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Készült: Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24.-én tartott ülésén.
Az ülés helye: Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal
Jelen vannak:

Szebeni Endre
dr. Kárpát György Artúrné
Bacsóné Ignácz Katalin
Kovács Barnabás
Szuetta István Józsefné
Petercsák Vince
Porempovics Mihály Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak: Csató Szabolcs jegyző, dr. Timár Bernadett aljegyző, Simon
József János a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Bacsóné Lukács Katalin a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Ignéczi Zsolt tűzoltóparancsnok tű alezredes, Kovács Sándor
tű. alezredes kirendeltség vezető, Ulicska Lászlóné Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ
intézményvezető
Tanácskozási joggal megjelentek: Csató Szabolcs jegyző, dr. Timár Bernadett aljegyző, Ignéczi
Zsolt tű alezredes tűzoltóparancsnok, Kovács Sándor tű. alezredes kirendeltség vezető, Ulicska
Lászlóné Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezető
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 Kovács Barnabás és Porempovics Mihály Miklós képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek 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 Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi
tevékenységéről
Előterjesztő: Ignéczi Zsolt tűzoltóparancsnok
III. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző
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IV. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző
V. Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének helyi szabályairól, és az
eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
VI. Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
VII. Előterjesztés a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadására
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
VIII. Előterjesztés az éves statisztikai összegzés jóváhagyására
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
IX. Előterjesztés az önkormányzat és az Északerdő Zrt. tulajdonában lévő ingatlan telekhatár
rendezésére
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző
X. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
XI. Egyéb indítványok, javaslatok

Napirendi pontok tárgyalása:
1. Napirendi pont
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett
intézkedésekről (szóban)
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző
Szebeni Endre: Elmondja, hogy a legutóbbi Képviselő-testületi ülést 2016. február 15. napján
tartották, az azóta eltelt időszakban került megtartásra a Városi Nőnapi rendezvény, valamint az
1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott megemlékezés, melyeken
valamennyi képviselő részt vett. A közfoglalkoztatási program keretében húsz fő közmunkás
részvételével a szociális bérlakások karbantartási, felújítási munkálataira nyújtottak be pályázatot. A
bérköltség támogatásán túl, jelentős összegű anyagköltség is elszámolható, így a bérlakások
felújítása biztosítható.
Megkezdődtek az egyeztetések a Móricz Zsigmond utcán lévő, építési telkek kialakítására alkalmas
területek tulajdonosaival, a végleges álláspontok kialakítását követően tájékoztatja a testületet a
fejleményekről.

2. Napirendi pont
Tájékoztató a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi
tevékenységéről
Előterjesztő: Ignéczi Zsolt tűzoltóparancsnok
Szebeni Endre: Köszönti Kovács Sándor tű. alezredes kirendeltség vezető urat, valamint Ignézci
Zsolt tű. alezredes tűzoltóparancsnok urat. Megköszöni a részletes beszámolót, mely alaposan
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taglalja a Tűzoltó-parancsnokság munkáját. Felkéri Ignézci Zsolt tűzoltóparancsnokot a tájékoztató
szóbeli kiegészítésére.
Ignéczi Zsolt: Elmondja, hogy a parancsnoksághoz három járás tartozik, így a beszámoló
elkészítése során igyekeztek egy általános képet nyújtani a munkáról. Elmondja, hogy az elmúlt
években a hivatásos tűzoltó parancsnokság széles körben folytatta a lakosság felkészítését,
oktatásokat szerveztek, mind a közbiztonsági referensek, mind a pedagógusok részére. Nagy feladat
volt az új tűzvédelmi szabályzat megismertetése. Elmondja, hogy 2015. október 16. napján tartotta
a Helyi Védelmi Bizottság az őszi soros ülését, melynek fő témája a téli felkészülés volt. Nagy
szerepet szánnak a polgárvédelmi szervezetek felkészülésének, Pálházán tíz fős mentőcsoportot
állítottak fel. A mentőszervezetek mellett a Zempléni Járási Mentőcsoportot is igyekeznek
felállítani. Örömére szolgál, hogy a Pálházai Önkéntes Tűzoltó Egyesület sikeres pályázatot nyújtott
be az elmúlt éven, melynek eredményeként felszerelést és ruházatot is nyertek. Nagy hangsúlyt
fektetnek az ifjúság felkészítésére, ennek érdekében interaktív versenyeket szerveznek minden
évben, melyen a pálházai Hegyközi Általános Iskola is képviseltette magát.
Igyekeznek fokozottan ellenőrizni a helyi befogadási terveket, illetve a felkészülési folyamatokat,
mely az évtől már a nitrátérzékeny állatartási helyekre is kiterjed.
Rendkívüli eseményből adódó ellenőrzést a hirtelen lefolyó csapadékvíz miatt Kishuta és Nagyhuta
településeken kellett végrehajtani. Az elmúlt év szeptember 11. napján Pálházán a Dózsa György
út 43. szám alatt keletkezett földbeomlás, illetve az esőzések következtében november 19. napján
tartottak ellenőrzést a Perlit 92’ Kft-nél a talajréteg csúszás felmérése érdekében. A településen két
vis maior esemény utólagos ellenőrzésére is sor került, melyek alkalmával mindent rendben találtak.
Pálháza település rendelkezik az előírt polgárvédelmi tervekkel, ezek aktualizálása, vezetése
folyamatos. A szakmai tevékenységet nagyban segíti a helyi közbiztonsági referens, aki
lelkiismeretesen és precízen végzi munkáját, a szükséges adatszolgáltatásokat határidőben teljesíti.
Ezúton is szeretné megköszöni Polgármester Úr, Jegyző Úr, és Aljegyző Asszony munkáját, mellyel
a tűzoltóság működését támogatják.
Szebeni Endre: Megköszöni a szóbeli kiegészítést, vitára bocsátja a beszámolót.
Dr. Kárpát György Artúrné: Megköszöni, hogy a szóbeli kiegészítés alkalmával, kitértek a pálházai
vonatkozásokra is. Külön köszönet illeti a tűzoltó szervezetet a felkészítő tevékenységért, mely
nagyon hasznos.
Szuetta István Józsefné: Megköszöni a részletes és tartalmas beszámolót. Elmondja, hogy a
tájékoztatás szerint az elmúlt évben három esetben szándékos téves bejelentésre került sor.
Érdeklődik, hogy ilyenkor hogyan járnak el?
Kovács Sándor: Elmondja, hogy szándékosan megtévesztő jelzés egyre kevesebb érkezik, ezt már
a bejelentéskor megpróbálják kiszűrni a diszpécser kollégák. Ilyen esetben feljelentést tesznek a
rendőrségen, eljárás indul ismeretlen tettessel szemben. Az esetek többségében sajnos nem sikerül
beazonosítani a bejelentőt.
Porempovics Mihály Miklós: Korábban többször is napirendre került egy kihelyezett
katasztrófavédelmi őrs létrehozása Pálházán. Érdeklődik, hogy az őrs létrehozása teljesen
reménytelen-e?
Kovács Sándor: Elmondja, hogy 2012. évben, amikor az őrs program megindult 8 őrs építését
tervezték, ebből már 5 működik is. Az encsi kirendeltség területére 5 őrs létrehozását tervezték,
Cigándon, Göncön, Tolcsván, Pálházán és Krasznokvajdán. Ezekből kettő elkészült, Cigándon és
Göncön működik az őrs, Tolcsván pedig már folyamatban van a közbeszerzési eljárás, várhatóan
2017. év végére készül majd el az őrs. Egyenlőre a további két őrs létrehozása szünetel, véleménye
szerint azonban nem kell azokról teljesen lemondani. Szerettek volna egy beavatkozó önkéntes
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tűzoltó egyesületet létrehozni a településen, de ez nem sikerült, illetve egy önkormányzati
tűzoltóság létrehozása is szóba került. Ennek érdekében ellátogattak Szakoly településre, ahol
betekintettek egy önkormányzati tűzoltóság működésébe, gazdálkodásába, fenntartásába. Ennek
költségeit Pálháza település nem tudta volna önállóan vállalni, így annak tervét elvetették. A
tűzoltóság az előírt 15 perces vonulási időt nem tudja tartani, így szakmai szempontból
mindenképpen indokolt a katasztrófavédelmi őrs létrehozása, melynek megvalósítása anyagi
okokból elhalasztásra került. Bízik benne, hogy lesz őrs Pálházán.
Szebeni Endre: Elmondja, hogy nem tettek le az őrs létrehozásáról, bízik benne, hogy kormányzati
támogatással megvalósul majd a beruházás.
Kéri a tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2016.(III.24.) számú határozata
a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi Tűzvédelmi
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi-tevékenységéről szóló tájékoztatót a melléklet szerint
elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet
elfogadására
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző
Szebeni Endre: Felkéri Csató Szabolcs jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.
Csató Szabolcs: Elkészítették a rendelet-tervezetet a 2016. évi szolgáltatási díjak vonatkozásában.
A Társulási Megállapodás értelmében a térítési díjak vonatkozásában Pálháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete alkot rendeletet. A rendelettervezetet megküldték véleményezésre az érintettek
részére, így helyi szinten megtörtént az egyeztetés. Néhány észrevétel érkezett a tervezettel
kapcsolatosan, melyek alapján a rendelet 2.§. (2) e.) módosul a gyermekek napközbeni ellátása és
szenvedélybetegek nappali ellátása tekintetében a cím Pálháza, Dózsa György u. 39. számra, a g.)
vonatkozásában a gyermekétkeztetés tekintetében a Pálházai Gyermekétkeztetési Központ címe
Pálháza, Vásártéri utca 13. szám. A 3.§. (2) bekezdése szintén módosul, a kérelmező a szociális
ellátásra való jogosultság elbírálásához köteles a jövedelmi, vagyoni viszonyiról nyilatkozni és a
kérelem benyújtását megelőző havi rendszeres jövedelemigazolását becsatolni.
Továbbá módosul az 1. számú mellékletben a szolgáltatási önköltség összege 530 Ft/ellátási napra.
A térítési díjak nagyságrendileg a tavalyi szinten kerültek megállapításra, Füzérkomlóson történt
változás, ugyanis bekerültek az ÁFA körbe.
Ulicska Lászlóné: Elmondja, hogy a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ keretében jelenleg
négy konyha működik. Igyekeztek a 2015. évi térítési díjakat tartani a tárgyévben is. Amennyiben
valaki elmélyül a számadatokban, egyértelművé válik, hogy Pálházán érvényesül leginkább a
szociális rászorultság, itt tudják leghatékonyabban működtetni a szolgáltatást.
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Szuetta István Józsefné: Elmondja, hogy a 3. számú melléklet 2. pontjában nem került feltüntetésre
a Füzérkomlósi Közétkeztetési Központ vonatkozásában az alkalmazottak által fizetendő díjtétel.
Ulicska Lászlóné: Elmondja, hogy a Társulás keretein belül igyekeznek figyelembe venni a helyi
sajátosságokat, így van ez Füzérkomlóson is, ahol az évek során az a gyakorlat alakult ki, hogy a
konyhai dolgozók ingyenesen veszik igénybe a szolgáltatást, így nem kapnak cafetéria juttatást.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a táblázat tartalmazza a felnőtt étkezés költségét 360 Ft/fő
összegben. Próbálják egységesíteni a díjtételeket, de nagyon sok a röghöz kötött szokás.
Dr. Kárpát György Artúrné: Hiányolja a családi napközi szolgáltatás során igénybevett étkezési
térítési díjakat, mintha az kimaradt volna, pedig Pálházán és Füzéren is van ilyen.
Ulicska Lászlóné: Nem véletlenül nem került bele, a családi napköziben lévő ellátás tanulószobai
rendszerben működik.
Dr. Kárpát György Artúrné: Az étkezés a fűzéri napközit érinti, ezért kéri, hogy kerüljön bele.
Szebeni Endre: Az elhangzott módosításokkal kéri a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotja:
Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének
4/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 92. § (2) bekezdésében valamit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, és 15.1 § (2) bekezdés b.) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.

A rendelet hatálya
1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás (a
továbbiakban: Társulás) fenntartásában működő Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ
(3994 Pálháza, Dózsa Gy. út 33. a továbbiakban: Intézmény) által nyújtott szociális,
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátására.
(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben meghatározott szociális és gyermekjóléti ellátások
tekintetében kiterjed a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (3) bekezdésében meghatározott, a szolgáltatást nyújtó
intézmény ellátási területén élő, bejelentett lakóhellyel rendelkező személyekre, valamint a
feladatellátást végző dolgozókra.
(3) A rendelet hatálya a gyermekétkeztetési feladatok vonatkozásában kiterjed a Pálháza,
Kovácsvágás, Füzérkomlós, és Füzér településeken működő, a gyermekek napközbeni ellátását
biztosító iskolába járó tanulókra, óvodába járó gyermekekre, az intézmények dolgozóira,
valamint a feladatellátást végző dolgozókra.
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2.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái
2.§

(1) A Társulás az Intézményen keresztül az alábbi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ellátásokat biztosítja:
a) Idősek nappali ellátása: Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány, Kishuta, Mikóháza,
Pálháza, Pusztafalu, Vilyvitány települések közigazgatási területén
b) Szociális étkeztetés: Bózsva, Filkeháza, Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány
Kishuta, Kovácsvágás, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza Pusztafalu, Vágáshuta települések
közigazgatási területén
c) Házi segítségnyújtás: Alsóregmec, Bózsva, Felsőregmec, Filkeháza, Füzér, Füzérkajata,
Füzérkomlós, Füzérradvány, Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás, Mikóháza, Nagyhuta,
Pusztafalu, Pálháza, Vágáshuta Vilyvitány települések közigazgatási területén
d) Családsegítés: Alsóberecki, Alsóregmec, Bózsva, Felsőberecki, Felsőregmec, Filkeháza,
Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány, Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás,
Mikóháza, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu Vágáshuta, Vilyvitány települések
közigazgatási területe
e) Gyermekjóléti szolgáltatás: Alsóberecki, Alsóregmec, Bózsva, Felsőberecki, Felsőregmec,
Filkeháza, Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány, Hollóháza, Kishuta,
Kovácsvágás, Mikóháza, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu Vágáshuta, Vilyvitány
települések közigazgatási területe
f) Gyermekek napközbeni ellátása: Filkeháza, Füzérradvány, Nagyhuta, Pálháza települések
közigazgatási területe
g) Szenvedélybetegek nappali ellátása: Bózsva, Füzérkomlós, Nyíri, Pálháza település
közigazgatási területe
h) Pszichiátriai betegek nappali ellátása: Bózsva, Füzérkomlós, Nyíri település közigazgatási
területe
i) Gyermekétkeztetés: Bózsva, Filkeháza, Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány,
Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu, Vágáshuta
települések közigazgatási területe
(2) A Társulás az alapszolgáltatásokat az alábbi feladat ellátási helyeken biztosítja
a) Idősek nappali ellátása tekintetében:
Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ (3994 Pálháza, Dózsa Gy. út 33.)
- Ács István Gondozási Központ (3996 Füzér, Árpád u. 3.)
- Füzérkajatai Idősek Klubja (3994 Füzérkajata, Dózsa Gy. út 38.,
- Füzérradványi Idősek Klubja (3993, Füzérradvány, Táncsics út 11/A.)
- Kishutai Idősek Klubja (3994 Kishuta, Kossuth út 51.)
- Mikóházi Idősek Klubja (3989 Mikóháza, Szabadság út 21.)
- Pusztafalui Idősek Klubja (3995 Pusztafalu, Fő út 99.)
- Vilyvitányi Idősek Klubja (3991 Vilyvitány, Somogyi B. u. 62.)
- Füzérkomlós Szociális Alapszolgáltatási Központ
(3997, Füzérkomlós, dr. Molnár út 44.)
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b) Szociális étkeztetés tekintetében:
Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ (3994 Pálháza, Dózsa Gy.
út 33.)
Füzérradványi Szociális Konyha (3993 Füzérradvány, Táncsics u. 12.)
Füzérkomlósi Közétkeztetési Központ (3997 Füzérkomlós, Ady E. u.
39.)
c) Házi segítségnyújtás tekintetében:
Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ (3994 Pálháza, Dózsa Gy. út 33.)
d) Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás valamint a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (3994 Pálháza, Dózsa Gy. út 39.)
e) Szenvedélybetegek nappali ellátása tekintetében:
Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ (3994 Pálháza, Dózsa Gy. út 33.)
f) Pszichiátriai betegek nappali ellátása tekintetében:
Füzérkomlós Szociális Alapszolgáltatási Központ (3997 Füzérkomlós, dr. Molnár út 44.)
g) Gyermekétkeztetés tekintetében:
Pálházai Gyermekétkeztetési Központ (3994 Pálháza, Vásártéri u. 13.)
Füzérkomlósi Közétkeztetési Központ (3997 Füzérkomlós, Ady E. u. 39.)
3. A szociális ellátások igénybevételének módja
3.§
(1) Az Szt. 93. § (1) bekezdése szerinti kérelmet – a családsegítés iránti igény kivételével – az
Intézmény vezetőjéhez kell benyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint.
(2) A kérelmező a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához köteles a jövedelmi, vagyoni
viszonyiról nyilatkozni és a kérelem benyújtását megelőző havi rendszeres jövedelemigazolását
becsatolni.
(3) A kérelem elbírálását követően az ellátás igénybevételének megkezdése előtt intézményvezető
az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az Szt. 94/C § (1)-(3) bekezdésében
foglaltak szerint megállapodást köt.
(4) A megállapodásban foglalt intézményi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz
kivizsgálása az Intézmény vezetőjének feladat.
4.§
(1) Külön eljárás nélkül köteles az intézményvezető az ellátást nyújtani, amennyiben a kérelmező
- egyáltalán nem rendelkezik jövedelemmel
- nincs a településen hozzátartozója és önmaga ellátására - időlegesen kialakult élethelyzete
alapján – képtelen helyzetbe került.
(2) Külön eljárás keretében jogosult az intézményvezető az ellátást nyújtani, ha az ellátás térítési díj
nem fizetése miatt szűnne meg, legfeljebb 3 hónapos részletfizetés vagy díjelengedés mellett
szociális rászorultság alapján.
4. A szociális ellátás megszűnése, megszüntetése
5.§
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(1) Az intézményi jogviszony megszűnik az Szt. 100. §-a alapján.
(2) Az intézményi jogviszonyt az intézményvezető megszünteti az Szt. 101. § (2) bekezdésében
foglalt esetekben.
(3) Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult illetve törvényes képviselője is
kezdeményezheti, melynek alapján az intézményvezető az intézményi jogviszonyt a felek által
meghatározott időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint megszünteti.
(4) Az intézményi jogviszony megszüntetése esetén az intézményvezető írásban értesíti a
kérelmezőt:
a) az ellátás megszüntetéséről,
b) annak okáról, időpontjáról,
c) a jogorvoslati lehetőségről.
5. A gyermekétkeztetés igénybevételének módja
6. §
(1) Az Intézmény a Pálházai Gyermekétkeztetési Központon valamint a Füzérkomlósi
Közétkeztetési Központon keresztül biztosítja az iskolai, óvodai és családi napközis
gyermekétkeztetést valamint a munkahelyi étkeztetést.
(2) Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező.
(3) Az iskolában étkezés a napközi otthonos rendszerben tanuló igénybevevők számára kötelező.
(4) Nem vonatkoznak a (2) és (3) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége miatt
olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem
biztosítható.
(5) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő
óvodások és iskolai tanulók, önkormányzati intézmények alkalmazottai és külső vendégétkezők
esetében kell benyújtani.
(6) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő
a. betegsége,
b. szabadsága,
c. a családtagjaival közös programban részvétele miatt.
(7) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délután 14 óráig kell írásban vagy
telefonon lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett
a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
(8) Az egész napos ellátást igényben nem vevő óvodások és iskolai tanulók étkezése az igénybevevő
vagy törvényes képviselőjének az Intézmény vezetőjéhez intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik
meg.
6. Intézményi térítési díj
7.§
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokért valamint a
gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
(2) A szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díj számítására az Szt. 115. § (1)
bekezdésében foglaltak irányadóak.
(3) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben a gyermekétkeztetésért fizetendő
intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi
összege.
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8. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokra vonatkozó
intézményi térítési díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A gyermekétkeztetésre vonatkozó intézményi térítési díjakat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért és a gyermekétkeztetésért fizetendő
személyi térítési díjak jövedelemsávjait és a fizetendő térítési díj összegét a rendelet 1. függeléke
rögzíti.
7. Az intézményi térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályok
9. §
(1) A szociális és gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjat havonta, utólag kell megfizetni az
Intézmény által kibocsátott számla ellenében.
(2) Amennyiben a fizetésre kötelezett az előírt módon és határidőre a térítési díjat nem fizeti meg,
az Intézmény vezetője a kötelezettet írásban felszólítja a térítési díj hátralék rendezésére
valamint a mulasztás következményeire.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az Intézmény vezetője köteles
jelenteni a hátralékosok nevét és a hátralék összegét a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt. A térítési díj hátralék behajtásának
kezdeményezésével egyidejűleg az Intézmény vezetője a szolgáltatást megszűnteti.
Záró rendelkezések
10. §
(1) Ez a rendelet 2016. április 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
7/2014. (IV.29.), továbbá a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló
6/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete.
Szebeni Endre
polgármester

Csató Szabolcs
jegyző
1. melléklet a 4/2016. (III.24.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjtételei
Szociális alapszolgáltatás
megnevezése

Szolgáltatási önköltség

Intézményi
térítési díj

650,- Ft/ellátási nap

650,- Ft/ellátási nap

720,- Ft/ellátási nap

720,- Ft/ellátási nap

Idősek nappali ellátása
Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós,
Füzérradvány, Kishuta, Mikóháza, Pálháza,
Pusztafalu, Vilyvitány településen
Szociális étkeztetés
Pálháza településen
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Füzérradvány, Kishuta, Nagyhuta,
Filkeháza, Füzérkajata településen
Füzér, Pusztafalu, Füzérkomlós, Nyíri,
Bózsva településen:
Házi segítségnyújtás

Alsóregmec, Bózsva, Felsőregmec,
Filkeháza, Füzér, Füzérkajata,
Füzérkomlós, Füzérradvány,
Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás,
Mikóháza, Nagyhuta, Pusztafalu,
Pálháza, Vágáshuta Vilyvitány
Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Füzérkomlós, Nyíri, Bózsva település
Szenvedélybetegek nappali ellátása

1.130,- Ft/ellátási nap

1.130,- Ft/ellátási nap

960,- Ft/ellátási nap

960,- Ft/ellátási nap

1.020,- Ft/gondozási óra

1.020,- Ft/
gondozási óra

1.230,- Ft/fő/ellátási nap

1.230,- Ft/fő/ellátási
nap

1.230,- Ft/ellátási nap

1.230,- Ft/ellátási nap

530,- Ft/ellátási nap

530,- Ft/ellátási nap

Pálháza település
Gyermekek napközbeni ellátása
Filkeháza, Füzérradvány, Nagyhuta,
Pálháza településen

2. melléklet a 4/2016. (III.24.) önkormányzati rendelethez
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjtételei
Pálházai Gyermekétkeztetési Központ: Bózsva, Filkeháza, Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós,
Füzérradvány, Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu, Vágáshuta
települések közigazgatási területe
Nyersanyagnorma
napi összege
Óvoda
Iskola
Menza

tízórai
Ft/adag
55
60

ebéd
Ft/adag
190
240
240

uzsonna
Ft/adag
55
60

összesen
Ft/adag
300
360
240

A szolgáltatási önköltség / intézményi térítési díj: 520 Ft/fő
Füzérkomlósi Közétkeztetési Központ Bózsva, Filkeháza, Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós,
Füzérradvány, Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu, Vágáshuta
települések közigazgatási területe
Nyersanyagnorma
napi összege
Óvoda és gyermekek
napközbeni ellátása
Iskola
Menza

tízórai
Ft/adag
64

ebéd
Ft/adag
216

uzsonna
Ft/adag
57

összesen
Ft/adag
337

64

273
273

57

394
273
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A szolgáltatási önköltség / intézményi térítési díj: 690 Ft/Fő
3. melléklet a 4/2016. (III.24.) önkormányzati rendelethez
A szociális étkeztetésért és gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díjak
jövedelemsávjai

1. Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ által biztosított szociális étkeztetés szolgáltatásért fizetendő személyi
térítési díjak jövedelemsávjai:

Jövedelemsáv
35.000 Ft-ig
35.001-50.000 Ft-ig
50.001-75.000 Ft-ig
75.001-85.000 Ft-ig
85.001-100.000 Ft-ig
100.001-120.000 Ft-ig
120.000-tól
Vendég étkezés
Alkalmazottak (szakács, konyhai kisegítő) étkezése

Fizetendő térítési díj Ft/adag
150
200
250
300
350
400
450
650
200

A Pálházai Gyermekétkeztetési Központ által nyújtott gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díjak
Megnevezés
Iskola
Iskola
Menza
Menza
Óvoda
Felnőtt
Vendég étkezés
Alkalmazott (szakács, konyhai
kisegítő, dajka)

Térítési díj %-ban
100
50
100
50
100

Fizetendő térítési díj Ft/fő
360
180
240
120
300
500
600
200

2. A Füzérkomlós Közétkeztetési Központ által biztosított szociális étkeztetés szolgáltatásért fizetendő
személyi térítési díjak jövedelemsávjai:
Jövedelemsáv
28.500 Ft-ig
28.501-37.050 Ft-ig
37.051-47.310 Ft-ig
47.311-57.000 Ft-ig
57.001-71.250 Ft-ig
71.251-85.500 Ft-ig
85.501 Ft-tól
Köztisztviselők étkezése

Fizetendő térítési díj Ft/adag
335
365
390
450
475
520
560
280

A Füzérkomlósi Közétkeztetési Központ által nyújtott gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési
díjak
Megnevezés
Iskola
Iskola
Menza
Menza

Térítési díj %-ban
100
50
100
50
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Fizetendő térítési díj Ft/fő
394
197
273
137

Óvoda
Gyermekek napközbeni ellátása
Közalkalmazottak (tanárok, óvonők)
étkezése
Vendégétkezés

100
100

337
337
360
560

3. Füzérradvány szociális konyha
Az étkeztetést igénybe vevő ellátott jövedelmének 10 %-a, de legalább 310 Ft/ellátási nap, feltéve, ha ez a
minimális személyi térítési díj a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-ának
harmincad részét nem haladja meg.
A személyi térítési díj megállapításánál figyelembe vehető havi jövedelmet naptári napra kell átszámolni úgy,
hogy a rendszeres jövedelem összegét harminccal kell osztani.

4. Napirendi pont
Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző
Szebeni Endre: Elmondja, hogy elkészült az egységes rendelet- tervezet a Zempléni Z.H.K.
Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működési területére. A
rendelet alkotást indokolta, hogy duplán került kivetésre a szolgáltatási díj, a vállalkozási
tevékenységet végzők esetében. Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati
Társulás döntése értelmében a rendelet-tervezetet az egyes önkormányzatoknak 2016. március 31.
napjáig el kell fogadniuk és egységesen 2016. április 1. napjával be kell vezetni. Az új szabályozás
szerint a jegyzői igazolásokat 2016. április 15. napjáig kell a közszolgáltató felé benyújtani.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy az igazolások határidőn túli leadása jogvesztő. A rendelet-tervezet
elkészítésével a városi jegyzőket bízta meg az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási
Önkormányzati Társulás. A gyakorlatban a tervezetet Sátoraljaújhely város jegyzője készítette elő.
A rendelet-tervezettel kapcsolatosan több kérdés is felmerül, példaként említi a 10. pont 17.§. (3)
bekezdésének rendelkezéseit, mely szerint egy lakóingatlan kapcsán legfeljebb maximum három
gazdálkodó szervezet vonható ki a díjfizetési kötelezettség alól. Nincs szabályozva, hogy négy,
esetleg öt gazdálkodó szervezet esetén mi alapján kerül megállapításra a sorrend. A jegyző állítja ki
az igazolást, de nincs megállapítva, hogy milyen mellékleteket kell benyújtani a kérelemhez. A
rendelet-tervezet 17.§-a nem tartalmazta a (8) bekezdés szerinti szabályokat, azokat ők rakták bele.
Igyekeztek egyeztetést kezdeményezni a sátoraljaújhelyi aljegyzővel a kérdések tisztázása
érdekében, eredménytelenül. A kérdések ellenére javasolja a rendelet-tervezet elfogadását, ugyanis
az elsődleges cél a gazdálkodó szervezetek mentesítése a többszöri szolgáltatási díj megfizetése alól.
Petercsák Vince: Jelzi, hogy a rendelet-tervezet mellékletében rosszul került feltüntetésre a szelektív
szigetek helye.
Csató Szabolcs: Köszöni az észrevételt, a kimutatás, melyet a szolgáltató küldött nem helyes.
Petercsák Vince: A rendelet-tervezet 23.§. (5) bekezdése értelmében akkor is fizetni kell az ürítési
díj 20%-ának megfelelő összeget, ha a szolgáltatás szünetel. Nem tartja jogosnak, hogy akkor is
fizetni kell a szolgáltató felé, ha nem látja el a szolgáltatást.
Csató Szabolcs: A rendelkezés arra az esetre szól, ha az ingatlan üresen áll, az előző bekezdések
elolvasásával egyértelmű a szabályozás.
Petercsák Vince: Érdeklődik, hogy van-e lehetőség a szelektív hulladékgyűjtő edények utólagos
átvételére?
12

Szebeni Endre: Elmondja, hogy az ügyfélszolgálatot kell felkeresni az igényléssel kapcsolatosan.
Petercsák Vince: Érdeklődik, hogy lesz-e lomtalanítás tavasszal?
Csató Szabolcs: Igen, a lomtalanítás időpontja egyeztetés alatt van a szolgáltatóval.
Dr. Kárpát György Artúrné: A rendelet alkotással az elsődleges cél teljesül, megköszöni, hogy a
tulajdonlap-másolat benyújtását kivették az igazolás mellékletei közül, ez nagy könnyebbséget jelent
a gazdálkodó szervezetek részére. A hulladékudvarok vonatkozásában nincs információjuk, azt a
közszolgáltatónak kell közzé tennie.
Csató Szabolcs: Már kérték a szolgáltató tájékoztatását a kérdésben.
Dr. Kárpát György Artúrné: Érdekesnek találja a 20%os rendelkezésre állási díjat, ez új szabályozás.
A hulladékszállítási díj nem tartalmaz külön rendelkezésre állási és elszállítási díjat, így kissé
visszásnak találja a rendelkezést. Ha valaki nem veszi igénybe a szolgáltatást miért kell fizetnie?
Szebeni Endre: Amikor a rendelet-tervezet elfogadására sor került, az elsődleges cél a gazdasági
társaságok mentesítése volt. Biztos benne, hogy más önkormányzatoknál is felmerülnek majd
hasonló kérdések, így a részletek pontosításra kerülnek majd egységesen.
Csató Szabolcs: A szüneteltetést az ingatlanhasználó 30 nappal korábban köteles a jegyzőnek
írásban bejelenteni a rendelet szerint, mely nem igazán életszerű. Nem tudhatja valaki 30 nappal
előre, hogy kórházba fog kerülni. Sajnálja, hogy a rendeletalkotási folyamatba nem vontak be
minden jegyzőt. Annak érdekében, hogy a vállalkozások mentesüljenek a többszöri díjfizetési
kötelezettség alól javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Biztos benne, hogy a felsorolt problémák
máshol is jelentkeznek majd, példaként említi a közeli hozzátartozó igazolását, a nyilatkozatok
valósságának ellenőrizhetőségét.
Dr. Kárpát György Artúrné: Arra kéri Jegyző Urat, hogy legalább egy észrevételt küldjenek a
szolgáltató felé a rendelet-tervezettel kapcsolatosan.
Petercsák Vince: Érdeklődik, hogyan lesznek tájékoztatva az érintettek az igazolás kérés módjáról?
Szebeni Endre: Elmondja, hogy a szükséges információk már fenn vannak a képújságon, a
honlapon, illetve Pálházai Fórumon is, továbbá a könyvelők részére külön tájékoztatást küldtek.
Kéri a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotja:

Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének
5/2016. (III.24.) 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 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
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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 Önkormányzati 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 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, 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,
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) 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.
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(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 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 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, 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.
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.
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(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. Szelektív hulladékgyűjtő sziget
10.§ (1) A közszolgáltató által üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő szigetre az elkülönítetten
gyűjtött (szelektív) hulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.
(2) A szelektív 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 gyűjtőedények
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, 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. melléklete tartalmazza.
7. Hulladékudvar
11. § (1) A közszolgáltató a rendelet 2. mellékletében 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 keletkező és a közszolgáltató saját kapacitását figyelembe véve külön térítés
ellenében a jogi személynél keletkező
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a) elektronikai hulladékot,
b) lomhulladékot,
c) szárazelemet,
d) fáradt olajat,
e) háztartási veszélyes hulladékot,
f) elkülönítetten gyűjthető 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) 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.
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.
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 tisztaságát 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.
15.§ (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellenértékének megfizettetésére az ingatlanhasználóval
szemben negyedévente jogosult számlát kibocsátani.
(2) A közszolgáltató a számlázási gyakorlatában bekövetkező változásról, a változás bevezetését
megelőzően legalább 30 nappal honlapján tájékoztatja a közszolgáltatási terület ingatlanhasználóit
valamint az önkormányzatokat.
(3) A közszolgáltató az ingatlanhasználóval kötött külön megállapodás alapján az általában
alkalmazott csekkes fizetés helyett jogosult az ingatlanhasználóval elektronikus úton közölt
díjfizetési rendszerben megállapodni, és a közszolgáltató döntése alapján ebben az esetben
kedvezményt nyújtani.
9. Az ügyfélszolgálat
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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) 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(ek) 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,
ügyvezetője, mely gazdálkodó szervezet alkalmazottal nem rendelkezik és az ingatlanon más
gazdálkodó székhelye telephelye, fióktelepe nem került bejegyzésre, abban az esetben a 17.§ (3)
bekezdésben szabályozottakon túlmenően az ingatlanhasználó gazdálkodó szervezetnek sem
kötelező a közszolgáltatás igénybe vétele.
(5) A díjfizetés 17.§ (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 ingatlanhasználó gazdálkodó szervezet igazolni a
közszolgáltató felé. A mentesítés legkorábbi időpontja a jegyzői igazolás közszolgáltatóhoz történő
benyújtásának a napja.
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(6) Ha a gazdálkodó szervezet székhelye, vagy telephelye más gazdálkodó szervezet
ingatlanhasználó tulajdonában, használatában álló ingatlanban van – feltéve, hogy az
ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező összes háztartási hulladékhoz hasonló hulladék
mennyiségnek megfelelő mennyiségre kötött közszolgáltatási szerződéssel már rendelkezik és
ezután a közszolgáltatási díjat meg is fizeti – a gazdálkodó szervezetnek a közszolgáltatást nem
kötelező külön is igénybe vennie. Ezt mind a gazdálkodó szervezet, mind pedig az ingatlan
tulajdonosa, használója magánokiratba foglalva köteles lenyilatkozni, mely alapján a közszolgáltató
felé a jegyző igazolást állít ki jelen szabályozás 17.§ (5) bekezdésében szabályozottak szerint.
(7) Választása szerint nem terheli külön díjfizetési kötelezettség azon gazdálkodószervezet
ingatlanhasználót, aki székhelyén a cég levelezésének bonyolításán kívül más tevékenységet nem
végez és közhitelű nyilvántartásban a cég adatai között a székhelytől eltérő központi ügyintézési
cím is feltüntetésre kerül, melyen a tényleges tevékenységét végzi. A székhelytől eltérő központi
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 17. § (5) bekezdése szerinti igazolás kiadásához a gazdálkodó szervezet részéről az alábbi
dokumentumok csatolása szükséges:
a) kérelem,
b) az ingatlanba bejegyzett gazdálkodó szervezet(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.
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.
19.§ (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
fertőtlenítéséről és karbantartásáról gondoskodni.
(3) A közszolgáltató által létesített és üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő szigetekre történő
hulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.
11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei
20.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogviszony a közszolgáltató és az ingatlanhasználó
között jön létre.
(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. A közszolgáltatási szerződés keretein belül az általánostól
eltérő műszaki tartalom igénybe vétele miatt a közszolgáltató az ingatlanhasználóval közvetlenül is
szerződhet.
(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
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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.
(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésének bármely félnek felróható
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 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 közszolgáltató részére díjat fizet.
(2) Az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjat utólag, negyedéves elszámolási időszak szerint, a
közszolgáltató által megküldött számla alapján, a számla kiállításától számított 20 napon belül
kiegyenlíti.
(3) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a közszolgáltató 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
ingatlanhasználó 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 közszolgáltató válaszát megküldi.
(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a közszolgáltató a soron
következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja, vagy amennyiben az
ingatlanhasználónak további esedékes díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik, abban az esetben
visszautalja az ingatlanhasználó részére.
22.§ (1) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem 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 változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt bejelentés
hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.
(3) Ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó személye bármely okból nem
megállapítható, az ingatlan használójának az adott ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
tulajdonosát/tulajdonosait kell tekinteni.
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
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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.
(5) A szolgáltatás szünetelése esetén az ingatlanhasználó a közszolgáltató részére – az általa
fenntartott tárgyi és humánerőforrás állandó költségeinek a megtérítése érdekében – az ürítési díj
20%-ának megfelelő rendelkezésre állási díjat köteles fizetni.
14. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő adatszolgáltatás
24.§ (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 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, abban az esetben nyilvántartásába az ingatlanhasználat kezdő
időpontjától, de legkorábban 2014. április 01. napjától bejegyzi az ingatlanhasználót és a
szolgáltatást felé visszamenőleg kiszámlázza.
15. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok
kezelésére vonatkozó rendelkezések
25.§ (1) Az adatkezelés 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 szünetelése
esetén annak nyilvántartása.
(2) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatés titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(3) A közszolgáltató 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 az ingatlanhasználó 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 a kezelt adatokat
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megsemmisíti, illetve az önkormányzatnak átadja.
16. Átmeneti rendelkezések
26.§ 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 ingatlanhasználó 2016. január 01-jével mentesülhet a díjfizetés kötelezettsége
alól a rendeletben szabályozott feltételek fennállása esetén.
17. Záró rendelkezések
27.§ (1) E rendelet 2016. április 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete.
Szebeni Endre
polgármester

Csató Szabolcs
jegyző

1. melléklet 5/2016.(III.24.) önkormányzati rendelethez
A hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedése

3994

Dózsa u. /Inkubátorház parkoló 48°28'15" N; Papír
Műanyag
Üveg
Dózsa u. (Reál Élelmiszer mellett) 48°28'27" N; Papír
Műanyag
Pálháza
Üveg
Vörösmarty u.
48°23'37" N; Papír
Műanyag
Üveg
Petőfi u. 1.
Vásártéri u. 13.

21°30'44"
Alsó ürítéses
E műa.
Alsó ür. / Felső ür.
Alsó ürítéses műa.
21°30'22"
Alsó ürítéses
E műa.
Alsó ür. / Felső ür.
Alsó ürítéses műa.
21°30'06"
Alsó ürítéses
E műa.
Alsó ürítéses műa.
Alsó ürítéses műa.

1 100 l
1 100 l
1 100 l
1 100 l
1 100 l
1 100 l
1 500l
1 100 l
1 100 l

1
2
1
1
2
1
1
1
1

2 hetente
2 hetente
3 hetente
2 hetente
2 hetente
3 hetente
2 hetente
2 hetente
3 hetente

2. melléklet az 5/2016. (III.24.) önkormányzati rendelethez
A közszolgáltató által működtetett hulladékudvarok
Szerencs: 3900 Szerencs, Eperjes u. 7.
Bodrogkeresztúr: 3916 Bodrogkeresztúr, külterület 0172/33. hrsz.
Sátoraljaújhely: 3980 Sátoraljaújhely, külterület 11021/28. hrsz.
(Sárospatak: 3950 Sárospatak, belterület 3654 hrsz. – még tart az engedélyezési eljárás)
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5. Napirendi pont
Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének helyi szabályairól, és az
eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
Csató Szabolcs: Az előterjesztésből is jól látható, hogy a törvény felhatalmazást ad a települési
önkormányzat Képviselő-testületének arra, hogy rendeletben állapítsa meg a hivatali helyiségen
kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése esetében az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. Pálházán az anyakönyvi
szolgáltatást két köztisztviselő Danyi Csaba Márton és Makó Edina végzi. Tekintettel arra, hogy a
hivatali apparátus látja el a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás munkaszervezeti
feladatait is, a köztisztviselők nagyon leterheltek, így a többletszabadságok kiadása problémás, ezért
indokoltnak találja az anyakönyvvezetők részére a díjazás megállapítását.
Petercsák Vince: Véleménye szerint a rendelet-tervezet 3.§. (4) bekezdése túlságosan szigorú,
javasolja a szabadtéri anyakönyvi események engedélyezését április 1-október 31. között.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy igazából szabadtéri anyakönyvi események tartása nem jellemző a
településen.
Dr. Kárpát György Artúrné: Javasolja a szombati napokon az anyakönyvi esemény lehetséges
lebonyolításának időpontját 10:00-19:00 órára módosítani.
Csató Szabolcs: Egyetért a javaslattal.
Petercsák Vince: Javasolja, hogy a házasságkötés alkalmával, az önkormányzat ajándékozza meg az
ifjú párt.
Dr. Kárpát György Artúrné: Elmondja, hogy nagyon szép díszmappákat lehet rendelni.
Petercsák Vince: Személy szerint egy fotóalbumra gondolt.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy díszmappát most rendelt nemrég az önkormányzat, ugyanakkor a
fotóalbumot is jó ötletnek találja.
Szuetta István Józsefné: Véleménye szerint emelni kell az anyakönyvvezetőt megillető díjazás
mértékét.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy az anyakönyvi szolgáltatás mindezidáig ingyenes volt, így nem
javasolja magasabb összegű térítés megállapítását.
Szebeni Endre: Kéri a rendelet-tervezet elfogadását, azzal a módosítással, hogy a 3.§ (4)
bekezdésében a szabadtéri anyakönyvi események tartásának lehetséges időpontja április 1. és
október 31. között lehetséges, valamint szombati napon az anyakönyvi esemény megtartására
10:00-19:00 óra között van lehetőség.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotja:

Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének
6/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete
egyes anyakönyvi események engedélyezésének helyi szabályairól, és az eseményekhez
kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről
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Pálháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96.§-ában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
42.§-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1.§
E rendelet alkalmazásában:
1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.
2. kérelmezők: a hivatali helyiségen-, illetőleg a hivatali munkaidőn belül és kívül tartandó
anyakönyvi eseményeket az anyakönyvi jogszabályok szerint bejelentő ügyfelek.
3. hivatali helyiség: Pálháza, Dózsa György út 151. szám alatt Pálháza Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő Térségi Művelődési Ház Konferenciaterme.
4. hivatali munkaidő: Pálháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló rendeletében meghatározott munkaidő.
5. rendkívüli körülmény: a házasuló egészségügyi állapota, vagy kora miatt nem tud a hivatali
helyiségben megjelenni.

2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi
esemény engedélyezésének szabályai
2.§
Anyakönyvi eseményt lebonyolítani – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben
meghatározott munkaszüneti nap kivételével – hivatali munkaidőn túl pénteken 13:30 óra és 16:00
óra, szombaton 10:00 és 19:00 óra között lehet.

3.§
(1) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezése előtt az anyakönyvvezető
helyszíni szemlét köteles tartani.
(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az
anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, a személyes adatok és az anyakönyv
megfelelő védelme biztosított, a szükséges technikai eszközök rendelkezésre állnak.
(3) Hivatali helyiségen kívül anyakönyvi esemény lebonyolításához a házasulóknak, élettársi
kapcsolatot létesítőknek kell biztosítani a (2) bekezdés szerinti helyszínt, ezen belül a megfelelő
létszámú ülőhelyet és a szükséges technikai feltételeket.
(4) Szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag április 1. és október 31. között engedélyezhető azzal
a feltétellel, hogy rossz időjárási viszonyok – eső, szélvihar, 20 °C alatti hőmérséklet- esetén az
anyakönyvi esemény lebonyolításához zárt helyiséget kell biztosítani.
(5) Sem a hivatali helyiségen kívüli, sem a hivatali időn kívüli anyakönyvi esemény a már
jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi esemény lebonyolítását nem veszélyeztetheti.

3. Az anyakönyvi események lebonyolítása esetén az önkormányzat részére fizetendő díj
mértéke
4.§
24

(1) A hivatali helyiségben, továbbá a hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi eseményért az
igénybe vevőknek ezen rendeletben meghatározott díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha a hivatalos
helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt került sor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamely
házasuló orvosi igazolással alátámasztott súlyos egészségi állapota, mozgásképtelensége miatt
különös erőfeszítés lenne számára a hivatalos helyiségben való megjelenés.

5.§
(1) Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helységben történő anyakönyvi esemény szolgáltatási díja
bruttó 6000 Ft, mely díjat az önkormányzat részére kell befizetni. Ezen összeg magába foglalja a
szervezési költséget, a gépzene biztosítását, az anyakönyvvezető rendelkezésre állását.
(2) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért – a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel – hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidőn kívül egységesen bruttó 15.000 Ft
szolgáltatási díjat kell fizetni az önkormányzat részére. Ezen összeg magába foglalja a szervezési
többletköltségeket, és az anyakönyvvezető rendelkezésre állásának huzamosabb időtartamát.
(3) A szolgáltatási díjat az anyakönyvi eseményt megelőzően tíz nappal csekken vagy a
Polgármesteri Hivatal házi pénztárában kell megfizetni, melyről a befizető számlát kap. A
szolgáltatási díj megfizetésnek hiányában a rendezvény nem tartható meg.

4. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke
6.§.
(1) A hivatali munkaidőn kívül, de hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, amennyiben a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő kiadását nem kéri – eseményenként bruttó
3.500,- Ft díjazás illeti meg. Az anyakönyvi alapszolgáltatás lebonyolításában közreműködő segítőt
eseményenként bruttó 2.500 Ft díjazás illeti meg.
(2) A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, amennyiben a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvényben meghatározott szabadidő kiadását nem kéri – eseményenként bruttó 7.000,- Ft díjazás
illeti meg. Az anyakönyvi alapszolgáltatás lebonyolításában közreműködő segítőt eseményenként
bruttó 5.000 Ft díjazás illeti meg.
5.Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet 2016. április 1-én lép hatályba.
Szebeni Endre
polgármester

Csató Szabolcs
jegyző

6. Napirendi pont
Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a Képviselő-testület még az ülésterv elfogadásakor döntött a
Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatának szükségességéről, melyet a közbeszerzési törvény
változásai is indokolnak. Javasolja, hogy a polgármester 3 millió forint értékhatárig legyen jogosult
kötelezettségvállalásra, természetesen a Képviselő-testület tájékoztatása mellett. Ezen összeg felett
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a Képviselő-testület jogosult eljárni. A Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás külön
Közbeszerzési Szabályzattal rendelkezik, mely az intézményekre is kiterjed.
Dr. Kárpát György Artúrné: Elmondja, hogy a Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatát, pont azért
kérte, hogy végre tisztán láthassák az intézmények közbeszerzési eljárásait, ne fordulhasson az elő,
hogy egy intézményvezető egyedül döntsön valamely beruházást illetően. Pálháza kis település,
fontosnak tartja, hogy a Képviselő-testület ismeretében legyen az intézményekben végzett
beruházásokat illetően. Felhívja a figyelmet arra, hogy a törvény kötelezővé teszi egy közbeszerzési
referens foglalkoztatását is. Jelen szabályzat hatálya csak a Pálházai Közös Önkormányzati
Hivatalra terjed ki, így az intézményekről nincs értelme beszélni. A szabályzat rendelkezik arról,
hogy öt tagú bíráló bizottságot kell létrehozni, de annak működési rendje nincs szabályozva. A
Képviselő-testület dönt a közbeszerzési bizottság létrehozásáról, de mikor?
Csató Szabolcs: A szabályzat 3) bekezdése szerint az önkormányzat a közbeszerzés előkészítésére
és lefolytatására hozza létre a bíráló bizottságot, így számára egyértelmű, hogy közbeszerzési eljárást
megelőzően.
Dr. Kárpát György Artúrné: A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának végleges
elfogadásáról, illetve az érvényességről a Képviselő-testület dönt?
Csató Szabolcs: A Bíráló Bizottság a döntés megalapozását készíti elő, javaslatot tesz a Képviselőtestület felé.
Szebeni Endre: Kéri a Közbeszerzési Szabályzat melléklet szerinti elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2016.(III.24.) számú határozata
a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pálháza Város
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Előterjesztés a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadására
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
Szebeni Endre: Felkéri Csató Szabolcs jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII. törvény 42.§. (1)
bekezdésében foglalt kötelezettség alapján, az ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb
március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzésekről. Jelenleg elnyert pályázat hiányában a terv üres.
Szebeni Endre: Kéri a Közbeszerzési Terv elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2016.(III.24.) számú határozata
a 2016. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálháza Város Önkormányzat 2016. évi
Közbeszerzési Tervét a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Előterjesztés az éves statisztikai összegzés jóváhagyására
Előterjesztő: Csató Szabolcs jegyző
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a 2015. évben végrehajtott közbeszerzésekről 2016. május 31.
napjáig kell elkészíteni a statisztikai összegzést, melyet a Közbeszerzési Hatóság részére kell
megküldeni. Kéri a statisztikai összegzés elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2016.(III.24.) számú határozata
a 2015. évi közbeszerzési beszámoló elfogadásáról
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálháza Város Önkormányzat 2015.
éves statisztikai összegzését az éves közbeszerzésekről a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzat és az Északerdő Zrt. tulajdonában lévő ingatlan telekhatár
rendezésére
Előterjesztő: Szebeni Endre polgármester, Csató Szabolcs jegyző
Szebeni Endre: Elmondja, hogy végre sikerült felértékeltetni a felajánlott csereingatlant az
Északerdő Zrt.-nek, az értékbecslő a felajánlott 431 hrsz-ú építési telket nettó 1.200.000 Ft összegre
becsülte, míg a 308/1 hrsz-ú ingatlant 566.100 Ft-ra, a 329 hrsz-ú ingatlant pedig 652.400 Ft
összegre. Így 18.500 Ft összegű értékkülönbözet megfizetése szükséges. Amennyiben a Képviselőtestület hozzájárul a változási vázrajz szerinti telekhatár rendezéshez, valamint a csereingatlan
felajánlásához, megindítják az eljárást.
Porempovics Mihály Miklós: Elmondja, hogy a döntés nélkül nem tudnak továbblépni, így igazából
nincs választási lehetőségük.
Dr. Kárpát György Artúrné: Korrektnek találja az ajánlatot, támogatja a határozati javaslat
elfogadását.
Petercsák Vince: Elmondja, hogy annak idején az Északerdő Zrt. ingyen kapta meg az érintett
ingatlanokat, így a csereingatlan felajánlását, illetve az értékkülönbözet megfizetését nem tartja
korrektnek.
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Csató Szabolcs: Elmondja, hogy az Északerdő Zrt. nem magánszemély, a döntési mechanizmus
nem engedi a térítésmentes visszaadást. Elmondja, hogy a telekcserére vonatkozó szerződés
elkészítését már megkezdte a megbízott ügyvéd, reméli mihamarabb sikerül rendezniük a csereügyletet. Maga az eljárás, már így is csaknem egy éve húzódik számos levélváltásra, és egyeztetésre
került sor annak érdekében, hogy a döntés megszülethessen.
Szebeni Endre: Kéri a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2016.(III.24.) számú határozata
a Pálháza, 270, 308/1, 308/3, 310, 329 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséről
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, a Pálháza, 270, 308/1. 308/3, 310,
329 hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezését a Perilla Bt. által készített 8/2016. munkaszámú
változási vázrajz szerint jóváhagyja.
A telekhatár rendezés eredményeként az Északerdő Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok területe 8411
m2-rel csökken, a Pálháza Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok összterülete
ugyanennyivel nő.
A területcsökkenés ellentételezéseként Pálháza Város Önkormányzata az Északerdő Zrt. részére
csereingatlanként felajánlja az önkormányzat tulajdont képező 431. hrsz-ú. Kivett beépítetlen
terület megnevezésű, 992. m2 alapterületű ingatlant, további 18.500,- Ft +ÁFA összegű
értékkülönbözet megfizetése mellett.
Felhatalmazza a polgármestert a telekhatár rendezéssel kapcsolatos dokumentumok, szerződések
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

10. Napirendi pont
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szebeni Endre: Elmondja, hogy a buszmegálló beszerzése vonatkozásában problémák merültek fel,
a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet nem vállalta annak elkészíttetését, így közvetlenül a
vállalkozót kell megkeresniük a megrendeléssel kapcsolatosan.

11. Napirendi pont
Egyéb indítványok, javaslatok
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy Füzérkomlós település az elmúlt éven csatlakozott a Pálházai
Körzeti Alapszolgáltatási Központhoz, az átszervezésből adódóan a működési engedélyek
beszerzésének elhúzódása miatt jelentős normatívától estek el. A kieső normatíva fedezetére
rendkívüli települési támogatás benyújtását javasolja. Bízik benne, hogy a kérelem pozitív
elbírálásban részesül majd.
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Dr. Kárpát György Artúrné: Érdeklődik, hogy a kieső normatíva csak Füzérkomlós települést
érinti-e?
Csató Szabolcs: Nem, részben a többi önkormányzat is érintett a kiegészítő normatíva miatt, mely
3000 fő felett jár.
Szebeni Endre: Kéri a rendkívüli települési támogatás benyújtásának támogatását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2016.(III.24.) számú határozata

a rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat
közös feladatellátáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeinek finanszírozására a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvény 3. melléklet
III. 1. pont szerinti a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására támogatási igény
nyújt be a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a belterületi vízrendezésre vonatkozó pályázatok benyújtási
határideje 2016. április 18. napja. A vízrendezéshez szükséges tervek elkészültek, a korábbi
képviselő-testületi döntés értelmében. Kéri a pályázat benyújtásának támogatását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2016.(III.24.) számú határozata
pályázat benyújtásáról a TOP-2.1.3-15-BO1- Települési környezetvédelmi infrastruktúra
fejlesztés alapjára
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a
TOP-2.1.3-15-BO1- Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések alapjára
142.116.181 Ft összegben.
Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának
szükségességét már a belső ellenőr, illetve a Magyar Államkincstár is jelezte. Ennek megfelelően
elkészítették a módosítás tervezetet, mely a belső és a külső információ átadás rendjét, valamint a
tömegtájékoztató szervek részére történő nyilatkozattételt szabályozza.
Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének
7/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI.17.) önkormányzati rendeletének
módosítására a következőket rendeli el:
1. §
(1) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI.17.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésének b) pontja az alábbiak
szerint módosul:
b) bankszámlaszáma: 54600322-11014997-00000000
(2) A Rendelet 2. §-nak (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(5) Az önkormányzat pecsétje: Az önkormányzat hivatalos, kör alakú pecsétjén középen
Magyarország címere van, a köríven a „Pálháza Város Önkormányzata 3994 Pálháza, Dózsa
Gy. út 151.” felirat olvasható.
(3) A Rendelet 26. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) Név szerinti szavazást kell elrendelni
a) az Mötv. 48. § (3) bekezdésben foglalt esetben,
b) ha azt a polgármester, vagy valamely bizottság elnöke kezdeményezi.
2. §
A Rendelet III. fejezete kiegészül az alábbi rendelkezésekkel:
34. § A szervezeten belüli információ átadás rendje
(1) Az önkormányzatot érintő ügyekben a képviselő-testület tagjai közvetlenül a polgármestertől, a
jegyzőtől, az önkormányzat közös hivatalának köztisztviselőitől kérhetnek információt,
tájékoztatást.
(2) A polgármester és a jegyző a tudomására jutott információ tartalmának, fontosságának, a gyors
célba juttatás igényének figyelembe vételével egyedileg határozza meg, hogy azokat milyen
kommunikációval (személyesen, telefonon, írásban) juttatja el a képviselő-testület tagjaihoz.
35. § Külső feleknek történő információ átadás rendje
(1) Az Önkormányzat a feladatkörébe tartozó ügyekben az adatvédelmi törvény 19. §-ban foglaltak
szerint köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény gyors, pontos tájékoztatását.
(2) Az önkormányzat a (1) bekezdésben rögzített tájékoztatást, valamint a képviselő-testület és a
bizottságok üléseinek anyagát, az arról készült jegyzőkönyveket az önkormányzat honlapján
közzéteszi.
(3) Az önkormányzat kezelésében lévő közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem teljesítésére
az önkormányzat nevében a polgármester jogosult az adatvédelmi törvényben foglaltak szerint.
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36. § Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére
A televízió, rádió, írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak
minősül.
A felvilágosítás adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat:
a) Az önkormányzatot érintő kérdésekben tájékoztatásra, illetve nyilatkozat adására a
polgármester, akadályoztatás esetén az alpolgármester, vagy a polgármester által esetenként
megbízott személy jogosult.
b) A nyilatkozatot adónak a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét,
szabatos válaszokat kell adnia. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények
objektív ismertetéséért a nyilatkozatot adó felel.
c) A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra
vonatkozó rendelkezésekre, valamint az önkormányzat jó hírnevére és érdekeire.
d) Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatosan, melynek idő
előtti nyilvánosságra hozatala az önkormányzat tevékenységében zavart, anyagi vagy erkölcsi
kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő
hatáskörébe tartozik.
e) A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport anyagát a közlés előtt
megismerje, így kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, mely az ő szavait,
nyilatkozatát tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.
f) Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak a polgármester
engedélyével adható.
3. §
A Rendelet 1. függeléke helyébe jelen rendelet 1. függeléke lép.
4. §
Ez a rendelet 2016. március 25.-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Szebeni Endre
polgármester

Csató Szabolcs
jegyző
1. függelék

Az önkormányzat által ellátott feladatok kormányzati funkciók szerinti bontásban
011130
013210
013320
013350
064010
066020
082042
082043
082044
105020
106010
041231

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Köztemető –fenntartás és működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Könvvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése
Könyvtári szolgáltatások
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
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041232
041233
041236
041237
082092
072111
072112
072311
074011
074032
101142
101141
102031
104030
104031
104042
107051
107052
091110
091120
091130
091140
096015
096025

Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Háziorvosi Alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Szenvedélybetegek nappali ellátása
Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Idősek nappali ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekek bölcsődei ellátása
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Nemzetiségi Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Csató Szabolcs: Elmondja, hogy a módosításokat a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatán is át kell vezetni, így kéri, annak egységes szerkezetben történő
elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2016.(III.24.) számú határozata
a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pálházai Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a módosításokkal egységes szerkezetben a
melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Csató Szabolcs: Már említésre került, hogy a közmunka program keretében a szociális bérlakások
felújítását kívánják megvalósítani. Az ingatlanokon már évek óta nem hajtottak végre fejlesztéseket,
így szükséges karbantartási munkálatok is elmaradtak. A pályázat keretében kívánják végrehajtani
az épületek külső hőszigetelését, illetve a nyílászárók cseréjét is. Ismerteti a beruházáshoz szükséges
építőanyag beszerzésére kapott árajánlatot. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a Viadukt Kft.-t
bízza meg a beruházáshoz szükséges építőanyag beszerzésével, valamint bízza meg a polgármestert
a szakmai felügyelet biztosításával.
32

Porempovics Mihály Miklós: A szociális bérlakások állaga jelentősen megromlott az elmúlt
időszakban, így mindenképpen időszerű a felújítás.
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
30/2016.(III.24.) számú határozata
a Járási Startmunka Mintaprogram helyi sajátosságokra épülő programeleméről
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Járási Startmunka
Mintaprogram helyi sajátosságokra épülő programelem keretében felhasználásra kerülő
építőanyag beszerzésével a Viadukt Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Kft-t (1182
Budapest, Tárkő utca 34/B) bízza meg. Felkéri a polgármestert a szakmai felügyelet
biztosítására, az arra vonatkozó szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április 30.
Csató Szabolcs: Elmondja, hogy megkereste őket a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója Hörcsig Márton, hogy a korábbi megállapodás mintájára folytassák
együttműködésüket, nyilvánosságot biztosítva a településnek. Korábban a televízió havi megbízási
díj ellenében, összefoglalókat készített a Képviselő-testületi ülésekről, valamint a településen lévő
rendezvényekről. Tekintettel arra, hogy a lakosság részéről is meg van az igény a tájékoztatások
iránt, javasolja a szerződéskötést. Az ügyvezető igazgató 100.000 Ft havi összegért vállalta a
nyilvánosság biztosítását, mely éves szinten 1.200.000 Ft kiadást jelent.
Petercsák Vince: Véleménye szerint a 100.000 Ft összeg nagyon magas, figyelemmel arra, hogy egy
hónapban csak egyszer, kétszer jönnek ki.
Csató Szabolcs: Az önkormányzattól függ, hogy hányszor hívják ki a ZTV munkatársait, a cél az,
hogy minél nagyobb nyilvánosságot biztosítsanak a településnek.
Szebeni Endre: Kéri a Zemplén Televízióval történő szerződéskötés támogatását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2016.(III.24.) számú határozata
a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.-vel való együttműködésről
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy együttműködési
megállapodást köt a Zemplén Televízió Nonprofit Kft-vel (3980 Sátoraljaújhely, Színház
köz 4.) egy év időtartamra 2016. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig, havi 100.000
Ft szolgáltatási díjért. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április 15.
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Szuetta István Józsefné: Kéri a polgármester intézkedését a Vörösmarty utcán lévő vízelvezető
árkokból kikotort föld elhordása vonatkozásában.
Dr. Kárpát György Artúrné: Két szemetes kihelyezését kéri, az egyiket a Kispatak 2000 Kft
üzletének parkolójába, a másikat pedig a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ előtt lévő
buszmegállóba.
Szebeni Endre: Zárt ülést rendel el, melyről külön jegyzőkönyv készül.
K.m.f.
Szebeni Endre
polgármester

Csató Szabolcs
jegyző

Kovács Barnabás
jkv. hitelesítő

Porempovics Mihály Miklós
jkv. hitelesítő
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