Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testület
Szám: 190-6/2016.
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 30.-án tartott ülésén.
A ? illés helye: Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal
Jelen vannak:
Szebeni Endre
dr. Kárpát György Artúmé
Bacsóné Ignácz Katalin
Kovács Barnabás
Szuetta István Józsefné
Petercsák Vince
Porempovics Mihály Miklós
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Tanácskozási joggal meghívottak: Csató Szabolcs jegyző, dr. Timár Bernadett aljegyző, Simon
József János a Ruszin Nemzedségi Önkormányzat elnöke, Bacsóné Lukács Katalin a Szlovák
Nemzedségi Önkormányzat elnöke, Lakatos István ügyvezető igazgató, dr. Terjéki Tamás
háziorvos, dr. Háda Adrienn háziorvos, dr. Pitó Erzsébet fogorvos, dr. Bogdán Attila fogorvos,
Hörcsikné Lévai Viktória védőnő
Tanácskozási joggal megjelentek: Csató Szabolcs jegyző, dr. Timár Bernadett aljegyző, Fodor
Zoltán Zempléni Vízmű Kft., dr. Háda Adrienn háziorvos, dr. Terjéki Tamás háziorvos, dr. Pitó
Erzsébet fogorvos, dr. Bogdán Attila fogorvos, Hörcsikné Lévai Viktória védőnő
Szebeni Endre: Köszönti a Képviselő-testületi tagokat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes a
megválasztott 6 fő képviselő és a polgármester jelen van.
A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúlag megválasztja jegyzőkönyv
hitelesítőnek dr. Kárpát György Artűrné és Petercsák Vince képviselőket, jegyzőkönyv-vezetőnek
Bodnár-Hudák Esztert.
A polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyhangúan elfogadja az alábbi napirendet:
I. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett
intézkedésekről (szóban)
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző
II. Tájékoztató a Zempléni Vízmű Kft. 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő. Lakatos István ügyvezető igazgató
III. Tájékoztató a háziorvosi tevékenység ellátásáról
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester
IV. Tájékoztató a fogorvosi tevékenység ellátásáról
Előterjesztő. Szebeni Endre polgármester
V. Tájékoztató a védőnői tevékenység ellátásáról
Előterjesztő. Szebeni Endre polgármester

VI. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2016.(111.24.) számú
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő-. Csató Szabolcs jegyző
VII. Tájékoztatás a 2016. évi Városnapi rendezvény programjáról
Előterjesztő-. Csató Szabolcs jegyző
VIII. Előterjesztés kitüntető címek, díjak, elismerések adományozására
Előterjesztő. Szebeni Endre polgármester
IX. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
X. Egyéb indítványok, javaslatok

N apirendi pontok tárgyalása:

1. N apirendi pon t
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb esem ényeiről és a tett
intézkedésekről (szóban)
Előterjesztő: Szebeni Endre polgárm ester, Csató Szabolcs jegyző
Szebeni Endre: Elmondja, hogy az egészségügyi és szociális tárgyú fejlesztési pályázatok benyújtása
megtörtént, folyamatosak az egyeztetések a tervezőkkel, valamint a pályázatírókkal. Az elmúlt
időszakban több sikeres rendezvény megtartására került sor, példaként említi az egyházi családi
napot, valamint a gyermeknapi rendezvényt. Elmondja, hogy az elmúlt időszakban került
megtartásra a Zempléni Vízmű Kft taggyűlése, valamint a Zempléni Fesztivál sajtótájékoztatója,
melyeken képviselte az önkormányzatot.

2. N apirendi pont
Tájékoztató a Zem pléni Vízmű Kft. 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Lakatos István ügyvezető igazgató
Szebeni Endre: Köszönti Fodor Zoltánt, áld Lakatos István távollétében képviseli a Zempléni
Vízmű Kft.-t. Megköszöni Fodor Zoltán segítő közreműködését a vízház működtetése
vonatkozásában, ugyanis nagy segítséget jelent az önkormányzatnak, hogy a locsoláshoz szükséges
vizet onnan biztosítják. A Kft. beszámolója kiküldésre került a képviselők részére. Örömére szolgál,
hogy a társaság jól működik a nehézségek ellenére is. Felkéri Fodor Zoltánt a szóbeli kiegészítésre.
Fodor Zoltán: A társaság beszámolóját nem kívánja kiegészíteni. A működéssel kapcsolatosan
elmondja, hogy a társaság az elmúlt éven egy nagyobb volumenű fejlesztést hajtott végre, melynek
eredményeként a lefedettség 100%-os. A szennyvíz ágazattal kapcsolatosan Géczi Ágnes tudna
tájékoztatást nyújtani, aki jelenleg szabadságon van. Örömére szolgál, hogy segíthetett a régi vízház
beüzemelésében, ugyanis az ott található víz locsolási célra kiválóan alkalmas.
dr. Kárpát György Artúrné: Kéri, hogy néhány mondatban tájékoztassák őket a Zempléni Vízmű
Kft. jövőjéről, valamint a szennyvíz beruházásról.

Fodor Zoltán: Elmondja, Hogy az Magyar Energia Hivatal felé benyújtásra került egy integrációs
terv, mely szerint a Zemplén Vízmű Kft. a Borsodvíz Zrt-vel kíván együttműködni, amennyiben a
jogszabályi változások azt indokolttá teszik. A jelenleg érvényben lévő előírásoknak a Zempléni
Vízmű Kft. megfelel, a működési engedélyük 2016. december 31. napjáig érvényes. Folyamatban
van az engedély meghosszabbítása, így egyenlőre a Kft. működésében nem várható változás. A
szennyvíz beruházással kapcsolatosan nem tud részletes tájékoztatást nyújtani, Ő ugyanis személy
szerint nem vesz részt a beruházásban.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a beruházás eléggé elhúzódott. A kivitelezésben üzemeltetőként a
Zempléni Vízmű Kft. is bevonásra került, a létesítmény működtetése folyamatos. Fontosnak
tartották az üzemeltető bevonását a beruházásba, hiszen technikai jellegű információkkal ők
rendelkeznek a működtetés vonatkozásában. A szennyvíz ágazat vezetője Géczi Ágnes hivatásként
tekint a munkájára, így a beruházást is szívén viseli.
dr. Kárpát György Artúrné: Érdeklődik, hogy jelenleg hogy áll a beruházás?
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a projekt befejezése elhúzódott. A részszámla elszámolását nem
engedélyezték brüsszeli pénzből, ezért kifogással éltek, ugyanis azt nem tartják jogosnak. A
projektmenedzser folyamatosan egyeztet a minisztériummal, várhatóan a közreműködő szervezet
visszavonja döntését. A műszaki előrehaladottság vonatkozásában vannak elmaradások, likviditási
nehézségei adódtak a kivitelezőnek. A kivitelező szerint hamarosan befejeződnek a gépészeti
munkálatok, ennek érdekében folyamatosak az egyeztetések, beszámoltatások.
Szebeni Endre: Kéri a Zempléni Vízmű Kft. tájékoztatójának elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálliáza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2016.(V.30.) szám ú határozata
a Zem pléni Vízmű Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Pálliáza Város Önkormányzat Képviselő-tcstülete úgy határoz, hogy a Zempléni Vízmű
Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
H atáridő: azonnal
3. N apirendi pon t
Tájékoztató a háziorvosi tevékenység ellátásáról
Előterjesztő: Szebeni Endre polgárm ester
Szebeni Endre: Köszönti a dr. Háda Adrienn és dr. Teljéid Tamás háziorvosokat. Elmondja, hogy
mindkét praxis vonatkozásában részletes tájékoztatást kaptak, felkéri a háziorvosokat a szóbeli
kiegészítésre.
dr. Háda Adrienn: Nem kíván a szóbeli kiegészítés lehetőségével élni.
dr. Terjéki Tamás: Nem kíván a szóbeli kiegészítés lehetőségével élni, szívesen válaszol a felmerülő
kérdésekre.

dr. Kárpát György Artúrné: Örömeié szolgál, hogy a háziorvosi ellátás vonatkozásában a minőségi
munka dominál. A szűrővizsgálatok tartását indokoltnak találja, így pozitívumként vette, hogy
ezekre egyre több alkalommal kerül sor. Örömére szolgál, hogy a technikai felszereltség megoldott,
illetve hogy az összevonások nem érintették az egészségügyi központot.
Csató Szabolcs: Megköszöni a segítséget, amit a háziorvosoktól kapott az Egészségügyi Központ
fejlesztésére irányuló pályázat kidolgozásakor. Megköszöni továbbá az ügyeled ellátásban való
tevékeny részvételt, ugyanis az ügyeleti ellátás szervezése egyre nehezebb feladat.
Szebeni Endre: Megköszöni az éves munkát. További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja
az I. háziorvosi praxis tájékoztatóját.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzata Képvisclő-tcstülctcnck
45/2016. (V.30.) számú határozata
az I. számú háziorvosipraxis 2015. évi m űködéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Terjéki Tamás tájékoztatóját az I.
számú háziorvosi praxis 2015. évi működéséről, a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
H atáridő, azonnal
Szebeni Endre: Kéri a II. számú háziorvosi praxis tájékoztatójának elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2016.(V.30.) szám ú határozata
az II. számú háziorvosi praxis 2015. évi m űködéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Háda Adrienn tájékoztatóját az II.
számú háziorvosi praxis 2015. évi működéséről, a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős, polgármester
H atáridő, azonnal
4. N apirendi p on t
Tájékoztató a fogor\rosi tevékenység ellátásáról
Előterjesztő: Szebeni Endre polgárm ester
Szebeni Endre: Köszönti dr. Pitó Erzsébet fogorvost, felkéri a tájékoztató szóbeli kiegészítésére.
dr. Pitó Erzsébet: Elmondja, hogy múlthéten kapta meg az OEP tájékoztatását arra vonatkozóan,
hogy egy órával csökkentették a fogorvosi ellátás óraszámát. Ennek következtében szükségessé vált
a működési engedély módosítása is, mely több tízezres költséggel jár. Nem kíván a szóbeli
kiegészítés lehetőségével élni.

Csató Szabolcs: Az APOFISZ Bt. egyszerre két rendelőt tart fenn, egyet Pálházán, egyet pedig
Mikóházán, a finanszírozás romlása okán előfordulhat-e, hogy az egyik rendelő megszüntetésre
kerül? Ha igen, melyik rendelőt tartaná meg Doktornő?
Dr. Pitó Erzsébet: Elmondja, hogy a két telephelyet egy finanszírozásból működteti, amennyiben
arra kényszerül, hogy valamelyik rendelőt bezárja, a mikóházi mellett fog döntetni, tevékenységét
Pálházán kívánja folytatni.
dr. Kárpát György Artűrné: Érdeklődik, hogy áll a II. fogászati rendelő kialakítása?
dr. Pitó Erzsébet: Elmondja, hogy megkezdte a II. fogászán rendelő kialakítását, de nincs megfelelő
anyagi forrása az eszközök teljes körű beszerzésére.
Szuetta István Józsefné: Megköszöni a munkát, sokszor látja, hogy még a kora esti órákban is zajlik
a fogászati ellátás.
Szebeni Endre: Kéri a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2016. (V.30.) szám ú határozata
dr. Pitó E rzsébet fogorvos 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az APOFISZ Bt.
képviseletében dr. Pitó Erzsébet fogorvos 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját a
melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
H atáridő, azonnal
Szebeni Endre: Felkéri dr. Bogdán Attila fogorvost a tájékoztató szóbeli kiegészítésére.
eh. Bogdán Attila: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Elmondja, hogy óriási problémát jelent az
amortizációs költségek fedezete, az idén 300.000 Ft összeget fordított a fogorvosi szék javítására.
Javasolja, hogy a szék cseréjére nyújtson be pályázatot az önkormányzat.
Szebeni Endre: Folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket.
Csató Szabolcs: Érdeklődik, hogy Doktor Úr, mikor kívánja megfizetni az elmaradt bérleti díj
tartozását, mely már 344.000 Ft összeg, illetve tudomása szerint az iparűzési adó megfizetésének
vonatkozásában is jelentős elmaradása van.
dr. Bogdán Attila: Elmondja, hogy a bérleti díj jelentős részét jövő héten rendezni fogja.
Szebeni Endre: Kéri a tájékoztató elfogadását.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2016. ( V.30'.) számú határozata
őr. Bogdán Attila fogorvos 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bogdent Bt.
képviseletében dr. Bogdán Attila fogorvos 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját a
melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős-, polgármester
Határidő, azonnal
5. N apirendi pon t
Tájékoztató a védőnői tevékenység ellátásáról
Előterjesztő: Szebeni Endre polgárm ester
Szebeni Endre: Köszönti Hörcsikné Lévai Viktória védőnőt, felkéri a tájékoztató szóbeli
kiegészítésére.
Hörcsikné Lévai Viktória: Nem kíván a szóbeli kiegészítés lehetőségével élni, igyekezett részletes
tájékoztatót készíteni, szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre.
Szuetta István Józsefné: Nagyon tartalmas tájékoztatót kaptak, melyet ezúton is megköszön.
Érdeklődik, hogy a szülőszoba látogatás nem riasztó-e a kismamáknak?
Hörcsikné Lévai Viktória: Elmondja, hogy a kismamák szeretik a programot, így megismerhetik a
helyszínt.
dr. Kárpát György Artúrné: Érdeklődik, hogy a méhnyakrák szűrésekre mikortól fog sor kerülni?
Llörcsikné Lévai Viktória: Elmondja, hogy a tanfolyamot ugyan elvégezte, de ennek ellenére nem
kíván szűréseket végezni.
dr. Kárpát György Artúrné: Nagyon jó dolognak tartaná, ha Pálházán elérhető lenne a szűrés,
érdeklődik, hogy védőnőként miért nem akar ezzel foglalkozni?
Hörcsikné Lévai Viktória: Elmondja, hogy a szűrés alkalmával egy kenet kerül levételre, amit a
későbbiekben megvizsgálnak. Nem szeretne olyan helyzetbe kerülni, hogy a szűrést elvégzi, annak
eredménye negatív, ugyanakkor valakinél mégis rákot diagnosztizálnak. Úgy gondolja, hogy a
szűrést nem a védőnőknek kellene végeznie, hiszen azt normál esetben a nőgyógyászok dolga.
Csató Szabolcs: Érdeklődik, hogy a helyettesítés időbeli hatálya mikor jár? Várható-e, hogy egy
másik védőnő kerül foglalkoztatásra a közeljövőben?
Hörcsikné Lévai Viktória: Elmondja, hogy nincs reális esély a finanszírozási feltételek javulására,
így nem tudja vállalni egy másik védőnő foglalkoztatását is.

Szuetta István Józscfné: Érdeklődik, hogy jelenleg hány kismama van a két körzetben?
Hörcsikné Lévai Viktória: Elmondja, hogy összesen 14 kismama van a két körzetben. A
gyereklétszám sajnos folyamatos csökkenést mutat.
Szebeni Endre; Kéri a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálliáza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2016. (V.30.) számú határozata
a 2015. évi védőnői tevékenységről szóló tájékoztató elfogadásáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Hörcsikné Lévai
Viktória a 2015. évi védőnői tevékenység ellátásáról szóló tájékoztatóját a melléklet szerint
elfogadja.
Felelős: polgármester
H atáridő, azonnal
6. N apirendi pon t
Előterjesztés a hulladélrgazdállwdási közszolgáltatásról szóló 5/2016.(111.24.) szám ú
önkorm ányzati rendelet m ódosítására
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. küldött egy
ajánlást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletek módosítására.
Az elkészített rendelet-tervezetet véleményeztették a kormányhivatal törvényességi osztályával is,
melyet elfogadhatónak ítéltek.
Szuetta István Józsefné: Érdeklődik, hogy kihez kell fordulnia a lakosnak abban az esetben, ha 60
literes hulladékgyűjtő edényt kíván igényelni?
Csató Szabolcs: A szolgáltató felé kell jelezni.
dr. Kárpát György Artúrné: Célszerűnek tartaná szabályozni a 60 literes gyűjtőedény igénylésének
feltételeit.
Csató Szabolcs: Nem javasolja a rendelet-tervezet módosítását. A 60 literes gyűjtőedény igénylési
szabályainak meghatározása előtt szükségesnek tartja a jogszabályi háttér áttekintését.
dr. Kárpát György Artúrné: A korábbi szabályozás szerint a 60 literes gyűjtőedényt vagy
egyszemélyes háztartás, vagy olyan háztartás igényelhette, ahol a házastársak közül legalább az egyik
70 év feletti.
Csató Szabolcs: Megvizsgálják a szabályozás lehetőségeit.
Szebeni Endre: Kéri a rendelet-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotja:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Pálháza Város 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 L ili. törvény 48.§ (3)
bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma
1. § Pálháza Város 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 az
Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzad Társulás (a továbbiakban
Társulás)(3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 85.) útján.
2. A közszolgáltatási terület határa
2. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Pálháza város 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 2014. április 1-től a kizárólag önkormányzad
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 szerinü 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, kommunális és elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő hulladék
hulladékgyűjtő udvarban történő átvételére;
e) hulladékudvar üzemeltetésére;
f) települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék, lomhulladék, veszélyes és nem veszélyes,
kommunális és elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő hulladék hulladékgazdálkodási
létesítménybe történő szállítására;
g) települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék, lomhulladék kezelésére, előkezelésére,
ártaknadanítás céljára történő átadására;
terjed ki.

(3) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét a Bodrogkeresztiiri
Regionális Hulladékkezelő Központ elnevezésű hulladékkezelő létesítményt üzemeltető MENTŐ
Környezetkultúra Kft. (3527. Miskolc, Besenyői u. 26.), mint alvállalkozó bevonásával végzi.
(4) Az alvállalkozó hulladékgazdálkodási tevékenysége, hulladékkezelői tevékenységre terjed lei.
(5) A közszolgáltató, és 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, a
járattervnek megfelelően.
(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 önkormányzatok felé jelzi a változás tényét, akik a helyben szokásos módon tájékoztatják
az ingatlanhasználókat.
(3) Amennyiben a járattervben változás történik, ügy 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 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
gyakorolt módon 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 gyűj tőedényben 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 gyűj tőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet
vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztedieti a begyűjtést, ürítést végző személyek
vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
7. § (1) A települési hulladék átadása a közszolgáltató által üzemeltetett speciális hulladékszállító
járműhöz alkalmazható szabványos, megfelelő minőségű
a)
60 literes MSZ EN 840
b)
120 literes MSZ EN 840-1
c)
1100 literes MSZ EN 840-2

egyedi azonosító jellel ellátott hulladékgyűjtő edényzet igénybevételével, továbbá a közszolgáltató
egyedi jelölésével ellátott és a közszolgáltató vagy megbízottja által értékesített gyűjtőzsák
igénybevételével történik.
(2) Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) települési hulladék átadása a közszolgáltató által
üzemeltetett speciális hulladékszállító járműhöz alkalmazható szabványos, megfelelő minőségű 120
literes MSZ EN 840-1 sárga színű hulladékgyűjtő edényzet igénybevételével történik.
(3) 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.
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 1100 literes konténerek
tárolhatóak közterületen.
5. Lomtalanítás
9. § (1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a
közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében —külön díj
felszámítása nélkül —gondoskodik.
(2) A közszolgáltató az önkormányzatot 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 gyűj tőedényekben 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 felrakhatok 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 ingadana 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 megközelídiető legyen, a zöldterületeket
és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
6. Szelektív hulladékgyűjtő sziget
10. § (1) A közszolgáltató által üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő szigetre az elkülönítetten
gyűjtött (szelektív) hulladék szállításáról az ingadanhasználó gondoskodik.
(2) A szeleküv hulladékgyűjtő szigeten az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladék fajtájának
megfelelő gyűjtőedényzetben kell elhelyezni, meggátolva ezzel, hogy az eltérő hulladékfajták
egymással keveredjenek, és a környezetet szennyezzék.
(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűj tőedények
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűj tőedények, tisztántartásáról,

fertőtlenítéséről a közszolgáltató, a szelektív hulladékgyűjtő sziget és környéke tisztántartásáról, az
önkormányzat gondoskodik.
(4) A szelektív hulladékgyűjtő sziget hulladékgyűjtő edényzetét a szolgáltató az edények
telítődésének függvényében üríti. A településen köztisztasági feladatok ellátásával megbízott
szervezet jelzése alapján a szolgáltató maximum 48 órán belül köteles soron kívül járattervbe
igazítani és a szelektív hulladékgyűjtő sziget hulladékgyűjtő edényzetét üríteni.
(5) A hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedését a rendelet 1. függeléke tartalmazza.
7. Hulladékudvar
11. § (1) A közszolgáltató a rendelet 2. függelékében felsorolt helyszíneken hulladékudvart
üzemeltet.
(2) A közszolgáltató kifüggeszti és honlapján közzéteszi:
a) a hulladékgyűjtő udvarok címét, megközelíthetőségét;
b) nyitvatartási idejét;
c) az adott hulladékudvaron átvehető hulladékok típusát, esetlegesen azok legnagyobb átadható
mennyiségét;
d) a díjfizetés ellenében átvehető hulladékok körét és azok átvételi díját;
e) a hulladékudvarok működési szabályzatát.
(2) A közszolgáltató az általa üzemeltetett és arra alkalmas hulladékudvaron a hulladékudvar
működési szabályzatában
meghatározott módon
átveszi a természetes
személy
ingatlanhasználóknál keledtező és a közszolgáltató saját kapacitását figyelembe véve külön térítés
ellenében a jogi személynél keletkező
a) elektronikai hulladékot,
b) lomhulladékot,
c) szárazelemet,
d) fáradt olajat,
e) háztartási veszélyes hulladékot,
f) elkülönítetten gyűjdiető papír-, műanyag-,üveghulladékot,
g) háztartási zöldhulladékot
(3) A közszolgáltató megtagadhatja a hulladékudvarra szállított települési hulladék átvételét és
elhelyezését, ha az adott hulladék hulladékfajta szerinti elkülönítése nem felel meg a jogszabályban,
vagy a hulladékudvar működési szabályzatában meghatározott követelményeknek.
8. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
12. § (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) érzékszenti észleléssel megállapítiiató, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó,
folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem
gyűjdiető, nem szállítható, nem ártalmadanítható, 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.
e) a kihelyezett gyűj tőedényben 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.
13. § (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.
14. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás során köteles a közterület dsztaságát megőrizni, az
ürítéskor a gyűjtőedényből kihullott hulladékot feltakarítani.
(2) Amennyiben a szállítás közben a szállítási útvonal a közszolgáltató hibájából beszennyeződik,
úgy a közszolgáltató azt köteles megszüntetni, a további szennyeződést megakadályozni.
9. Nemzeti Hulladékkezelő Koordináló cs Vagyonkezelő (NHKV) Zrt.
15. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. §-a alapján a
2016. április 1. napjától teljesített közszolgáltatás ellenértékéként a Ht. 91-91/A. § és 91/B. § szerint
megállapított közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingadanhasználók
az NHKV Zrt. (a továbbiakban: koordináló szerv) számlája alapján a koordináló szerv részére
fizetik meg.
16. § a közszolgáltatási tevékenység ellátásáért a koordináló szerv a Ht. 32/A. § (1) bekezdés i)
pontja alapján a közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott
szolgáltatási díjat fizet a Közszolgáltató részére (szolgáltatási díj).
10. Az ügyfélszolgálat
17. § (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 ingadanhasználó 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.
11. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
18. § (1) Az ingatlanhasználó köteles - a (3)-(4)-(5)-(6)-(7) bekezdésekben foglalt kivételekkel —a
hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni.
(2) 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.
(3) Nem kötelező a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe venni és azért díjat fizetni azon
gazdálkodó szervezet (gazdálkodó szervezet alatt értendő a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény 396.§ rendelkezésében felsoroltak) ingatlanhasználónak, akinek a székhelye, telephelye,
fióktelepe azon lakóingatlanba került bejegyzésre, ahol tulajdonosa, ügyvezetője, illetve annak
közeli hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi. Egy lakóingatlan
kapcsán legfeljebb három gazdálkodó szervezet vonható ki így, a díjfizetési kötelezettség alól,
amennyiben a gazdálkodó szervezet(ck) termelődő háztartási hulladékhoz hasonló hulladéka a
természetes személy ingatlanhasználó által termelt hulladék mennyiségével együtt sem haladja meg
a természetes személy által igénybe vett közszolgáltatás mértékét, és a természetes személy
ingatlanhasználó legalább 120 liter űrmértékű hulladékgyűjtő edény közszolgáltatási díját fizeti vagy
vállalja megfizetni.
(4) Amennyiben természetes személy ingatlanhasználó 60 liter űrmértékű gyűjtőedény után fizeti a
közszolgáltatás díját és a természetes személy ingatlanhasználó egyben az általa használt ingatlanban
székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező olyan gazdálkodó szervezet tulajdonosa,
ügj^ezetője, mely gazdálkodó szervezet alkalmazottal nem rendelkezik és az ingatlanon más
gazdálkodó székhelye telephelye, fióktelepe nem került bejegyzésre, abban az esetben a 18.§ (3)
bekezdésben szabályozottakon túlmenően az ingatlanhasználó gazdálkodó szervezetnek sem
kötelező a közszolgáltatás igénybe vétele.
(5) A díjfizetés 18.§ (3)-(4) bekezdéseiben történő mentesítéséhez az önkormányzat jegyzője állít ki
igazolást, mely igazolás birtokában a gazdálkodó szervezetnek kell kezdeményezni a közszolgáltató
felé a díjfizetés alóli mentesítést. A kiállított igazolást a gazdálkodó szervezet az érvényesítés évét
megelőző év december 1. illetve december 31. napja között kell, hogy benyújtsa igazolható módon
a közszolgáltató felé. Amennyiben az ingatlanhasználat a gazdálkodó szerv részéről a szolgáltatási
területen év közben kezdődik, illetve fejeződik be, abban az esetben a bekövetkezés tényétől
számított 15 napon belül köteles ezt az ingadanhasználó gazdálkodó szervezet igazolni a
közszolgáltató felé. A mentesítés legkorábbi időpontja a jegyzői igazolás közszolgáltatóhoz történő
benyújtásának a napja.
(6) Ha a gazdálkodó szervezet székhelye, vagy telephelye más gazdálkodó szervezet
ingadanhasználó tulajdonában, használatában álló ingadanban van - feltéve, hogy az
ingatlanhasználó az ingadanon keledcező összes háztartási hulladékhoz hasonló hulladék
mennyiségnek megfelelő mennyiségre kötött közszolgáltatási szerződéssel már rendelkezik és
ezután a közszolgáltatási díjat meg is fized —a gazdálkodó szervezetnek a közszolgáltatást nem
kötelező külön is igénybe vennie. Ezt mind a gazdálkodó szervezet, mind pedig az ingadan
tulajdonosa, használója magánokiratba foglalva köteles lenyilatkozni, mely alapján a közszolgáltató
felé a jegyző igazolást állít ki jelen szabályozás 18.§ (5) bekezdésében szabályozottak szerint.
(7) Választása szerint nem terheli külön díjfizetési kötelezettség azon gazdálkodószervezet
ingatlanhasználót, alá székhelyén a cég levelezésének bonyolításán kívül más tevékenységet nem
végez és közhitelű nyilvántartásban a cég adatai között a székhelytől eltérő közpond ügyintézési
cím is feltüntetésre kerül, melyen a tényleges tevékenységét végzi. A székhelytől eltérő közpond
ügyintézési cím közhitelű nyilvántartási dokumentummal alátámasztott igazolással a gazdálkodó
szervezet közvetlenül kérelmezheti a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli mentesítést, mely
mentesítés legkorábban a hiánytalan kérelem beérkezését követő naptól hatályos.
(8) A 18. § (5) bekezdése szerind igazolás kiadásához a gazdálkodó szervezet részéről az alábbi
dokumentumok csatolása szükséges:
a) kérelem,
b) az ingatlanba bejegyzett gazdálkodó szetvezet(ek) cégkivonatának, vállalkozói igazolványának
másolata,

c) a természetes személy ingatlantulajdonos / ügyvezető / közeli hozzátartozó személyi
igazolványának, lakcímkártyájának másolata, aki a közszolgáltatást szerződés szerint igénybe veszi,
d) 60 literes gyűjtőedénnyel rendelkező ingatlanok esetében nyilatkozat a gazdálkodó szervezet
alkalmazottainak számáról.
19. § (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.
20. § (1) A kihelyezett gyűjtőedényekből a gyűjtés megkezdése előtt kiszóródott hulladék
feltakarítása, közterületről való eltávolítása a hulladékgyűjtő edényzettel rendelkező
ingatlanhasználó kötelezettsége.
(2) A hulladék tárolására használható edényt a tulajdonos köteles tisztántartani, szükség esetén
fertődeiűtéséről és karbantartásáról gondoskodni.
(3) A közszolgáltató által létesített és üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő szigetekre történő
hulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.
12. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei
21. § (1) A hulladékgazdálkodási feladatokat a közszolgáltató látja el. A közszolgáltatás ellenértékét
a koordináló szerv számlázza ki az ingatlanhasználó felé.
(2) 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.
(3) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vételének, illetőleg
teljesítésének lényeges feltételeiről, a feltételekben bekövetkezett változásokról, honlapján köteles
az ingatlan használóját értesíteni.
(4) A hulladékgazdálkodási szerződés tartalmazza a felek megnevezését, a felek jogait és
kötelezettségét ezen belül a szolgáltatás tárgyát, a szolgáltatás idejét, rendszerességét, a szolgáltatás
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.
(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésének bármely félnek fekóható
magatartása következtében történő elmaradása esetén, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés ráutaló magatartással jön létre az írásos szerződés tartalmával egyezően.
(6) Az (5) bekezdésben szabályozott ráutaló magatartást jelenti, ha a közszolgáltató a
közszolgáltatást a szállítójármű rendelkezésre tartásával felajánlja, vagy ha az ingatian használója a
hulladékgyűjtő edényzetet, vagy hulladékgyűjtő zsákot a szállítás érdekében kihelyezi.
Rendelkezésre állásnak minősül, ha a közszolgáltató a közszolgáltatásba bevont szállító eszközével
a településen kányadó járatterv szerint az ingatlanhasználó ingatlanát érinti, illetve a szolgáltatást
felajánlja. A szolgáltatás felajánlása kétségkívül megállapítható, ha bármely szomszédos ingatlan a
közszolgáltatásba már bekapcsolódott.
13. Az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési
kötelezettség, és megfizetésének a rendje
22. § (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, a számla kiállításától számított 20 napon belül
kiegyenlíti.
(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
behajtási költségátalány megfizetését igényelheti.
(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingadanhasználó a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül a koordináló szerv válaszát megküldi.
(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a koordináló szerv a soron
következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja, vagy amennyiben
az
ingadanhasználónak további esedékes díjfizetési kötelezettsége nem keledcezik, abban az esetben
visszautalja az ingatlanhasználó részére.
23. § (1) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíd, feltéve, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja,
vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést igazolja. Az ingadanhasználó
—e rendeletben meghatározott kivételekkel - akkor is köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a
közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingadanhasználónak a szolgáltatás nyújtását vagy
a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.
(2) Az ingadanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt bejelentés
hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingadanhasználó köteles megfizetni.
(3) Ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingadanhasználó személye bármely okból nem
megállapídiató, az ingatlan használójának az adott ingatlan ingadan-nyilvántartásba bejegyzett
tulajdonosát/tulajdonosait kell tekinteni.
14. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlanhasználó
kérésére történő szüneteltetésének esete
24. § (1) Legkevesebb 3 hónap időtartamra szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele, ha
kétségkívül megállapítható, hogy az ingatlanhasználónál települési hulladék az ingadan
használatának megszűnése miatt nem keledcezik. Nem minősül szünetelésnek, de hulladék
közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség sem keledcezik azon inga dánhoz kapcsolódóan, amelyben
természetes személy ingadanhasználó lakcímmel nem került bejelentésre, az ingatlanban senki sem
tartózkodik, illetve gazdálkodó szervezet székhellyel, telephellyel, fiókteleppel sem keriil(t) oda
bejelentésre.
(2) A szüneteltetést az ingadanhasználó a szüneteltetés megelőző 30 nappal korábban köteles a
jegyzőnek írásban bejelenteni, aki közvedenül tájékoztatja a Közszolgáltatót azzal, hogy a
szünetelés kezdő időpontját megelőző 15 nappal korábban kell a Közszolgáltatóhoz az értesítésnek
beérkeznie. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az ingadanhasználó kérelmét, és a jegyző igazoló
álláspontját, megállapításait.
(3) Az ingadan használatának megszűnését, a hulladék keletkezésének a hiányát az ingadan
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 szerind feltételeiben változás kövedcezik be, az ingatlanhasználó
a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles azt a közszolgáltató részére a változás
időpontjának pontos megjelölésével jelezni.
15. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő adatszolgáltatás

25. § (1) Az Önkormányzat 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, természetes személyek estében anyja nevét,
címét, székhelyét, az inga dán használó 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 ingadanhasználó a közszolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás
szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy
ingadanhasználó 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
jelendcezett ingadanhasználót talál, abban az esetben nyilvántartásába az ingadanhasználat kezdő
időpontjától, de legkorábban 2014. április 01. napjától bejegyzi az ingadanhasználót és a
szolgáltatást felé visszamenőleg kiszámlázza.
16. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok
kezelésére vonatkozó rendelkezések
26. § (1) Az adatitezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingadanhasználó személyének
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis
létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése
esetén annak nyilvántartása.
(2) A közszolgáltató megteremd és fenntartja az adatitezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatés dtokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek, valamint jogszabály által
meghatározott rendszerességgel a nyilvántartás adatait továbbítja a koordináló szerv részére
számlázás céljából.
(3) A közszolgáltató és a koordináló szerv jogosult a nyilvántartásában a természetes személyek
esetében a természetes személyazonosító adatokat, ezen belül: név, anyja neve, születési hely,
születési idő, lakcím adatokat kezelni.
(4) A közszolgáltató és a koordináló szerv az ingadanhasználó személyes adatait a szerződéses
viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, a jogviszony megszűnést követően díjhátralék esetén a
tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a
közszolgáltató és a koordináló szerv a kezelt adatokat megsemmisíti, illetve az önkormányzatnak
átadja.
17. Átmeneti rendelkezések
27. § Az ingatlanhasználó gazdálkodó szervezet részéről a közszolgáltató felé benyújtott jegyzői
igazolás határideje a 2016. évi kedvezmény érvényesítéséhez 2016. április 15. napja, mely alapján a
gazdálkodó szervezet ingadanhasználó 2016. január 01-jével mentesülhet a díjfizetés kötelezettsége
alól a rendeletben szabályozott feltételek fennállása esetén.
18. Záró rendelkezések
28. § (1) Ez a rendelet 2016. július 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 5/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete.
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2. függelék
A közszolgáltató által működtetett hulladékudvarok
Szerencs: 3900 Szerencs, Eperjes u. 7.
Bodrogkeresztúr: 3916 Bodrogkeresztúr, külterület 0172/33. hisz.
Sátoraljaújhely: 3980 Sátoraljaújhely, külterület 11021/28. hrsz.
(Sárospatak: 3950 Sárospatak, belterület 3654 hrsz. —még tart az engedélyezési eljárás)

7. N apirendi p o n t
Tájékoztatás a 2016. évi Városnapi rendezvény program járól
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy kiosztásra került a városnapi rendezvény programja. Maga a plakát
még csak tervezet, hiszen azt a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. A program már hónapok
óta szervezés alatt van, a nagyobb fellépőket már év elején le kellett kötniük. Sikeresen pályáztak
egy kulturális rendezvényre, így maga a rendezvény két napos lesz, a pénteki napon a belépés
ingyenes. A jegyárak vonadeozásában az elmúlt éven alkalmazták először a sávos díjakat, javasolja
annak ismételt megállapítását. Az árusok helypénzét javasolja a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően a határozati javaslat szerint megállapítani.
Ami újdonság, hogy Buday Péter sztár chef az éven bemutató főzést tart majd, és az O
közreműködésével készített étel megvásárolható lesz. A lakosság megvendégelésébe javasolják
bevonni a Tölgyfa vendéglőt, illetve a vendégek fogadására felállított sátorba is javasolja
szakképzett személyzet bevonását, ugyanis a vendéglátás egy elég összetett feladat. Az éven a
Hegyközi Tündérvarázs Óvoda óvónőinek bevonásával játszóházat szerveznek a kicsik
szórakoztatására, itt papírsárkány készítés, kézműves foglalkozás, valamint arcfestés vehető majd
igénybe díjmentes. Készül egy konkrét feladatterv, melyben pontosan meghatározásra kerülnek a
feladatok, illetve a rendezvénnyel kapcsolatos bejelentések megtétele is folyamatos. A rendezvényre
rendeltek 2 db árusító faházat, ugyanis évről-évre probléma volt azok kölcsönkérése, és szállítása.
Szuetta István Józsefné: Érdeklődik, hogy a Buday Péter által készített ételt, milyen áron lehet majd
megvásárolni?

Csató Szabolcs: Elmondja, Hogy még nem tudják pontosan megmondani, ugyanis a receptet még
nem küldte meg a Chef, így nem tudnak az alapanyagköltségekkel kalkulálni.
Szuetta István Tózsefné: Kéri, Hogy a rendezvény előtt a képviselők is üljenek össze, annak
érdekében, Hogy megismerhessék a Helyszínt és a feladatokat.
Csató Szabolcs: Tartanak majd egy közös egyeztetést a rendezvényt megelőzően.
dr. Kárpát György Artúrné: Tavaly nagyon jó volt a Hangulat a retro disco alatt, mely elég Hamar
véget ért. Javasolja, Hogy B. Tóth I,ászló műsora után folytatódjon a program.
Csató Szabolcs: Tavaly nem volt élő koncert, így Hamarabb véget ért a rendezvény, az idén 22:30 —
kor kezdődik a retro disco, mely két órás program. Véleménye szerint ennél tovább nem érdemes
programot szervezni. Emlékeztet arra, Hogy tavaly a rendezvény után, már nagyon vizes volt a talaj,
mely nehezítette a közlekedést.
Szuetta István Józsefné: Javasolja, Hogy a vendégek fogadására szerezzenek be egy erősebb
szerkezem sátrat. Tudomása szerint a filkeházi egyházközség rendelkezik egy stabil, erre a célra is
alkaknas sátorral.
Szebeni Endre: Köszöni a javaslatot, felveszi a kapcsolatot az illetékesekkel.
Petcrcsák Vince: Javasolja a plakáton módosítani a belépőjegy árakat, véleménye szerint érhetőbb,
Ha úgy kerül feltüntetésre, Hogy 09:00-tól 300 Et, 12:00-tól 500 Ft, 17:00-tól 1000 Ft.
Porempovics Mihály Miidós: Tavaly probléma adódott abból, Hogy csak az állandó lakcímmel
rendelkezők, vagy a tartózkodási Hellyel rendelkezők is kapjanak-e ingyenes belépőt.
Szebeni Endre: Ügy gondolja, Hogy a tartózkodási Hellyel rendelkező személyek részére is
biztosítani kell a belépést, valamint a vendéglátást.
Kéri a rendezvény belépőjegyeinek meghatározását a Határozati javaslat szerint.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi Határozatot
Hozza:
Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2016. (V. 30.) szám ú ha tároza ta
a városnapi rendezvény belépőjegyeinek m egállapításáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 30. napján tartandó
városnapi rendezvény belépőjegyeinek árát az alábbiak szerint Határozza meg:
A rendezvény Helyszínére történő belépés a pálházai lakosok részére ingyenes a
lakcímkártya feknutatása esetén.
A rendezvény Helyszínére történő belépés a 8 éven aluliak számára ingyenes.
A városnapi rendezvényre a belépés díja 12:00 óráig 300 Ft.
A városnapi rendezvényre a belépés díja 12:00- 17:00 óra között 500 Ft.
A városnapi rendezvényre a belépés díja 17:00 óra után 1000 Ft.
Felelős-, polgármester, jegyző
H atáridő. 2016. július 30.

Szebeni Endre: Kéri a helypénzek megállapítását a határozati javaslat szerint.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2016. (V.30.) számú határozata
a városnapi rendezvényen árusítók által fizetendő helypénzek m egállapításáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülcte a 2016. július 30. napján tartandó
városnapi rendezvényen árusítók által fizetendő helypénzeket az alábbiak szerint határozza
meg:
A rendezvényen azon vállalkozóknak, akik Pálháza településen folytatnak tevékenységet
nem kell helypénzt fizetniük.
A helypénz összege a rendezvényen szeszesitalt is forgalmazó árusoknak 20.000 Ft.
A helypénz összege a rendezvényen szeszesitalt nem forgalmazó árusoknak 5.000 Ft.
Azon árusoknak, akik a rendezvény szervezőinek kérésére vesznek részt a rendezvényen
nem kell helypénzt fizetniük.
Felelős-, jegyző
H atáridő: 2016. július 30.
Szebeni Endre: A VIII. napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv
készül.
9. N apirendi pon t
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szebeni Endre: Elmondja, hogy a Képviselő-testületi döntés értelmében megépítésre került a
játszótér a Térségi Művelődési Ház mögött, illetve a buszmegálló kihelyezésére is sor kerül néhány
napon belül.
Petércsák Vince: Javasolja, hogy a játszótér területén lévő asztalokat és padokat fessék le, illetve a
kerítés megerősítése is sürgető feladat.
Szebeni Endre: Még nem alakult ki közös vélemény arra vonatkozóan, hogy a meglévő kerítést
hozzák helyre, vagy építsenek egy a Sport pálya kerítéséhez hasonlót.
Petercsák Vince: Javasolja, hogy kerítsék körbe.
dt. Kárpát György Artúr né: Nem javasolja körbe keríteni, nem tartja azt esztétikusnak.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy amennyiben nyer a városközpont fejlesztésére irányuló pályázat,
még az is előfordulhat, hogy át kell helyezni az egész játszóteret.
Kovács Barnabás: Nagyon jónak találja a játszótéri elemeket, nagyon pozitív volt a játszótér
fogadtatása. Javasolja, hogy az egyes elemek között alakítsanak ki homokból átjárókat, ugyanis sok
helyen kavicsos a talaj, ami felsértheti a gyermekek talpát.

Szebeni Endre: Megvizsgálja a homokkal való feltöltés lehetőségét.
10. N apirendi pont
Egyéb indítványok, javaslatok
Szebeni Endre: Elmondja, hogy átadásra került a Moravszky Kft. által épített vízimalom. A
létesítmény rákötésre került a szennyvízhálózatra, a vezeték a Pálháza Város Önkormányzata
tulajdonában lévő 329/1 és 329/2 hrsz-ú ldvett közterület megnevezésű ingatlanokon halad
keresztül, így szükséges a szolgalmi jog bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba. A kiosztott
határozati javaslat alapján kéri a szolgalmi jog alapításának támogatását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2016. (V.30.) számú határozata
a Pálháza, 329/1. és 329/2. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó szolgalmi jog alapításáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolcon,
2016. április 21-én, 10-10/2016. számon kelt csereszerződés alapján Pálháza Város
Önkormányzata tulajdonába kerülő, Pálháza belterület 329/1. és 329/2. hrsz-ú, ldvett
közterület megnevezésű ingatlanokra a Moravszky Kft. (székhely: 3994 Pálháza, Perlit u. 2.)
javára szennyvízelvezetési szolgalmi jog kerüljön az ingaüan-nyilvántartásba bejegyzésre.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szebeni Endre polgármestert a szolgalmi jog
alapításáról szóló szerződés aláírására.
A szolgalmi jog alapításával és ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos valamennyi
költség a Moravszky Kft-t terheli.
Felelős: polgármester
H atáridő: azonnal
Szebeni Endre: Ismerted a Pálháza Város Önkormányzata, Pálháza Város Ruszin Nemzedségi
Önkormányzata, Pálháza Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzésére vonatkozó Intézkedési Tervet, kéri annak melléklet szerinti elfogadását.
A Képviselő-testiilet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2016. (V.30.) számú határozata
az Intézkedési Ter\r elfogadásáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-tesdilete úgy határoz, hogy a Pálháza Város
Önkormányzata, Pálháza Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata, Pálháza Város
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzésére
vonatkozó Intézkedési Tervet a mellékelt szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
H atáridő: azonnal

Szebeni Endre: Elmondja, hogy pályázatot kívánnak benyújtani egy napelem park létesítésére Gönc
településsel konzorciumban. A tervezők szerint a park tíz évre biztosítaná a környező települések
energiaellátását. Tekintettel arra, hogy a pályázat 100%-os támogatást biztosít, javasolja a pályázat
benyújtását.
dr. Kárpát György Artúrné: Érdeklődik, hogy a konzorciumi megállapodás elkészült-e?
Szebeni Endre: A megállapodás most készül, amint az véglegessé válik, a Képviselő-testület elé
terjesztik. Kéri a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálliáza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2016. (V.30.) számú határozata
a TOP-3.2.2-15 Ónkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő,
m egújuló energiaforrások kiaknázásává irányuló energiaellátás m egvalósítása, kom plex
fejlesztési program keretében „Energiaterm elés m egújuló energiaforrásból Pálliáza és
környékén felújításáról” pályázat benyújtásáról
Pálliáza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy konzorciumi
formában (mint konzorciumvezető) pályázatot nyújt be a TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok
által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására
irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok alapjára
„Energiatermelés megújuló energiaforrásból Pálliáza és környékén” címmel.
A projekt összköltsége 400.000.000 Ft, melyhez Pálliáza Város Önkormányzata (100%-nak
megfelelő) 400.000.000 Ft támogatást igényel. Saját forrást a fejlesztéshez nem biztosít.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt és a polgármestert a pályázat elkészítésével, illetve
benyújtásával.
Felelős: polgármester, jegyző
H atáridő. 2016. június 30.
Szebeni Endre: Elmondja, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében egy
mobilszínpad beszerzésére kívánnak pályázatot benyújtani. Kéri a pályázat benyújtásának
támogatását a határozati javaslat szerint.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálliáza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2016. (VI.30.) számú határozata
a közm űvelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról
Pálliáza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az emberi erőforrások
minisztere - a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (Kvtv.) 3. melléklet II. 5. a) pontja
szerint meghirdetett közművelődési érdekeltségnövelő támogatás iránti pályázati felhívás alapján a
3994 Pálliáza, Dózsa Gy. út 151. szám alatd Térségi Művelődési Ház és Könyvtár megnevezésű
közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására
pályázatot nyújt be.

A fejlesztés teljes költsége 3.041.015 Ft, melyhez az önkormányzat (90 %-nak megfelelő) 2.736.914
Ft vissza nem térítendő támogatást igényel és ehhez (10 %-nak megfelelő) 304.101 Ft saját forrást
biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő. 2016. július 15.
Szebeni Endre: Ismerteti a Képviselő-testület 2016. II. félévi üléstervét.
dr. Kárpát György Artúrné: Hiányolja az üléstervből a közmeghallgatás időpontját.
Szebeni FIndre: A legtöbb településen az év vége felé szokták tartani a közmeghallgatást, ekkor
ugyanis már be lehet számolni az éves munkáról. Tervei szerint a közmeghallgatást november
hónapban tartják majd meg.
dr. Kárpát György Artúrné: Az ülésterv nem tartalmazza a Hegyközi Területfejlesztési és
Alapellátási Társulásban végzett munkáról szóló beszámolót, továbbá a Hegyközi Tündérvarázs
Óvoda működéséről szóló tájékoztatót is hiányolja.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy az óvoda működéséről szóló tájékoztató szerepelt az I. féléves
üléstervben, csak némi csúszás tapasztalható a beszámoltatások vonatkozásában. A Hegyközi
Tündérvarázs Óvoda 2015. évi működéséről szóló tájékoztató a soron következő ülésen kerül majd
napirendre. A Társulásban végzett munkáról való beszámoló nem kötelező jellegű, ennek ellenére
természetesen polgármester úr beszámol majd.
Szebeni Endre: Kéri az ülésterv elfogadását.
dr. Kárpát György Artúrné: Kéri, hogy a javaslataival módosítva fogadják el az üléstervet.
Szebeni Endre: Kéri a II. féléves ülésterv elfogadását azzal a módosítással, hogy november
hónapban közmeghallgatást tartanak, illetve a decemberi feladattervbe kerüljön bele a Hegyközi
Területfejlesztési és Alapellátási Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről szóló
tájékoztató. Továbbá a szeptemberi feladatterve, kerüljön bele az iskola és az óvoda működéséről
szóló tájékoztató.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Varos Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2016. (VI.30.) szám ú határozata
a 2016. II. félévi ülésterv elfogadásáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016. II. félévi
üléstervet a módosításokkal egységes szerkezetben a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős-, polgármester, jegyző
H atáridő, azonnal
Szebeni Flndre: Ismereti Molnár Miklós a Hetednapi Adventista Egyház lelkészének kérelmét,
melyben a Térségi Művelődési Ház térítésmentes rendelkezésre bocsátását kéri 2016. augusztus 6.
napjára, valamint az azt megelőző csütörtöki és pénteki napra. Az egyház egy bibliatábort szervez,
amelynek záró estjén egy jótékonysági hangverseny kerül megrendezésre. A korábbi években elég

nagy zajjal járt a táborozok próbája. Tájékoztatta a kérelmezőt a jelenleg érvényben lévő bérleti
díjakról, ami jelen esetben 60.000 Ft+AFA költséget jelentene. Tekintettel arra, hogy jótékonysági
rendezvényről van szó javasolja a béried díj mérséklését.
Csató Szabolcs: A színházterem térítésmentes rendelkezésre bocsátását nem javasolja, ugyanis az
önkormányzatnak jelentkeznek takarítási illetve egyéb költségei, tekintettel a résztvevők számára.
dr. Kárpát György Artúrné: A bérleti díj 20.000 Ft összegben történő megállapítását javasolja.
Szebeni Endre: Szavazásra bocsátja a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2016. (VI.30.) szánni határozata
a Térségi M űvelődési Ház színházterm ének bérbeadásáról
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hetednapi
Adventista Egyház részére 20.000 Ft összegért biztosítja a Térségi Művelődési Ház
színháztermének használatát 2016. augusztus 4.-6. között napi két óra időtartamra.
Felelős-, polgármester, jegyző
Határidő, azonnal
Szebeni Endre: Elmondja, hogy a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás Társulási
Tanácsa pályázatot nyújtott be a Hegyközi Általános Iskola épületében üzemelő főzőkonyha
rekonstrukciójára, és kapacitásbővítésére. A pályázat vonatkozásában hiánypótlás érkezett, mely
szerint a pályázat benyújtására kizárólag önkormányzat jogosult. Erre hivatkozással javasolja a
pályázat benyújtásának támogatását a határozati javaslat szerint.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2016. (VI.30.) számú határozata
pályázat benyújtása az önkorm ányzati étkeztetési fejlesztések támogatása alapra
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a
nemzetgazdasági miniszter- a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben- meghirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 3. melléklet II.7 pontja szerinti, Önkormányzati étkeztetési fejlesztések tám ogatása
alapjára.
A pályázat keretében a Hegyközi Általános Iskola épületében üzemelő (óvodai és iskolai
gyermekétkeztetést ellátó) főzőkonyha rekonstrukciója és kapacitásbővítése valósul meg. A projekt
teljes, összköltsége: 47 000 000.-Ft, mely összköltséghez Pálháza Város Önkormányzata (85%-nak
megfelelő) 39 950 000.- Ft összegű támogatást igényel és költségvetéséből (15%-nak megfelelő)
7 050 000.-Ft önerőt biztosít.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt és a polgármestert a pályázat elkészítésével, illetve
hiánypótlásának benyújtásával.
Felelős: polgármester, jegyző
H atáridő: 2016. július 12.
Szebeni Endre polgármester, mivel egyéb indítvány nem lévén az ülést befejezettnek tekinti.
K.m.f.
'e le

Szebeni Endre
polgármester

dr. Kárpát (hyŐígy Artúrné
jkv. hitelesítő

Petercsák Vince
jkv. lűtelesítő

