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a.) Tárgysorozata 

b.) rendelete: 9 - 11 

határozatai: 96 - 100 

 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 
1./ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet 

megtárgyalása 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ A közösségi együttélés szabályairól és azok elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet megtárgyalása 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés módosítása 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Sportpark létesítése 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 
 

96/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 14-i nyilvános képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

97/2016. (VII.14) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a módosított napirendi 

javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

98/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi zöldhulladék lerakó hely 

kijelöléséről, valamint a 90 év feletti lakosoktól a szemétszállítási díj méltányosságból való 

átvállalásának rendeletbe történő beépítéséről a soron következő, augusztusi képviselő-

testületi ülésen hoz döntést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 



 

99/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat: 

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

törvény 90. § (8) és 92/B. § (2) bekezdése alapján a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft-vel 

kötendő települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási szerződést elfogadja és 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

100/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be egy 90 m2-es sportpark 

létesítésére, mely a Nagy u. 34. szám alatti Könyvtár udvarán kerül kiépítésre. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 

 

 

  



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 14-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, Győri Balázs, Mile Tünde Enikő, Szabó László képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

    Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

 

Távol tartózkodik: Varró Géza képviselő 

     

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 802 órakor megnyitja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Üdvözlöm az ülésen megjelent képviselőket és aljegyző urat. Megállapítom, hogy az 

ülés határozatképes, mert a 7 képviselőből 5 jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem 

Andróczki Dóra titkársági ügyintézőt. Aki ezzel egyet ért, kérem, szavazzon. A 

szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

96/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 14-i nyilvános 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./ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet 

megtárgyalása 

2./ A közösségi együttélés szabályairól és azok elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet megtárgyalása 

3./ Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés módosítása 

4./ Sportpark létesítése 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e valakinek hozzászólása, javaslata a napirendi pontokhoz? Amennyiben 

nincs, akkor kérem, aki a módosított napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. A 

szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 

 



97/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a módosított napirendi 

javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Győri Balázs képviselő megérkezett az ülésterembe 

  

1./ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet megtárgyalása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt a módosítást az indokolja, hogy felül lettek vizsgálva a rendeletek. Voltak 

hiányosságok, nem volt benne a védőnői körzet, az iskola egészségügyi ellátásnak a 

meghatározása, most ezekkel lett kiegészítve. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ez gyakorlatilag csak formaság. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e kérdés, észrevétel? Aki a rendeletet elfogadja, kérem, szavazzon. A 

szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2016.(VII.15.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarországi helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) 

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős Országos Módszertani 

Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

Háziorvosi és házi- gyermekorvosi körzet 

 

1. § 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság háziorvosi alapellátását - életkori 

megosztás nélkül – egy (vegyes) háziorvosi körzetben biztosítja, amely magában foglalja Szerep teljes 

közigazgatási területét. 

 



Fogorvosi Körzet 

 

2. § 

 

(1) A Képviselő-testület a lakosság fogorvosi alapellátását - életkori megosztás nélkül egy (vegyes) 

fogorvosi körzetben biztosítja. 

 

(2) A fogorvosi körzet az Armilodent Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötött feladatellátási 

szerződés alapján Sárrétudvari Nagyközséggel közösen kerül kialakításra, amely Sárrétudvari 

Nagyközség és Szerep Község közigazgatási területére terjed ki.  

 

Védőnői ellátás körzete, valamint iskola- egészségügyi ellátás 

 

3. § 

 

(1) Szerep Község területén egy védőnői körzet működik, amely magában foglalja Szerep teljes 

közigazgatási területét. 

(2) Szerep Község területén egy iskola-egészségügyi körzet működik, amely a településen működő 

valamennyi köznevelési intézményt magában foglalja.  

 

Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás 

 

4. § 

 

Szerep Község teljes területén az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Országos 

Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft biztosítja. 

 

Záró rendelkezések 

 

5. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a háziorvosi körzetekről szóló 5/2010. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
 

 Tóthné Verő Tünde          Keserű László  

          polgármester                  jegyző  

 

 



2./ A közösségi együttélés szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló rendelet megtárgyalása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Célszerű hoznunk rendeletet, hogy aki nem tartja rendben az udvarát, tudjunk 

szankcióval élni, ha felszólítást küldünk, tudunk mire hivatkozni. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Hatáskör a jegyzőé? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A rendelettel kapcsolatban a kormányhivatallal történtek egyeztetések. Elindulásnak ez 

jó, tapasztalatokat fogunk szerezni, és ezeket folyamatosan bele lehet építeni a rendeletbe. Az 

eljárásrendeket véleményem szerint kell még pontosítani majd. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Szkeptikus vagyok, szerintem túl sokat nem tudunk elérni vele, de valahol el kell 

kezdeni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e kérdés, észrevétel? Aki a rendeletet elfogadja, kérem, szavazzon. A 

szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2016.(VII.15.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 



A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az a 14. életévét betöltött 

természetes, továbbá jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely 

Szerep Községi Önkormányzat közigazgatási területén a jelen rendeletbe ütköző magatartások 

valamelyikét követi el.  

 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő egyes magatartások  

 

2. § 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlantulajdonos, 

vagy ingatlanhasználó, amennyiben nem gondoskodik: 

a) Az ingatlan folyamatos tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, az ingatlanon növő fű 

rendszeres kaszálásáról, nyírásáról, 

b) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett 

zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) tisztántartásáról. 

c) az ingatlanról az úttestre, vagy járdára kinyúló ágak és bokrok nyeséséről. 

 

Eljárási szabályok és jogkövetkezmények 

 

3. § 

 

(1) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartásokkal kapcsolatos hatáskör 

gyakorlását mind a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása esetében, mind a közigazgatási 

bírság kiszabása tekintetében a Képviselő- testület a jegyzőre ruházza át. 

 

(2) Közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt hivatalbóli 

eljárás indítható, amelynek során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben 

meghatározott eltérésekkel. 

 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban 

az elkövetőre -a fiatalkorú elkövető kivételével közigazgatási bírság szabható ki.  

 

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt az elkövető 

százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

(5) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha 

önálló keresete (jövedelme) vagy megfelelő vagyona van.  

 

(6) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető 

személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az elkövető az eljáró ügyintéző erre 

vonatkozó felhívására igazolja.  

 



(7) Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés is alkalmazható, ha a cselekmény az 

elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó 

hatás várható.  

 

(8) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt kiszabott 

közigazgatási bírságot készpénz átutalási megbízáson vagy banki utalással Szerep Községi 

Önkormányzat 60600297-11092887 számú bírság beszedési pénzforgalmi számlájára kell 

befizetni az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül. 

 

 
 

Záró rendelkezések  
 

4. § 

 

Ez a rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.  

 

 

 

   Tóthné Verő Tünde            Keserű László 

       polgármester        jegyző  

 

 

 

 

3./ Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés módosítása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A rendeletből hiányolom, hogy nem tartalmazza, van kijelölt komposztgyűjtőnk. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Berettyóújfalu készíti el a rendeletet, ez alapján készíti el a többi település a 

rendeletet. Ezzel kapcsolatban egyeztetni kell. Ezt az augusztusi ülésen beszéljük meg. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Legfeljebb addig hozunk mellé egy határozatot. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Most átkerül központi kézbe. Mi fog változni? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A szolgáltatást továbbra is a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi, de 

a díjat már nem nekik kell fizetni, hanem új szervezet lép be, a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hoztunk egy olyan határozatot, hogy a 90 év feletti lakosoktól méltányosságból 

átvállaljuk a szemétszállítási díjat. Ezt nem kell feltüntetni a rendeletben? 

 

 



Pánti Zoltán aljegyző 

 Azt gondolom, hogy inkább a szociális rendelethez kapcsolódik, de a következő 

ülésre utána nézek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e kérdés, észrevétel? Aki a rendeletet elfogadja, kérem, szavazzon. A 

szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2016.(VII.15.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról 
 
 
 

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: 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma,  

a közszolgáltatási terület határai 
 

1. § 
 

(1) Szerep Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak 

szerint önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot (a továbbiakban: közfeladat) lát el 

melynek keretében gondoskodik a települési hulladék rendszeres átvételéről, gyűjtéséről, 

szállításáról, kezeléséről, továbbá a hulladékot fogadó hulladékgazdálkodási létesítmény 

fenntartásáról, üzemeltetéséről és vagyonkezeléséről. Ezen tevékenységek ellátását 

közszolgáltató útján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban Koordináló szerv) 

közreműködésével biztosítja. 
 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) célja a köztisztaság, a 

településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet 

védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás 

kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. 
 

 

 



2. § 
 

(1) A közszolgáltató Szerep (a továbbiakban: település) bel- és külterületén  köteles biztosítani a 

települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási    közszolgáltatást (közszolgáltatási 

terület). 

 

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási  területen lévő 

ingatlan használójára (tulajdonos, vagyonkezelő, birtokos,  társasház és lakásszövetkezet), 

valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást  ellátó közszolgáltatóra terjed ki.  
 

3. § 
 

(1) Közfeladat az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

helyi szintű részletszabályainak meghatározása, valamint a közszolgáltató kiválasztása, a 

közszolgáltatási szerződés megkötése. 
  

(2) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos közfeladat ellátása 

keretében biztosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére, a Bihari 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 1-1. (a 

továbbiakban: közszolgáltató) jogosult és köteles. 
 

(3) A települési hulladék elhelyezését, előkezelését, ártalmatlanítását a közszolgáltató kizárólag az 

erre a célra kijelölt hulladékgazdálkodási létesítményben végezheti (47. számú főút 

Berettyóújfalu-Furta közötti szakasza, 43-44. km). 
 

(4) A közszolgáltatásra vonatkozó szabályozást a rendeletben foglaltakon túlmenően, a hulladékról 

szóló törvény és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni. 
 

II. fejezet 
 

Részletes rendelkezések 
 

2. A közfeladat ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogai és 

kötelezettségei,  

valamint a közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 
 

4. § 
 

A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési 

hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az 

ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére 

rendelkezésre áll.  
 

5. § 
 

(1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe  venni, továbbá köteles a települési 

hulladék gyűjtésére a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt használni. 
 



 (2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának gyakorisága: az ingatlanhasználók heti egy alkalommal 

kötelesek a települési hulladék elszállítását igénybe venni. A közszolgáltatás teljesítésének 

feltételeiben, a hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjében bekövetkező változásokról a 

közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.  A 

munkaszüneti napok miatti ürítési nap áthelyezéséről hirdetményben köteles tájékoztatni. 
 

(3) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti  időszakra 

ingatlanonként legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell  figyelembe venni. 
 

(4) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett  hulladék 

mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az  ingatlanhasználó rendelkezésre 

bocsátani a szolgáltatás megkezdése előtt. Az  ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a 

gyűjtőedény átvételét aláírásával  köteles igazolni. 
 

(5)  A közszolgáltató az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközén rendszeresített 

gyűjtőedényben gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználótól összegyűjti és elszállítja – ide értve a 

háztartásban képződő vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését és 

elszállítását is. 

a)  a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, illetve 

átveszi és elszállítja, 

b)  a településen keletkezett zöldhulladékot az általa üzemeltett létesítményben átveszi, 

c)  gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok 

kezeléséről, 

d)  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt 

üzemelteti. 
 

(6) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő  mennyiséget 

vagy adatot közöl – ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó  személyek számára vonatkozó 

adatot is – vagy az átadásra kerülő hulladék  mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett 

gyűjtőedények űrtartalmát, a  közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – 

jogosult a  tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az 

 eredeti gyűjtőedényt. 

(7) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja 

meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, úgy a közszolgáltató külön díjazás ellenében az 

ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott műanyagzsákban elszállítja a gyűjtőedényzet mellé 

kirakott hulladékot. A gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt,  egyedi 

jelzéssel ellátott zsákban lehet települési hulladékot kihelyezni. A zsák térítési díja magában 

foglalja az elszállítás költségeit is. 
 

(8)  A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék (zöldhulladék) elhelyezésére 

a képviselő-testület a 3. § (3) bekezdésben meghatározott létesítményt jelöli ki. Közszolgáltató a 

zöldhulladék elhelyezésének lehetőségét az általa üzemeltett létesítményben egész évben, 



folyamatosan biztosítja, a fenyőfa hulladékot január hónapban két alkalommal – előre 

meghatározott időpontokban – elszállítja.  
 

6. § 
 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán képződő települési hulladékot  elkülönítetten gyűjteni 

az e rendeletben meghatározott módon és helyen,  valamint a közszolgáltatónak átadni. Alapvető 

kötelessége e tekintetben, hogy: 

 a) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra 

való átvételig gyűjtse, illetve tárolja. 

 b) az ingatlanán képződő települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 

közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított 

közszolgáltatónak adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse, 

 c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el, annak érdekében, hogy a hulladék 

mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település 

természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a 

közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 
 

(2)  Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni  személyes 

adatait, ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a  közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté 

válik; meg kell jelölnie egyben az  ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék esetében az 

ingatlanon lakók  számát, nem rendszeres hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék 

 mennyiségét. 
 

(3)   Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az  olyan építési 

engedély köteles felépítménnyel nem rendelkező ingatlana  tekintetében, ahol nem tartózkodik és 

hulladék sem keletkezik. 
 

(4)  Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az  ingatlana 

egyidejűleg gazdálkodó szervezet bejegyzett székhelyéül vagy  fióktelepéül is szolgál, köteles a 

települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek  az ingatlanon folytatott gazdasági 

tevékenysége során keletkezett egyéb  hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. 

 

7. § 

 
 

(1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles  elhelyezni. 

Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az  önkormányzat rendeletében 

szabályozott közterület-használati hozzájárulás,  illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-

használati engedély alapján  lehet. 
 

(2) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása  céljából a 

közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést  végző gépjárművel 

megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A  gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási 



napot megelőző napon, 18 órától lehet  kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett 

elhelyezést. 
 

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott  állapotban 

kell lennie, a kihelyezett hulladékgyűjtő zsákot megfelelő módon kell  lezárni, a közterület 

szennyezésének elkerülése érdekében. A hulladékot a  gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az 

az edény mozgatásakor és  ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. Az 

alkalmanként  keletkezett többlet hulladék gyűjtésére szolgáló zsákban úgy kell elhelyezni a 

 hulladékot, hogy a zsák ne sérüljön, a hulladék ne szóródjon. A kihelyezett  gyűjtőedény 

és hulladékgyűjtő zsák nem akadályozhatja a jármű és a gyalogos  forgalmat és elhelyezése 

egyébként sem járhat baleset vagy károkozás  veszélyének előidézésével. 
 

(4)  A közszolgáltatási területhez tartozó külterületi lakott részeken lévő ingat-lanokon a települési 

hulladék begyűjtése zsákos begyűjtés útján történik. A közszolgáltató köteles gondoskodni 

megfelelő mennyiségű zsák rendelkezésre bocsátásáról. A közszolgáltató a begyűjtés helyét úgy 

jelöli ki, hogy az az ingatlanhasználó ingatlanához legközelebb lévő, gyűjtőjárművel 

megközelíthető hely legyen. 
 

(5) A közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére  bocsátott vagy általa 

bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények  szükség szerinti javításáról, cseréjéről 

és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó  bejelentése alapján a közszolgáltató köteles 

gondoskodni. 
 

 

8. § 
 

(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 teheti meg. Ha a közszolgáltatás az ingatlanhasználó részére a 60, 

vagy 80 liter űrmérték mennyisség alapul vételével történik, az ingatlanhasználót nem 120 literes, 

hanem 60, vagy 80 literes gyűjtőedény használata szerint terheli díjfizetési kötelezettség. Az 

önkormányzat az egyedüli és életvitelszerű ingatlanhasználatot igazolja, amennyiben az 

ingatlanhasználó az adott címen lévő ingatlanban kizárólag egyedül él és ott más személy sem 

bejelentett lakóhellyel sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik. 
 

(2)  A közszolgáltatás körében az alábbi köztisztasági zsákok használhatók: 



a) egyedi jelölésű, a szolgáltató emblémájával ellátott többlethulladék elhelyezésére szolgáló 

zsák, 

b) egyedi jelölésű, a szolgáltató emblémájával ellátott szelektív hulladékgyűjtő zsák. 
 

(3) A szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhető települési hulladék súlya: 

 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, 

 b)  240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg, 

 c)   1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg, 

         d)  szolgáltató emblémájával jelzett zsák esetén olyan mennyiség, hogy a zsák szája beköthető 

legyen. 
 

(4) Az ingatlanhasználó az alábbi legkisebb űrmértékű edényzetek választására jogosult és a 

választott gyűjtőedény űrmértéke után fizeti meg a közszolgáltatási díjat:  

a) 1 fő természetes személy esetében legalább 60 liter, 

b) 2 vagy több fő természetes személy esetében legalább 80 liter. 
 

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

vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt 

üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, 

illetve használhatóvá tenni.  
 

(6) Tilos a gyűjtőedénybe, hulladékgyűjtő zsákba folyékony anyagot, állati tetemet,  építésből és 

bontásból származó hulladékot, törmeléket, sittet, nagydarabos  lomhulladékot, folyékony, mérgező, 

tűz- és robbanás veszélyes anyagot,  egyéb veszélyes hulladékot, valamint egyéb olyan anyagot 

elhelyezni,  amely veszélyezteti a begyűjtést, az ürítést végző vagy más személyek  életét, testi 

épségét, egészségét, vagy a begyűjtés során a gyűjtőjármű  berendezéseinek rongálódását 

okozhatják.  
 

9. § 
 

(1)  Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot évi 1 alkalommal, legfeljebb 

1 m3, vagy legfeljebb 200 kg mennyiségben – a 3. § (3) bekezdésben meghatározott létesítménybe maga 

is elszállíthatja és ott a mindenkor érvényes, közszolgáltató által meghatározott kedvezményes díj ellenében 

elhelyezheti. 
 

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltató által rendszeresen elszállított, vagy a 5. § (7) bekezdésben, 

vagy az ezen paragrafus (1) bekezdésében meghatározott  mennyiséget meghaladó települési 

hulladékát a 3. § (3) bekezdésben megjelölt létesítménybe a mindenkor érvényes díj ellenében 

elhelyezheti.  
 

10. § 
 



(1) Az önkormányzat, a közfeladat ellátását a közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási 

szerződés útján biztosítja. 
  

(2)   A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei:  

 a) a közszolgáltató azonosító adatai,  

b)  a közszolgáltatási tevékenység megnevezése, 

c) a közszolgáltatási terület, 

d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama, 

e) a közszolgáltatás teljesítésének feltételei, 

f) a közszolgáltató kötelezettségei, 

g) az önkormányzat kötelezettségei. 
 

3. Az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok  

és az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés esetei 
 

11. § 
 

(1) Az üdülőingatlanok esetében - amennyiben azokban állandó jelleggel senki sem tartózkodik - a 

közszolgáltató április 1. és szeptember 30. (használati szezon) között biztosítja a közszolgáltatást. 
 

(2) Szüneteltethető a közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlanhasználó az ingatlant (ideértve az 

üdülőingatlanokat is) legalább 30 napig nem használja, feltéve, hogy a szüneteltetés várható 

időtartamát legalább 8 nappal korábban írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben 

foglaltak valódiságát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. Az ingatlan újbóli használatba vételét 

az ingatlanhasználónak írásban be kell jelenteni a közszolgáltató felé. 
 

(3) Amennyiben az üdülőként nyilvántartott ingatlant életvitelszerűen, egész évben használják, akkor 

a közszolgáltatás egész évben biztosított. Az üdülő egész évben történő használatának tényét a 

közszolgáltatónak be kell jelenteni. 
 

4. A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályok 
 

12. § 
 

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, 

 fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük  tisztántartásáról. 
 

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett  szennyeződés 

takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 
 

(3)  Közterületen tilos bármilyen olyan anyagot kihelyezni (szemét, hulladék,  veszélyes anyag stb.), 

amely veszélyezteti a közterület jellegét, annak  rendeltetésszerű használatát, veszélyezteti a 

környezetet és szennyezést  okoz.  
 

(4)  A szelektív hulladékgyűjtő szigetek területén és azok környezetében tilos  bármilyen más 

hulladék elhelyezése, különös tekintettel az állati tetemekre,  építési, bontási törmelékekre, sittre, 

lomhulladékra, zöldhulladékra, folyékony,  mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagokra, 

valamint egyéb olyan  anyagokra, melyek veszélyeztetik, szennyezik és károsítják a környezetet. 



 

5. Az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályok 
 

13. § 
 

(1)  A közszolgáltató a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött  műanyag-, 

fém-, és papírhulladékot havi egy alkalommal házhoz menően  elszállítja. 
 

(2)  A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszer az alábbiak szerint  vehető igénybe: 

a) Az ingatlanhasználók az egyedi jelzéssel ellátott zsákokban a feliratnak megfelelően 

kötelesek a műanyag-, fém-, és papírhulladékot gyűjteni. 

b) A gyűjtőzsákokat az elkülönített gyűjtésre a közszolgáltató által kijelölt napon helyezhetik ki. A 

közszolgáltató a hulladékgyűjtő zsákokat az ingatlanhasználó részére az elszállításkor pótolja. 
  

(3) Az üveghulladékot a közszolgáltató a közterületen üzemeltetett hulladékgyűjtő szigeteken veszi át. 

A hulladékgyűjtő szigeten csak üveghulladékot lehet elhelyezni, az arra rendszeresített edényzetben 

(konténer). Az üveghulladék-gyűjtő konténerbe elhelyezhetők a háztartásban már feleslegessé vált 

és nem használt különböző öblösüvegek (befőttesüvegek, italosüvegek) tiszta, kiöblített állapotban. 

A konténerbe egyéb üveg nem helyezhető el például: síküveg, drótszövetes üveg, autó szélvédő, 

villanykörte, nagyító, kerámia, porcelán, katedrálüveg, neoncső, szemüveg. A hulladékgyűjtő 

szigetek felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A gyűjtőszigeten elhelyezett hulladékot 

szükség szerint, de legalább kéthetente egy alkalommal a közszolgáltató elszállítja.  
 

6. A lomhulladékra vonatkozó külön rendelkezés 
 

14. § 
 

(1) A közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó  háztartási 

hulladék tekintetében a lomtalanítás megszervezéséről és  lebonyolításáról a közszolgáltató 

gondoskodik évente legalább egy alkalommal. 
 

(2) A lomhulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a közszolgálta- tó végzi. 
 

(3) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt  időpontban 

helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a  közszolgáltató előzetesen megjelölt. 
 

(4) Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a  jármű és a 

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

baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  
 

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésének rendje 
 

15. § 
 

(1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki a jelen rendeletben 

foglaltak szerint a közszolgáltatás igénybevételére köteles. 
 

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére – a teljesített közszolgáltatás 

alapján, számla ellenében – köteles megfizetni. A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjról 



negyedévente állít ki számlát, azonban 2016. december 31-ig a közszolgáltatási díjat olyan 

gyakorisággal számlázza ki, amilyen gyakorisággal a közszolgáltató a közszolgáltatási területen 2016. 

április 1-jéig teljesített közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban számlázott az egyes 

ingatlanhasználóknak. 
 

(3) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell  kiegyenlíteni. 
 

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési  hulladékkal 

kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a  közszolgáltató számára a 

közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás  teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását 

igazolja. 
 

III. fejezet 
 

8. Záró rendelkezések 
 

16. § 
 

(1)    Ez a rendelet 2016. július 15-jén lép hatályba. 
 

(2)  Hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

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

(3)  Ez a rendelet a Magyar Köztársaság, az Európai Közösségek és azok tagállamai  között társulás 

létesítéséről szóló Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt  Európai Megállapodás tárgykörében a 

megállapodást kihirdető 1994. évi I.  törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségeknek a 

következő  jogszabályával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: a Tanács 75/442 EGK 

 irányelve a hulladékról. 
 

(4)    E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelv 15. cikk  (3) 

bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz. 

 

 

 

 Tóthné Verő Tünde        K e s e r ű   László  

          polgármester       jegyző  



 1. melléklet a ./2016. (... ...) önkormányzati rendelethez 

 

Öblösüveg gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő szigetek 

 

Szerep 

 

Hely (Közterület neve) Üveggyűjtő konténer 

Szerep Kölcsey u. –Jókai u. 1 

Szerep,Kossuth u- József A. u. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Javaslom, hogy hozzunk határozatot, hogy a helyi zöldhulladék lerakó hely 

kijelöléséről, valamint, hogy a 90 év feletti lakosoktól méltányosságból átvállaljuk a 

szemétszállítási díj költségét kerüljön beépítésre rendeletbe a soron következő 

augusztusi ülésen határozunk. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. A szavazáskor 6 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

98/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi zöldhulladék lerakó hely 

kijelöléséről, valamint a 90 év feletti lakosoktól a szemétszállítási díj méltányosságból való 

átvállalásának rendeletbe történő beépítéséről a soron következő, augusztusi képviselő-

testületi ülésen hoz döntést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Határozatot kell hozni a közszolgáltatási szerződés elfogadásáról. Ezzel 

kapcsolatban van-e kérdés? Aki elfogadja, kérem, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő 

volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

a következő határozatot hozták: 

 

99/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat: 

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

törvény 90. § (8) és 92/B. § (2) bekezdése alapján a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft-vel 

kötendő települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási szerződést elfogadja és 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

4./ Sportpark létesítése 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Lehetőség van pályázat benyújtására sportpark kialakítására. Beérkezés 

sorrendjében történik az elbírálás. Lakosságszám arányában két sportpark létesítésére 

pályázhat a település. Beszéltünk arról, hogy a könyvtár udvarán legyen kialakítva, 

tehermentes ingatlan kell, viszont az ingatlanról még nem lett töröltetve a lejárt 

jelzálogjog. Erről intézkedünk. Mi a javaslatotok? 

 

Szabó László képviselő 

 Mindenképp olyan helyre kell tenni, ami szem előtt van.  

 

Győri Balázs képviselő 

 Zárhatóvá kell tenni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy vagy két sportparkra pályázzunk? 

 

 



Bácsó Balázsné képviselő 

 Egy elég szerintem. Itt a könyvtárnál jó helyen lenne, a kamera is látná. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szabó László képviselőt megkérem, hogy segítsen a pályázat elkészítésében. 

Pályázunk egy 90 m2-es sportpark létesítésére a Nagy u. 34. szám alatti Könyvtár 

udvarán. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

100/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be egy 90 m2-es sportpark 

létesítésére, mely a Nagy u. 34. szám alatti Könyvtár udvarán kerül kiépítésre. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még hozzászólás? Amennyiben nincs más hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 826 órakor bezárja. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 



Szerep Község Önkormányzatának 
Polgármestere 
4163 Szerep, Nagy-utca 53. 

Tel.: 54 / 516-005 

Fax.: 54 / 516-002 

E-mail: szerep.pmh@freemail.hu 

 

 

 

M E G H Í V Ó 
 

 

Tisztelt Hölgyem, Uram! 
 

 

Szerep Község Képviselő-testülete 2016. július 14-én (csütörtök) rendkívüli ülést tart, melyre 

ezennel meghívom. 

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal  

 

Az ülés kezdési ideje: 13.00 óra 

 

 

Napirendi-javaslat: 

 

1./ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet megtárgyalása 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ A közösségi együttélés szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet 

megtárgyalása 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés módosítása 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

A Képviselő-testületi ülés határozatképessége érdekében minden képviselő jelenlétére 

számítok. 

 

 

Indokolt távolmaradását, kérem, előre jelezze. 

 

 

Szerep, 2016. július 11. 

 

 

 

 

 

          Tóthné Verő Tünde 

               polgármester 





 

 

Szerep Község Polgármesterétől    

4163 Szerep, Nagy u. 53.                Készítette: Rácz Lajos 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2016. évi 

második és harmadik negyedéves ellenőrzési munkatervének keretében sor került a 

települési önkormányzatok egészségügyi tárgyú rendeleteinek felülvizsgálatára, 

különös tekintettel az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Eüalapell. tv.) 6. § (1)-(2) bekezdésében foglalt, az egészségügyi 

alapellátások körzeteit meghatározó rendeletek jogszerűségének ellenőrzésére. 

 

A Kormányhivatal a rendeletek előzetes felülvizsgálatát követően megállapította, hogy 

azok nem minden esetben vannak összhangban a hatályos törvényi rendelkezésekkel, 

különösen tekintettel az Eüalapell. tv. 5-6. §-ra, mivel nem szabályozzák a települési 

önkormányzat által biztosított valamennyi egészségügyi alapellátás körzeteit. A 

vizsgálat elősegítése érdekében a Kormányhivatal arra kérte a települések jegyzőit, 

hogy a hatályos rendeletek felülvizsgálatát végezzék el és biztosítsák azok magasabb 

szintű jogszabályokkal való összhangját. Ennek megfelelően a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal elkészítette az előterjesztés mellékletét képező 

rendelettervezetet, mely az Eüalapell. tv. 6. § (2) bekezdése alapján véleményezés 

céljából megküldésre került a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek, amely a 

körzetek felosztását megfelelőnek találta. 

 

A fentiek értelmében elfogadásra javaslom az előterjesztés mellékletét képező 

rendelet-tervezetet. 

 

A Jat. 17. § (2) bekezdésére figyelemmel a rendeletalkotás várható következményeiről 

– az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom: 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet megalkotásának nincsenek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai. 

ab) környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet megalkotásának nincs közvetlen környezeti és egészségügyi 

következménye. 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet megalkotásának nincs adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 



 

 

A rendelet megalkotásának a célja, hogy a helyi jogalkotás igazodjon a magasabb 

érvényű jogszabályok hatálybalépésével létrejött megváltozott állapothoz. A 

jogalkotás elmaradása esetén az Önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet. 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek adottak, így a rendelet megalkotása nem jelent változást. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a 

rendelet módosítását, valamint a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Szerep, 2016. július 6. 

 

 

        Tóthné Verő Tünde 
            polgármester  



 

 

 SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2016. (.... ...) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 

 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

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

bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős Országos Módszertani Intézet 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

Háziorvosi és házi- gyermekorvosi körzet 

 

1. § 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság háziorvosi alapellátását - 

életkori megosztás nélkül – egy (vegyes) háziorvosi körzetben biztosítja, amely 

magában foglalja Szerep teljes közigazgatási területét. 

 

Fogorvosi Körzet 

 

2. § 

 

(1) A Képviselő-testület a lakosság fogorvosi alapellátását - életkori megosztás nélkül 

egy (vegyes) fogorvosi körzetben biztosítja. 

 

(2) A fogorvosi körzet az Armilodent Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel 

kötött feladatellátási szerződés alapján Sárrétudvari Nagyközséggel közösen 

kerül kialakításra, amely Sárrétudvari Nagyközség és Szerep Község 

közigazgatási területére terjed ki.  

 

Védőnői ellátás körzete, valamint iskola- egészségügyi ellátás 

 

3. § 

 



 

 

(1) Szerep Község területén egy védőnői körzet működik, amely magában foglalja 

Szerep teljes közigazgatási területét. 

(2) Szerep Község területén egy iskola-egészségügyi körzet működik, amely a 

településen működő valamennyi köznevelési intézményt magában foglalja.  

 

Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás 

 

4. § 

 

Szerep Község teljes területén az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az 

Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft biztosítja. 

 

Záró rendelkezések 

 

5. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a háziorvosi körzetekről szóló 5/2010. (IV. 15.) önkormányzati 

rendelet. 
 
 
 
 
 
 Tóthné Verő Tünde          Keserű László  

          polgármester         jegyző  

 

 

 

 

 





 

 

Szerep Község Polgármesterétől    

4163 Szerep, Nagy u. 53.                Készítette: Rácz Lajos 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadásáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § 

(4) bekezdés d) pontja alapján a helyi önkormányzat képviselő testülete rendeletében 

meghatározhatja a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeit. Az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés 

érkezett a település területén található elhanyagolt ingatlanokról, amelyek negatívan 

hathatnak a község közegészségügyi helyzetére, tekintettel arra, hogy az udvarokon 

kialakult állapotok kedveznek a rágcsálók elszaporodásának. A fentiekre való 

tekintettel indokolt lehet egy egységes eljárásrend kialakítása, amely alapján az 

ingatlanok tulajdonosait/ használóit fel lehet hívni az ingatlanok rendbetételére, illetve 

a felhívás nem teljesítése esetén szankciók alkalmazása válik lehetővé.  

A fentiek értelmében elfogadásra javaslom az előterjesztés mellékletét képező 

rendelet-tervezetet. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) 

bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz 

igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 

várható következményeit. A Jat. 17.§ (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során 

vizsgálni kell: 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen: 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 

A fenti jogszabály alapján elvégzett hatásvizsgálat keretében a szabályozás várható 

következményeiről az alábbi tájékoztatást adom: 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A rendelet megalkotásának legfőbb társadalmi hatása a település közegészségügyi 

helyzetének javítása, a rendezett településkép kialakításának segítése azáltal, hogy 

meghatározza a közösségi együttélés speciális szabályait és az azok megsértése esetén 

alkalmazható eljárásokat, szankciókat. 

ab) környezeti és egészségi következményei: 



 

 

A rendelet egyes rendelkezéseinek közvetlen környezeti és egészségügyi 

következménye, hogy az érintett ingatlanok rendbetételével csökkenhet az 

ingatlanokon a rágcsálók elszaporodásának kockázata. 

 ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet megalkotásával a közösségi együttélés szabályainak megsértésével 

kapcsolatban indult eljárások miatt az adminisztratív terhek megnőhetnek. 

b) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
A Rendelet megalkotásának célja, hogy a Szerep Község területén tapasztalható 

társadalmi jelenségekre reagálva meghatározásra kerüljenek a közösségi együttélés 

azon szabályai, amelyek a település helyi adottságaira tekintettel külön szabályozást 

igényelnek és meghatározza azon eljárási szabályokat, amelyeken keresztül az 

Önkormányzat érvényt szerezhet ezen szabályok betartásának. 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek adottak, így a rendelet megalkotása nem jelent változást. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Szerep, 2016. július 6. 

 

 

        Tóthné Verő Tünde 
            polgármester  



SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2016. ( …...) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 

 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország Helyi 

Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az a 14. életévét 

betöltött természetes, továbbá jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki, illetve amely Szerep Községi Önkormányzat közigazgatási területén a 

jelen rendeletbe ütköző magatartások valamelyikét követi el.  

 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő egyes magatartások  

 

2. § 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az 

ingatlantulajdonos, vagy ingatlanhasználó, amennyiben nem gondoskodik: 

a) Az ingatlan folyamatos tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, az ingatlanon 

növő fű rendszeres kaszálásáról, nyírásáról, 

b) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve 

ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) 

tisztántartásáról. 

c) az ingatlanról az úttestre, vagy járdára kinyúló ágak és bokrok nyeséséről. 



 

Eljárási szabályok és jogkövetkezmények 

 

3. § 

 

(1) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartásokkal kapcsolatos 

hatáskör gyakorlását mind a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása esetében, 

mind a közigazgatási bírság kiszabása tekintetében a Képviselő- testület a 

jegyzőre ruházza át. 

 

(2) Közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt 

hivatalbóli eljárás indítható, amelynek során a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit 

kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 

 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése 

miatti eljárásban az elkövetőre -a fiatalkorú elkövető kivételével közigazgatási 

bírság szabható ki.  

 

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt az 

elkövető százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

(5) Fiatalkorúval szemben  közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet 

kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme)  vagy megfelelő vagyona van.  

 

(6) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni 

az elkövető személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az elkövető az 

eljáró ügyintéző erre vonatkozó felhívására igazolja.  

 

(7) Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés is alkalmazható, ha a 

cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a 

figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható.  

 

(8) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése 

miatt kiszabott közigazgatási bírságot készpénz átutalási megbízáson vagy banki 

utalással Szerep Községi Önkormányzat 60600297-11092887 számú bírság 

beszedési pénzforgalmi számlájára kell befizetni az elsőfokú határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 30 napon belül. 

 

 

 



Záró rendelkezések  
 

4. § 

 

Ez a rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.  

 

 

 

   Tóthné Verő Tünde            Keserű László 

       polgármester          jegyző  



Szerep Község Polgármesterétől    

4163 Szerep, Nagy u. 53.            

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 a települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés és 

rendelet elfogadásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeit meghatározó 2013. január 1-én 

hatályba lépett, és többszörösen módosított, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény (a továbbiakban: Ht.), és végrehajtási rendeleteinek módosítása új koncepció 

szerint szervezi át a hulladékgazdálkodás teljes rendszerét. 
 
A hulladékgazdálkodás rendszerét felülvizsgálva az állam a Ht. 32/A. §-a értelmében 

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozta a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t (a továbbiakban: Koordináló 

szerv). A Koordináló szerv célja, hogy területileg optimalizálja a közszolgáltatást, a 

szolgáltatás színvonalában egységes rendszert alakítson ki, fejlessze a 

hulladékgazdálkodás rendszerét és nullszaldós ágazati működést valósítson meg. 

Mindezeket figyelembe véve meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait, a 

fejlesztések irányát, ellátja az önkormányzatok közötti és regionális koordinációt, 

megalkotja az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, megfelelőségi 

véleményt állít ki a közszolgáltatóról a közszolgáltatói tevékenységről, kezeli az 

önkormányzatok és önkormányzati társulások  vagyonkezelés körében rábízott 

vagyonát, beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatónak  a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által 

meghatározott szolgáltatási díjat, kezeli a kintlévőségeket. Koordináló szerv 

mindemellett az Európai Unió által meghatározott hasznosítási célok maradéktalan 

teljesítésére törekszik. 
 
Az előirt szabályozásokat figyelembe véve, a változások, a következő tartalommal 

jelennek meg az önkormányzati rendeletben: 
 
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elnevezés önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat ellátás elnevezésre módosul, 

- az önkormányzati közfeladat ellátást az Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 

és Vagyonkezelő Zrt. (Koordináló szerv) segíti, 

- a közfeladat ellátást az önkormányzat továbbra is közszolgáltató útján biztosítja, 

- az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv felé fizeti meg, nem 

a közszolgáltatónak, 

- a zöldhulladékot a lakosság az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 

Tervben foglaltaknak megfelelően a hulladékkezelő létesítménybe egész évben 

folyamatosan elhelyezheti, a fenyőfahulladékot a szolgáltató elszállítja, 
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- a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználótól összegyűjteni és elszállítani a 

vegyes hulladékot és a szelektíven gyűjtött hulladékot, évente legalább egy 

alkalommal lomtalanítást végez. 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 

Törvényességi Felügyeleti Főosztálya felülvizsgálta Szerep Községi Önkormányzat a 

települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

8/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletét és megállapította, hogy a rendelet 8. § (3a) 

bekezdése nem felel meg a 385/2014 (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében 

foglaltaknak, mely szerint, a közszolgáltatónak biztosítania kell a lakóingatlant 

egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére 60 

literes gyűjtőedény igénybe vételének lehetőségét, valamint fel kell ajánlania a 

természetes személy ingatlanhasználók részére 80 literes gyűjtőedény választásának 

lehetőségét. Mindezeket figyelembe véve azon ingatlanok esetében melyeket 1 fő 

természetes személy használ legalább a 60 literes edényzetet, amennyiben viszont 2 

vagy több személy használja az ingatlant legalább a 80 literes hulladékgyűjtő 

edényzetet kell a szolgáltatónak felajánlania és ez után kell megfizetni a 

közszolgáltatási díjat. A jogszabályi előírásoknak megfelelően ez a rendelkezés jelenik 

meg az új rendeletben.  
 
Az önkormányzat számára kötelező feladat a települési hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás biztosítása. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást 

2014. január 1-től a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el.   
 
A Ht. 92/B § (2) bekezdése kimondja:   

Az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket 

oly módon, hogy azokból   

- törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés,   

- valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a 

közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.   
 

A Koordináló szerv ajánlásának megfelelően a szerződő felek kötelezettségeinek 

következő, szokásos meghatározásán túlmenően további tartalmakkal kell kiegészíteni 

a közszolgáltatási szerződést:  

- beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a 

továbbiakban: miniszter) által meghatározott szolgáltatási díjat,   

- kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.  

továbbá: 

- a haszonanyag értékesítésből származó bevétel a Koordináló szervet illeti meg, 

- a közszolgáltató az önkormányzat által kiállított teljesítés igazolással igazolja, a 

Koordináló szerv felé, hogy a közszolgáltató teljesítésével kapcsolatban kifogás 

nem merült fel 

- a közszolgáltató biztosítja a teljes körű és folyamatos közszolgáltatás ellátását 

- az önkormányzat a hatékony és folyamatos ellátás érdekében minden szükséges 

információt megad a Közszolgáltató számára 
 
Az új szabályozásoknak megfelelően új közszolgáltatási szerződés megkötése 

szükséges.  
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok 

előkészítőjének előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérnie a szabályozás 

várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetében az előzetes hatásvizsgálat 

eredményéről az önkormányzat képviselő-testületét kell tájékoztatni a rendelet 

elfogadását megelőzően. 
 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendeletalkotás a város 

köztisztaságának, a lakosság környezettudatos magatartásának, valamint a 

fenntarthatóság elveinek figyelembe vételével formálja és javítja a környezet iránti 

tudatot és a környezet központú szemléletet.  
 
Környezeti, egészségi hatása: A települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló rendelet a város polgáraira, 

vállalkozásaira, szervezeti egységeire, intézményeire környezeti és egészségi hatásokat 

úgy gyakorol, hogy ösztönzőleg hat a tisztább környezet megteremtésére, ami 

alapfeltétele az egészséges életvitel megteremtésének.  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet előkészítése a 

munkálatokban résztvevőknek különösebb adminisztratív terhet nem jelent. 
 
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A rendelet megalkotását a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény, a 385/2014. (XII. 31.), a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendeletek, továbbá a 

1250/2016. (V. 27.) Kormány határozat a 2016. évre szóló Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről, határidő megállapításával 

kötelezettségként előírta. Elmaradása mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést 

valósítana meg. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi 

feltételek: A rendelet a közszolgáltató számára jelent a közszolgáltatás ellátásához 

szükséges többlet személyi, tárgyi és pénzügyi ráfordítást. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot és rendelet-

tervezetet fogadja el.  
 
Határozati javaslat 
 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 90. § (8) és 92/B. § (2) bekezdése alapján a Bihari 

Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötendő települési hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos közszolgáltatási szerződést elfogadja és felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
 
Püspökladány, 2016. július 5. 

 

        Tóthné Verő Tünde  

            polgármester  



SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2016. (.. ...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról 
 
 
 

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: 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma,  

a közszolgáltatási terület határai 
 

1. § 
 

(1) Szerep Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen 

rendeletben foglaltak szerint önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot 

(a továbbiakban: közfeladat) lát el melynek keretében gondoskodik a települési 

hulladék rendszeres átvételéről, gyűjtéséről, szállításáról, kezeléséről, továbbá a 

hulladékot fogadó hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartásáról, 

üzemeltetéséről és vagyonkezeléséről. Ezen tevékenységek ellátását 

közszolgáltató útján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban 

Koordináló szerv) közreműködésével biztosítja. 
 
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) célja a 

köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az 

épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó 

rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos 

ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. 
 

2. § 
 
(1) A közszolgáltató Szerep (a továbbiakban: település) bel- és külterületén 

 köteles biztosítani a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási   

 közszolgáltatást (közszolgáltatási terület). 

 



  

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási 

 területen lévő ingatlan használójára (tulajdonos, vagyonkezelő, birtokos, 

 társasház és lakásszövetkezet), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 

 ellátó közszolgáltatóra terjed ki.  
 

3. § 
 
(1) Közfeladat az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása, valamint a 

közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése. 
  
(2) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos 

közfeladat ellátása keretében biztosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

teljesítésére, a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, 

Oláh Zsigmond u. 1-1. (a továbbiakban: közszolgáltató) jogosult és köteles. 
 
(3) A települési hulladék elhelyezését, előkezelését, ártalmatlanítását a közszolgáltató 

kizárólag az erre a célra kijelölt hulladékgazdálkodási létesítményben végezheti 

(47. számú főút Berettyóújfalu-Furta közötti szakasza, 43-44. km). 
 

(4) A közszolgáltatásra vonatkozó szabályozást a rendeletben foglaltakon túlmenően, 

a hulladékról szóló törvény és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell 

alkalmazni. 
 

II. fejezet 
 

Részletes rendelkezések 
 

2. A közfeladat ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az 

ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei,  

valamint a közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 
 

4. § 
 
A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti 

jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza 

létre, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, 

illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.  
 

5. § 
 

(1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe  venni, továbbá köteles a 

települési hulladék gyűjtésére a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 

gyűjtőedényt használni. 
 
 (2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának gyakorisága: az ingatlanhasználók heti 

egy alkalommal kötelesek a települési hulladék elszállítását igénybe venni. A 

közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben, a hulladék begyűjtésének, elszállításának 



  

rendjében bekövetkező változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót – a 

változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.  A munkaszüneti napok 

miatti ürítési nap áthelyezéséről hirdetményben köteles tájékoztatni. 
 
(3) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti 

 időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell 

 figyelembe venni. 
 
(4) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett 

 hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az 

 ingatlanhasználó rendelkezésre bocsátani a szolgáltatás megkezdése előtt. Az 

 ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával 

 köteles igazolni. 
 
(5)  A közszolgáltató az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközén 

rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználótól 

összegyűjti és elszállítja – ide értve a háztartásban képződő vegyes hulladék, 

valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését és elszállítását is. 

a)  a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól 

összegyűjti, illetve átveszi és elszállítja, 

b)  a településen keletkezett zöldhulladékot az általa üzemeltett létesítményben 

átveszi, 

c)  gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékok kezeléséről, 

d)  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási 

létesítményt üzemelteti. 
 
(6) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő 

 mennyiséget vagy adatot közöl – ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó 

 személyek számára vonatkozó adatot is – vagy az átadásra kerülő hulladék 

 mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a 

 közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a 

 tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az 

 eredeti gyűjtőedényt. 

(7) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem 

alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, úgy a 

közszolgáltató külön díjazás ellenében az ingatlanhasználó rendelkezésére 

bocsátott műanyagzsákban elszállítja a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladékot. 

A gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt,  egyedi jelzéssel ellátott 

zsákban lehet települési hulladékot kihelyezni. A zsák térítési díja magában 

foglalja az elszállítás költségeit is. 
 



  

(8)  A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék 

(zöldhulladék) elhelyezésére a képviselő-testület a 3. § (3) bekezdésben 

meghatározott létesítményt jelöli ki. Közszolgáltató a zöldhulladék 

elhelyezésének lehetőségét az általa üzemeltett létesítményben egész évben, 

folyamatosan biztosítja, a fenyőfa hulladékot január hónapban két alkalommal – 

előre meghatározott időpontokban – elszállítja.  
 

6. § 
 
(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán képződő települési hulladékot 

 elkülönítetten gyűjteni az e rendeletben meghatározott módon és helyen, 

 valamint a közszolgáltatónak átadni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy: 

 a) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az 

elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja. 

 b) az ingatlanán képződő települési hulladék kezelésére az önkormányzat által 

szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e 

rendeletben feljogosított közszolgáltatónak adja át, illetve a közszolgáltatási 

díjat kiegyenlítse, 

 c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el, annak érdekében, 

hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne 

veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a 

növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne 

zavarja. 
 
(2)  Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni 

 személyes adatait, ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a 

 közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az 

 ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék esetében az ingatlanon lakók 

 számát, nem rendszeres hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék 

 mennyiségét. 
 
(3)   Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az 

 olyan építési engedély köteles felépítménnyel nem rendelkező ingatlana 

 tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. 
 
(4)  Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az 

 ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet bejegyzett székhelyéül vagy 

 fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek 

 az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett egyéb 

 hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. 
 
 

 



  

7. § 
 

(1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles 

 elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az 

 önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, 

 illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján 

 lehet. 
 
(2) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása 

 céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést 

 végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A 

 gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet 

 kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. 
 
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott 

 állapotban kell lennie, a kihelyezett hulladékgyűjtő zsákot megfelelő módon kell 

 lezárni, a közterület szennyezésének elkerülése érdekében. A hulladékot a 

 gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és 

 ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. Az alkalmanként 

 keletkezett többlet hulladék gyűjtésére szolgáló zsákban úgy kell elhelyezni a 

 hulladékot, hogy a zsák ne sérüljön, a hulladék ne szóródjon. A kihelyezett 

 gyűjtőedény és hulladékgyűjtő zsák nem akadályozhatja a jármű és a gyalogos 

 forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás 

 veszélyének előidézésével. 
 
(4)  A közszolgáltatási területhez tartozó külterületi lakott részeken lévő ingat-

lanokon a települési hulladék begyűjtése zsákos begyűjtés útján történik. A 

közszolgáltató köteles gondoskodni megfelelő mennyiségű zsák rendelkezésre 

bocsátásáról. A közszolgáltató a begyűjtés helyét úgy jelöli ki, hogy az az 

ingatlanhasználó ingatlanához legközelebb lévő, gyűjtőjárművel megközelíthető 

hely legyen. 
 
(5) A közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére 

 bocsátott vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények 

 szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó 

 bejelentése alapján a közszolgáltató köteles gondoskodni. 
 

 

8. § 
 
(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 teheti meg. Ha a közszolgáltatás az ingatlanhasználó 

részére a 60, vagy 80 liter űrmérték mennyisség alapul vételével történik, az 

ingatlanhasználót nem 120 literes, hanem 60, vagy 80 literes gyűjtőedény használata 

szerint terheli díjfizetési kötelezettség. Az önkormányzat az egyedüli és életvitelszerű 

ingatlanhasználatot igazolja, amennyiben az ingatlanhasználó az adott címen lévő 

ingatlanban kizárólag egyedül él és ott más személy sem bejelentett lakóhellyel sem 

tartózkodási hellyel nem rendelkezik. 
 

(2)  A közszolgáltatás körében az alábbi köztisztasági zsákok használhatók: 

a) egyedi jelölésű, a szolgáltató emblémájával ellátott többlethulladék 

elhelyezésére szolgáló zsák, 

b) egyedi jelölésű, a szolgáltató emblémájával ellátott szelektív hulladékgyűjtő 

zsák. 
 
(3) A szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhető települési hulladék súlya: 

 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, 

 b)  240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg, 

 c)   1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg, 

         d)  szolgáltató emblémájával jelzett zsák esetén olyan mennyiség, hogy a zsák 

szája beköthető legyen. 
 
(4) Az ingatlanhasználó az alábbi legkisebb űrmértékű edényzetek választására 

jogosult és a választott gyűjtőedény űrmértéke után fizeti meg a közszolgáltatási 

díjat:  

a) 1 fő természetes személy esetében legalább 60 liter, 

b) 2 vagy több fő természetes személy esetében legalább 80 liter. 
 
(5) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy 

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

közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.  
 
(6) Tilos a gyűjtőedénybe, hulladékgyűjtő zsákba folyékony anyagot, állati tetemet, 

 építésből és bontásból származó hulladékot, törmeléket, sittet, nagydarabos 



  

 lomhulladékot, folyékony, mérgező, tűz- és robbanás veszélyes anyagot, 

 egyéb veszélyes hulladékot, valamint egyéb olyan anyagot elhelyezni, 

 amely veszélyezteti a begyűjtést, az ürítést végző vagy más személyek 

 életét, testi épségét, egészségét, vagy a begyűjtés során a gyűjtőjármű 

 berendezéseinek rongálódását okozhatják.  
 

9. § 
 

(1)  Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot évi 1 

alkalommal, legfeljebb 1 m3, vagy legfeljebb 200 kg mennyiségben – a 3. § (3) 

bekezdésben meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja és ott a mindenkor 

érvényes, közszolgáltató által meghatározott kedvezményes díj ellenében elhelyezheti. 
 
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltató által rendszeresen elszállított, vagy a 5. § 

(7) bekezdésben, vagy az ezen paragrafus (1) bekezdésében meghatározott  

mennyiséget meghaladó települési hulladékát a 3. § (3) bekezdésben megjelölt 

létesítménybe a mindenkor érvényes díj ellenében elhelyezheti.  
 

10. § 
 

(1) Az önkormányzat, a közfeladat ellátását a közszolgáltatóval kötött 

közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 
  
(2)   A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei:  

 a) a közszolgáltató azonosító adatai,  

b)  a közszolgáltatási tevékenység megnevezése, 

c) a közszolgáltatási terület, 

d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama, 

e) a közszolgáltatás teljesítésének feltételei, 

f) a közszolgáltató kötelezettségei, 

g) az önkormányzat kötelezettségei. 
 

3. Az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok  

és az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés esetei 
 

11. § 
 

(1) Az üdülőingatlanok esetében - amennyiben azokban állandó jelleggel senki sem 

tartózkodik - a közszolgáltató április 1. és szeptember 30. (használati szezon) kö-

zött biztosítja a közszolgáltatást. 
 

(2) Szüneteltethető a közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlanhasználó az ingatlant 

(ideértve az üdülőingatlanokat is) legalább 30 napig nem használja, feltéve, hogy 

a szüneteltetés várható időtartamát legalább 8 nappal korábban írásban bejelenti a 

közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valódiságát a közszolgáltató jogo-



  

sult ellenőrizni. Az ingatlan újbóli használatba vételét az ingatlanhasználónak 

írásban be kell jelenteni a közszolgáltató felé. 
 
(3) Amennyiben az üdülőként nyilvántartott ingatlant életvitelszerűen, egész évben 

használják, akkor a közszolgáltatás egész évben biztosított. Az üdülő egész évben 

történő használatának tényét a közszolgáltatónak be kell jelenteni. 
 

4. A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályok 
 

12. § 
 
(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, 

 fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük 

 tisztántartásáról. 
 
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett 

 szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 
 
(3)  Közterületen tilos bármilyen olyan anyagot kihelyezni (szemét, hulladék, 

 veszélyes anyag stb.), amely veszélyezteti a közterület jellegét, annak 

 rendeltetésszerű használatát, veszélyezteti a környezetet és szennyezést 

 okoz.  
 

(4)  A szelektív hulladékgyűjtő szigetek területén és azok környezetében tilos 

 bármilyen más hulladék elhelyezése, különös tekintettel az állati tetemekre, 

 építési, bontási törmelékekre, sittre, lomhulladékra, zöldhulladékra, folyékony, 

 mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagokra, valamint egyéb olyan 

 anyagokra, melyek veszélyeztetik, szennyezik és károsítják a környezetet. 
 

5. Az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályok 
 

13. § 
 

(1)  A közszolgáltató a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött 

 műanyag-, fém-, és papírhulladékot havi egy alkalommal házhoz menően 

 elszállítja. 
 
(2)  A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszer az alábbiak szerint 

 vehető igénybe: 

a) Az ingatlanhasználók az egyedi jelzéssel ellátott zsákokban a feliratnak 

megfelelően kötelesek a műanyag-, fém-, és papírhulladékot gyűjteni. 

b) A gyűjtőzsákokat az elkülönített gyűjtésre a közszolgáltató által kijelölt napon 

helyezhetik ki. A közszolgáltató a hulladékgyűjtő zsákokat az ingatlanhasználó 

részére az elszállításkor pótolja. 
  



  

(3) Az üveghulladékot a közszolgáltató a közterületen üzemeltetett hulladékgyűjtő 

szigeteken veszi át. A hulladékgyűjtő szigeten csak üveghulladékot lehet 

elhelyezni, az arra rendszeresített edényzetben (konténer). Az üveghulladék-gyűjtő 

konténerbe elhelyezhetők a háztartásban már feleslegessé vált és nem használt 

különböző öblösüvegek (befőttesüvegek, italosüvegek) tiszta, kiöblített állapotban. 

A konténerbe egyéb üveg nem helyezhető el például: síküveg, drótszövetes üveg, 

autó szélvédő, villanykörte, nagyító, kerámia, porcelán, katedrálüveg, neoncső, 

szemüveg. A hulladékgyűjtő szigetek felsorolását a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza. A gyűjtőszigeten elhelyezett hulladékot szükség szerint, de legalább 

kéthetente egy alkalommal a közszolgáltató elszállítja.  
 

6. A lomhulladékra vonatkozó külön rendelkezés 
 

14. § 
 

(1) A közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó 

 háztartási hulladék tekintetében a lomtalanítás megszervezéséről és 

 lebonyolításáról a közszolgáltató gondoskodik évente legalább egy alkalommal. 
 
(2) A lomhulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a közszolgálta-

 tó végzi. 
 
(3) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt 

 időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a 

 közszolgáltató előzetesen megjelölt. 
 
(4) Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a 

 jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és növényzetet 

 ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  
 

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésének rendje 
 

15. § 
 

(1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki a jelen 

rendeletben foglaltak szerint a közszolgáltatás igénybevételére köteles. 
 
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére – a teljesített 

közszolgáltatás alapján, számla ellenében – köteles megfizetni. A Koordináló szerv a 

közszolgáltatási díjról negyedévente állít ki számlát, azonban 2016. december 31-ig 

a közszolgáltatási díjat olyan gyakorisággal számlázza ki, amilyen gyakorisággal a 

közszolgáltató a közszolgáltatási területen 2016. április 1-jéig teljesített 

közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban számlázott az egyes 

ingatlanhasználóknak. 
 
(3) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell 

 kiegyenlíteni. 
 



  

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési 

 hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a 

 közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás 

 teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 
 

III. fejezet 
 

8. Záró rendelkezések 
 

16. § 
 

(1)    Ez a rendelet 2016. július -jén lép hatályba. 
 
(2)  Hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 8/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet. 
 
(3)  Ez a rendelet a Magyar Köztársaság, az Európai Közösségek és azok tagállamai 

 között társulás létesítéséről szóló Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt 

 Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. 

 törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségeknek a következő 

 jogszabályával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: a Tanács 75/442 EGK 

 irányelve a hulladékról. 
 

(4)    E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelv 15. cikk 

 (3) bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz. 

 

 

 

 Tóthné Verő Tünde        K e s e r ű   László  

          polgármester        jegyző  
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Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 

módosítás 

 
mely létrejött egyrészről Szerep Községi Önkormányzat (4163 Szerep, Nagy u. 53. sz., 

képviseli: Tóthné Verő Tünde polgármester), mint a kötelező hulladékgazdálkodási 

közfeladat ellátásáért felelős (továbbiakban Önkormányzat), másrészről a Bihari 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 1-1. sz., 

képviseli: Simon Péter ügyvezető igazgató, KÜJ-azonosító: 101351797, KTJ-azonosító: 

100727912, statisztikai számjel: 13168487-3821-113-09), mint a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatást ellátó (továbbiakban: Közszolgáltató) között a mai napon, az alábbi feltételek 

mellett.  

 

A szerződés tárgya 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy 2013. december 2. napján hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződést kötöttek 2014. január 1-től 2023. december 31-ig terjedő 

időszakra.  

Szerződő felek a módosított egységes szerkezetbe foglalt hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés 2016. július 1. napjától hatályos szövegét az alábbiak szerint 

fogadják el:  

 

1. Az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót, hogy a 2023. december hó 31. napig 

terjedő határozott időre Szerep Község közigazgatási területén lássa el a települési 

hulladék, ezen belül a vegyes, a szelektív és a lomhulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatokat.  

 

Pénzügyi megállapodások 

 

2. A Közszolgáltató az 1. pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közfeladat 

ellátására vonatkozó tevékenységet a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

(a továbbiakban Ht.) és végrehajtási rendeletei, valamint a települési hulladékkal 

kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló helyi önkormányzati rendelet 

alapján, az egyes ingatlanok használóinak részére és költségére végzi.  

 

3. A felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó közszolgáltatás 

ellenértékét a Ht. előírásai szerint az illetékes miniszter rendeletben állapítja meg. 

 

4. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Koordináló 

szerv) részére – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – utólag köteles 

megfizetni.  

 

5. A Közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített 

feladataiért szolgáltatási díjat fizet. 

 

6. 2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a 

Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a Közszolgáltató valamennyi haszonanyagot 
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köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. július 1. napjától a 

haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.  

 

7. A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat az állami 

hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása létrehozott szervezet kijelöléséről, 

feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adtaszolgáltatási kötelezettségek 

részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés 

szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.  

 

8. A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló 

szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos 

valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.  

  

9. A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem  

         fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. 

 

10. A Közszolgáltató az Önkormányzat által kiállított teljesítés igazolással igazolja a 

Koordináló szerv felé, hogy a közszolgáltatói teljesítésével kapcsolatban, kifogás nem 

merült fel.  

 

11. Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) 

bekezdés szerinti megfelelőséget vizsgálja.  

 

A szolgáltatás szabályai  

 

12. A felek megállapodnak abban, hogy a települési hulladék gyűjtését és elszállítását a 

Közszolgáltató a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti gyakorisággal 

valamennyi , az önkormányzati rendelet területi hatálya alá eső ingatlanokat érintően 

köteles elvégezni.  

 

13. A hulladék gyűjtésére csak a szabványok által előírt edényzetek használhatóak, más 

módon gyűjtött hulladék elszállítására a Közszolgáltató nem köteles. 

 

14. Amennyiben az edények tartalma veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező, tűz- és 

robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet tartalmaz vagy a hulladék beszorult, 

befagyott, úgy a Közszolgáltatónak jogában áll az edényeket ürítetlen állapotban 

hagyni.  

 

Közszolgáltató kötelezettségei 

 

15. A Közszolgáltató kötelezettségei az alábbiak: 

 

- biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását, a 

közszolgáltatást az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi, 

meghatározott rendszerben, módszerrel és gyakorisággal, 

- biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű 

járművet, gépeket, eszközöket, valamint a szükséges létszámú és képzettségű 

szakembereket, 
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- elvégzi a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges 

fejlesztéseket és karbantartásokat,  

- biztosítja a beütemezett járatterv szerinti gyűjtést, amennyiben valamilyen 

rendkívüli ok miatt az ütemezett gyűjtést nem tudja biztosítani, úgy azt a 

rákövetkező munkanapon minden esetben soron kívül pótolja és erről a 

lakosságot soron kívül tájékoztatja, 

- tevékenysége során köteles a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi, 

munka - , baleset - , és tűzvédelmi szabályokat megtartani, 

- rendszeresen teljesíti a nyilvántartási rendszer működtetését és a 

közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást, 

- a települési hulladék elhelyezését a helyi önkormányzati hulladékgazdálkodási 

közfeladat ellátásáról szóló rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott 

létesítményben helyezheti el  

- a fogyasztói kifogásokat és észrevételeket a fogyasztóvédelmi törvény előírásai 

szerint kezeli, 

- nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszert hoz létre és biztosítja 

a folyamatos működtetéshez szükséges feltételeket, 

- Közszolgáltató köteles évente egy alkalommal – az önkormányzattal 

egyeztetett időpontban – térítésmentesen a lomtalanítást elvégezni. 

 

Önkormányzat kötelezettségei 

 

16. Az Önkormányzat kötelezettségei az alábbiak: 

 

- a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára 

a szükséges információkat (pl. a szállítást befolyásoló beruházások, 

útfelújítások, stb.) rendszeresen biztosítja, 

- amennyiben az ingatlanhasználó nem tesz eleget a Ht.-ben előírt személyes 

adatszolgáltatási kötelezettségének, az Önkormányzat biztosítja a 

közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (a természetes személy-

azonosító adatokat, valamint a lakcím), 

- biztosítja  a kijelölt Közszolgáltató részére a kizárólagos közszolgáltatási jog 

gyakorlását, 

- elősegíti a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási 

tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolását, 

- elősegíti a közszolgáltatásnak a településen végzett más közszolgáltatásokkal 

való összehangolását, 

- meghatározza a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, 

szállítására, kezelésére szolgáló helyeket és létesítményeket, 

- biztosítja a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát az önkormányzati 

tulajdonban lévő létesítmények vonatkozásában, 

- a jelen szerződés hatálya alatt külső harmadik személlyel a jelen szerődés 

tárgyában meghatározottakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést nem köt, 

 

Szerződés megszűnése 

 

17. Jelen szerződés megszűnik a határozott idő lejártával. 

 

18. Az Önkormányzat a Ht. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Közszolgáltató 

pedig a Ht. 45. § (2) bekezdésben foglaltak alapján a szerződést felmondhatja.  
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Egyéb rendelkezések 

 

19. Felek megállapodnak abban, hogy a jogvita esetén törekszenek annak peren kívüli 

rendezésére, amelynek hiányában alávetik magukat a Berettyóújfalui Járásbíróság 

kizárólagos illetékességének.  

 

20. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a 2012. évi 

CLXXXV. tv. és Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló rendelete az 

irányadóak. 

 

21. Ez a módosítás a 2013. december 2-án kelt Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 

Szerződés helyébe lép. 

 

 

 

Püspökladány, 2016. július 13. 

 

 

 

 

 

……………………………………….  ……………………………………….. 

          Önkormányzat képviseletében    Közszolgáltató képviseletében 

 

 

 




