
 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-i 

 rendkívüli testületi ülésének 

 

 
a.) tárgysorozata 

b.) rendeletei: 1 

c.) határozatai 34 - 35 
 

 

TÁRGYSOROZATA 

 

 

1./ Települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 
 

 

H A T Á R O Z A T A I 

 
 

34/2016. (I.21.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 21-i rendkívüli Képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

35/2016. (I.21.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 21-i rendkívüli Képviselő-

testületi ülés napirendi pontját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 

 

  



 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-i testületi 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 
 

J e l e n v a n n a k:   Tóthné Verő Tünde polgármester,  

Bácsó Balázsné, Kenéz Szilvia Magdolna, Varró Géza, Mile Tünde Enikő, 

Győri Balázs, Szabó László képviselők 

 

 

J e l e n v a n n a k továbbá:  Rácz Lajos ügyintéző 

    Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Köszöntöm a mai rendkívüli testületi ülésen megjelent Képviselőket. Megállapítom, hogy 

az ülés határozatképes, a 7 képviselőből 7 jelen van. Jegyzőkönyv vezetésére felkérném 

Andróczki Dórát. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. 

A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

34/2016. (I.21.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 21-i rendkívüli Képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az alábbi napirendi pontokat javasolta megvitatásra: 

 

1./ Települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 

 
Tóthné Verő Tünde polgármester 

Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 

 

35/2016. (I.21.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 21-i rendkívüli Képviselő-

testületi ülés napirendi pontját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 



 

 

1./ Települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

rendelet módosításáról 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt a rendeletet még decemberben kellett volna módosítanunk. A rendelet módosítás oka, 

hogy januártól lehetővé válik, hogy ahol egy vagy két fő lakik alacsonyabb díjjal számláznak. 

Ez kedvező hatást gyakorol a lakosságra. 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. 

 

Varró Géza képviselő 

 Én támogatom. Azt meg tudjátok mondani, hogy mennyivel csökkennek a díjak? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azt pontosan nem tudom, de erről a szórólap minden lakásba el lett juttatva. Van-e még 

hozzászólás?  Aki támogatja a rendelet módosítást, kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos  

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

8/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. § (1) 

bekezdés 19. pontja és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

8/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



 

 

 „(1) A közszolgáltatás körében a települési hulladék elszállítását szolgáló 

gyűjtőedények: 

a) 120 literes gyűjtőedény 

b) 240 literes gyűjtőedény 

c) 1100 literes gyűjtőedény 

 

 Ha a természetes személy ingatlanhasználó a részére a közszolgáltató által felajánlott 

80 liter űrmértékű gyűjtőedény, illetve a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen 

használó természetes személy ingatlanhasználó 60 liter űrmértékű gyűjtőedény 

igénybe vételével kívánja a települési hulladék gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét 

teljesíteni, ezen jogosultságát az egyedi azonosító jellel rendelkező 120 literes 

gyűjtőedény használatával veheti igénybe. Amennyiben az arra jogosult 

ingatlanhasználó a 60, illetve 80 liter űrmértékű gyűjtőedényeknek megfelelő 

szolgáltatást választja, nem a 120 literes, hanem a 60, illetve a 80 literes gyűjtőedény 

használata után terheli díjfizetési kötelezettség.” 

 

(2) A Rendelet 8. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép 

 

 „a) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg, azonban a 60 liter 

űrmértékű szolgáltatás igénybe vétele esetében legfeljebb 12 kg, a 80 liter 

űrmértékű szolgáltatás igénybe vétele esetében legfeljebb 17 kg,” 

 

(3) A Rendelet 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:  

 

 „(3a) Az ingatlanhasználó az ingatlanban élők számától függően az alábbi 

 űrmérték után fizeti a szolgáltatási díjat:  

a) 1 fő esetében legalább 60 liter, 

b) 2 fő esetében legalább 80 liter, 

c) 3 fő és további személyek esetében 120 liter.”  

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2016. 

január 1-től kell alkalmazni. 

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 

Tóthné Verő Tünde          Keserű László 

polgármester        jegyző 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs más kérdés, az ülést bezárom. 

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 


