

(5)    A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles 

a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 

b) gondoskodni az adatok biztonságáról, 

c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok 

érvényre juttatásához szükségesek. 

 

 

4. § 

 

(1)  Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének 

megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis 

létrehozása és működtetése. 

(2)    A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a 

szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig 

kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat köteles 

megsemmisíteni. 

(3)     A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat - a település 

Jegyzőjének kivételével - harmadik félnek nem adhatja ki. 

 

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje,a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei 

5. § 

 

(1) A települési folyékony hulladék szállítása az erre a célra készített különleges rendeltetésű, 

zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel, a Vgtv. 44/F. § 

(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon végezhető. 

(2) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző köteles a Vgtv. 

44/F. § (6) bekezdésében foglaltak szerint köteles eljárni. 

4. Az ingatlantulajdonosok és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

6. § 

 

A közszolgáltató köteles: 

a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet fenntartani, 
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b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni 

c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, 

berendezéssel rendelkezni valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazni. 

 

7. § 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó, az ideiglenes 

tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve 

közműhálózatba nem vezetett TFH-t - a külön jogszabályban meghatározott műszaki és 

közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint 

– gyűjteni. 

(2) A tulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött TFH tekintetében a közszolgáltatást 

igénybe venni, a hulladékot a jelen rendelet 1. § (3) bekezdésében megjelölt Szolgáltatónak 

átadni és részére a rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni. 

(3) Az ingatlantulajdonos a TFH elszállítását arra jogosulatlan személlyel nem végeztetheti. 

(4) A lakossági települési folyékony hulladék elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a 

közszolgáltatónál megrendelni, melynek a Közszolgáltató köteles 10 munkanapon belül eleget 

tenni. 

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket 

biztosítani. 

 

5. A közszolgáltatási szerződés létrejötte, tartalmi elemei 

 

8. § 

 

(1) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: 

a)a Szolgáltatónak a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségének 

bizonyításával, és a közszolgáltatás első igénybevételével vagy 

b)      a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával. 

(2)     A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei: 

a)    a felek megnevezése és 

aa) magánszemély esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4. § (2) bekezdésében 

meghatározott azonosító adatai, (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem tulajdonosa az 

ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító adatai is), 

ab) Gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4. § (3) bekezdésében 

meghatározott azonosító adatai. 

b)    a szerződés tárgya, 

c)    a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, a szerződés időbeli hatálya, 

d)    a közszolgáltatás díja, 

e)    a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásnak és megfizetésének módja, 

f)    a közszolgáltatás teljesítésének feltétele, 

g)    egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek. 

 (3)    A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az 

ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, vagy hirdetmény útján 

köteles tájékoztatni. 
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6. A közszolgáltatás díja 

9. § 

 

(1)     A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért a Szolgáltató 

által utólag megküldött számla alapján díjat kötelesek fizetni. 

(2)     A Szolgáltatót megillető közszolgáltatási díj 44/D. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe 

vételével kéttényezős.  A díj legmagasabb mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

10. § 

 

(1)     A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével 

kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla 

kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs. 

(2)     Az írásban tett kifogásra, a Szolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a 

Szolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles 

visszafizetni. 

 

 

 (3)    Az ingatlantulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatás díjának hátraléka adók 

módjára behajtható köztartozás. A közszolgáltatás díja hátralékának kezelésére a Vgtv. 44/E. §-

ában foglaltak az irányadók. 

 

11. § 

 

Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új 

tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 

napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új 

tulajdonos és a Szolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön. 

 

7. Záró rendelkezések 

12. § 

 

A rendelet 2014. március 14. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 

önkormányzat  25/2013. (XII.05.) számú rendelete. 

 

 

Nagydobos, 2014. március 06. 

 

 

 

Kovács Gábor sk.                                                                                           Dr. Horváth László sk. 

     polgármester                                                                                                                 jegyző 
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Tárgy /3.tsp/ Egyebek 

 

Kovács Gábor polgármester. 

Bodó Zsolt kérelmével kapcsolatban, a közvilágítás kiépítéséről kértem még egy árajánlatot a 

képviselő testület kérésének megfelelően faoszlopos megoldásra, de csak 5.000 Ft-tal csökken a 

kivitelezés költsége. Döntenünk kellene róla, hiszen hamarosan lejár a 90 nap a kivitelezés 

végrehajtására.  

 

Fonalka István képviselő: 

A korábbi években a vasútállomásnál volt hasonló eset, akkor ott vállalta az önkormányzat a 

kivitelezés költségét.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Döntenünk kell, vállaljuk-e ezt a költséget, vagy nem. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ki fogjuk tudni gazdálkodni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ildikó azt mondta, hogy meg lehet oldani, hiszen lesznek plusz bevételeink ebben az évben, amit 

nem terveztünk be. Meg kell nézni a kivitelezés szempontjából, hogy hova kerül az oszlop, le 

lehet-e menni tőle a mezőgazdasági területekre a munkagépekkel? 

 

Ferenczi Zoltán  képviselő: 

Az út szélességének meg kell maradni, nem tehetik ki nagyon az oszlopot. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A házon túl kerülne az oszlop. 

 

Fekete László képviselő: 

Mi úgy gondoltuk, hogy a két ház közé kerül az oszlop. 

 

Bódi Elek képviselő: 

250 ezer Ft csak azért, mert ott lakik két család, akik miatt ezt a költséget ki kellene fizetnünk. A 

lakás sarkára tegyen fel a kérelmező egy lámpát, az is megoldás lenne a problémájára. Tudta, 

hogy milyen infrastruktúrával veszi meg ezt a házat. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha pontosan a háza elé fog kerülni az oszlop, a másik lakás előtt nem lesz világítás. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én megnézetem hova lehetne letenni az oszlopot, keddre meg fogom ezt tudni.  

 

Egy másik dolog, melyről döntenünk kellene, a baptista egyház kérelme az angol nyelvi tábor 

támogatására. Meg vannak a tavalyi résztvevők névsora,( 16 fő ) melyet felolvasok.  
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Fekete László képviselő: 

Jó volt az a felvetés, hogy x összeg legyen koponyánként. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mi lenne, ha felajánlanánk, hogy mi álljuk az étkeztetés költségét, amit az óvoda konyháján készítenének 

el? 

 

Bódi Elek képviselő: 

Ennek a 16 főnek? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem tudjuk, hogy mennyien lesznek ebben az évben. Álljuk az ebédet, és plusz valamennyi készpénzt. 

Úgy gondoltam, hogy 100 ezer Ft, és az ebéd.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Az nagyon nemes gesztus, ha felajánljuk az étkeztetést. Reggel, ebéd, uzsonna. Jóni Jani részéről az 

állandó kunyerálás kiveri a biztosítékot. Nem az angol nyelvi táborra kellene nekik most a pénz. 50 ezer 

Ft-tól ne adjunk többet, plusz az étkeztetés.  

 

Fekete László képviselő: 

Így van, legyen reggeli, ebéd, uzsonna, ez kb. 1.000 Ft/fő/nap, de minimális készpénzt adjunk. Nehogy 

felduzzasszák a létszámot. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szabunk egy maximális létszámot, amit támogatunk.   

 

Bódi Elek képviselő: 

Adjuk maximum 40 főig a kaját, és az 50 ezer Ft-ot 8 nappal a tábor előtt. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Előre sehol sem adnak semmit, csak mi adunk. Akkor legyen az 50 ezer Ft készpénz és 40 főig az 

étkeztetés támogatásként. Gondolom hozzá fognak ők is járulni a költségekhez.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Attól félek, hogy jönni fognak a reformátusok is támogatásért, hiszen ők is szerveznek nyári tábort. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, fenn áll ez a lehetőség is.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Ha nem lesz csak 25 fő résztvevő, akkor adjuk oda az 50 ezer Ft-ot. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Akkor szabjunk  meg támogatásként 200 ezer Ft-ot, és ami marad az étkezésből, azt megkapják. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Szerintem ezt a 200 ezer Ft-ot is nagyon fogják köszönni.  

 

Fonalka István képviselő: 

Szerintem, amit Gábor mondott az jó. 200 ezer Ft-tól ne lehessen több a támogatás.  
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Fekete László képviselő: 

Fogalmazzuk meg szakszerűen, jegyző úr segít ebben. 

 

Dr. Horváth László jegyző: 

Ahogy polgármester úr javasolta, úgy jó. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy a Baptista egyháznak az angol nyelvi tábor megszervezéséhez étkeztetést 

biztosítunk az óvoda konyhájáról maximum 200 ezer Ft összegig, kérem szavazzon. 

 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

29/2014. (III. 06.)  KT. számú határozata 

 

A Baptista Egyház kérelméről 

 

A képviselő testület  

 

A Baptista Egyház által szervezett angol nyelvi tábor támogatására 

maximum 200.000 Ft-ig étkezési lehetőséget biztosít az óvoda 

konyháján. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Említettem korábban, hogy Nagy Györgytől meg kellene venni a szippantót, 350 ezer Ft-tól lenne szó.  

 

Fekete László képviselő: 

Feltétlenül szükséges ezt megvenni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Szerintem igen, mivel a közterületeken lévő virágokat, növényeket terveztem az újjal locsolni, ez pedig jó 

lesz az állattenyésztéshez hígtrágya szállításhoz. 

 

Fekete László képviselő: 

Szerinted lesz hígtrágya? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen.  

 

Fekete László képviselő: 

Nem tudjuk hogy milyen vastag a szippantó fala. 
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Fazekas Sándor képviselő: 

Arra gondolsz, hogy sokat volt használva, és elette belülről a szennyvíz? 

 

Fekete László képviselő: 

Igen, ahhoz hogy megtudják milyen állapotban van, meg szokták fúrni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Egyéb észrevétel van-e? 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Felőlem mehet a dolog. 

 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Szerintem is mehet a vétel, hiszen kelleni fog az állattartásban. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jó áron vesszük meg, bármikor el tudjuk adni, ha arról van szó. 

 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért azzal, hogy Nagy Györgytől (Nagydobos, 

Ifjúság u. 1. szám) megvásároljuk a szippantót bruttó 350.000 Ft-ért, kérem szavazzon. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

30/2014. (III. 06.)  KT. számú határozata 

 

Szippantó kocsi megvásárlásáról 

 

A képviselő testület  

 

Nagy György 4823. Nagydobos, Ifjúság u. 1. szám alatti lakostól 

megvásárolja a tulajdonában lévő szippantó kocsit 350.000 Ft 

vételárért.  

 

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos  

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

4.100 ezer Ft van traktor vásárlásra, az új 7,1 millió Ft. Most kérdezném meg Laci, hogy a jövő 

héten mikor lenne időd elmenni 2-3 helyre használt traktort nézni.  

 

A másik dolog, A Felső-Tisza-Völgye Leaderhez való csatlakozásunkról egy kisebb ellenállásba  

ütköztem több polgármester részéről. Javaslom, hogy az idén maradjunk a Szatmári Leadernél, és 
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revideáljuk a korábbi álláspontunkat. A Szatmár Leader három részre bomlott, Csenger, 

Nagyecsed, Fehérgyarmat. Nagydobos választásban Vásárosnaményhoz tartozik, leadernél 

Fehérgyarmathoz, egyéb ügyekben Mátészalkához. Bíró Zoltán a leader munkacsapat vezetője, ő 

azt mondta, hogy nem fogjuk megbánni, ha maradunk.  

 

Fekete László képviselő: 

Miért jó nekik, ha maradunk? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Plusz 2.200 ember. 

 

Fekete László képviselő: 

Miben jó nekünk? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Amennyiért pályázunk. Van előnye is és hátránya is.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Ugyanúgy meg lesz, hogy az önkormányzatok nem lesznek előnyben a többi pályázóval 

szemben? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ez minden leadernél így van.  

 

Fekete László képviselő: 

A Szatmár Leadernél bármelyikhez csatlakozhatunk? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen. 

 

Aki egyetért azzal, hogy csatlakozzunk a Szatmár Leaderhez, és visszavonjuk a korábbi 

csatlakozási szándékunkat a Felső Tisza Völgye Leaderhez, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

31/2014. (III. 06.)  KT. számú határozata 

 

26/2014. (II. 24.)  KT. számú határozat visszavonásáról 

 

A képviselő testület 

 

Visszavonja a 26/2014. (II. 24.)  KT. számú határozatát a Felső-Tisza Völgye 

Vidékfejlesztési Egyesülethez való csatlakozásról. 

Ezzel egyidejűleg csatlakozik a Szatmár Leader Csoporthoz. 

 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.felso-tiszavolgye.hu%2F&ei=xwEWU7TuJIXXsgaO5oCoDQ&usg=AFQjCNHQqPRCJSt_zIM8NJCpxL3lil0_1w&sig2=7_9onDZZNE4vsVztS3e8Ew&bvm=bv.62286460,d.Yms
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.felso-tiszavolgye.hu%2F&ei=xwEWU7TuJIXXsgaO5oCoDQ&usg=AFQjCNHQqPRCJSt_zIM8NJCpxL3lil0_1w&sig2=7_9onDZZNE4vsVztS3e8Ew&bvm=bv.62286460,d.Yms
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Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Tegnap feltörték a raktárunkat, de a gyors rendőri közreműködésnek köszönhetően meg lett 

minden. Egy elismerést megérdemelnének. Konkrét dologra még nem gondoltam. 9 fő vett részt 

az akcióban. Sajnos venni kellett két fűrészt, mert kb. 30 nap múlva kapjuk vissza az ellopott 

tárgyakat. 3 fűrész és 1 hegesztő tűnt el, és a kompresszor, de  minden meg lett. Javaslom, hogy 

kamerázzuk be a tsz. iroda területét, és a gyakorló kert területét is. Használt kamerákkal meg 

lehetne oldani.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A biztonságra költeni kell, be kell ruházni ebbe.  

 

Fekete László képviselő: 

Szerintem is be kell kamerázni a területeket.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Nincs lehetőség jobb helyen tárolni az eszközöket? 

 

Kovács Gábor képviselő: 

Sajnos nincs jobb hely. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A kutya nem lenne jó megoldás? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Elég sok ember jár ott, kicsit veszélyes lenne. Itt szeretném megjegyezni, hogy a József A.  utca 

59. szám alatti telek tulajdonosainak a hozzájárulását kérném, hogy használhassuk a kertet, 

cserébe rendbe tartanánk a területet, és az állagmegóvást is bevállalhatnánk. Ennek utána járok. 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A közmunka, hogy indult be? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jól, most azt is ki tudták ásni azt, amit tavaly csak gödörfúróval.  

 

Fonalka István képviselő: 

Varga Zoli személyével egyetértek, megköveteli a munkát, a fegyelmet. Engem többen is 

megkerestek, hogy hogyan lehetne ellene aláírást gyűjteni.  

 

Fekete László képviselő: 

Volt aki örült, hogy Zoli lett a munkavezető, mert így másnak is le fog kelleni dolgozni a 

munkaidőt.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A rendőrségre visszatérve, hogy gondoljátok az elismerést? 
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Bódi Elek képviselő: 

Köszönő levélre gondoltál és egy pénzösszegre? Szerintem ez jó lenne, hiszen kint voltak 9-en, 

és eredményes munkát végeztek. Látni fogják, hogy elismerjük a munkájukat.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Van lehetőség a jutalmazásra is. A mi fiaink csinálták végig, és jól csinálták. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Ha megvendégelnénk őket? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Sokkal jobban örülnének 10 ezer Ft-nak, mint egy vacsorának.  

 

Bódi Elek képviselő: 

10 ezer Ft-ra gondoltál? Ez nem egy nagy összeg, ez kivitelezhető.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Meg fogom kérdezni a kapitányt, hogy kivitelezhető-e a jutalmazás. 

 

Fekete László képviselő: 

Nem biztos, hogy fogják engedni, de egy kérdést megér.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Döntsünk benne. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Oda kell adni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy az akcióban részt vett 9 embernek 10.000 Ft/fő összeget adjunk 

elismerésként, kérem szavazzon.  

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

32/2014. (III. 06.)  KT. számú határozata 

 

A rendőrök jutalmazásáról 

 

A képviselő testület 

 

   Az önkormányzat kárára történt bűncselekmény gyors és hatékony 

felderítésére és megoldására tett rendőri intézkedések miatt az akcióban részt vevő 9 fő 

rendőrnek fejenként 9.000 Ft jutalmat szavaz meg.  
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Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kedden rendkívüli testületi ülés 16 órakor a tökfesztiválról.  

 

Fekete László képviselő: 

Többen szóltak, hogy miért nálam van elhelyezve a sertés, és hogy a galvániszap helyén akarjuk 

termeszteni a zöldségeket, és hogy ott fogjuk tartani az állatokat. Ki kellene plakátozni, hogy a 

környezetvédelmi hatóság engedélyezte.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Rekultiválva van a terület. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Laci olyan ember mondhatta ezt, akinek semmi sem jó. Arra viszont nem mutogatnak, aki az 

almáskaszáló végébe tervezte az uborkát. Neked csak köszönettel tartoznak, hogy ott tartod a 

sertéseket.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Beszéljük meg a sertés tartását. 

 

Fekete László képviselő: 

Nyugodtan lehet nálam, míg nincs kialakítva a hely. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

De te eteted, trágyázod őket.  

 

Fekete László képviselő: 

Van annyi ennivaló, hogy etessem őket, ez nem gond.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Kérdésem lenne, hogy a Kovács Laciék utcájában a vasút mellett, lesz-e árok? Elég problémás 

azaz útszakasz.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Szerintem ott van valamilyen áteresz.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Keresztesi Bandinak a telkénél nem csinálták meg a bejárót a Dózsa György utca felől. Ezt is 

meg kellene oldani. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Beszélek a kivitelezőkkel. 

 

Bódi Elek képviselő: 
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Az uborkaprogramnál a megrendelést március 15-20-ig le kell adni Kosán Laciéknak.  

Ki kellene helyezni a házaló árusítást tiltó táblákat. Aki közterületen árusít, az fizesse meg a 

közterület használati díjat.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

A szeméttelep rekultivációja befejeződött. 25 évig ehhez a területhez nem nyúlhatunk hozzá. 

Karban kell tartani, de nem lehet hasznosítani.  

 

Fekete László képviselő: 

Be szokták ültetni fával a volt szeméttelepeket.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem lehet beültetni fával. Tegnap tettem egy olyan indítványt, hogy maga a depó területét nem, 

de ahova odatermelték a földet, azt hasznosíthassuk. Reméljük hozzá fognak járulni.  

 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                             jegyző 

 

 

 

Fekete László                                            Fazekas Sándor    

 jegyzőkönyv - hitelesítők  


