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Jegyzőkönyv

Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2016. augusztus 18-án 16 óra
30 perckor megtartott üléséről.
Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme
Az ülés megjelent:

Kovács Gábor polgármester
Hódi Elek képviselő
Fazekas Sándor képviselő
Ferenczi Zoltán képviselő
Giczei István képviselő
Dr. Horváth László jegyző

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a
határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről igazoltan távol maradt Székelyné Mester Mária
és Fekete László települési képviselő.
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
75/2016. (VTH. 18.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről
A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:
1. Előterjesztés: Tökfesztivál megrendezése
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2. Előterjesztés: A nemzetiségi önkormányzat féléves beszámolója
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3. Előterjesztés: Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
4. Előterjesztés: Helyi értéktár bizottság szervezeti és működési szabályzata
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
5. Előterjesztés: Barna László kérelme
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6. Egyebek
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7. Egyedi szociális ügyek (zárt ülés)

Tárgy /l.tsp/ Tökfesztivál megrendezése
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Kértünk ajánlatot, illetve megkerestünk rendezvényszervezőket a tökfesztivál megrendezésére. Nagy
Szilárd és a színpados Dózsa Gyuri adott ajánlatot. A komplett műsor és a színpad 4,5-5 millió Ft
lenne. Nagyszőlősön a Kárpátaljai Kulturális Magyar Szövetség elnöke látott bennünket vendégül, ő
akkor felajánlotta, hogy 1 napot műsorral megrendeznek. Ellátás illetve a határtól az útiköltséget kell
fizetnünk. Szombaton ő hozna el egy tánccsoportot, akik színvonalas 1,5 órás műsort tudnak adni. Ez
egy ukrán tánccsoport. Ezzel sokat tudnánk spórolni. Lehet, hogy nem hoz 2000 embert, de ez egy
neves tánccsoport. A jövő héten én nem leszek, utána összeülnénk, hogy milyen büdzsével legyen a
fesztivál. Azt szeretném megbeszélni, hogy 1 vagy 2 napos legyen? Ti, hogy gondoljátok ezt? Illetve a
kezdést 10 óráról 12 órára tennénk át, ezen is spórolhatnánk. Azon is gondolkoztam, hogy egy nap
Kárpátalja mutatkozhatna be, ezzel is költséget takarítanánk meg.
Bódi Elek képviselő:
Egy-két mondatban szeretnék hozzászólni. A rendezvényszervező által 4-4,5 millió Ft lenne a költség.
Én ezt a lehetőséget elvetem. Én se a 3 millió Ft-ot nem támogatnám se a többet. Ha ennyi idő után az
önkormányzat nem tudja bevállalni a fesztivál megrendezését, megszervezését, az szegénységi
bizonyítvány. Ezt az önkormányzat meg tudja csinálni, nem kell rendezvényszervező.
Kovács Gábor polgármester:
A jegyből 1,5 millió Ft bevétel szokott lenni. Én nem akarok nagy fellépőt hozni. Dózsa Gyuri és
Nagy Szilárd is hozna fellépőket. Kisebb fellépők lennének vasárnap, szombatot Kárpátalja töltené ki.
Bódi Elek képviselő:
A rendezvényszervezőket nem támogatom. Azt, hogy az önkormányzat szervezze meg, mindenképpen
támogatom. Az első nap, ahogy elmondtad meg van, a másodikat kell kialakítani.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Miért két napban gondolkodunk, illetve miért 1 hónappal előtte kell erről beszélni?
Kovács Gábor polgármester:
Ennyi idő alatt meg lehet szervezni. A színpadot két nap alatt össze lehet rakni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A tavalyi után többen azt mondtuk, hogy nem kell két nap.
Kovács Gábor polgármester:
Egy nap az falunap. Tőlem csinálhatjuk úgy, hogy 2 nap és rendezvény csak egy nap lesz lent. Azért
szeretném a két napot, mert jövőre lehet lesz pályázni fesztivál rendezésére, és nem mindegy hogy
előtte mi volt. De dönthetünk egy napról is.
Giczei István képviselő:
Környékbeli fellépők nem jönnek?
Kovács Gábor polgármester:
Nincs kizárva, hogy ne jöjjenek. Jöhet a Szamosszegi Férfikórus és más is. Javaslatom Zoli a
következő: összerakjuk a két napot, meglátjuk, hogy mennyi lesz, és akkor megbeszéljük, hogy
sürítsük-e be egy napba, vagy nem. Szerintem egy napon nem sokat spórolunk.
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Bódi Elek képviselő:
Két napra a biztonsági őrök, a mentősök, a színpad, ez magas költség.
Kovács Gábor polgármester:
Ha nem lesz nagy fellépő, akkor nem kell annyi biztonsági őr.
Fazekas Sándor képviselő:
Szerintem most is külön kellene választani a mulatós részt. Szombaton vagy vasárnap lesz a nagyobb
fellépő?
Kovács Gábor polgármester:
Lehet szombaton is, mivel nagyobb tömeget vonz egy Bunyós Pityu, vagy Nótár Mary, akkor többen
el tudnak jönni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Bódi Gusztit, Nótár Maryt nem kellene erőltetni.
Kovács Gábor polgármester:
Jó, de ezt igénylik az emberek. Majkát is el lehetne hozni, ha gondoljátok.
A jövő héten Petivel összerakjuk és egy hét múlva átbeszéljük, akkor már fogjuk tudni körülbelül
mennyi lesz a költség, és ez alapján döntünk. Ha valakinek van ötlete, javaslata amivel színesebbé
lehetne tenni szóljon. Az iskola és az óvoda közel 600.000 Ft-ba van. Az iskolának nem kötelező
jönni, az óvoda jelezte, hogy ők jönnek. A helyi értéktár is ismét lesz, ők is kiállítanak.
Fazekas Sándor képviselő:
Közbenső program lesz?
Kovács Gábor polgármester:
Igen.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Csikósbemutató lesz? Megkérdezhetem Szilárdot ez ügyben.
Kovács Gábor polgármester:
Természetesen lehet, akár mindkét nap.
A jövő hét után összeülünk, és megbeszéljük hogyan kerüljön megrendezésre.

Tárgy /2.tsp/ A nemzetiségi önkormányzat féléves beszámolója
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Feljelentettek bennünket, munkaügyi ellenőrök voltak az önkormányzatnál ellenőrizni a közmunkát.
Az első dolog amit kértek, az a munkaügyi szabályzat volt, amit Fábián Lajosékkal megcsináltattunk.
Megtudtam azt is, hogy kijelentett fel bennünket. Ezt csak tájékoztatás képen mondtam el.
Megbeszéltük, hogy kétszer 100.000 Ft-ot adunk a kisebbségi önkormányzatnak támogatásként.
Leírják, hogy 100.000 Ft-ot átutaltak a Partners Hungary Alapítványnak, de ez nem igaz. Előleget
szerettek volna kérni, hogy a festék számlát kifizessék. 183.000 Ft-ot kaptak, úgy volt hogy abból
átutalják, de ez nem történt meg, és a mai napon az egyenleg 9.000 Ft volt a számlájuk egyenlege.
Megérkezik Székelyné Mester Mária képviselő.
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Ferenczi Zoltán képviselő:
Állítólag kirúgtátok Antit, és vissza is vettétek, ez van kint a faluban.
Kovács Gábor polgármester:
Nem rúgtuk ki. Azokra a napokra nem kap bért, amikor nem jön dolgozni. Sarka Attilával
megbeszéltem, hogy melyek azok a papírok, amelyeknek meg kell lenni ahhoz, hogy ki tudjam rúgni.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Semmi sem érvényes azzal kapcsolatban, amit korábban megbeszéltünk, hogy 3 ellenőrzés, és ha nincs
dolgozni, akkor annyi.
Kovács Gábor polgármester:
Akart menni alaki ellenőrizni? Antin kívül hellyel-közzel mindenki oda áll a munkához.
Bódi Elek képviselő:
Hányán vannak bent dolgozni?
Kovács Gábor polgármester:
Kb. 225-en.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Nem tudsz olyan munkát adni Antinak, hogy itt legyen?
Kovács Gábor polgármester:
Nem tudok.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Opályiban miért működik másképp a közmunka?
Kovács Gábor polgármester:
Ugyan az a probléma Szamosszegen és Ópályiban is mint itt.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Ha a közmunka így működik, akkor nem ér 2 Ft-ot sem.
Kovács Gábor polgármester:
Úgy volt, hogy közös megegyezéssel felbontjuk s munkaszerződést Antinak, de a másik nap már
másképp akarta, nem ment bele a szerződés felbontásába. Ez nem egy egyszerű történet.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Megkeresett Anti egy hangfelvétellel kapcsolatban is. Egyik képviselő társunkkal beszélt telefonon,
melyet megmutatott.
Bódi Elek képviselő:
Nagyon veszélyes, amit Zoli mondott most. Külön kell venni a közmunkától. Én erről nem szeretnék
beszélni.
Közmunka: Macusnak tökéletesen igaza van. A képviselő testület fel volt hatalmazva ellenőrzésre. Én
az utóbbi fél évben nem mentem. Két embert nagyon szidnak a közmunkások, Macust és engem.
Kimentem a temetőre és nagyon dühített, hogy mit csinálnak az ott lévő közmunkások, ezért inkább
nem megyek ki most már csak 5 óra után. Tóth Pistáné oda jött hozzám, mondta, hogy hogyan
dolgoznak ők ott. Én mondtam neki, hogy látom mennyire dolgoztok. Dühít az, hogy ha valaki beteg,
akkor nem kellene jönnie dolgozni, a gyerekek ott fürdőznek a csapnál, és a padot is már odatették a
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ravatalozó ajtaja elé, hogy ne süsse őket a nap. Sokan vannak kint, de nulla a munka. Mikor
játszótérnek használják a ravatalozó előtti előtetőt, az felháborító.
Kérném azt, hogy had ellenőrizzem a létszámot és az elvégzett munkát.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Van értelme? Úgy sem történik semmi sem.
Kovács Gábor polgármester:
Pisti egész nap megy. Focipálya, térkő gyártás, állattartótelep, uborka, temető, de csak egy ember ő is.
Nem tud egyszerre mindenütt ott lenni. Mindenhol van olyan ember, aki csak a lábát lógatja. Más
munkahelyen olyanok vannak, akik dolgozni akarnak.
Bódi Elek képviselő:
Én nem azt akarom, hogy kirúgják az embereket. Két bújócska van a közmunkában, a temető és a
szemétszedés.
Kovács Gábor polgármester:
Nem az a baj, hogy nem akarnak dolgozni, nincs aki felügyelje őket, nem akar senki sem lenni
brigádvezető. Ha az értelmesebbet brigádvezetőnek teszed, akkor azt is kiveszed, aki eddig dolgozott.
Mondjatok embert aki legyen brigádvezető és el is vállalja.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Akkor nem kell ennyi közmunkás. Nincs értelme.
Kovács Gábor polgármester:
Közmunkában csinálták a buszmegállókat is.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Azok csinálták, akik mindig dolgoznak.
Kovács Gábor polgármester:
Igen, de ha nem foglalkoztatunk annyi embert, akkor eszközbeszerzésre is kevesebb összeg jut.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Öt emberrel csináld meg, hogy nem alkalmazod, pl. Anti. Ezután másképp állnának a munkához.
Ez egy ördögi kör.
Kovács Gábor polgármester:
Menjetek nézzétek meg, és mondjátok meg kit kell kirúgni és kirúgjuk.
Bódi Elek képviselő:
8-10 fős brigádokról beszéltünk a közmunka kezdetekor. Te vagy a munkáltatója, és te mond meg,
hogy x y te leszel a brigádvezető.
Termelő munka folyik, amióta Pista közmunkavezető. A fegyelem terén nem történt javulás. Pista nem
tudja átlátni egyedül a 220 embert.
Kovács Gábor polgármester:
Van egy 50-60 fős mag, azokat akarom benntartani folyamatosan.
Bódi Elek képviselő:
Én el fogom kérni a temetőn dolgozók listáját és ki fogok menni ellenőrizni. A temetőn játszótér van,
ez felháborító.
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Kovács Gábor polgármester:
Pisti oda fogja adni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A kisebbség ügyére térjünk vissza. Mi az amit ír Anti, hogy az alpolgármester által ígért pénzt kérik?
Fazekas Sándor képviselő:
Én azt mondtam, hogy ha jól végzik a munkájukat, és jó helyre költik a pénzt, akkor beszélhetünk
róla.
Kovács Gábor polgármester:
Akkor még nem tudtuk, hogy több mint 1 millió Ft-ot kapnak.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Volt labdarúgótorna?
Kovács Gábor polgármester:
Nem tudom. Teri és Piri rendezett családi napot, ott minden rendben volt. De azt nem Anti rendezte.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Amit ők rendeznek, az megvalósul.
Kovács Gábor polgármester:
Az irodára vonatkozó késésüket javaslom elutasítani, mivel ha a rendőrőrs átköltözik a régi
gyógyszertárba, akkor az ő helyükre átköltözhetnek. Ott van fűtés, mosdó. A közmunka
adminisztrációját is át szeretném vinni a régi gyógyszertár épületébe.
Bódi Elek képviselő:
Az jó, hogy átmegy a közmunka is a gyógyszertárba. Parkoló kialakítása is kellene, mivel a
közmunkások kocsival járnak dolgozni, és nem tudnak már hol parkolni.
Kovács Gábor polgármester:
Útpadka felújítás lesz a Tsz irodától a volt gyógyszertárig, de ehhez a Közút hozzájárulását kell kérni.
Jegyző úr, levelezd le ezt a Közúttal.
Aki egyetért azzal, hogy kisebbségi önkormányzat átköltözzön a rendőrőrs helyére, kérem szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
76/2016. (VTIL18.) KT. számú határozata
A Nemzetiségi Önkormányzat beadványáról
A képviselő testület
Nagydobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat féléves beszámolóját
tartalmazó beadványt megtárgyalta.
Egyetért azzal, hogy a KMB irodába átköltözzön a kisebbségi önkormányzat,
amint a rendőrőrs átköltözött a új szolgálati helyére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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Tárgy /3.tsp/ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Horváth László jegyző
Kovács Gábor polgármester:
Megkérem a jegyző urat, hogy tájékoztassa a napirendről a képviselő testületet.
Dr. Horváth László jegyző:
Át kellett vezetni az idei évi változtatásokat a rendeletben, ilyen például a 60 literes hulladékgyűjtő
edény lehetősége is. Lényegében a törvényi változásokat kell átvezetni a rendeletbe.
Kovács Gábor polgármester:
Javaslom, tájékoztassuk az embereket a 80 literes kuka lehetőségéről, hiszen aki egyedül van annak
biztosan elég ez is. Az önkormányzat fizeti a 65 év feletti lakosoknak a hulladékszállítási díjat, ezért is
nem mindegy, hogy mennyi a díj összege. Jegyző úr, nyomatékosan tájékoztassuk erről a lakosságot.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Szelektív kuka nincs azoknak, akik korábban nem kaptak?
Dr. Horváth László jegyző:
Megkérdezzük a szállítást végző céget ez ügyben.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért a rendelet tervezet elfogadásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet
alkotta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
7/2016. (VIII.18.) számú önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
Nagydobos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény 48. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXY. törvény 35. §,
88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1.
§ (1) Nagydobos Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) jelen
rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban:
közszolgáltatás) tart fenn az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék, elkülönítetten
gyűjtött települési hulladék, lomhulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és kezelésére.
(2)
Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésével
kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék
gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján gyakorolja.
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2.
§ (1) A közszolgáltatás ellátására a Társulás kizárólagos tulajdonában lévő Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) mint
közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult.
(2) A Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi feladat ellátására,
kivéve a Ht. 42. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatokat.
(3) Az együttműködés tartalmát és feltételeit közszolgáltatási szerződés rögzíti. A
közszolgáltatási szerződésnek a Ht-ben meghatározottakon túl tartalmaznia kell:
a) a közszolgáltatói tevékenység végzésének általános szabályait;
b) az adatszolgáltatási kötelezettség részletes szabályait;
c) nyilatkozattételre és kapcsolattartásra kijelölt személyek körét.

2. A közszolgáltatás tartalma
3. § A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:
a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék, elkülönítetten gyűjtött
települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy alkalmi elszállítására;
b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd
hulladék évente a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra
biztosított szállítóeszközén történő begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására;
c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd
hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.
d) hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetésére és az ott gyűjtött hulladékok hulladékkezelő
létesítményekbe való szállítására,

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai
4. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Nagydobos község közigazgatási területére
terjed ki.

4. A közszolgáltatás kötelező igénybevétele
5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék
részét képező vegyes hulladék tekintetében köteles a közszolgáltatás igénybevételére.
(3) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem
vonhatja ki magát arra történő hivatkozással, hogy a szolgáltatást nem, vagy csak részben
veszi igénybe.
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6.
§ (1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás
igénybevétele hozza létre vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az
ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(2)
Az ingatlanhasználót nem terheli közszolgáltatási igénybevételi kötelezettség az olyan
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol életvitelszerűen nem tartózkodik és hulladék sem
keletkezik.

5.A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
7.§ (1) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót
írásban köteles értesíteni, vagy helyben szokásos módon - a Nagydobosi Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján - tájékoztatni.
(2) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
közszolgáltató az ingatlanhasználót - a változás bekövetkezése előtt legalább öt nappal köteles értesíteni.
(3) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás
teljesítését megkezdését megkezdte.
(4) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a közszolgáltató
Nagydobos Község Önkormányzatával közösen határozza meg és arról az ingatlan használót a
(1) bekezdés szerint értesíti.
(5) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról
a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a Közszolgáltatóval kötött külön szerződés
alapján.
8.
§ (1) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos gyűjtőedény
használata kötelező.
(2) A vegyes hulladék gyűjtéséhez alkalmazható szabványos gyűjtőedény:
a) 60 liter űrtartalmú,
b) 80 liter űrtartalmú,
c) 120 liter űrtartalmú,
d) 1100 liter űrtartalmú,
gyűjtőedény.
(3) A gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék súlya:
a) 60 liter ürtartalmú gyűjtőedény esetében legfeljebb 14 kg,
b) 80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 18kg,
c) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 28 kg,
d) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,
lehet.
(4) 60 literes gyűjtőedény használatára kizárólag a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen
használó természetes személy jogosult. A jogosultságot az Önkormányzat által kiadott
hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. Az igazolást kérelemre a Polgármesteri Hivatal
Jegyzője adja ki, a kérelmező írásbeli kérelme alapján.
9. § (1) A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő űrtartalmú és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó saját
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költségén köteles biztosítani. A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 60, 80, 120, literes
gyűjtőedényt az ingatlanhasználó köteles megvásárolni. Ezektől eltérő ürtartalmú gyűjtőedény
a Közszolgáltatótól bérelhető.
(2) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő 120 liter űrtartalmú gyűjtőedényeket a készlet
erejéig - visszaszolgáltatási kötelezettséggel - az ingatlanhasználó használatába bocsátja.
10.
§ A házi komposztáláshoz az Önkormányzat vagy a Közszolgáltató komposztálót ad az
ingatlanhasználó használatába. A használatba adott gyűjtőedény és komposztáló az ingatlan
tartozéka, annak használatára az ingatlan mindenkori használója jogosult.
11.
§ A települési papír-, műanyag, fém hulladék elkülönített gyűjtéséhez az Önkormányzat
vagy a Közszolgáltató 1 db 240 1-es, sárga-kék színű hulladékgyűjtő edényt ad az
ingatlanhasználó használatába. A gyűjtőedény az ingatlan tartozéka, annak használatára az
ingatlan mindenkori használója jogosult.
12.
§ A gyűjtőedény változását az ingatlanhasználó köteles bejelenteni aKözszolgáltató
felé, a jogosultság és a feltételek biztosításának igazolásával.

6.A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatássá
kapcsolatos jogai és kötelezettségei
13.
§ (1) A Közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt
igénybe vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben:
a) a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása,
b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy
darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente a közszolgáltató
által meghatározott időpontban és helyen történő begyűjtése és elszállítása,
c) a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése
és elszállítása,
d) a begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék hasznosításra történő
átadása,
e) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények - magasabb szintű
jogszabályokban foglalt - utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok
ellátása,
f) a bármilyen okból a szállítási napon elmaradt hulladék szállítás 48 órán belüli
pótlása.
(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,
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b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan
anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem
szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési szilárd hulladéknak.
c) A kihelyezett gyűjtőedénybe helyezett hulladék a benne elhelyezhető mennyiséget
meghaladja.
14.
§ (1) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal végezni.
(2) A gyűjtőedényben okozott kárt a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a
károkozás neki felróható okból következett be. A Közszolgáltató köteles az ebből eredő
karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.
(3) Ha a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált
gyűjtőedény javítása, pótlása, vagy cseréje az ingatlan használót terheli.

7.Az ingatlan használó jogai és kötelezettségei
15. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került
települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon, vagy helyen gyűjteni,
továbbá hasznosításáról, vagy ártalmatlanításról gondoskodni.
E kötelezettség teljesítése során az ingatlan használó köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét megelőzés elve alapján legkisebb
mértékűre szorítani,
b) a települési szilárd 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,
c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat
által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e
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 Közszolgáltató felé.
16. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legkorábban a
szállítási napot megelőző napon, 20 órától lehet kihelyezni a közterületre.
(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
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(3)
A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.
17.
§ (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.
(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 ingatlan használó 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.

$.HulladékszálIítás rendje
18.
§ (1) A vegyes hulladék szállítása minden héten pénteken történik. Ha ez a nap
munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjáról a Közszolgáltató a helyben szokásos
módon - Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztés útján - köteles
tájékoztatni az ingatlan használókat. Ha az időpont változik, arról a Közszolgáltatónak kell a
szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie.
(2) Az elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag-, üveg-, és fém hulladék gyűjtését, szállítását
a Közszolgáltató:
a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,
b) gyűjtőszigetek működtetésével
biztosítja.
(3)
Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém
hulladékot erre a célra biztosított gyűjtőedényben gyűjti.
(4)
Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg-, és fém
hulladékot a Közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőszigeteken is elhelyezheti. A
gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok felirata szerint engedélyezett
hulladék helyezhető el.
(5)
Az ürítési gyakoriságról és a gyűjtési alkalmakról a lakosságot a Közszolgáltató
tájékoztatja.

9.Nem rendszeres közszolgáltatások
19.
§ A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a
Közszolgáltató évente az általa meghatározott időpontban a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik. Lebonyolításáról és
megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató
gondoskodik.
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10. A közszolgáltatási díj fizetésének rendje, kedvezmények
20. § Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
közszolgáltatási díjat (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) köteles fizetni.

ellátásáért

(2) A közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében, a
Koordináló szerv részére kell megfizetni.
(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat számla ellenében, a Koordináló szerv
jogszabályban meghatározott számlázási ütemezése szerint köteles megfizetni.
21. § Az Önkormányzat az ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási díj fizetésére
vonatkozóan nem állapít meg kedvezményt.

11. A közszolgáltatás szünetelése
22. § Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1
év időtartamra, ha az önállóként nyilvántartott gyűjtőedénnyel rendelkező ingatlanhasználó az
ingatlant 90 napnál hosszabb ideig nem használja, és a szüneteltetés várható időtartamát —
legkésőbb a szünetelés megkezdését megelőző 15. napig - a Közszolgáltatónak írásbeli
nyilatkozattal bejelenti.
(2) Közoktatási intézmény a szüneteltetést a nyári iskolai szünet idejére, legfeljebb 60 nap
időtartamra kérheti.
(3) A kérelmet évente kell benyújtani. A szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés
megismételhető.
(4) A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkező, a szüneteltetést érintő bármely változást a
kérelmező ingatlanhasználó köteles a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül a
Közszolgáltatónál bejelenteni.
23. § (1) A szíineteltetési kérelemben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató jogosult
ellenőrizni. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató a szüneteltetés
kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonja, a közszolgáltatási díjat
pótlólagosan kiszámlázza, továbbá jogosult költségeit érvényesíteni.
(2) A szüneteltetés jogszerűségét az ingatlanhasználó a szüneteltetés időtartamára
kibocsátott közüzemi igazolással igazolhatja.

12. AdatszolgáItatási és nyilvántartási kötelezettség
24. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlan használó
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas
adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének
szünetelése esetén annak nyilvántartása.
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(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségének.
(3) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlan használók nyilvántartásáról a Közszolgáltató
gondoskodik.
(4)
A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek
az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(5)
A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a
természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az
adatokat kezeli.
(6)
A Közszolgáltató az ingatlan tulajdonos személyes adatait a szerződéses viszony
létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A
jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat
megsemmisíti.

13.Záró rendelkezések
25. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagydobos Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének a települési hulladékgazdálkodásáról szóló 3/2014. (III.06.)
önkormányzati rendelete.

Kovács Gábor
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2016. 08.19. napján.

Dr. Horváth László
jegyző

Tárgy /4.tsp/ Helyi értéktár bizottság szervezeti és működési szabályzata
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Az értéktár szervezeti és működési szabályzatát nekünk kell elfogadni. A tervezetet mindenki
megkapta. Kiss Árpád készített el, és juttatta el jegyző úrhoz.
Dr. Horváth László jegyző:
Az SZMSZ minden formai követelményt tartalmaz, javítás nélkül javaslom az elfogadását.
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Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért az értéktár bizottság szervezeti és működési szabályzatának elfogadásával kérem
szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
77/2016. (V m . 18.) KT. számú határozata
A Helyi értéktár bizottság szervezeti és működési szabályzatáról

A képviselő testület
A Nagydobosi Települési Értéktár bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát
az előterjesztésnek megfelelő módon, változatlan formában jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

A NAGYDOBOSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
SZERVEZETI ÉS
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nagydobos község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 38/2016. (IV. 19.) KT. számú
határozatában a Helyi Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló döntése alapján, a magyar
nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdése alapján a Nagydobosi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a
továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg:

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A szabályzat célja a települési helyi értékek körének meghatározása, védelme és megőrzése
feltételeinek biztosítása.
2. A helyi érték: Nagydobos község szempontjából meghatározó jelentőségű, a településhez való
tartozást kifejező egyedi szellemi termék, tárgy, kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, természeti
érték, stb., amelyet a Települési Értéktár Bizottság - annak minősít.
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3. A Települési Helyi Értékek Gyűjteménye a bizottság által a nagydobosi, kiemelkedő helyi
jelentőségűnek nyilvánított javak összessége. Ezek körét (felsorolását), fellelhetőségét, bemutatását az
egyediségükre, speciális nagydobosi kötődésükre, jellemzőire vonatkozó leírással, vagy egyéb
dokumentációval együtt kell rögzíteni.
II.
1. A bizottság hivatalos megnevezése: Nagydobosi Települési Értéktár Bizottság
2. A bizottság székhelye: 4823 Nagydobos, Fő út 129.
3. A bizottság létszáma: 5 fő
4. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ melléklete tartalmazza

n i.

A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
1. A bizottság alapvető feladata:
- a települési értékek megőrzéséről és szélesebb körben történő megismertetéséről való gondoskodás
(pl. közösségi portálon vagy az önkormányzati honlap útján, stb.)
- a helyi települési értékek körének meghatározása, szükség szerint módosítása, a Települési Helyi
Értékek Gyűjteményének összeállítása.
2. A bizottság részletes feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza.

IV.
A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE
1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.
(IV. 16.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi.
2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja.
3. A bizottság évente beszámol tevékenységéről Nagydobos község Képviselőtestületének.
4. A bizottság ülését az elnök hívja össze.
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5. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a napirend
kivételes esetben, szóban is előterjeszthető.
6. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért tagja
helyettesíti.
V.
1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte
szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottság elnöke állapítja meg.
2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre,
melyet a bizottság határozattal fogad el.
3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.
4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a
hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a szót,
valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz méltatlan, a
testület munkáját zavaró magatartást tanúsít.
VI.
1. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a
szavazástól.
2. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza.
3. Azonos szavazat esetén az elnök szavazata dönt.
VII.
1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában
hozza.
2. A határozatokat külön-külön. a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal
kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját.
VIII.

1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
-

az ülés időpontját és helyét.

-

a jelenlévők nevét.
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-

a tárgyalt napirendi pontokat.

-

a tanácskozás lényegét.

-

a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, véleményét.

-

a szavazás számszerű eredményét és

-

a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.

2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
-

a tárgyalt írásbeli előterjesztés.

-

az írásban benyújtott kiegészítés.

-

a jelenléti ív.

IX.
1. A bizottság működésével kapcsolatos szervezési, adminisztrációs teendők ellátásáról a
Nagydobos község Önkormányzati Hivatala gondoskodik.
2. A bizottság működésének anyagi fedezetét az Önkormányzat biztosítja.

X.
A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan
részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.
2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek.

XI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A bizottság által az értéktárba felvett értékek adatait a 114/2013. (IV.16.) Komi. rendelet 1. számú
mellékletének II. pontjában írt tartalommal - szakterületenként kategóriák szerint elkülönítve - kell
nyilvántartásba venni.
2. A helyi települési értéktár nyilvántartott adatait - az értéktárba való felvételről szóló döntést követő
8 napon belül - az önkormányzat honlapján kell közzétenni.
3. Jelen szabályzat a képviselő-testület által történő elfogadásának napján lép hatályba.

Nagydobos, 2016. augusztus 01.

19

Dr. Horváth László
jegyző

Kovács Gábor
polgármester

Melléklet a Települési Értéktár Bizottság SZMSZ-éhez
A Nagydobosi Települési Értéktár Bizottság tagjai
Elnök: Kiss Árpád
Tagok: Balogh Béláné
Ferenczi Anita
Kiss Béláné
Koncz Józsefné

Tárgy /5.tsp/ Barna László kérelme
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Barna László a földje végénél lévő önkormányzati út egy részét szeretné megvásárolni. Mi erről a
véleményetek?
Bódi Elek képviselő:
Fiatalgazda pályázathoz kell ezt a kis terület, és senkinek nem okoz semmilyen kárt vagy hátrányt
ennek a kis területnek a megvásárlásával. Csak neki van ott földterülete. 1,5 millió Ft/hektár vételár
ajánlatot tett.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A térkép szerint van ott árok, is hogy lehet lesz megközelíteni?
Bódi Elek képviselő:
Minden oldalról több út is van ott, meg lehet közelíteni.
Kovács Gábor polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás aki egyetért azzal, hogy eladjuk Barna Lászlónak a
023/57 hrsz-ú útból 743 m2 területet az ajánlott vételáron, kérem szavazzon.
A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
78/2016. (Vm.18.) KT. számú határozata
Barna László kérelméről
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A képviselő testület

Jóváhagyja Barna László 4300. Nyírbátor Fáy András u. 33. szám alatti lakos
kérelmét, melyben a Nagydobos, 023/57 hrsz-ú 0,3318 ha önkormányzati
tulajdonú, út művelési ágú területből 743 m2-t megkíván vásárolni.
A vételár 111.450 Ft, mely összeget a 11744041-15404974 számú számlára kell
átutalással megfizetni.
A vevő vállalja az ingatlan átírással, átalakítással kapcsolatos költségeket.
Az eladáshoz a képviselő testület hozzájárul, és megbízza a polgármestert az
adásvételi szerződés aláírására, valamint az adásvétellel kapcsolatos teendők
elvégzésével.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Tárgy /ó.tsp/ Egyebek
Bódi Elek képviselő:
A temetővel kapcsolatban elmondtam a véleményemet.
Királyné Valika szólt, hogy nincs levágva a fű előttük, de már le van. Szász József kéri, hogy a
kenyérgyár felé lévő úton két gödröt csináljuk be.
A képviselő testület minden tagját kérném arra, hogy az embereket ne csak arra buzdítsuk, hogy
menjenek el szavazni, hanem arra is, hogy nemmel szavazzanak, mert teljesen tarthatatlan állapot, ami
most van. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Biztosítás a vasútállomásra és az állattartótelepre meg van kötve?
Kovács Gábor polgármester:
A vasútállomásra igen, a másikra még nem.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Valamilyen úton-módon nem lehet tiltakozni, hogy idehozzák
legkezelhetetlenebb, közveszélyes gyerekeket és ezeket ide iskolázzák be?

a

lakásotthonokba

a

Kovács Gábor polgármester:
Én is szemtanúja voltam egy esetnek, két nevelő jelenlétében a focipályán összetörték a gyerekek a
széket.
Bódi Elek képviselő:
Ez szomorú, az ilyen nem elhivatott a munkája iránt.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Azokat a gyerekeket hozzák ide, akik a legkezelhetetlenebbek. Találjunk ki valamit ez ügyben.
Kovács Gábor polgármester:
Lobbizhatunk azért, hogy ne legyen lakásotthoz, de akkor több munkahely is megszűnik.
Fazekas Sándor képviselő:
Gyerekeknek iskolakezdésre támogatás lesz?
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Kovács Gábor polgármester:
Ösztönzőleg kellene adni, például tanulmányi eredmény függvényében. Ez jobban ösztönözné a
gyerekeket a tanulásra.
Ferenczi Zoltán képviselő:
Kovács Gyuszi emléktomáról utólag lehetett csak hallani. Miért? Utólag olvastam az interneten róla.
Kovács Gábor polgármester:
3 csapat jött el, igaz, hogy nem volt kiplakátolva, nem volt nagy hírverés csapva. Pozitívan zárult az
egész torna.
Kovács Gábor polgármester:
A konyhán kilyukadt a nagy üst. 350.000 Ft-ba kerül a javíttatás. Ezt meg kell csináltatni, újat nem
tudunk venni.
Dobronyi Zsoltinak meghalt az apja. Megnéztem a kiskonyhát és a lakást is. Ha lesz pályázat, akkor jó
lenne megvenni. A lakás jó lenne falusi szálláshelynek, a kiskonyha tájháznak.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Nekünk is van épület, ott van a görögiskola, a Tsz iroda.
Kovács Gábor polgármester:
Görögiskola: az épületben a vízcső eltört, a víz mindenhol szétfolyt, a fal fel van ázva, a padlásra nem
lehet felmenni, nagyon rossz állapotba van az épület. A Tsz irodának nincs alapja, megnézettem
nagyon rossz állapotban van ez is.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Mindent csak lelakunk, ezekkel az épületekkel is kellene kezdeni valamit. Én ezeket sajnálom.
Kovács Gábor polgármester:
Nem egy építésszel nézettem már meg.
Bódi Elek képviselő:
Fia azt mondod, hogy lesz pályázat, akkor a görögiskola sokkal jobb lenne az általad említett célokra.
A vályogházaknak alá lehet falazni. Ennek is alá lehet falazni. Én a katolikus iskolát sokkal jobban el
tudom képzelni tájháznak, vagy a régi Tsz iroda épületét.
Kovács Gábor polgármester:
Jégverés volt a Tiszaháton. Megkérdeztem a Rozsályi polgármestert, tetődeszkára lenne szükségük. A
régi óvoda tetőzetét, a cserepet szívesen vennék segítségként. Tetőlécre is szükségük lenne. Az
önkormányzatnak elvinnénk ezeket, és ők odaadnák a rászorulóknak, ezzel tudnánk őket segíteni.
Ferenczi Zoltán képviselő:
A lakosság körében nem kellene ezt elmondani, hátha tudnának ők is segíteni? Nem kellene ezt a
facebokra kiírni?
Kovács Gábor polgármester:
De lehetne. Vehetnénk 100.000 Ft-ért tetőlécet, és az vinnénk el támogatásként.

Aki egyetért azzal, hogy Rozsály településnek 100.000 Ft értékben tetőlécet vásároljunk, és ezt, illetve
a régi óvoda épületén lévő cserepet támogatásként odaadjuk, kérem szavazzon.

22

<3

A képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
79/2016. (Vm .18.) KT. számú határozata
Rozsály község támogatásáról
A képviselő testület
100.000 Ft értékben a vihar súlytotta település megsegítésére tetőlécet vásárol.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja 19 óra 00 perckor.
Kmf.

Dr. Horváth László
jegyző

polgármester

23

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
7/2016. (VHL18.) számú önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
Nagydobos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény 48. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §,
88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1. § (1) Nagydobos Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) jelen
rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban:
közszolgáltatás) tart fenn az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék, elkülönítetten
gyűjtött települési hulladék, lomhulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és kezelésére.
(2) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésével
kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék
gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján gyakorolja.
2. § (1) A közszolgáltatás ellátására a Társulás kizárólagos tulajdonában lévő Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) mint
közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult.
(2) A Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi feladat ellátására,
kivéve a Ht. 42. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatokat.
(3) Az együttműködés tartalmát és feltételeit közszolgáltatási szerződés rögzíti. A
közszolgáltatási szerződésnek a Ht-ben meghatározottakon túl tartalmaznia kell:
a) a közszolgáltatói tevékenység végzésének általános szabályait;
b) az adatszolgáltatási kötelezettség részletes szabályait;
c) nyilatkozattételre és kapcsolattartásra kijelölt személyek körét.

2. A közszolgáltatás tartalma
3. § A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:
a)
az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék, elkülönítetten gyűjtött
települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy alkalmi elszállítására;

b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd
hulladék évente a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra
biztosított szállítóeszközén történő begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására;
c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd
hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.
d) hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetésére és az ott gyűjtött hulladékok hulladékkezelő
létesítményekbe való szállítására,

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai
4.
§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Nagydobos község közigazgatási területére
terjed ki.

4. A közszolgáltatás kötelező igénybevétele
5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék
részét képező vegyes hulladék tekintetében köteles a közszolgáltatás igénybevételére.
(3) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem
vonhatja ki magát arra történő hivatkozással, hogy a szolgáltatást nem, vagy csak részben
veszi igénybe.
6.
§ (1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás
igénybevétele hozza létre vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az
ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(2) Az ingatlanhasználót nem terheli közszolgáltatási igénybevételi kötelezettség az olyan
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol életvitelszerűen nem tartózkodik és hulladék sem
keletkezik.

5.A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
7.§ (1) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót
írásban köteles értesíteni, vagy helyben szokásos módon - a Nagydobosi Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján - tájékoztatni.
(2) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
közszolgáltató az ingatlanhasználót - a változás bekövetkezése előtt legalább öt nappal köteles értesíteni.
(3) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás
teljesítését megkezdését megkezdte.
(4) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az
ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a közszolgáltató
Nagydobos Község Önkormányzatával közösen határozza meg és arról az ingatlan használót a
(1) bekezdés szerint értesíti.

(5)
A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról
a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a Közszolgáltatóval kötött külön szerződés
alapján.
8. § (1) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos gyűjtőedény
használata kötelező.
(2) A vegyes hulladék gyűjtéséhez alkalmazható szabványos gyűjtőedény:
a) 60 liter űrtartalmú,
b) 80 liter űrtartalmú,
c) 120 liter űrtartalmú,
d) 1100 liter űrtartalmú,
gyűjtőedény.
(3) A gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék súlya:
a) 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény esetében legfeljebb 14 kg,
b) 80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 18kg,
c) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 28 kg,
d) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,
lehet.
(4) 60 literes gyűjtőedény használatára kizárólag a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen
használó természetes személy jogosult. A jogosultságot az Önkormányzat által kiadott
hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. Az igazolást kérelemre a Polgármesteri Hivatal
Jegyzője adja ki, a kérelmező írásbeli kérelme alapján.
9. § (1) A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő űrtartalmú és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó saját
költségén köteles biztosítani. A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 60, 80, 120, literes
gyűjtőedényt az ingatlanhasználó köteles megvásárolni. Ezektől eltérő űrtartalmú gyűjtőedény
a Közszolgáltatótól bérelhető.
(2) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő 120 liter űrtartalmú gyűjtőedényeket a készlet
erejéig - visszaszolgáltatási kötelezettséggel - az ingatlanhasználó használatába bocsátja.
10. § A házi komposztáláshoz az Önkormányzat vagy a Közszolgáltató komposztálót ad az
ingatlanhasználó használatába. A használatba adott gyűjtőedény és komposztáló az ingatlan
tartozéka, annak használatára az ingatlan mindenkori használója jogosult.
11. § A települési papír-, műanyag, fém hulladék elkülönített gyűjtéséhez az Önkormányzat
vagy a Közszolgáltató 1 db 240 1-es, sárga-kék színű hulladékgyűjtő edényt ad az
ingatlanhasználó használatába. A gyűjtőedény az ingatlan tartozéka, annak használatára az
ingatlan mindenkori használója jogosult.
12. § A gyűjtőedény változását az ingatlanhasználó köteles bejelenteni a Közszolgáltató
felé, a jogosultság és a feltételek biztosításának igazolásával.

6.A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással

kapcsolatos jogai és kötelezettségei
13. § (1) A Közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt
igénybe vevő ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben:
a) a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása,
b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy
darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente a közszolgáltató
által meghatározott időpontban és helyen történő begyűjtése és elszállítása,
c) a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése
és elszállítása,
d) a begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék hasznosításra történő
átadása,
e) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények - magasabb szintű
jogszabályokban foglalt - utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok
ellátása,
f) a bármilyen okból a szállítási napon elmaradt hulladék szállítás 48 órán belüli
pótlása.
(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) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan
anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem
szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési szilárd hulladéknak.
c) A kihelyezett gyűjtőedénybe helyezett hulladék a benne elhelyezhető mennyiséget
meghaladja.
14. § (1) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal végezni.
(2) A gyűjtőedényben okozott kárt a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a
károkozás neki felróható okból következett be. A Közszolgáltató köteles az ebből eredő
karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.
(3) Ha a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált
gyűjtőedény javítása, pótlása, vagy cseréje az ingatlan használót terheli.

7.Az ingatlan használó jogai és kötelezettségei
15.
§ (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került
települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon, vagy helyen gyűjteni,
továbbá hasznosításáról, vagy ártalmatlanításról gondoskodni.
E kötelezettség teljesítése során az ingatlan használó köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét megelőzés elve alapján legkisebb
mértékűre szorítani,

b) a települési szilárd 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,
c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat
által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e
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 Közszolgáltató felé.
16. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legkorábban a
szállítási napot megelőző napon, 20 órától lehet kihelyezni a közterületre.
(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.
17. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.
(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 ingatlan használó 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.

8.Hulladékszállítás rendje
18. § (1) A vegyes hulladék szállítása minden héten pénteken történik. Ha ez a nap
munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjáról a Közszolgáltató a helyben szokásos
módon - Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztés útján - köteles
tájékoztatni az ingatlan használókat. Ha az időpont változik, arról a Közszolgáltatónak kell a
szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie.
(2) Az elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag-, üveg-, és fém hulladék gyűjtését, szállítását
a Közszolgáltató:
a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,

b) gyűjtőszigetek működtetésével
biztosítja.
(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém
hulladékot erre a célra biztosított gyűjtőedényben gyűjti.
(4) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg-, és fém
hulladékot a Közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőszigeteken is elhelyezheti. A
gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok felirata szerint engedélyezett
hulladék helyezhető el.
(5) Az ürítési gyakoriságról és a gyűjtési alkalmakról a lakosságot a Közszolgáltató
tájékoztatja.

9. Nem rendszeres közszolgáltatások
19. § A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a
Közszolgáltató évente az általa meghatározott időpontban a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik. Lebonyolításáról és
megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató
gondoskodik.

10. A közszolgáltatási díj fizetésének rendje, kedvezmények
20. § Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
közszolgáltatási díjat (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) köteles fizetni.

ellátásáért

(2) A közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében, a
Koordináló szerv részére kell megfizetni.
(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat számla ellenében, a Koordináló szerv
jogszabályban meghatározott számlázási ütemezése szerint köteles megfizetni.
21. § Az Önkormányzat az ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási díj fizetésére
vonatkozóan nem állapít meg kedvezményt.

11. A közszolgáltatás szünetelése
22. § Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1
év időtartamra, ha az önállóként nyilvántartott gyűjtőedénnyel rendelkező ingatlanhasználó az
ingatlant 90 napnál hosszabb ideig nem használja, és a szüneteltetés várható időtartamát legkésőbb a szünetelés megkezdését megelőző 15. napig - a Közszolgáltatónak írásbeli
nyilatkozattal bejelenti.
(2) Közoktatási intézmény a szüneteltetést a nyári iskolai szünet idejére, legfeljebb 60 nap
időtartamra kérheti.

(3) A kérelmet évente kell benyújtani. A szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés
megismételhető.
(4) A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkező, a szüneteltetést érintő bármely változást a
kérelmező ingatlanhasználó köteles a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül a
Közszolgáltatónál bejelenteni.
23. § (1) A szüneteltetési kérelemben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató jogosult
ellenőrizni. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató a szüneteltetés
kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonja, a közszolgáltatási díjat
pótlólagosan kiszámlázza, továbbá jogosult költségeit érvényesíteni.
(2) A szüneteltetés jogszerűségét az ingatlanhasználó a szüneteltetés időtartamára
kibocsátott közüzemi igazolással igazolhatja.
f
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12.Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség
24. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlan használó
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas
adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének
szünetelése esetén annak nyilvántartása.
(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségének.
(3) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlan használók nyilvántartásáról a Közszolgáltató
gondoskodik.
(4) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek
az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(5) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a
természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az
adatokat kezeli.
(6) A Közszolgáltató az ingatlan tulajdonos személyes adatait a szerződéses viszony
létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A
jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat
megsemmisíti.

13.Záró rendelkezések
25. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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(2) Hatályba lépésével egyidejűlegJaatályát veszti Nagydobos Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének a te le p ü l^ ° b(Ü úl^^kgazdálkodásáról szóló 3/2014. (III.06.)
önkormány^atmpndel^te.

Kovács Gábor
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2016. 08.19. napján.
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