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TÁRGYSOROZAT

1. Előterjesztés: Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2. Előterjesztés: Óvodabővítéssel kapcsolatos alapító okirat módosítás
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3. Előterjesztés: Hulladéklerakó rekultivációhoz kapcsolódó árajánlat
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4. Előterjesztés: Nem közművel összegyűjtött szennyvíz szolgáltatás szerződés és rendelet
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
5. Előterjesztés: Kamerarendszer kiépítése az állattartó telepen
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6. Előterjesztés: Nyári gyermekétkeztetés árajánlat
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
7. Előterjesztés: A Nagydobosi Férfikórus kérelme
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
8. Egyebek
9. Egyedi szociális ügyek (zárt ülés)

Nagydobos, 2016. június 27.
Kovács Gábor
polgármester
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Jegyzőkönyv
Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2016. június 14-én 16 óra 30
perckor megtartott üléséről.
Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme
Az ülés megjelent:

Kovács Gábor polgármester
Fazekas Sándor képviselő
Fekete László képviselő
Giczei István képviselő
Székelyné Mester Mária képviselő
Dr. Horváth László jegyző
Drabik Csabáné pénzügyi bizottsági tag

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a
határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről igazoltan távol maradt Bódi Elek és Ferenczi
Zoltán települési képviselő.
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének módosítására. Javasolja az 1. napirend és a 5.
napirend tárgyalását a következő ülésre elhalasztani, illetve 2. napirendi pontnak javaslom a
munkavédelmi feladatok ellátását felvenni, a többi változatlan formában marad.
Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
52/2016. (VI.14.) KT. számú határozata
az ülés napirendjéről
A képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el:
1. Előterjesztés: Óvodabővítéssel kapcsolatos alapító okirat módosítás
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
2. Előterjesztés: Munkavédelmi feladatok ellátása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
3. Előterjesztés: Hulladéklerakó rekultivációhoz kapcsolódó árajánlat
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
4. Előterjesztés: Nem közművel összegyűjtött szennyvíz szolgáltatás szerződés és rendelet
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
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5. Előterjesztés: Nyári gyermekétkeztetés árajánlat
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
6. Előterjesztés: A Nagydobosi Férfikórus kérelme
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
7. Egyebek
8. Egyedi szociális ügyek (zárt ülés)

Tárgy /1.tsp/ Óvodabővítéssel kapcsolatos alapító okirat módosítás
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Mint arról már a korábbi testületi ülésen is beszéltünk, bővíteni kell az óvodát. Két vállalkozás is volt
felmérni, de árajánlat még nincs. Megkérem Drabik Csabáné óvodavezetőt, tájékoztassa a képviselő
testületet a bővítésről, és az ezzel járó feladatokról.
Drabik Csabáné óvodavezető:
Jelenleg 113 gyerek van az óvodában, 90 %-a 3 H-s. Ebből a létszámból 26-an mennek el iskolába, és
44 gyerek iratkozott be az oviba. Így az induló létszám szeptemberben nagyon magas lesz, 126. Az
önkormányzat engedélyével 120 fővel működtünk eddig. Az óvodai foglalkoztatás kötelező, nem lehet
visszautasítani egy gyereket sem. Kialakítanánk egy 5. csoportot, mely egy 15 fős mini csoport lenne.
Ehhez szükséges a vizesblokk kialakítása. Minden tárgy, eszköz meg van, ami szükséges az 5.
csoportba. 2007-ben, amikor építették az óvodát, nem látszott, hogy ennyi gyerek lesz. A csoport
elindításához 2 óvodapedagógus és 1 dajka kell. A plusz csoport miatt alapító okirat módosítás
szükséges az Államkincstár felé, ezt a jegyző úr rendezi. Most lehet törvény szerint kialakítani az
újabb csoportot. A bérköltség 3 hónappal számolva, mivel ha jól tudom a decemberi bér a következő
évet terheli, 2.340.000 Ft. Ezt utólag lehet majd visszaigényelni. Az Államkincstár felé nagyon fontos
elindítani ezt a dolgot, ha jól tudom május 31-ig kellett volna határozatot hozni.
Dr. Horváth László jegyző:
Én erről nem tudok, a módosítást rendezem.
Kovács Gábor polgármester:
Azt hiszem, hogy erről nincs mit beszélni, ezt a csoportszobát ki kell alakítani. Gabriella, a közig.hu-n
jelentesd meg az álláshelyeket.
Drabik Csabáné óvodavezető:
Feltesszük az álláshelyeket a közigre.
Kovács Gábor polgármester:
Jegyző úr miről kell határozatot kell hozni?
Dr. Horváth László jegyző:
Az alapító okirat módosítását kell elfogadni, illetve hogy a csoportszobával kapcsolatos plusz
költségeket biztosítja az önkormányzat a költségvetés terhére.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosításával, kérem
szavazzon.
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A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
53/2016. (VI.14.) KT. számú határozata
Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása
A képviselő testület
Az alábbi formában fogadja el a Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos
Óvoda alapító okiratának módosítását:

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Szivárvány Napközi Otthonos
Óvoda Nagydobos alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Nagydobos

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4823 Nagydobos, Fő út 131.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997.12.01.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Nagydobos Község Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 4823 Nagydobos, Fő út 129.
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő Testülete
3.1.2. székhelye: 4823 Nagydobos, Fő út 129.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben
foglaltak szerint az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, illetve 2,5. életévtől óvodai
nevelés keretében iskolai életmódra felkészítő foglalkozások tartása, óvodai napközi otthonos
tevékenység.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.pontjában,valamint a köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig,
illetve a 2,5 életévtől Óvodai nevelés keretében iskolai életmódra felkészítő foglalkozások
tartása, óvodai napközi otthonos tevékenység

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

2

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
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096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nagydobos község közigazgatási
területe

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási
tevékenységet nem folytat

tevékenységének

felső

határa:

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
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Vállalkozói

5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetője az óvodavezető,
akit a Képviselő Testület nyilvános pályázati eljárás során bíz meg határozott időre. Az egyéb
munkáltatói jogokat a Képviselő Testület gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti

1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

2

Munkavállaló

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

3

Egyéb
foglalkoztatási 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
jogviszonyban állók

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény fenntartójának
6.1.1. megnevezése: Nagydobos Község Önkormányzata
6.1.2. székhelye: 4823 Nagydobos, Fő út 129.

6.2.

A köznevelési intézmény
6.2.1. típusa: óvoda
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés
6.pontjában,valamint a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint
az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, illetve a 2,5 életévtől Óvodai nevelés
keretében iskolai életmódra felkészítő foglalkozások tartása, óvodai napközi otthonos
tevékenység

6.3.

A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
6.3.1. székhelyén: 125 fő, 5 csoport

6.4.

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan ingatlan
helyrajzi hasznos
száma
alapterülete
(m2)

6

vagyon feletti az ingatlan
rendelkezés
funkciója,
joga vagy a célja
vagyon
használati joga

4823 Nagydobos Fő u. 131.

394

743 m2

1

Nagydobos
Közoktatási
Község
feladatot
Önkormányzata ellátó
intézmény

2
3

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2016…... napján kelt, /2015 (……..) okiratszámú alapító
okiratot visszavonom.

Kelt: : Nagydobos, 2016.06.14.

P.H.

aláírás

Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az 5. csoportszobával kapcsolatos költségeket az önkormányzat biztosítsa,
kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
54/2016. (VI.14.) KT. számú határozata
Az 5.óvodai csoport kialakításának költségei
A képviselő testület
A költségvetése terhére a megnövekedett gyermeklétszámra tekintettel
hozzájárul egy 5. óvodai csoport kialakításához az alábbiak szerint.:
- Vállalja a csoportszoba kialakításának költségeit, erre nézve árajánlatot kér
kivitelezőktől, a döntést a kivitelezőről a későbbiekre halasztja.
- Vállalja 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka illetményének és járulékainak a
költségét.
- Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos teendőket
elvégezze.
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Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Drabik Csabáné óvodavezető elhagyja az üléstermet.
Tárgy /2.tsp/ Előterjesztés: Munkavédelmi feladatok ellátása
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A Fabada Szolgáltató BT.-ben Fábián Lajos fia készítené el a munkavédelmi dokumentációt 120.000
Ft + ÁFA áron, illetve a havi díj amit még fizetnünk kell a dokumentáció naprakészen tartásáért az
10.000 Ft + Áfa. Van egy másik árajánlat is a T és V Consulting Kft-től, ők 130.000 Ft + ÁFA
értékben készítenék el a dokumentációt, a havidíj pedig 15.000 Ft + ÁFA lenne. Ennek a
dokumentációnak az elkészítése kötelező, ha munkahelyi baleset van, ennek meg kell lenni.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Aki eddig csinálta a munkavédelmi oktatást, ő nem készítheti el?
Kovács Gábor polgármester:
Ő továbbra is végzi az oktatást, de ő nem készítheti el ezt az anyagot.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért azzal, hogy a Fabada Szolgáltató Bt.-t bízzuk
meg a dokumentáció elkészítésével, melynek egyszeri költsége 120.000 Ft + ÁFA, illetve a havonta
fizetendő díj összege 10.000 Ft + ÁFA a dokumentáció naprakészen tartásáért, kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
55/2016. (VI.14.) KT. számú határozata
Megbízás munkavédelmi dokumentáció elkészítésére
A képviselő testület
Munkavédelmi dokumentáció elkészítésére a Fabada Szolgáltató Bt. árajánlatát
fogadja el. A munkavédelmi dokumentáció elkészítésének díja 120.000 Ft +
32.400 Ft ÁFA, illetve a munkavédelmi dokumentációk napra készen tartása
munkavédelmi szaktevékenységnek minősülő feladatok elvégzésének díja 10.000
Ft + 2.700 FT ÁFA/hó.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Tárgy /3.tsp/ Hulladéklerakó rekultivációhoz kapcsolódó árajánlat
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Az elmúlt évben ezt a feladatot a KÖVITERV végezte, akkor egy évre fogadtuk el a megbízást, de 10
évig kötelező. Ők most is adtak árajánlatot, 2016-tól 2024-ig végeznék el a kötelező feladatokat,
elkészítenék a jelentéseket 254 e Ft-ért. Ugyan annyiért csinálnák meg, mit az előző évet is. Kérdés,
hozzászólás van-e?
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Kovás Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a KÖVITERV KFT-t bízzuk meg 2016-2024. időszakban a hulladéklerakó
rekultivációjához kapcsolatos feladatok elvégzésére, kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
56/2016. (VI.14.) KT. számú határozata
Megbízás a hulladéklerakó rekultivációhoz kapcsolódó jelentések elkészítésére
A képviselő testület
A hulladéklerakó rekultivációjának éves adminisztrációs kötelezettségével a
KÖVITERV KFT-t bízza meg 200.000 Ft/év + 54.000 Ft/év ÁFA összegért. A
kötelezettség fennállása 2016-2024-ig terjedő időszak.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Tárgy /4.tsp/ Nem közművel összegyűjtött szennyvíz szolgáltatás szerződés és rendelet
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Megkérem a jegyző urat, hogy tájékoztassa a napirendről a képviselő testületet.
Dr. Horváth László jegyző:
Az előterjesztési anyagot mindenki megkapta. A TRV Zrt-vel kötöttünk egy szerződést anno, melyben
benne volt ezt a szolgáltatás is. Ezt most újból el kell fogadni. A szennyvizet csak az ő telephelyükre
lehet beszállítani. El kell fogadni ezt a szerződést, illetve ezzel kapcsolatos rendeletet is.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a nem közművel összegyűjtött szennyvíz szolgáltatásra a szerződést a TRV
ZRT-vel megkössük, kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
57/2016. (VI.14.) KT. számú határozata
A nem közművel összegyűjtött szennyvíz szolgáltatás szerződésről
A képviselő testület
A nem közművel összegyűjtött szennyvíz szolgáltatási szerződést a TRV ZRT-vel
a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében megköti.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Kovás Gábor polgármester:
Aki egyetért a rendelettervezet elfogadásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendelet
alkotta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
6/2016. (VI.14.) számú rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról
Nagydobos Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1)
bekezdés a) alpontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVTI. törvény 44/C. § (2)
bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Nagydobos közigazgatási területén lévő azon ingatlanok,
tulajdonosaira, használóira, természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekre (továbbiakban együtt: tulajdonos) teljed ki, akiknek az ingatlanéin
keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elvezetése és ártalommentes
elhelyezése szennyvízcsatorna-hálózat útján nem megoldott.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, a települési
hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.
2. A közszolgáltatás ellátásának rendje
2.
§ (1) Nagydobos Önkormányzata a közigazgatási területén keletkező nem közművei
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését
szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja a település teljes közigazgatási területén.
(2)
Nagydobos közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett
közszolgáltató: a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (Szolnok, Kossuth Lajos út. 5.)
(továbbiakban: közszolgáltató).
(3)
A szállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye Szamosszeg,
Ököritófülpös szennyvíztisztító telepek (továbbiakban: ártalmatlanító), (- Szamosszeg
szennyvíztisztító telep hrsz.: 0177/49,
- Ököritófülpös szennyvíztisztító telep hrsz.: 0159/9).
3. Alapfogalmak
3. § E rendelet alkalmazásában:
a) háztartási szennyvíz: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 15. pontja szerint
meghatározott szennyvíz;
b) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 1. melléklete 37. pontjában meghatározott
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szennyvíz;
c) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése: a Vgt. 1. számú melléklete
38. pontjában meghatározott tevékenység;
d) ingatlan:
az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező, háztartási
szennyvizet termelő építménnyel beépített, de a szennyvíz közcsatornába be nem kötött
olyan földrészlet, ahol a számlázott, illetve rendelet szerint számított ivóvíz
felhasználásának megfelelő - e rendeletben meghatározott - nem közművel elvezetett
háztartási szennyvíz keletkezik; közszolgáltató: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény alapján Nagydobos közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött
szennyvíz begyűjtésére és elszállítására irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására
kiválasztott és Nagydobos Önkormányzatával közszolgáltatás végzésére közszolgáltatási
szerződést kötött gazdálkodó szervezet;
í) közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területeken keletkező szennyvíz;
gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az építésügyi, környezetvédelmi és
közegészségügyi szabályoknak megfelel, az ingatlanon elhelyezett műtárgy vagy akna;
g) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló közszolgáltatás: a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tárolására szolgáló közműpótló
berendezés kiürítése (szippantása), a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
ártalmatlanítóba történő ártalmatlanítási célú elszállítása és a befogadóba történő leürítése;
h) ingatlantulajdonos: az ingatlant tulajdonjog vagy egyéb jogcímen használó személy;
i) szakhatóságok:
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, népegészségügyi
és építési I. fokú közigazgatási hatóságok;
j) gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint meghatározott
szervezet.
3. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
4. § (1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.
(2)
Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterületen a
szennyvízcsatorna hálózat kiépült és a csatornahálózatra a lakos a rákötési lehetőséggel élt, a
szennyvizet csak a csatornahálózaton keresztül szabad elvezetni.
(3)
Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő
elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállíttatását annak begyűjtésére feljogosított
közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.
(4)
A (3) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező
nerq. közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott
módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.
(5) A közszolgáltató csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési
tevékenységével összefüggésben - törvényben, kormányrendeletben, illetve önkormányzati
rendeletben meghatározott - szabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem történt. A közszolgáltató alvállalkozója is
csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben
- a törvényben, kormányrendeletben, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés
alkalmazása nem történt.
*
5. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi
elemei
4. § (l) A közszolgáltatóval, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kapcsolatos
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kötelező közszolgáltatás teljesítésére az önkormányzat köt szerződést.
(2) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kelli
a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát,
b) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,
c) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját, valamint
elszállításának a bejelentéstől számított maximális idejét,
d) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját,
e) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, az önkormányzat ez irányú
kötelezettsége teljesítésének feltételeit és biztosítékait,
f) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, kiemelten a közszolgáltatás díjának
megállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor
érvényesíthető legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó
eljárást,
g) a közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást,
h) a közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási
kötelezettségét, és
i) azokat a feltételeket, amelyek mellett a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére
közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe, s ez utóbbiért történő
felelősségvállalást.
5. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi
csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet - a külön jogszabályban meghatározott műszaki és
közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal
eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi
épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét
ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles az bekezdés szerint gyűjtött nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a jelen rendeletben megjelölt
közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott
m,ódon kiegyenlíteni.
(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a
közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az
ingatlantulajdonost írásban értesíti, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatja.
(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak
kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni.
(6) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű
számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.
(7) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel
az ingatlantulajdonos nem végeztetheti.
(8) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a
közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.
(9) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által
szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 1 alkalommal kötelesek igénybe venni az (l)(8) bekezdésekben meghatározottak szerint.
(10) Azaz (1) és (9) bekezdésekben meghatározott ingatlantulajdonos, valamint az adott ingatlant
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semmilyen jogcímen nem használó, azt nem hasznosító ingatlantulajdonos mentesül a
közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége - alól,- amennyiben a Nagydobos Község
Önkormányzatnál írásban
nyilatkozza, hogy az ingatlanán nem keletkezik nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz.
7. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
7 . § ( 1 ) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített
zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor
érvényes jogszabályoknak- Az eszközökön a közszolgáltató cég jelzését, nevét, címét időtálló módon
és jól olvashatóan fel kell tüntetni.
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az
szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott
szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a
kárelhárítást, a környezet eredeti i állapotát helyreállítani a szennyezést okozó vállalkozó
kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.
(3) A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 3 munkanapon
belül - igénylővel egyeztetett időpontban - elvégezni.
(4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem
tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb
módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem
engedhető.
(5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes
gyűjtésére szolgáló létesítmény befogadóképességtől függő elszállításáról.
(6) A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére,
szállítására vonatkozó eredetét igazolni és az ehhez kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni.
(7) A közszolgáltató a teljesítéshez külső a közfeladat ellátáshoz szükséges feltételekkel
rendelkező szállítót igénybe vehet. A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének
közszolgáltatási feladatainak ellátására bevont külső szállítók, alvállalkozók, illetve egyéb
közreműködők teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesítette volna.
(8) A közszolgáltató az igénybevett külső szállítók által okozott károkért teljes helytállási
kötelezettséggel tartozik.
(9) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével,
szállításával kapcsolatos tevékenységéről köteles évente részletes költségelszámolást készíteni és
azt az önkormányzatnak évente március 31 -ig benyújtani.
(10) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell:
a) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására a területileg
illetékes környezetvédelmi felügyelőség által nyilvántartásba vett,
b) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel,
c) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.
(11) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása kizárólag úgy
történhet, hogy szennyezést ne idézzen elő sem a gyűjtőterületen, sem azon kívül, sem közterületen.
6. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségek, a közszolgáltatás
igénybevételének módja és feltétele
8. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana
területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.
(2)
A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló
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létesítménybe mérgező-, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot
elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi
épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a
műtárgyainak állagát.
(3)
Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely
esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő
intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.
(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3)
bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az önkormányzat által kijelölt átadási helyen
szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem
helyezhető el.
9. A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj
megállapítása
7.
§ (1) A képviselő-testület a nem közművei összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének,
szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének éves díját a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
(2)
Az egységdíjban foglalt ürítési díj nem tartalmazza a közszolgáltatás megszervezéséért és
működtetéséért a költségvetési törvényben biztosított módon és összegben az önkormányzatot
megillető feladathoz kötött támogatást.
(3)
A leürítési díjnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési díjára a
költségvetési törvényben ilyen címen meghatározott normatív állami támogatás összegével való
csökkentését a közszolgáltatónak az önkormányzat a tárgyhónapot követően számla alapján téríti
meg havi rendszerességgel.
(4)
A közszolgáltató a szerződést követően minden év november 15-ig kezdeményezheti a
Következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát.
10. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
8.
§ (1) Az ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint
a közszolgáltató gondoskodik.
(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével összefüggésben
.a mindenkori hatályos adatvédelmi rendelkezést betartani.
9.

Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését
követően kell alkalmazni.
(2) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.

Nagydobos, 2016. 06. 14.

Kovács Gábor sk.
polgármester

Dr. Horváth László sk.
jegyző
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1. számú melléklet
Nagydobos Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való
elhelyezésének 2016. évi díjai
1. Begyűjtés, szállítás díja
a)
Lakossági begyűjtés, szállítás díja:
b)
Közület begyűjtés, szállítás díja:

1350,-Ft/m3
1350,- Ft/m3

2. Leürítés, ártalmatlanítás
Az összegyűjtött szennyvíz a Szamosszeg, Ököritófülpös Szennyvíztisztító telepeken kerül
leürítésre az alábbi áron:
a) Leürítés, ártalmatlanítás díja:
200,- Ft/m3
3.

Összes díj (begyűjtés + leürítés) lakossági esetén

4.

Összes díj (begyültés + leürítés) közület esetén

1550,-Ft/m3
1550,- Ft/m3

A fenti díjak az Áfát nem tartalmazzák!

Tárgy /5.tsp/ Nyári gyermekétkeztetés árajánlat
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
Két ajánlat érkezett: a Menza Ételbártól 511 Ft/fő/nap, és a Golden-től 595 Ft/fő/nap.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Az igénylés szempontjából mennyi gyerek van, akinek biztosítani kell az ebédet?
Kovács Gábor polgármester:
180 fő körül, de Tünde tudja a pontos létszámot.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Azok osztják szét, akik kihozzák?
Kovács Gábor polgármester:
Nem, mi osztjuk szét.
Fazekas Sándor képviselő:
Egyértelmű, hogy az olcsóbb ajánlatot kell elfogadni.
Kovács Gábor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a nyári gyermekétkeztetésre a Menza Ételbár 511 Ft/fő/nap ajánlatát fogadjuk
el, kérem szavazzon.
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A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
58/2016. (VI.14.) KT. számú határozata
Nyári gyermekétkeztetésről
A képviselő testület
A nyári gyermekétkeztetés biztosítása érdekében a Menza Ételbár ajánlatát fogadja
el, melynél egy adag összege 511/Ft/fő/nap.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Tárgy /6.tsp/ A Nagydobosi Férfikórus kérelme
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester
Kovács Gábor polgármester:
A kérelmet mindenki megkapta, 100.000 Ft-ot kérnek a rendezvényre. Ez egy olyan rendezvény,
ahová több település is eljön.
Fazekas Sándor képviselő:
4 településről jönnek.
Székelyné Mester Mária képviselő:
Én támogatom az összeg megszavazását.
Kovács Gábor:
Aki egyetért a Nagydobosi Férfikórus 100.000 Ft összegű támogatásával, kérem szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
59/2016. (VI.14.) KT. számú határozata
A Nagydobosi Férfikórus kérelméről
A képviselő testület
A Nagydobosi Férfikórust egyszeri 100.000 Ft támogatásban részesíti.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Tárgy /7.tsp./ Egyebek
Kovás Gábor polgármester:
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Módosul a hozzájárulás összege a jelzőrendszeres házi segítség nyújtás tekintetében, erre az évre
21.600 Ft-tal nő. Ezt el kell fogadnunk, nem jelentős összeg. Aki egyetért az elfogadásával, kérem
szavazzon.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
60/2016. (VI.14.) KT. számú határozata
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önkormányzati hozzájárulásának alakulásáról
A képviselő testület
Elfogadja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önkormányzati hozzájárulásának
emelését 2016.07.01. időponttól, mely 21.600 Ft többletkiadást jelent az
önkormányzatnak ez évben.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja 18 óra 00 perckor.

Kmf.
Kovács Gábor
polgármester

Dr. Horváth László
jegyző
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