
Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2016. (II. 3.) önkormányzati rendelete 

 a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 
15/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Möt.) 143.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Möt. 
13.§ (1) bekezdés 2 - 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1.§. 
 
A közterület használat szabályairól szóló 15/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 5.§ (7) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(7) Rendszeres mozgóárusítás és mozgóbolti árusítás esetén a díjat negyedévente előre, a 
közterület használat igénybe vételének kezdete előtt kell megfizetni. 

2.§ 
 

(1) A rendelet az 5. § után az alábbi címmel egészül ki: 
 

A jogellenes közterület használat következményei 
 
(2) A rendelet az alábbi 6.§-al egészül ki, ezzel egyidejűleg a rendelet 6.§-nak számozása 7.§-
ra módosul: 
 
6.§  

(1) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a polgármester által meghatalmazott 
személyek ellenőrizhetik. 

(2) Az ellenőrzést jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni. 
(3) Aki a közterületet engedély nélkül, illetve az engedélytől eltérő mértékben vagy 

módon használja, azzal szemben ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság  
szabható ki, a fizetendő közterület használati díj megfizetése mellett.  

(4) A közterület használat szabályainak megszegése miatti eljárásban közigazgatási bírság 
kiszabására a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző jogosult. 

(5) A közterület használat szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot 
banki utalással Felsődobsza Község Önkormányzat költségvetési számlájára 
(54600126 – 10006856) kell befizetni az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül. 

3.§ 
 

Ez a rendelet 2016. április hó 1. napján lép hatályba. 
 
Felsődobsza, 2016. február 3. 
 
 
  

Luterán András  dr. Lerch Ernő  jegyző távollétében és megbízásából: 
              polgármester                                                                            
         

 
dr. Szunyogh Szabolcs 

             kirendeltség-vezető 



Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2016. (II.3.) önkormányzati rendelete 

 a köztisztaságról 
 

Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 
alábbiakat rendeli el: 

A rendelet célja és hatálya 

1.§ (1) A rendelet célja az emberi egészség védelme, a természeti és épített környezet 
megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás alakítása. 

(2) A rendeletben előírtak betartása közegészségügyi, köztisztasági, környezetvédelmi és 
községképi szempontból is fontos, ezért a rendelet végrehajtásában mindenki köteles 
közreműködni. 

(3) A rendelet hatálya Felsődobsza Község Önkormányzatának közigazgatási területén élő 
valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, 
valamint a község területén elhelyezkedő valamennyi ingatlanra kiterjed. 

Fogalom meghatározások 

2.§ A rendelet alkalmazásában: 

(1) Köztisztasággal összefüggő tevékenység: Az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a 
lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más 
épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek – 
valamint a közterületek tisztántartása. 

(2) Közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan 
közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos 
feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a 
magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is. 

(3) Tisztán tartás: Az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, gyom-, gaz-, hó-, por és 
síkosság mentesítése. 

A közterületek tisztán tartásával kapcsolatos kötelezettségek és tilalmak 

3.§ (1) Felsődobsza község köztisztaságának megőrzésében mindenki köteles hatékonyan 
közreműködni és minden olyan tevékenységtől, magatartástól tartózkodni, mellyel a települési 
környezetet szennyezné, fertőzné. 
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(2) A közterületen szemetet, hulladékot elhelyezni, elhagyni vagy eldobni tilos, szemetet, 
hulladékot kizárólag az utcai szemétgyűjtőbe szabad dobni. 

(3) A Közszolgáltató által szervezett lomtalanítást kivéve tilos a közterületen elhelyezett 
hulladékgyűjtő edények, konténerek mellé, köré a hulladék, veszélyes hulladék, illetve egyéb 
lomok elhelyezése. 

(4) Tilos a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényt megrongálni, eltávolítani, vagy bele 
nem való hulladékot beletenni. 

(5) Tilos az úton, járdán, illetve a közterületen elhelyezett műtárgyak, műemlékek, szobrok, 
bárminemű építmények, valamint közlekedési berendezések, jelzések, táblák, közvilágítási 
oszlopok, áramszekrények összefirkálása, elmozdítása, valamint megrongálása. 

(6) Élő vízfolyásba, belvízelvezető és felszíni vízelvezető csatornába, árokba szennyvizet, 
trágyalevet, vagy más szennyezett folyadékot, egészségre ártalmas anyagot, zöld hulladékot, 
építési törmeléket, egyéb hulladékot bevezetni, illetve elhelyezni tilos. 

(7) Közterületen tilos állatot legeltetni, illetve állati ürüléket hátrahagyni. 

(8) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék. 
Bármilyen szállítmány szállításánál, fel-, illetve lerakásánál a közterület beszennyeződik, a 
szennyezés előidézője köteles azt a szállítás alatt folyamatosan, a fel- vagy lerakás elvégzése 
után pedig azonnal megtisztítani, illetve megtisztíttatni. 

(9) Tilos a közterületen vegyszeres gépjárműmosást végezni, szennyeződést okozó 
tevékenységet folytatni, valamint bárminemű rendszeres – nem hibaelhárító – jellegű 
gépjármű, vagy szerelési tevékenységet folytatni. 

4. § (1) Közterületen rendezett vásárok, sport és egyéb rendezvények esetén a terület 
takarítását, tisztán tartását a rendezvény befejezése után a rendezvény szervezője egy napon 
belül az köteles elvégezni vagy elvégeztetni. 

(2) A rendezvény szervezője köteles a Közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződés kötni a 
hulladék elszállítására. Amennyiben a terület takarításáról és a hulladék elszállíttatásáról nem 
gondoskodik, azt az Önkormányzat végezteti el és a költségeket megtérítteti az engedélyes 
által. 

(3) Vásárok, sport és egyéb rendezvények idején a rendezvény szervezője köteles 
gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, 
üzemeltetéséről. 

(4) Vásárok, sport és egyéb rendezvények idején a szervezők kötelesek a várhatóan keletkező 
hulladék, szemét befogadására megfelelő mennyiségű szemétgyűjtő edény elhelyezéséről 
gondoskodni. 

5.§ (1) A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmény esetén  

a) belterületen lévő várakozóhelyek, megállóhelyek tekintetében az Önkormányzat, 
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b) külterületen lévő megállóhelyek tekintetében a közút kezelője 

köteles a rendszeres tisztán tartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék, szemét elszállításáról 
gondoskodni. 

Az ingatlanok és a közterületek tisztán tartása 

6.§ (1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós 
használója, illetve haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a 
használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartásáról pedig maga a 
használó, illetve – a bérleti jogviszony esetén – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó) 
köteles gondoskodni. 

(2) Intézmények, szórakoztató és vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és 
más árusító helyek előtti járdaszakasz, magánparkoló tisztán tartása, hó- és síkosság 
mentesítése a tulajdonos, illetve a létesítmény-üzemeltető kötelessége. 

7.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni: 

a) az ingatlan és az ingatlan előtti járda (járda hiányában 1 méter  széles területsáv, illetve ha a 
járda útszegély mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) tisztán tartásáról, 

b) a gyomnövények eltávolításáról, allergén növények, illetve a parlagfű irtásáról, 

c) csapadékvíz lefolyásáról, 

d) hulladék, szemét összegyűjtéséről, rendszeres elszállíttatásáról, 

e) hó eltakarításáról, 

f) járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, 

g) az ingatlan megfelelő megműveléséről, rendben tartásáról. 

Síkosságmentesítés 

8.§ (1) Az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, a 
kerékpárút gyalogos közlekedésre kijelölt részéből egy méteres szakasz, (járda hiányában egy 
méter széles területsáv), lépcsők síkosság mentesítéséről az ingatlan tulajdonosa, használója 
folyamatosan köteles gondoskodni. 

(2) Síkosság mentesítésre elsősorban környezetkímélő anyagok (homok, hamu, fűrészpor, 
stb.) használhatóak. 

(3) Só felhasználása díszburkolatokon, közutakon, járdákon tilos. 

(4) A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni vagy eltávolítani, 
hogy sem a gyalogos- és gépjárműforgalmat, sem pedig a járda melletti víznyelők működését 
ne akadályozza és a hó megcsúszás veszélye kizárt legyen. 
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(5) Hórakást tilos elhelyezni: 

- útkereszteződésben, 

- útburkolati jeleken, 

- tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén, 

- kapubejáró elé, annak teljes szélességében, 

- gyalogátkelő helyen, 

- közüzemi, közhasznú létesítményeken vagy azok körül (pl.: vízelzáró csap, közkifolyó, 
lámpaoszlop, tűzcsap, áramszekrény, stb.). 

Építéssel, bontással összefüggő köztisztasági feladatok 

9. § (1) Az építési területen és az építés közvetlen környékén a szennyezést okozó – ha annak 
személye nem állapítható meg – akkor a terület tulajdonosa vagy használója köteles 
biztosítani a tisztaságot, gondoskodni az úttestre, járdára való sárfelhordás, egyéb szennyezés 
folyamatos megszüntetéséről. 

(2) Építési, bontási, felújítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az annak során keletkezett 
hulladék, kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezetését és a 
közlekedést ne akadályozza, valamint a növényzetet ne károsítsa. 

Hulladék szállítása 

10. § (1) Közterületen szilárd és folyékony hulladék csak az erre vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően, a környezet lehető legnagyobb kíméletével és úgy szállítható, hogy a 
szállítmányból kihullás, kiporzás, csepegés, elszóródás ne keletkezzen. 

(2) Amennyiben a szállítás közben a közterület szennyeződne, a szállítást végző köteles azt 
eltávolítani – szükség szerint fertőtleníteni – és a további szennyeződés megakadályozásáról 
gondoskodni, egyben viseli ennek költségeit és egyéb következményeit. 

Közigazgatási bírság 

11. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésének minősül, ha a 
természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a rendelet 
3-10. §-okban meghatározott kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a körülírt 
tilalmakat megszegi, és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy 
bűncselekménynek. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy tilalmak 
megszegőjével szemben 5.000.- Ft-tól 30.000.- Ft-ig közigazgatási bírság szabható ki, 
tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény rendelkezéseire. 
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy tilalmak 
megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző 
hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti kérelmet Felsődobsza Község Önkormányzat 
Képviselő- testületéhez lehet benyújtani. 

(4) A pénzbírság kiszabása miatt lefolytatott eljárás nem mentesít a közterület használati díj 
fizetési, illetve a helyreállítási kötelezettség alól.  

Záró rendelkezések 

12.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Felsődobsza, 2016. február 3. 

 
Luterán András Dr. Lerch Ernő Ottó jegyző távollétében és megbízásából: 
polgármester  

           
         dr. Szunyogh Szabolcs 
            kirendeltség-vezető  
 

 

Kihirdetve: 2016. február 3. 

 

  dr. Szunyogh Szabolcs 
   kirendeltség-vezető 
 
 



1 

 

Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 

Felsődobsza Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki. 

 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: 

69 755 E Ft Költségvetési bevétellel 

69 755 E Ft Költségvetési kiadással 

0 E Ft 

0 E Ft 

0 E Ft 

Költségvetési egyenleggel1 

- ebből  működési (hiány,többlet) 

             felhalmozási (hiány,többlet) 

állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá 

a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján 

határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti 

bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű 

bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző 

év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, 

továbbá (a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő 

átcsoportosítását, értékpapír értékesítését, stb.) rendeli el. 

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó 

fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány 

                                           
1 A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) 

kell bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény. 
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hozzájárulása szükséges.2 A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú 

adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési 

hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási 

maradványának igénybevételével történik. 

 

 

3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a 

következők szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 

fennálló kötelezettségeit nincsenek. 

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 

ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet 

tartalmazza.      

(3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait nincsenek.      

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 

beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásai nincsenek. 

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a költségvetés nem 

tartalmaz. 

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati 

megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak 

létszámát költségvetési szervenként a 9.1.…..9.n., mellékletek szerint határozza 

meg. 

(8) Az Önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg. 

 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a 

gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel 

kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem 

haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek 

fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások 

előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat3. 

                                           
2 A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási 

törvény 10. §-ban foglalt előírásokat! 

3  Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni. 
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(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 

tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti 

kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a 

költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 4.  

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon 

köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa 

lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén 

is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig5 

az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet 

esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-

testület gyakorolja. 

 

5. § Az előirányzatok módosítása 

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosításról a  Képviselő-testület dönt. 

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a 

kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles 

beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott 

hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható. 

 (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi 

költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget 

von maga után. 

 

6. § A gazdálkodás szabályai 

 (1) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és 

az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden 

esetben  rendelkezik. 

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 

működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 

szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, 

illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a 

felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 

                                           
4 Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve 

rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti. 
5 Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor. 
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(3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-

módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész 

nyilvántartást vezetni. 

 

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 

keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és 

továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős. 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 

 

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

 

 

 

 

 

Luterán András               Dr. Lerch Ernő Ottó jegyző távollétében és megbízásából:             

polgármester 

 

 
 Dr. Szunyog Szabolcs 

 kirendeltség-vezető
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 

Felsődobsza Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 

1. § A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki. 

 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: 

69 755 E Ft Költségvetési bevétellel 
69 755 E Ft Költségvetési kiadással 

0 E Ft 
0 E Ft 
0 E Ft 

Költségvetési egyenleggel1 
- ebből  működési (hiány,többlet) 
             felhalmozási (hiány,többlet) 

állapítja meg. 
 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá 
a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján 
határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti 
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű 
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző 
év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, 
továbbá (a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő 
átcsoportosítását, értékpapír értékesítését, stb.) rendeli el. 

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó 
fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány 

                                           
1 A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) 

kell bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény. 
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hozzájárulása szükséges.2 A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú 
adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési 
hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási 
maradványának igénybevételével történik. 

 

 

3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a 
következők szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 
fennálló kötelezettségeit nincsenek. 

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet 
tartalmazza.      

(3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait nincsenek.      

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásai nincsenek. 

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a költségvetés nem 
tartalmaz. 

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati 
megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak 
létszámát költségvetési szervenként a 9.1.…..9.n., mellékletek szerint határozza 
meg. 

(8) Az Önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg. 

 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a 
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel 
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem 
haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek 
fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások 
előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat3. 

                                           
2
 A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási 
törvény 10. §-ban foglalt előírásokat! 

3 
 Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni. 
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(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti 
kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a 
költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 4.  

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon 
köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa 
lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén 
is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig5 
az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet 
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-
testület gyakorolja. 

 

5. § Az előirányzatok módosítása 

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a  Képviselő-testület dönt. 

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a 
kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles 
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott 
hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható. 

 (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi 
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget 
von maga után. 

 

6. § A gazdálkodás szabályai 

 (1) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és 
az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden 
esetben  rendelkezik. 

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, 
illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a 
felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 

                                           
4 

Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve 
rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti. 

5 Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor. 
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(3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-
módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész 
nyilvántartást vezetni. 

 

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és 
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős. 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 

 

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

 

 

 

 

 

Luterán András               Dr. Lerch Ernő Ottó jegyző távollétében és megbízásából:             
polgármester 

 
 
 Dr. Szunyog Szabolcs 
 kirendeltség-vezető
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 FELSŐDOBSZA ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2016. (III.23.) önkormányzati rendelete 
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

 
Felsődobsza Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást  

173 086 E Ft Költségvetési bevétellel 

  

171 810 E Ft Költségvetési kiadással 
 

1 276 E Ft helyesbített maradvánnyal 
hagyja jóvá. 

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati 
szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

 (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 
mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

2. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja 
jóvá.  

 

3. § 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési 
maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje 
figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 
maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 
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4. § 

(1) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a 
költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban 
értesítse. 

 

 

5. § 

 

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

 

 

 

 
  
  

Luterán András                          Dr. Lerch Ernő Ottó jegyző távollétében és megbízásából: 
  polgármester 
 
 
 
 
 
  
 Dr. Szunyogh Szabolcs 
 kirendeltség-vezető 
 
 



Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2016.(III. 23.) önkormányzati rendelete 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 13/2015.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
biztosított feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 62. § (1) - (2) bekezdéseiben, a 92. § (1) - (2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a 
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő 
térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
Az Önkormányzat a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 13/2015.(X.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 6.§ (3) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(3) A szociális alapellátás keretében biztosított étkeztetést az Önkormányzat az Abaújszántói 
Gondozási Központ útján biztosítja. 

2. § 
 

A rendelet 6.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(7) A szociális étkezést igénybe vevő személyi térítési díját, az igénylő jövedelmi viszonyai alapján, az 
intézmény vezetője állapítja meg, aki egyben gondoskodik a jogosultsági feltételek évenkénti 
felülvizsgálatáról, valamint a személyi térítési díj változásának közléséről és a térítési díj beszedéséről 
is. 

3. § 

A rendelet 6.§ -a a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megtartásával az  alábbi  

bekezdésekkel egészül ki: 

(8) Az intézményi térítési díj legmagasabb összege 465,- Ft/ellátott/ellátási nap. 

(9) Az önkormányzat ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki súlyos és halmozott 
fogyatékossággal született. 

4. § 

Hatályát veszti a Rendelet 2. sz. melléklete. 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Luterán András  Dr. Lerch Ernő Ottó jegyző távollétében és megbízásából: 

 polgármester 

           

         dr. Szunyogh Szabolcs 

            kirendeltség-vezető 



Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény  35.§-ában,  a  39.§  (2)  és  (5)  bekezdésében,  88.§  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
alapján,  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  19.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

A  települési  hulladékkal  kapcsolatos  közszolgáltatás  ellátásáról  szóló  1/2014.  (I.  31.)
önkormányzati rendelet 3.§ (1) – (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) Felsődobsza Község Önkormányzata a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására
és  kezelésére akként,  hogy a felsorolt  tevékenységek ellátásáról  –  ideiglenesen – a  Tiszabábolna
Regionális Hulladék Közszolgáltató Kft. (3465 Tiszabábolna, Fő út 113.) útján gondoskodik.

(2)  Az  ideiglenes  ellátás  időtartama  az  új  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  szerződés
megkötéséig, de legfeljebb 2016. december 31-ig tart.

2.§

A rendelet 7.§ (2)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(2)  Az  önkormányzat  együttműködik  az  NHKV Nemzeti  Hulladékgazdálkodási  Koordináló  és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

(3) Az önkormányzat jelen rendeleti szabályozással is elősegíti az Országos Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Tervben foglaltak végrehajtását.

3.§

Hatályát veszti a rendelet 14.§-a.

4.§

Hatályát veszti a rendelet 21. § -a.

5.§

A Rendelet 23. § -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
(3)  A hulladékgazdálkodással  kapcsolatos  kötelezettségek  megsértésének jogkövetkezményeiről,

magasabb szintű jogszabály rendelkezik.
6.§
Hatályát veszti a rendelet 24. § -a.
7.§
Hatályát veszti a rendelet 25. § -a.
8.§
(1) Hatályát veszti a rendelet 1. melléklete.
(2) Hatályát veszti a rendelet 2. melléklete.
(3) Hatályát veszti a rendelet 3. melléklete.
9. §
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(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

             Luterán András          dr. Lerch Ernő  jegyző távollétében és megbízásából:
              polgármester                                                                          

            dr. Szunyogh Szabolcs
                                                                                                             kirendeltség-vezető

Kihirdetve: 2016. június 29.

dr. Szunyogh Szabolcs
  kirendeltség-vezető
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VIII.8.) önkormányzati rendelete
Felsődobsza Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Felsődobsza Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  Magyarország alaptörvényének 32.  cikk
(1)  bekezdés  a)  és  d)  pontja,  valamint  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. tv..  53.  § bekezdésében,  a  nemzetiségek jogairól  szóló 2011.  évi  CLXXIX. 10.§ (6)
bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

Felsődobsza Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.26.)
önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Luterán Andás                                                        Dr. Lerch Ernő Ottó
             polgármester                                                                      jegyző    

Kihirdetve: 2016. augusztus 8. napján.    

                                   ……………………..
                                   Dr. Lerch Ernő Ottó
                                               jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret

1.sz. melléklet 30 KB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(VIII.15.) önkormányzati rendelete
Felsődobsza Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Felsődobsza Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  Magyarország alaptörvényének 32.  cikk
(1)  bekezdés  a)  és  d)  pontja,  valamint  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. tv..  53.  § bekezdésében,  a  nemzetiségek jogairól  szóló 2011.  évi  CLXXIX. 10.§ (6)
bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

Felsődobsza Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.26.)
önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

2. §

Ez  a  rendelet  kihirdetése  napját  követő  napon  lép  hatályba,  és  hatálybalépésével  egyidejűleg
hatályát  veszti Felsődobsza Község Önkormányzatának a Szervezeti  és Működési  Szabályzatának
módosításáról szóló 7/2016. (VIII.8.) önkormányzati rendelete.

Luterán András                                                        Dr. Lerch Ernő Ottó
             polgármester                                                                      jegyző    

Kihirdetve: 2016. augusztus 15. napján.    

                                   ……………………..
                                   Dr. Lerch Ernő Ottó
                                               jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret

1.sz. melléklet 28.5 KB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(VIII.15.) önkormányzati rendelete
Az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról

Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  tv.  13.  §  (1)  bekezdés  8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1)A rendelet hatálya kiterjed az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Bárczay Gábor
Általános Iskolában biztosított gyermekétkeztetésre, valamint a Felsődobsza Község Önkormányzata
által fenntartott Felsődobszai Napköziotthonos Óvodában a gyermekétkeztetést igénybe vevőkre.

(2)Az  önkormányzat,  és  az  önkormányzat  által  fenntartott  közintézmények  alkalmazottaira,  
választott tisztségviselőire.

2. §

Felsődobsza Község Önkormányzata a fenntartásában működő főzőkonyhán keresztül biztosítja a
településen az 1. § -ban meghatározott intézményekben a gyermekétkeztetést, és egyéb vendéglátást.

3. §
Az önkormányzat az étkeztetést biztosító intézményben alkalmazott nyersanyagnormákat, valamint

az étkeztetésre vonatkozó intézményi térítési díjakat a következők szerint állapítja meg.:
Tízórai

nyersanyagnorma
(Ft/fő/nap)  áfa
nélkül

Ebéd
nyersanyagnorma
(Ft/fő/nap)  áfa
nélkül

Uzsonna
nyersanyagnorma
(Ft/fő/nap)  áfa
nélkül

Nyersanyagnorma
összesen

Óvoda            70,-Ft        180,-Ft        55,-Ft         305,-Ft
Általános

iskola
           75,-Ft        260,-Ft        65,-Ft         400,-Ft

Munkavállalók
étkeztetése (napi
1x)

       350,-Ft
        350,-Ft

Vendégebéd       350,-Ft         350,-Ft
4. §
Ez a rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba.

Luterán András                                                                                              Dr. Lerch Ernő Ottó
 polgármester                                                                                                             jegyző

Kihirdetve: 2016.augusztus 15.

Dr. Lerch Ernő Ottó
jegyző
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 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:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Felsődobsza község közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre,
védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-
egészségügyi ellátásra.

Az alapellátás körzetei

2. § Felsődobsza község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi vegyes körzetet
alkot Hernádkércs, Nagykinizs és Szentistvánbaksa községekkel. A körzet székhelye: 3846
Hernádkércs, Kossuth utca 72.

3. § Felsődobsza község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi ügyeleti ellátást
biztosít Szikszó, Abaújlak, Abaújszolnok, Alsóvadász, Aszaló, Felsővadász, Gadna, Gagybátor,
Gagyvendégi, Halmaj, Hernádkércs, Homrogd, Kázsmárk, Kiskinizs, Kupa, Léh, Monaj,
Nagykinizs, Nyésta, Rásonysápberencs, Selyeb, Szentistvánbaksa községekkel. A körzet székhelye:
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

4. § Felsődobsza község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási
vegyes körzetet alkot Halmaj, Hernádkércs, Kázsmárk, Kiskinizs, Nagykinizs és Szentistvánbaksa
községekkel. A fogorvosi körzet székhelye: 3842 Halmaj, Kossuth utca 1.

5. §  Felsődobsza Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot
Hernádkércs, Nagykinizs és Szentistvánbaksa községekkel. A körzet székhelye: 3846 Hernádkércs, 
Kossuth utca 72.

6. § Az iskola-egészségügyi ellátás a Bárczay Gábor Általános Iskola (3847 Felsődobsza, Petőfi u.
39.) és a Felsődobszai Napköziotthonos Óvoda (3847 Felsődobsza, Kossuth út 3.) tekintetében az
iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll Felsődobsza Község Önkormányzatának teljes
közigazgatási területére vonatkozóan, melyet a Felsődobsza, Petőfi u. 15. sz. alatti Tanácsadóban
biztosítanak.
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Záró rendelkezések

8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
      (2) Hatályát veszti Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
            egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 6/2002.(XII.10.) 
            önkormányzati rendelete.

Luterán András                                                Dr. Lerch Ernő Ottó
   polgármester                                                            jegyző
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelete
a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Felsődobsza  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  26.  és  45.  §-aiban  kapott  felhatalmazás  alapján,  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
a következőket rendeli el:

1.    §     (1)  Az  Önkormányzat,  a  rendelkezésére  álló  keret  mértékéig,  térítésmentesen
szociális célú tüzelőanyag támogatást biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki a
jelen Rendelet hatályba lépése idején Felsődobsza község közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen igazolt lakcímén él, és megfelel az e Rendeletben
meghatározott egyéb feltételeknek.

(2) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható
meg,  függetlenül  a  lakásban  élő  személyek  és  a  háztartások  számától.  Amennyiben  egy
ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

2.    §     (1)  Térítésmentesen  szociális  célú  tüzelőanyag  támogatásra  jogosult  az  alábbi
feltételek egyidejű fennállása estén az a kérelmező, aki:

a)  a  szociális  célú tüzelőanyag igénylésére vonatkozó kérelmét  az e  Rendeletben
meghatározottak  szerint  határidőben  benyújtja  Felsődobsza  Község
Önkormányzatának Képviselő-testületéhez,

b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyszemélyes
háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
450 %-át, és

c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
            (2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki a

szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény szerint:
            a) aktív korúak ellátására
            b) időskorúak ellátására
            c) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult.
            d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
                törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
            e) a 75. életévét betöltött nyugdíjasokat

             (3)  Szociális célú tüzelőanyag támogatás rendkívüli élethelyzetére tekintettel
              méltányosságból is  megállapítható.

(4)  A  szociális  célú  tűzifa  igénylésére  irányuló  kérelmeket  az  e  Rendelet  1.  számú
mellékletében meghatározottak szerint  az erre a  célra rendszeresített  formanyomtatványon
kell benyújtani.

(5) A kérelmek benyújtási határideje: 2016. december hó 31. nap. A határidő elmulasztása
jogvesztő.

(6)  A  kérelmek  formanyomtatványa  átvehető  az  Abaújszántói  Közös  Önkormányzati
Hivatal Felsődobszai Kirendeltségén (3847 Felsődobsza, Kossuth utca 6.), és azokat kitöltve
ugyanoda kell visszajuttatni.

(7)  Nem  igényelhető  a  támogatás  az  üresen  álló,  nem  lakott  ingatlanra,  amelyben
életvitelszerűen senki sem él.

(8) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
környezettanulmány végezhető.

(9) Az a személy, aki a támogatásra való jogosultság érdekében valótlan adatokat ad meg,
két évre kizárásra kerül a szociális tüzelőanyag juttatásból.
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(10) Az egy személynek, vagy családnak adható tüzelőanyag mennyisége maximum 1 m3

lehet.

3. §    (1) Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogosultságról határozattal dönt.

(2)    A tüzelőanyag átvételét a jogosult aláírásával igazolja.

4. §    (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba.                                                                                   (2) Felsődobsza Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 12/2015. (X. 31.)
önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Luterán András                                                                                          Dr. Lerch Ernő Ottó
 polgármester                                                                                                       jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret

1.sz. melléklet 32 KB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(XII.5.) önkormányzati rendelete
a közkifolyók használatának rendjéről

Felsődobsza  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX  13.  §  (1)  bekezdés  11)  pontjában  meghatározott
feladatkörében  eljárva,  figyelembe  véve  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény,  a
víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi  CCIX.  törvény  egyes  rendeleteinek  végrehajtásáról  szóló  58/2013.  (II.27.)  Kormányrendelet
előírásait a következőket rendeli el:

1.  §  A  rendelet  hatálya  Felsődobsza  község  közigazgatási  területén  kiterjed  mindazokra  a
fogyasztókra, akik a közüzemi vízellátást közkifolyókról veszik igénybe.

2.  §  (1)  A  közkifolyók  vizét  –  háztartási  szükséglet  céljára  –  rendszeresen  igénybe  vehetik  a
közműves  vízellátásba  be  nem  kötött  ingatlanok  lakói,  vagy  azok  a  lakók,  akiket  a  közműves
vízellátásból a szolgáltató kikötött.

(2)  A  közkifolyókról  csak  szabad  kifolyással  lehet  vizet  vételezni,  a  közkifolyókra  toldalék,
gumicső felszerelése tilos.

(3) A közkifolyókról vizet öntözésre, gépjárműmosásra, mezőgazdasági célokra használni tilos.
(4) Az ivóvíz-szolgáltató és a polgármester hozzájárulása szükséges a közkifolyókon kifolyó víz,

nem háztartási vízszükséglet kielégítésére céljára, illetőleg a víznek a közterületen lévő tűzcsapról
nem tűzoltási célra történő igénybe vételéhez.

(5)  A  (4)  bekezdés  szerinti  vízfogyasztás  utáni  díjat  átalánnyal  kell  megállapítani,  amit  az
önkormányzat házipénztárába kell befizetni.

(6) Amennyiben a közkifolyók nem ivóvíz szükséglet  kielégítése céljára történő igénybe vétele
nem  a  (4)  bekezdésben  meghatározott  módon  történik,  abban  az  esetben  a  vízi-közműből
jogosulatlanul igénybe vett ivóvíz illegális vételezése történik.

(7)  A  tűzcsapról,  közkútról  ideiglenes  rácsatlakozással  illegálisan  vételezett  vízmennyiség
ellenértékét – amennyiben a jogtalanul igénybe vett vízmennyiség nem határozatható meg – 10 m3

vízmennyiség alapul vételével, az aktuális vízdíj 5-szörös  értékével kell meghatározni.
3. §(1) A településen lakóhellyel rendelkező személyek, akiknek a használatában lévő lakáscélú

ingatlanára nincs bevezetve a vezetékes ivóvíz, vagy a közműves vízellátásból a szolgáltató kikötötte
(a  továbbiakban:  a  közkifolyó  használatában  érdekelt  fogyasztó)  az  önkormányzat  részére  a
közkifolyó használatáért vízdíjat kötelesek fizetni.

 (3) A közkifolyó használatában érdekelt fogyasztók körét az önkormányzat állapítja meg és erről
nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban az a személy kerül rögzítésre, akinek lakóhelye legfeljebb
300  m-es  körzetén  belül  a  közműves  ivóvízfogyasztásra  módot  nyújtó  közkifolyó  található  és
megfelel a 2. § (1) bekezdésében foglalt feltétel valamelyikének.

4.  §  (1)  A közkifolyó használatában  érdekelt  fogyasztó  az  1.  függelék szerinti  nyomtatványon
köteles  nyilatkozni  a  közkifolyó  használatáról  és  a  vízfogyasztás  díjának  fizetési  módjáról.  A
nyilatkozat  megtagadása  nem  akadálya  a  közkifolyó  használati  vízdíj  fizetési  kötelezettség
keletkezésének.

5.  §  (1)  A  közkifolyókról  fogyasztott  víz  díját  –  a  közkifolyó  használatában  fogyasztó  –  az
önkormányzat felé, háztartásonként 30 liter/fő/nap vízátalány figyelembe vételével tartoznak fizetni.

(2)  A közkifolyó használati  vízdíj  egységára megegyezik az ivóvíz-szolgáltató által  a lakossági
fogyasztók részére számázott mindenkori egységárra.

(3) A közkifolyó használati vízdíj havi összegét minden hónap 5. napjáig kell az önkormányzat
által kibocsátott számla alapján az önkormányzat javára megfizetni.

 (4) Amennyiben a fogyasztó a befizetési kötelezettségének önként nem tesz eleget, úgy 15 napon
belül a jegyző felhívja a fogyasztó figyelmét a díjfizetési kötelezettségének teljesítésére.

(5)  Ha  a  fogyasztó  a  befizetési  kötelezettségének  a  felszólítás  után  sem tesz  eleget,  a  jegyző
gondoskodik a díjhátralék adók módjára történő behajtásáról.

6.  §  Az  önkormányzat  a  közkifolyó  használati  vízdíj  megfizetését  ingatlanonként  vizsgálja.  A
megfizetni  elmulasztott  vízdíjból  keletkezett  hátralék  megfizetésére  az  ingatlan  tulajdonosa  és
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bejelentett lakosa(i) egyetemlegesen kötelesek.
7. § Mentes a közkifolyó használati vízdíj megfizetése alól, akinek az ingatlanán belül a vízellátás

működő  házi  vízművel  biztosított.  Házi  vízi  közműnek  csak  az  igazoltan  egészséges  ivóvíz
előállítására alkalmas közművek tekinthetők.

8. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

Luterán András                                                                                             Dr. Lerch Ernő Ottó
  polgármester                                                                                                        jegyző

Kihirdetve:
Felsődobsza, 2016. december 5.

Dr. Lerch Ernő Ottó
          jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret

1.sz. függelék 27 KB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016.(XII.29.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény  88.§  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  19.  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének a kikérésével a
következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma

1.§(1)  Felsődobsza  Község  Önkormányzata  az  önkormányzati  hulladékgazdálkodási
közfeladatának tartalma:

a) a közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak rendeletben történő szabályozása;
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása és a közszolgáltatási szerződés megkötése a

Hernád  Völgye  és  Térsége  Szilárdhulladék-kezelési  Önkormányzati  Társulás  (a  továbbiakban
Társulás) (3860 Encs, Petőfi út 75.) útján.

(2)  A  hulladékgazdálkodási  közszolgáltató  kiválasztására  és  a  közszolgáltatási  szerződés
megkötésére  a  képviselő-testület  72/2016.  (IX.27.)  határozata  alapján  a  Társulás  rendelkezik
átruházott hatáskörrel.

(3)  A település  közigazgatási  területén lévő  valamennyi  ingatlanhasználó  köteles  az  ingatlanán
keletkező  hulladék  gyűjtéséről,  szállításáról  és  ártalommentes  elhelyezéséről  az  e  rendeletben
meghatározott módon gondoskodni.

(4)  A  közszolgáltatásra  vonatkozó  szerződés  a  közszolgáltató  és  az  ingatlanhasználó  között  a
közszolgáltató rendelkezésre állásával jön létre.

2. A közszolgáltatási terület határa

2.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Felsődobsza közigazgatási területére terjed ki.

3. A közszolgáltató, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenysége,
továbbá az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya

3.§  (1)  A  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást  2017.  január  1-től  a  kizárólag  önkormányzati
tulajdonban álló Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (Székhelye: 3916 Bodrogkeresztúr 0172/38) (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi.

(2) A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenysége:
a)  a  települési  hulladék  közszolgáltató  által  rendszeresített  hulladékgyűjtő  edényben,  vagy

hulladékgyűjtő zsákban állandó járat szerinti gyűjtésére;
b) az elkülönítetten gyűjtött hulladék erre a célra szolgáló gyűjtőedényben állandó járat szerinti, és

hulladékgyűjtő szigetről történő gyűjtésére;
c) a lomhulladék évente egyszeri gyűjtésére;
d) a veszélyes és nem veszélyes, települési hulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő

hulladék hulladékgyűjtő udvarban történő átvételére;
e) átrakóállomás és hulladékgyűjtő udvar üzemeltetésére;
f) települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék, lomhulladék, veszélyes és nem veszélyes,
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kommunális  és  elkülönítetten  gyűjtött  hulladéktól  eltérő  hulladék  hulladékgazdálkodási
létesítménybe történő szállítására;

g)  települési  hulladék,  elkülönítetten  gyűjtött  hulladék,  lomhulladék  kezelésére,  előkezelésére,
ártalmatlanítás céljára történő átadására;

terjed ki.
(3)  A  közszolgáltató  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  tevékenységét  a  Bodrogkeresztúri

Regionális  Hulladékkezelő  Központ  elnevezésű  hulladékkezelő  létesítményt  üzemeltető  MENTO
Környezetkultúra Kft. (3527. Miskolc, Besenyői u. 26.), mint alvállalkozó bevonásával végzi.

(4) Az alvállalkozó hulladékgazdálkodási tevékenysége, hulladékkezelői tevékenységre terjed ki.
(5) Az alvállalkozó által végzett tevékenységek, a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

27%.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

4.§  (1)  A  hulladékszállítás  egészségügyi  miniszter  által  16/2002.  (IV.  10.)  EüM  rendeletben
részletesen szabályozottak szerint a kis-és nagyvárosias, illetve a kertvárosias és a falusias lakóterület
alapján, mely az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet ismérveit szem előtt tartva történik heti egy alkalommal 6.00 és 22.00 óra között.

(2) Amennyiben a hulladékszállítás napja munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjának
változásáról a változást megelőzően 8 nappal a közszolgáltató saját honlapján tesz közzé felhívást,
illetve az önkormányzat felé jelzi a változás tényét, aki a helyben szokásos módon tájékoztatja az
ingatlanhasználókat.

(3)  Amennyiben  a  járattervben  változás  történik,  úgy  a  közszolgáltató  köteles  a  szolgáltatást
igénybe vevőket a változást megelőző 8 napon belül a (2) bekezdésben foglalt módon értesíteni.

5.§ (1) Az ingatlanhasználó a háztartási szilárd hulladékot tároló edényt – ürítés illetőleg elszállítás
céljából – köteles az útpadkára, illetve az úttest mellett közvetlenül elhelyezkedő járdára kitenni és
ezzel az eseti szolgáltatás igénybevételét kezdeményezni. Amennyiben az ingatlan előtti közterületen
külső körülmények alapján nem lehetséges a hulladékgyűjtő edény előbbiek szerinti elhelyezése a
települési  önkormányzat  írásban  kezdeményezi  a  közszolgáltató  felé,  hogy  a  közszolgáltató
települési hulladékgyűjtő járműve a közlekedésére alkalmas úttól legfeljebb 10 méterre vegye át
ezen a helyeken a hulladékot.

(2) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, lom, hulladék nem akadályozhatja a jármű- és
gyalogosforgalmat, a hulladék elhelyezése, illetve kihelyezése nem járhat baleset- vagy károkozás
veszélyének előidézésével.

(3)  Tilos  kihelyezett  gyűjtőedények  környékét,  megközelítési  útvonalát  tárgyak  elhelyezésével,
vagy parkoló gépjárművekkel olyan módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a közszolgáltató által
történő ürítését akadályozza.

(4)  A  hulladék  elszállítása  céljából  kihelyezett  gyűjtőedény  fedelének  –  a  közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie.

6.§ (1)  A hulladékot a  gyűjtőedényben úgy kell  elhelyezni,  hogy az az edény mozgatásakor és
ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(2)  Ha  a  gyűjtőedényben  olyan  nedves  hulladékot  helyeznek  el,  amely  az  edényben
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt
az edényt nem lehet  kiüríteni,  az ingatlanhasználó a  közszolgáltató felhívására köteles az  edényt
üríthetővé, és használhatóvá tenni.

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, égő, parázsló, tűz- és robbanásveszélyes anyagot,
állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző
személyek  vagy  más  személyek  életét,  testi  épségét,  egészségét,  begyűjtése  során  a  gépjármű
műszaki  berendezésében  rongálódást  idézhet  elő,  vagy  a  hasznosítás,  ártalmatlanítás  során
veszélyeztetheti a környezet vagy a kezelő létesítmények műszaki berendezéseit.

7.§ (1) A települési hulladék átadása az ingatlanhasználó saját tulajdonában lévő, a közszolgáltató
által üzemeltetett speciális hulladékszállító járműhöz alkalmazható szabványos, megfelelő minőségű
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a. 60 literes MSZ EN 840-1
b. 80 literes MSZ EN 840-1
c. 120 literes MSZ EN 840-1
d. 1100 literes MSZ EN 840-2

a közszolgáltató  egyedi  jelölésével  ellátott  hulladékgyűjtő edényzet  igénybevételével,  továbbá a
közszolgáltató  egyedi  jelölésével  ellátott  és  a  közszolgáltató  vagy  megbízottja  által  értékesített
gyűjtőzsák igénybevételével történik. Utóbbi esetében az ingatlanhasználó köteles gondoskodni arról,
hogy megakadályozza a szóródást, a rovarok és rágcsálók elszaporodását, valamint, hogy illetéktelen
személyek vagy állatok hozzáférését.

(2) Az MSZ EN 840-1 szabványú 80 literes űrtartalmú edény használata akkor lehetséges, ha annak
saját  költségen  való  beszerzését  az  ingatlanhasználó  a  közszolgáltató  felé  a  számlamásolat
benyújtásával  igazolja  és  az  a  közszolgáltató  szállítóeszközéhez  rendszeresített  gyűjtőedény
kritériumainak teljes mértékben megfelel (gépi ürítésre alkalmas, beöntési mérete megegyezik a 120
literes hulladékgyűjtő edény méreteivel).

(3) Az MSZ EN 840-1 szabványú 60 literes edény használatára a 385/2014 (XII.31) Korm. r. 7.§
(1a)  bekezdés  b)  pontja  alapján  a  lakóingatlant  egyedül  és  életvitelszerűen  használó  természetes
személy ingatlanhasználó jogosult, valamint azon kétfős háztartás, ahol az egyik fő a 70. életévét
betöltötte.

(4) Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) települési hulladék átadása megfelelő minőségű 120 literes
zsák igénybevételével történik.

(5) Az adott ingatlanhoz tartozó, települési hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edényzet
ürítésének a tényét a gyűjtőedényen elhelyezett egyedi azonosító jel alapján ürítéskor a szolgáltató
elektronikusan rögzítheti.

(6)  Az  egyedi  jelöléssel  ellátott  hulladékgyűjtő  zsák  a  közszolgáltatási  körbe  tartozó  hulladék
kihelyezésére  irányadó  szabályoknak  megfelelően  alkalmazható,  amennyiben  az  ingatlanon
keletkezett  hulladék  mennyisége  időszakosan,  illetve  alkalmilag  meghaladja  a  rendszeresített
gyűjtőedény űrtartalmát.

(7) A rendszeresen keletkező többlethulladék szabványos edényzetben történő elszállítására ( 2.
gyűjtőedény) az ingatlan használója külön megállapodást köteles kötni a közszolgáltatóval. A külön
megállapodás hiányában a szolgáltató nem köteles a többlethulladékot tartalmazó edényt kiüríteni.

(8)  A  társasházak,  többlakásos  épületek,  gazdálkodó  egységek,  szervezetek,  intézmények  a
szolgáltatás igénybevételére külön megállapodást kötelesek kötni az általuk megjelölt darabszámú és
űrtartalmú edényzet ürítésére a közszolgáltatóval. A külön megállapodás hiányában a szolgáltató nem
köteles a kihelyezett hulladékot elszállítani.

8.§ (1) A hulladékgyűjtő edényt – a közterületen engedéllyel tárolt gyűjtőedények kivételével - a
hulladék elszállítását követően a közterületről el kell távolítani és az ingatlanon belül kell tartani.

(2)  A  szállítási  napokon  kívül  csak  a  szelektív  szigetek  hulladékgyűjtői  és  az  udvarral  nem
rendelkező társasházak 1100 literes konténerei tárolhatóak közterületen. 

(3)  A  műemléki  környezetben  és  műemléki  jellegű  területen  a  hulladékgyűjtő  edényt  az
ingatlanhasználónak  úgy  kell  elhelyezni,  hogy  közterületről  ne  legyen  látható.  A  közszolgáltató
települési  hulladékgyűjtő  járata  a  települési  önkormányzattal  egyeztetett  nyilvántartás  alapján  a
műemléki  környezetben  található  hulladékgyűjtő  edényeket  az  ingatlanhasználó  jelen  rendelet
mellékletében  meghatározott  ingatlanok  kapcsán  a  mellékletben  az  ingatlanokhoz  hozzárendelt
időintervallumok  között  kell,  hogy  kihelyezze  közterületre.  Az  ürítés  időpontja  után  az
ingatlantulajdonosok  gondoskodnak  a  gyűjtőedény  ingatlanon  belüli  elhelyezéséről.  A  műemléki
környezetben  található  érintett  ingatlanokról  és  a  hulladékgyűjtő  edényekről  az  önkormányzat
nyilvántartást készít, és a közszolgáltatóval egyezteti a járattervbe igazítva az ürítési időpontokat.

(4) Balesetveszélyes (éles, csorbult, törött), nem szabványos és fedetlen gyűjtőedények használata
tilos.

5. Lomtalanítás

9.§  (1)  A  lomhulladék  gyűjtéséről,  elszállításáról,  hasznosításáról  és  ártalmatlanításáról  a
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közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében – külön díj
felszámítása nélkül – gondoskodik.

(2)  A közszolgáltató  a  lakosságot  az  önkormányzat  közreműködésével  a  lomtalanítás  végzését
megelőző  15  nappal  korábban  a  helyben  szokásos  módon  közzétett  hirdetmény  útján,  illetve  a
Közszolgáltató honlapján értesíti a lomtalanítás időpontjáról.

(3)  A  közszolgáltatás  keretében  a  közszolgáltató  kizárólag  a  lakosságnál,  a  háztartásokban
képződött,  de  a  rendszeres  hulladékszállításra  használatos  gyűjtőedényekben  el  nem  helyezhető
nagydarabos, lom hulladékot szállítja el. A lomtalanítási szolgáltatás keretén belül azon nagytömegű
hulladékokat,  amelyek  az  erre  rendszeresített  szállítójárműre  gépi  vagy  két  rakodómunkás
kapacitásához mérten nem felrakhatók a közszolgáltató nem köteles elszállítani.

(4) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) építési és bontási hulladék;
b) gumiabroncs hulladék;
c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;
d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;
e) veszélyes hulladék;
f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;
g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém;
h) kerti biohulladék.
(5)  Az  ingatlanhasználó  a  lomhulladékot  elszállítás  céljából  az  ingatlana  előtti  közterületre

helyezheti  ki  a  közszolgáltató  által  hirdetményben  és  az  önkormányzat  honlapján  előzetesen
megjelölt időpontban.

(6) Az elszállítandó lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos
forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és
a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

6. Üdülőterületekre vonatkozó szabályok

10.§ (1) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében a közszolgáltatás minden év április 1-től
szeptember 30-ig biztosított.

(2)  Ha  az  ingatlanhasználó  az  üdülőingatlanát  életvitelszerűen  és  állandó  jelleggel  lakásként
használja/hasznosítja, úgy a járattervben szereplő közútról meg nem közelíthető ingatlan esetében az
(1)  bekezdésében  megjelölt  időszakon  kívül  hulladékát  a  közszolgáltató  által  rendszeresített
hulladékgyűjtő  zsákban  kell,  hogy  gyűjtse  és  azt  a  közszolgáltató  által  kijelölt  legközelebbi
hulladékgyűjtő  ponton  kell,  hogy  elhelyezze.  Egyéb  esetben  a  szolgáltatás  igénybevételére  az
állandóan lakott ingatlanokra vonatkozó szabályok alkalmazásával kerül sor.

7. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

11.§ (1) A közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmának megfelelően a
közszolgáltatásról gondoskodni.

(2) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:
a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a

szállítást  végző személyek életében,  testi  épségében,  egészségében, továbbá a begyűjtő járműben
vagy  berendezésében  kárt  okozhat,  vagy  a  hasznosítás,  illetve  kezelés  során  veszélyeztetheti  a
környezetet,

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

c) a települési hulladékot nem a rendeletben megengedett módon helyezték el, illetve a gyűjtőedény
a közszolgáltató számára nem hozzáférhető,

d) nem a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben került kihelyezésre,
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e) a kihelyezett gyűjtőedényben található hulladék oly mértékben tömörített, hogy a közszolgáltató
által alkalmazott gépi ürítési módszerrel nem üríthető,

f)  a  kihelyezett  gyűjtőedény túltöltött,  ezért  fedele  nem lecsukható,  és  a  gyűjtőedény ürítése  a
környezet szennyezése, hulladék szóródása nélkül nem lehetséges,

g)  a  gyűjtőedényzet  mellett  elhelyezett  bármilyen  többlethulladék  nem  a  közszolgáltató  által
rendszeresített,  általa vagy megbízottja által forgalmazott, egyedi jelöléssel ellátott,  rendszeresített
hulladékgyűjtő zsákban kerül kihelyezésre,

h) a hulladék a gyűjtőedénybe befagyott.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti okból a kiürítés megtagadására kerül sor, erről a tényről – az ok

megjelölésével - a közszolgáltató 8 napon belül köteles értesíteni az ingatlan használót.
12.§ (1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal

végezni.
(2)  A gyűjtőedényben szándékosan,  vagy súlyos  gondatlansággal  okozott  kárt  a  közszolgáltató

köteles megtéríteni a polgári jog szabályai szerint.
13.§ (1)  A közszolgáltató a  közszolgáltatás  során köteles a  közterület  tisztaságát  megőrizni,  az

ürítéskor a gyűjtőedényből, vagy a szállítás során kihullott hulladékot késedelem nélkül, azonnal és
maradéktalanul feltakarítani.

(2) Amennyiben a szállítás közben a szállítási útvonal a közszolgáltató hibájából beszennyeződik,
úgy a közszolgáltató azt köteles megszüntetni, a további szennyeződést megakadályozni.

8. Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt

14.§  A  teljesített  közszolgáltatás  ellenértékeként  a  megállapított  közszolgáltatási  díjat  a
közszolgáltatás  igénybevételére  kötelezett  ingatlanhasználók  az  NHKV  Zrt  (a  továbbiakban:
koordináló szerv) számlája alapján a koordináló szerv részére fizetik meg.

15.§   A  közszolgáltatási  tevékenység  ellátásáért  a  koordináló  szerv  a  közszolgáltatási  díj
megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet a Közszolgáltató részére
(szolgáltatási díj).

9. Az ügyfélszolgálat

16.§ (1) A közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos
bejelentéseinek  intézése,  panaszainak  kivizsgálása,  orvoslása  és  a  közszolgáltatással  kapcsolatos
általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében ügyfélszolgálatot működtet

Szerencs, Eperjes utca 7. cím alatt, heti 37 óra időtartamban
Sárospatak, Erdélyi J. u. 18. cím alatt, heti 16 óra időtartamban
Sátoraljaújhely, Kossuth tér 14. cím alatt, heti 32 óra időtartamban.
(2)  A  közszolgáltató  az  ügyfélszolgálaton  az  ingatlanhasználó  bejelentéseinek  intézését,

panaszainak  kivizsgálását,  orvoslását  és  a  közszolgáltatással  kapcsolatos  általános
tájékoztatásnyújtást  haladéktalanul,  amennyiben ez haladéktalanul nem lehetséges  15 napon belül
teljesíti.

(3) A közszolgáltató honlapot üzemeltet és tart fenn, továbbá elektronikus levélcímet alkalmaz.
(4) A közszolgáltató nem köteles kivizsgálni és megválaszolni azokat a beadványokat, panaszokat,

amelyeket a kezdeményező személyazonosításra alkalmatlan módon nyújtott be.

10. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

17.§ (1) A hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél, vagy akinek a tevékenysége során a
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hulladék  keletkezett.  Ha  a  keletkezés  helye  nem  állapítható  meg,  ez  a  kötelezettség  azt  az
ingatlanhasználót terheli, akinek az ingatlanán a hulladék található.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni.
(3) Az ingatlanhasználó az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése során köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a megelőzés elve alapján a legkisebb mértékűre

szorítani,
b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való

átvételig  gyűjteni,  tárolni,  ennek  során  megfelelő  gondossággal  eljárni  annak  érdekében,  hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és
épített  környezetet  ne  szennyezze,  a  növény-  és  állatvilágot  ne  károsítsa,  a  közrendet  és  a
közbiztonságot ne zavarja.

18.§(1)  Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési  hulladékot a  rendeletben
feljogosított közszolgáltatónak átadni.

(2)  Ha  az  ingatlanhasználó  a  tulajdonosváltozás  vagy  egyéb  ok  folytán  a  közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon belül írásban
bejelenteni a közszolgáltatónak.

(3)  A  közterületen  szervezett  rendezvény  során  keletkezett  hulladék  tárolásáról,  szállításáról  a
rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.

(4) Amennyiben a közterület-használati hozzájárulás jogosultja a közterület-használati hozzájárulás
alapján  olyan  árusító,  szolgáltató  vagy  egyéb  tevékenységet  kíván  folytatni,  amely  hulladék
keletkezésével jár, köteles azt a közszolgáltatónak legalább 8 nappal korábban bejelenteni és vele a
közszolgáltatás igénybevételére egyedi szerződést kötni.

19.§  (1)  A  kihelyezett  gyűjtőedényekből  a  gyűjtés  megkezdése  előtt  kiszóródott  hulladék
feltakarítása, közterületről való eltávolítása a hulladékgyűjtő edényzettel rendelkező ingatlanhasználó
kötelezettsége. Gyűjtőzsák csak bekötve helyezhető ki a közterületre.

(2) A hulladék tárolására használható edényt a tulajdonos köteles tisztántartani, szükség esetén, de
évente legalább két alkalommal fertőtlenítéséről és karbantartásáról gondoskodni.

(3)  A  közszolgáltató  által  létesített  és  üzemeltetett  szelektív  hulladékgyűjtő  szigetekre  történő
hulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.

(4)  A  14.§  (2)  bekezdés  alapján  átvenni  megtagadott  hulladék  -  arra  jogosult  általi  -
elszállíttatásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(5) Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényből a hulladék elvitele, kiszórása, a közterület
szennyezése!

(6) A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége.
(7) A közszolgáltatás és lomtalanítás körébe nem tartozó bármely más hulladék (építési, bontási

törmelék stb.) ártalmatlanító helyre történő elszállításáról az ingatlanhasználónak kell gondoskodnia
jelen rendeletben és a jogszabályokban foglalt előírások betartásával.

11
11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei

20.§  (1)  A  közszolgáltatási  szerződésben  minden  esetben  rögzíteni  kell  a  hulladékról  szóló
törvényben és e rendeletben foglaltakat.

(2) A hulladékgazdálkodási  feladatokat  a közszolgáltató látja el  a közszolgáltatás ellenértékét  a
koordináló szerv számlázza ki az ingatlanhasználó felé.

(3)  A  külön  törvényben  megállapított  az  Önkormányzat  által  kötelezően  ellátandó  közfeladat
teljesítése érdekében, az Önkormányzat nevében és érdekében eljárva, a közszolgáltatási szerződést a
Társulás köti meg a szolgáltatóval.

(4)  A  közszolgáltató  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  igénybe  vételének,  illetőleg
teljesítésének lényeges feltételeiről, a feltételekben bekövetkezett változásokról, honlapján köteles az
ingatlan használóját értesíteni.

(5)  A  hulladékgazdálkodási  szerződés  tartalmazza  a  felek  megnevezését,  a  felek  jogait  és
kötelezettségét ezen belül a szolgáltatás tárgyát, a szolgáltatás idejét, rendszerességét, a szolgáltatás
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igénybevételének módját, a használható edényzet megnevezését, az ellenérték megfizetését, a fizetés
módját,  gyakoriságát,  a  késedelmes  fizetés  következményeit,  a  díjhátralék  végrehajtásának
szabályait, a panaszok jelzésének, elintézésének módját, határidejét, az egyes jogorvoslati fórumok
megnevezését.

(6)  A  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  szerződés  megkötésének  bármely  félnek  felróható
magatartása  következtében  történő  elmaradása  esetén,  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási
szerződés  a  (7)  bekezdésben  meghatározott  ráutaló  magatartással  jön  létre  az  írásos  szerződés
tartalmával egyezően.

(7)  Az  (6)  bekezdésben  szabályozott  ráutaló  magatartást  jelenti,  ha  a  közszolgáltató  a
közszolgáltatást a szállítójármű rendelkezésre tartásával felajánlja, vagy, ha az ingatlan használója a
hulladékgyűjtő  edényzetet,  vagy  hulladékgyűjtő  zsákot  a  szállítás  érdekében  kihelyezi.
Rendelkezésre állásnak minősül, ha a közszolgáltató a közszolgáltatásba bevont szállító eszközével a
településen  irányadó  járatterv  szerint  az  ingatlanhasználó  ingatlanát  érinti,  illetve  a  szolgáltatást
felajánlja. A szolgáltatás felajánlása kétségkívül megállapítható, ha bármely szomszédos ingatlan a
közszolgáltatásba már bekapcsolódott.

12.  Az  ingatlanhasználót  terhelő,  miniszteri  rendeletben  nem  szabályozott  díjfizetési
kötelezettség, és megfizetésének a rendje

21.§ (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért a koordináló szerv részére díjat
fizet.

(2) Az ingatlanhasználó közszolgáltatási  díjat  utólag,  negyedéves elszámolási  időszak szerint,  a
koordináló szerv által megküldött számla alapján egyenlíti ki.

(3) A közszolgáltatási díj  késedelmes megfizetése esetén a koordináló szerv a hatályos Ptk-ban
meghatározott (természetes személyek, illetve gazdálkodó szervezetekre nézve különböző mértékű)
késedelmi  kamatot  és  ügyviteli  költséget,  valamint  a  gazdálkodó szervezetek  esetén  végrehajtási
költségátalány megfizetését igényelheti.

(4)  A  közszolgáltatási  díjat  tartalmazó  számla  adataival  és  összegével  kapcsolatban  az
ingatlanhasználó a közszolgáltató ügyfélszolgálatain írásban kifogást terjeszthet elő. A kifogásnak a
számla  kiegyenlítésére  vonatkozó  kötelezettség  teljesítésére  halasztó  hatálya  nincs.  A  kifogást  a
koordináló szerv bírálja el és válaszolja meg.

22.§  (1)  A  (6)  bekezdésben  foglaltak  kivételével  nem  tagadhatja  meg  a  közszolgáltatási  díj
megfizetését  az,  aki  a  települési  hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit  nem, vagy csak részben
teljesíti,  feltéve,  hogy  a  közszolgáltató  a  közszolgáltatást  felajánlja,  vagy  a  közszolgáltatás
teljesítésére  rendelkezésre  áll,  vagy  a  teljesítést  igazolja.  Az  ingatlanhasználó  –  e  rendeletben
meghatározott  kivételekkel  –  akkor  is  köteles  közszolgáltatási  díjat  fizetni,  ha  a  közszolgáltató
igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgáltatás nyújtását vagy a szolgáltatás
nyújtására rendelkezésre állt.

(2)  Az  ingatlanhasználó  15  napon  belül  írásban  köteles  bejelenteni  a  közszolgáltatónak,  ha
tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy e
kötelezettsége megszűnik.

(3) Nem terheli az (2) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlanhasználót az olyan beépítetlen
ingatlan tekintetében, ahol senki sem tartózkodik és ezért ott hulladék sem keletkezik.

(4)Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt bejelentés
hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.  

(5) Ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó személye bármely okból nem
megállapítható,  az  ingatlan  használójának  az  adott  ingatlan  ingatlan-nyilvántartásba  bejegyzett
tulajdonosát/tulajdonosait kell tekinteni.

(6) Mentesül az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetése alól
a) a beépítetlen ingatlan esetében, mindaddig, amíg ott senki sem tartózkodik
b)  beépített ingatlan 28.§(1) bekezdés szerinti esetben, valamint
c) a közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettsége nem teljesítése esetén.
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13. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlanhasználó
kérésére történő szüneteltetésének esete

23.§  (1)  Legkevesebb  3  hónap  időtartamra  szüneteltethető  a  közszolgáltatás  igénybevétele,  ha
kétségkívül  megállapítható,  hogy  az  ingatlanhasználónál  települési  hulladék  az  ingatlan
használatának  megszűnése  miatt  nem  keletkezik.  Nem  minősül  szünetelésnek,  de  hulladék
közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség sem keletkezik azon ingatlanhoz kapcsolódóan, amelyben
természetes személy ingatlanhasználó lakcímmel nem került bejelentésre, az ingatlanban senki sem
tartózkodik,  illetve  gazdálkodó  szervezet  székhellyel,  telephellyel,  fiókteleppel  sem  kerül(t)  oda
bejelentésre.

(2) A szüneteltetést az ingatlanhasználó a szüneteltetés megelőző 30 nappal korábban köteles a
jegyzőnek írásban bejelenteni, aki közvetlenül tájékoztatja a Közszolgáltatót azzal, hogy a szünetelés
kezdő időpontját megelőző 15 nappal korábban kell a Közszolgáltatóhoz az értesítésnek beérkeznie.
A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az ingatlanhasználó kérelmét, és a jegyző igazoló álláspontját,
megállapításait.

(3)  Az  ingatlan  használatának  megszűnését,  a  hulladék  keletkezésének  a  hiányát  az  ingatlan
használója kétséget kizáró módon, hatósági nyilvántartás adataival, tartós gyógykezelésre vonatkozó
okirat csatolásával, illetve erre egyéb alkalmas módon igazolja.

(4) Ha a szünetelés a (2) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó
a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles azt a közszolgáltató részére a változás
időpontjának pontos megjelölésével jelezni.

14. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő adatszolgáltatás

24.§  (1)  Az  Önkormányzat  az  állami  hulladékgazdálkodási  közfeladat  ellátására  létrehozott
szervezet  kijelöléséről,  feladatköréről,  az  adatkezelés  módjáról,  valamint  az  adatszolgáltatási
kötelezettségek  részletes  szabályairól  szóló  69/2016.  (III.  31.)  Korm.  rendelet  alapján  köteles  a
közszolgáltatásba  kötelezően  bekapcsolt  ingatlanhasználókról  bázisadatokat  készíteni,  és  azt  a
szolgáltatóval írásban közölni. A bázisadat és az az alapján készült fogyasztói lista tartalmazza az
ingatlanhasználó  nevét,  címét,  székhelyét,  az  ingatlanhasználó  által  rendszeresített  ürítőedényzet
fajtáját.

(2)  A  közszolgáltatás  hatékony  és  folyamatos  ellátásához  a  szolgáltató  számára  szükséges
információkat  és  adatokat  ellenérték  nélkül  szolgáltatja  az  Önkormányzat  külön  jogszabály
rendelkezései alapján.

(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás
szerinti  nevét,  székhelyének,  telephelyének  címét,  adószámát,  a  természetes  személy
ingatlanhasználó  a  személyes  adatai  közül  a  családi  és  utónevét,  lakóhelyének,  tartózkodási  és
értesítési helyének címét megadni.

(4)  A  közszolgáltató  jogosult  időszakonként  ellenőrizni  az  ingatlanhasználók  adatait,  és  az
ingatlanhasználat  tényét.  Amennyiben  nyilvántartásával  ellentétesen  a  közszolgáltatásba  be  nem
jelentkezett ingatlanhasználót talál, ezt a tényt az ingatlanhasználat kezdő időpontjával együtt jelzi a
koordináló szerv felé.

15. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz szükséges adatok
szolgáltatására vonatkozó rendelkezések

25.§  (1)  Az  adatszolgáltatás  célja  a  közszolgáltatással  összefüggően  az  ingatlanhasználó
személyének  megállapításához,  a  közszolgáltatási  díj  behajtásához  szükséges  és  arra  alkalmas
adatbázis  létrehozása  és  működtetése,  valamint  a  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételének
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szünetelése esetén annak nyilvántartása.
 (2) Az adatszolgáltatásra kötelezettek a koordináló szerv feladatellátásához szükséges adatokat,

információkat  a  jogszabály  által  meghatározott  rendszerességgel  továbbítják  a  koordináló  szerv
részére a számlázás céljából.

16. Záró rendelkezések

26. § (1)  Ez a rendelet 2017. január 01. napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a

települési  hulladékkal  kapcsolatos  közszolgáltatás  ellátásáról  szóló  1/2014.(I.31.)  önkormányzati
rendelete, valamint az azt módosító 6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete.

Luterán András                                                                  Dr. Lerch Ernő Ottó
               polgármester                                                                             jegyző
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