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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését  
 

2015. január 19-én (hétfő) de. 11.30 órára 

összehívom. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
N A P I R E N D I    J A V A S L A T  

1.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet 
megalkotása 

 Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző  
 Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
 
2.) Döntés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettség ellátása keretében 

lezárult pályázati eljárás eredménytelenségének megállapításáról, új pályázati 
felhívás elfogadásáról 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

 
3.) Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos döntés 

Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
 
4.) Különfélék 

 
Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges 
akadályoztatásáról telefonon értesítsen! 
 
Hosszúpályi, 2015. január 15. 
        

Berényi András  sk.                          
     polgármester  
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Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2-1/2015. (I. 19.) számú jegyzőkönyve 

 

TARTALOM 

 

Rendeletek: 
 

1/2015.(I.20.) rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 

 
 
 
Határozatok: 
1/2015. (I. 19.) határozat  Döntés a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási kötelezettség ellátása 
keretében lezárult pályázati eljárás 
eredménytelenségének megállapítás-
áról, új pályázati felhívás elfogadásáról 

 

 

2/2015. (I. 19.) határozat    Döntés Településrendezési Terv 
módosításával kapcsolatban 

 

3/2015. (I. 19.) határozat  Döntés Településrendezési Terv 
módosításával kapcsolatban 
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. január 19-i   

r e n d k í v ü l i  üléséről. 

 

Jelen voltak: Berényi András        polgármester 

 Zara András                                       alpolgármester  

 Czirinkó Gyula         képviselő  

 Kiss Csaba         képviselő 

 Miléné Fényi Györgyi       képviselő 

 Takács Attila         képviselő 

 Szegedi Ferenc        képviselő 

 Szabó István         képviselő 

                                      Dr. Szulyovszky Menyhért            képviselő 

 dr. Széles Szabolcs       jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsonyi Ákos  

 

Berényi András polgármester 

Köszönti a megjelent képviselőket, jegyző urat, alpolgármester urat, meghívott 

vendégeket. 

Megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 képviselő közül 9-en vannak jelen. Ezt 

követően megnyitja az ülést.  

Ismerteti az írásban kiadott napirendi javaslatot és indítványozza, hogy meghívóban 

szereplő napirendi pontok elfogadását. Kéri, hogy aki az indítvánnyal egyetért, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a napirendi pontokat az alábbiak szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D  

1.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet 
megalkotása 

 Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző  
 Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
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2.) Döntés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettség ellátása keretében 
lezárult pályázati eljárás eredménytelenségének megállapításáról, új pályázati 
felhívás elfogadásáról 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

 
3.) Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos döntés 

Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
 
4.) Különfélék 

 
 

1.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet 
megalkotása 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
  

dr. Széles Szabolcs jegyző elmondja: 

Az új önkormányzati törvény egyik tavaly hatályba lépett rendelkezése miatt szükséges 

egy ilyen helyi rendeletnek a megalkotása. Ez egy keretrendszert ad arra vonatkozóan, 

hogy hogyan kell közterületet elnevezni, átnevezni utcákat, közterületeket, illetve a 

házszámozás rendjére vonatkozóan egy útmutatás, összhangban a felsőbbrendű 

jogszabályokkal.  

 

Szabó István képviselő: 

Tudatja a jelenlévőkkel, hogy ezt a napirendi pontot tárgyalta előzetesen a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság és javasolja a testületnek a kiküldött formában történő 

elfogadását.  

 

Berényi András polgármester: 

Ha más hozzászólás nincs, felkéri a Képviselő-testületet a szavazásra. Aki elfogadja a 
közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet megalkotását, 
kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal - 

egyhangú szavazati aránnyal - elfogadja a közterületek elnevezéséről és a házszámozás 

szabályairól szóló rendeletet: 
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2015.(I.20.) önkormányzati rendelete 

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 
 
 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következő rendelet alkotja: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 

Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot 
megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e 
rendelet szabályai szerint lehet. 
 

2.§ 
 

E rendelet alkalmazásában:  
- közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  
- tv. 2.§ 13. pontjában meghatározott terület. 
- Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 

nyilvántartásáról szóló 303/2007.(XI.14.) Korm. rend. 2.§ (3) bekezdés j) pontja 
szerinti közterületnév. 

- Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely 
az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik és amely 
az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja. 

 
2. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok 

 
3.§ 

 
(1) Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezni a 

(2) bekezdésben foglalt kivételekkel. 
 
 (2) Nem kell elnevezni: 

a) az utcák, épületek közötti szerviz utakat, 
b) a mezőgazdasági célú utakat, 
c) a lakónépességet nem érintő dűlőutakat. 

 
(3) Az újonnan létesített közterület nevét a közterület létrejöttét követő egy éven belül 
kell megállapítani. 
 
(4) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési    
eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás). 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

 

2015. január 19-i rendkívüli ülés jegyzőkönyve  5 / 12 
 

4.§ 
 

(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Hosszúpályi Nagyközség történeti 
hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, a 
közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, a magyar nyelv követelményeire, az 
egyszerűségre és a közérthetőségre. 
 
(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi 
névről vagy fogalomról lehet elnevezni. 
 
(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el, továbbá alkalmazni kell a Mötv. 14.§ (2), 
(3) bekezdésében foglaltakat. 
 
(4) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem 
értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő 
közterületeket – nem lehet. 
 

5.§ 
 

(1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: 
a) a polgármester, 
b) a települési önkormányzati képviselő, 
c) a képviselő-testület bizottsága, 
d) Hosszúpályi Nagyközségben bejelentett állandó lakcímmel rendelkező 

állampolgár, 
e) Hosszúpályi Nagyközségben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező 

jogi személy. 
 
(2) Közterület elnevezésére, vagy az elnevezés megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés esetén a képviselő-testület kikéri a közterület elnevezéssel, 
megváltoztatásával érintett állampolgárok véleményét. A beérkezett véleményeket a 
képviselő-testülettel ismertetni kell, azonban az állampolgárok véleményének a 
képviselő-testület döntésére kötelező ereje nincs.  
 
(3) Az állampolgárok a (2) bekezdés szerinti véleményezési eljárás során véleményüket, 
javaslatukat személyesen, postai vagy elektronikus úton is benyújthatják a képviselő-
testülethez. 
 

6.§ 
 

(1) A közterület elnevezése és a közterület elnevezés megváltoztatása a képviselő-
testület hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a képviselő-testület határozattal dönt. 
 
(2) A közterület elnevezéssel kapcsolatos képviselő-testületi döntést az önkormányzat 
honlapján, a kábeltelevízióban és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni. 
 
(3) A képviselő-testület közterület elnevezéséről, elnevezés megváltoztatásáról hozott 
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döntése alapján a jegyző a közterületnevet az általa vezetett címnyilvántartásban 
átvezeti, egyben értesíti a lakcímnyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás szerveit, 
valamint a településen közszolgáltatást végzőket az új közterület elnevezéséről. 
 

3. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok 
 

7.§ 
 

(1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési 
telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni. 
 
(2) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a 
közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni. 
 
(3) Ha egy ingatlanra több közterülettel való érintkezés miatt több házszám is 
megállapítható, akkor a közterületnevet és a hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol 
a főbejárat található. 
 

8.§ 
 

(1) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) mentén lévő ingatlanok 
házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik és a házszám 
növekedésének irányát tekintve az utca bal oldalán lévő ingatlanok páros, a jobb oldalán 
lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt előírás csak az újonnan kialakításra kerülő utcák esetében 
kötelező erejű, a már meglévő utcák esetében nem. 
 
(3) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával 
megegyező irányú.  
 
(4) A házszámozás a közterületnek a magasabb rendű, főbb közlekedési úthoz csatlakozó 
végétől kezdődik. Abban az esetben ha az utak azonos rendűek, a számozást a meglévő, 
nagyobb telekszámmal rendelkező utcától kell kezdeni. 
 

9.§ 
 

(1) egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá telekmegosztás során 
keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel 
történő megkülönböztetés alkalmazható szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és 
ékezetes betűk alkalmazása nélkül a számozás szerint növekvő irányban. 
 
(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti 
házszámukat.  
 
(3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők. 
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10.§ 
 

(1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az 
nyújthat be, akinek a házszám megvalósításához jogos érdeke fűződik. 
 
(2) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha 

a) az ingatlan- nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, vagy a 
közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan 
nyilvántartásban, 

b) az ingatlan házszáma téves, 
c) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor. 

 
11.§ A házszámokat az önkormányzat jegyzője állapítja meg. A házszám megállapításáról 
szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 6.§ (3) 
bekezdésében meghatározott szervekkel is. 
 

4. Közterület névtáblák és a házszámot jelző táblák elhelyezése 
 

12.§ 
 

(1) A közterületek nevét jól látható módon, közterületi névtáblán kell feltüntetni. 
 
(2) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat 
feladata. 
 
(3) A közterületi névtáblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén 
külön tartószerkezeten vagy az ingatlantulajdonos hozzájárulása esetén az ingatlan falán, 
vagy kerítésén kell elhelyezni. 
 
(4) Amennyiben a közterület névtábla külön tartószerkezeten történő elhelyezésére 
nincs lehetőség, a közterület névtáblát a saroktelek kerítésén, vagy ennek hiányában a 
saroképületen kell elhelyezni. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a 
közterület névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. 
 

13.§ 
 

A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető 
névtáblákat a változásról szóló döntéstől számított egy évig piros átlós vonallal áthúzva 
az eredeti helyén kell hagyni és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi 
névtábla felett vagy alatt kell elhelyezni. 
 

14.§ 
 

(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti 
kerítésére vagy utcafronti házfalára, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan 
tulajdonosának, kezelőjének, vagy használójának elhelyezni. 
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(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről olvasható állapotban tartásáról, szükség 
szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia. 
 

 
5. Záró rendelkezések 

 
15.§ 

 
(1) Ez a rendelet 2015. január 20. napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított közterület elnevezések és 
házszámok továbbra is érvényben maradnak. 
 
(3) A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a 13.§ (1) 
bekezdésében foglalt házszámtábla kihelyezési kötelezettségének 2015. december 31. 
napjáig köteles eleget tenni. 
 
 
 dr. Széles Szabolcs     Berényi András 
                      jegyző                     polgármester 
 
 

2.) Döntés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettség ellátása keretében 
lezárult pályázati eljárás eredménytelenségének megállapításáról, új pályázati 
felhívás elfogadásáról 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
Berényi András polgármester elmondja: 
A képviselő testület jóváhagyta, hogy az Önkormányzat más településekkel együtt írjon ki 
pályázatot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatosan. A 
hirdetményre nem érkezett be egyetlen ajánlat sem. Ahhoz, hogy törvényesen járjanak el, 
a képviselő-testületnek egy határozatban kell kimondania azt, hogy a kiírt önkormányzati 
pályázat eredménytelen volt és újabb pályázatot ír ki. 
 
Szabó István képviselő: 
Tudatja a jelenlévőkkel, hogy ezt a napirendi pontot is tárgyalta a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság. Tudni kell azt, hogy a pályázatra nem volt jelentkező, tehát 
ki kell mondani, hogy a pályázat eredménytelen. Ezt javasolja a testületnek megtenni, 
illetve új pályázati eljárás elindítását. Tudatja továbbá azt, hogy szeptember végéig élt az 
önkormányzat azzal a lehetőséggel, hogy kéri a katasztrófavédelmet, hogy 
szemétszállításra jelöljön ki szolgáltatót. A Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy a 
testület mondja ki, hogy az előző pályázat eredménytelen volt és az új pályázatot a 
konzorcium keretében,mint konzorcium vezető, Mikepércs Község Önkormányzata írja 
ki. 
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Kiss Csaba képviselő: 
Van-e valami törvényi kötelezettség, hogy ezt így hányszor lehet hosszabbítani? 
 
dr. Széles Szabolcs jegyző: 
Még 2-szer lehet meghosszabbítani 3-3 hónapra. Jelenleg márciusig van 
meghosszabbítva. Legkésőbb szeptember végén lejár ez a hosszabbításos lehetőség, 
addig kell szerződést kötni egy szolgáltatóval.  
 
Kiss Csaba képviselő: 
A szelektív hulladékkal kapcsolatosan vannak-e fejlemények, hogyan fogják szállítani, 
hogyan kell kirakni a szemetet? 
 
dr. Széles Szabolcs jegyző: 
A törvény előírja, hogy külön kell rakni egyes szerves anyagokat, de a szolgáltató még 
nem tért át a gyakorlatban erre a begyűjtésre. A törvény azt is előírja, hogy a szelektív 
hulladék gyűjtőszigetek továbbra is megmaradnak. 
Tudatja a jelenlévőkkel, hogy az Önkormányzat a Kormányhivataltól kapott egy határidőt, 
mely szerint január 21-ig kell lépni ez ügyben. Ezért van az, hogy most kell dönteni, mert a 
felhívást holnap feltöltik és akkor 21-én már tudják igazolni a Kormányhivatal felé, hogy 
megtették a szükséges lépést. 
 
Berényi András polgármester: 

Ha más hozzászólás nincs, felkéri a Képviselő-testületet a szavazásra. Aki elfogadja a 

előterjesztésben foglaltakat és azzal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal  - 
egyhangú szavazati aránnyal - elfogadja a polgármesteri jelentést és a következő 
határozatot hozza: 
 

1 / 2 0 1 5 . ( I . 1 9 . )  h a t á r o z a t  

Döntés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettség ellátása keretében lezárult 
pályázati eljárás eredménytelenségének megállapításáról, új pályázati felhívás 
elfogadásáról 

 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 76.§ (1) bekezdés a) pontja alapján 
megállapítja, hogy a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, 
Hosszúpályi, Sáránd, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések közigazgatási 
területén közszolgáltatási szerződés keretén belül” tárgyában indított eljárás 2014. 
október 27. napján eredménytelenül zárult. 

2) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata fenn kívánja tartani a konzorciumot 
további eljárás lefolytatása érdekében, 

3) kéri új közbeszerzési eljárás megindítását a konzorcium kötelékén belül, jelen 
határozat mellékletét képező ajánlati felhívás alapján, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert az Önkormányzat képviseletére az eljárásban. 
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    Felelős:  Berényi András polgármester 
     Határidő: értelemszerűen 

3.) Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos döntés 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
Berényi András polgármester elmondja: 
A képviselőtestület tavaly döntött arról, hogy a település 3 pontján, az egyik a Molnárkúti 
részen egy gazdasági erdő övezet besorolású terület átminősítése történjen meg egy 
Hosszúpályi állampolgár kérésére, valamint a Monostorpályi felől egy gazdasági ipari 2-es 
besorolású övezetnek az átminősítéséről, amit szintén egy magánszemély 
kezdeményezett. Tudni kell azt, hogy mindkét esetben, mindkét magánszemély 
kérelmében benne van, hogy teljes mértékben fizeti azt a bizonyos 600.000 forint + Áfa 
összeget, amit az egyikük már be is fizetett. A harmadik terület, ami az önkormányzatot 
érinti, a szennyvíztisztító telep mögötti területet érinti, ahol megépülne a  
szennyvízberuházás maradványkeretéből egy nagy kapacitással bíró szennyvíz iszap 
tároló. Ehhez viszont az Önkormányzat tulajdonában lévő két külön helyrajzi számmal 
rendelkező területet egyesíteni kell, ezen kívül a hátsó déli résznek a besorolását 
azonossá kell tenni az egyes blokkéval. Ezt csak akkor lehet megvalósítani, ha 
szabályozási terv módosításra kerül. 
 
Szabó István képviselő: 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta előzetesen ezt a napirendi 
pontot, azzal egyetért, egyúttal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy mondja ki, hogy 
az érintett rendezési terv módosítás nem igényel környezeti vizsgálatot és ezt a döntést 
küldjék majd meg a tervezőnek. 
 
Berényi András polgármester:  
 

Ha más hozzászólás nincs, felkéri a Képviselő-testületet a szavazásra. Aki elfogadja a 

előterjesztésben foglaltakat és azzal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal  - 
egyhangú szavazati aránnyal - elfogadja az előterjesztésben foglaltakat és a következő 
határozatot hozza: 
 
2/2015.(I.19.) határozat  
Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos döntés 
 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
37/2001.(VI.28.) sz. határozattal elfogadott településszerkezeti terv és leírás, valamint a 
többször módosított 5/2002.(V.30.) rendeletével elfogadott helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv módosítása, mely az alábbi pontokban módosul: 

A) gazdasági erdő övezetbe sorolt terület átsorolása mezőgazdasági (gyep-legelő) 
övezetbe (3.4. jelű területegység) 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

 

2015. január 19-i rendkívüli ülés jegyzőkönyve  11 / 12 
 

B) mezőgazdasági övezetek telekalakítási és beépítési szabályainak felülvizsgálata 
C) ipari-gazdasági övezet mezőgazdasági szántó övezetbe történő módosítása (3.35., 

3.36. és 3.37. jelű területegység), 
 
nem igényel környezeti vizsgálatot. 
 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Berényi András polgármester 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal  - 
egyhangú szavazati aránnyal - elfogadja az előterjesztésben foglaltakat és a következő 
határozatot hozza: 
 
3/2015.(I.19.) határozat  
Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos döntés 
  
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
37/2001.(VI.28.) sz. határozattal elfogadott településszerkezeti terv és leírás, valamint a 
többször módosított 5/2002.(V.30.) rendeletével elfogadott helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv módosítása, mely során a szabályozási terven MV-1 mezőgazdasági 
övezetbe sorolt 0611/1 hrsz-ú földrészlet „SZT” –jelű szennyvíztisztító különleges terület 
felhasználásba, építési övezetbe kerül átsorolásra, 
 
nem igényel környezeti vizsgálatot. 
 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Berényi András polgármester 

 
Különfélék 

 

Berényi András polgármester:  

A Szennyvizes beruházással kapcsolatosan elmondja, hogy az állam 100%-ban támogatja 

ezt a beruházást, így nem kell a lakossági önerő. Tehát azok a lakosok, akik befizették és 

szerződést kötöttek az LTP-vel, most hozzájuthatnak a befizetéseikhez, Ha valaki úgy 

gondolja, hogy nem szeretné kivenni azt a pénzösszeget, akkor egyeztetni kell az LTP-vel, 

szerződés módosítással benn hagyhatja az eddig befizetett pénzét és majd lejárat után 

bármilyen lakáscélra felhasználhatja.  

 

Takács Attila képviselő: 

Jó volna kiküldeni a lakosságnak egy részletes tájékoztatót, hogy miről is van szó, hogy 

mit tehet a saját pénzével, kiveheti vagy benn tarthatja. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§ (3) bekezdése 

alapján:  

„Felhatalmazást kap a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat, hogy rendeletben 

állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására 

irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.” 

 

Ennek megfelelően Hosszúpályi településre nézve is rendeletet kell alkotni, melyben a 

közterületek elnevezésének és a házszám megállapításának a helyi szabályait kell szabályozni. 

 

Kérem az előterjesztés és a rendelet-tervezet megtárgyalását, ezt követően pedig annak 

elfogadását. 

 

        dr. Széles Szabolcs 

                jegyző 
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…/2015.(I….) önkormányzati rendelete 

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következő rendelet alkotja: 

 

1. Általános rendelkezések 
 

1.§ 

 

Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot 

megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e 

rendelet szabályai szerint lehet. 

 

2.§ 

 

E rendelet alkalmazásában:  

- közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  

- tv. 2.§ 13. pontjában meghatározott terület. 

- Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 

nyilvántartásáról szóló 303/2007.(XI.14.) Korm. rend. 2.§ (3) bekezdés j) pontja 

szerinti közterületnév. 

- Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az 

ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik és amely az 

ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja. 

 

 



2. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok 

 

3.§ 

 

(1) Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezni a (2) 

bekezdésben foglalt kivételekkel. 

 

 (2) Nem kell elnevezni: 

a) az utcák, épületek közötti szerviz utakat, 

b) a mezőgazdasági célú utakat, 

c) a lakónépességet nem érintő dűlőutakat. 

 

(3) Az újonnan létesített közterület nevét a közterület létrejöttét követő egy éven belül kell 

megállapítani. 

 

(4) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési    

eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás). 

 

 

4.§ 

 

(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Hosszúpályi Nagyközség történeti 

hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, a 

közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, a magyar nyelv követelményeire, az 

egyszerűségre és a közérthetőségre. 

 

(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi 

névről vagy fogalomról lehet elnevezni. 

 

(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el, továbbá alkalmazni kell a Mötv. 14.§ (2), (3) 

bekezdésében foglaltakat. 

 

(4) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az 

egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő közterületeket – nem 

lehet. 

 

5.§ 

 

(1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: 

a) a polgármester, 

b) a települési önkormányzati képviselő, 

c) a képviselő-testület bizottsága, 

d) Hosszúpályi Nagyközségben bejelentett állandó lakcímmel rendelkező 

állampolgár, 

e) Hosszúpályi Nagyközségben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi 

személy. 

 

(2) Közterület elnevezésére, vagy az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés 

esetén a képviselő-testület kikéri a közterület elnevezéssel, megváltoztatásával érintett 



állampolgárok véleményét. A beérkezett véleményeket a képviselő-testülettel ismertetni kell, 

azonban az állampolgárok véleményének a képviselő-testület döntésére kötelező ereje nincs.  

 

(3) Az állampolgárok a (2) bekezdés szerinti véleményezési eljárás során véleményüket, 

javaslatukat személyesen, postai vagy elektronikus úton is benyújthatják a képviselő-

testülethez. 

 

6.§ 

 

(1) A közterület elnevezése és a közterület elnevezés megváltoztatása a képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a képviselő-testület határozattal dönt. 

 

(2) A közterület elnevezéssel kapcsolatos képviselő-testületi döntést az önkormányzat 

honlapján, a kábeltelevízióban és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni. 

 

(3) A képviselő-testület közterület elnevezéséről, elnevezés megváltoztatásáról hozott döntése 

alapján a jegyző a közterületnevet az általa vezetett címnyilvántartásban átvezeti, egyben 

értesíti a lakcímnyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás szerveit, valamint a településen 

közszolgáltatást végzőket az új közterület elnevezéséről. 

 

3. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok 

 

7.§ 

 

(1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési 

telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni. 

 

(2) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a 

közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni. 

 

(3) Ha egy ingatlanra több közterülettel való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, 

akkor a közterületnevet és a hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a főbejárat található. 

 

8.§ 

 

(1) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) mentén lévő ingatlanok 

házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik és a házszám 

növekedésének irányát tekintve az utca bal oldalán lévő ingatlanok páros, a jobb oldalán lévő 

ingatlanok páratlan számozást kapnak. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előírás csak az újonnan kialakításra kerülő utcák esetében 

kötelező erejű, a már meglévő utcák esetében nem. 

 

(3) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával 

megegyező irányú.  

 

(4) A házszámozás a közterületnek a magasabb rendű, főbb közlekedési úthoz csatlakozó 

végétől kezdődik. Abban az esetben ha az utak azonos rendűek, a számozást a meglévő, 

nagyobb telekszámmal rendelkező utcától kell kezdeni. 

 



9.§ 

 

(1) egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá telekmegosztás során 

keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel 

történő megkülönböztetés alkalmazható szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és 

ékezetes betűk alkalmazása nélkül a számozás szerint növekvő irányban. 

 

(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.  

 

(3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők. 

 

10.§ 

 

(1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat 

be, akinek a házszám megvalósításához jogos érdeke fűződik. 

 

(2) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha 

a) az ingatlan- nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, vagy a 

közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan 

nyilvántartásban, 

b) az ingatlan házszáma téves, 

c) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor. 

 

11.§ A házszámokat az önkormányzat jegyzője állapítja meg. A házszám megállapításáról 

szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 6.§ (3) 

bekezdésében meghatározott szervekkel is. 

 

4. Közterület névtáblák és a házszámot jelző táblák elhelyezése 

 

12.§ 

 

(1) A közterületek nevét jól látható módon, közterületi névtáblán kell feltüntetni. 

 

(2) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata. 

 

(3) A közterületi névtáblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén külön 

tartószerkezeten vagy az ingatlantulajdonos hozzájárulása esetén az ingatlan falán, vagy 

kerítésén kell elhelyezni. 

 

(4) Amennyiben a közterület névtábla külön tartószerkezeten történő elhelyezésére nincs 

lehetőség, a közterület névtáblát a saroktelek kerítésén, vagy ennek hiányában a saroképületen 

kell elhelyezni. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterület névtábla 

elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. 

 

13.§ 

 

A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a 

változásról szóló döntéstől számított egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén 

kell hagyni és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi névtábla felett vagy 

alatt kell elhelyezni. 



 

14.§ 

 

(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére 

vagy utcafronti házfalára, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának, 

kezelőjének, vagy használójának elhelyezni. 

 

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről olvasható állapotban tartásáról, szükség 

szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia. 

 

 

5. Záró rendelkezések 

 

15.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2015. január 20. napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított közterület elnevezések és 

házszámok továbbra is érvényben maradnak. 

 

(3) A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a 13.§ (1) 

bekezdésében foglalt házszámtábla kihelyezési kötelezettségének 2015. december 31. napjáig 

köteles eleget tenni. 

 

 

 dr. Széles Szabolcs     Berényi András 

                    jegyző                     polgármester 

 

 

 

Kihirdetve: 2015. január 20. 

 

       dr. Széles Szabolcs 

                 jegyző 



 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: hpalyi.testulet@btm2003.hu 

 

         Napirend száma: 2. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. január 19. napján tartandó 

rendkívüli ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Döntés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

kötelezettség ellátása keretében lezárult pályázati 

eljárás eredménytelenségének megállapításáról, 

új pályázati felhívás elfogadásáról 
 

Készítette:    dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     Berényi András polgármester 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Melléklet: határozat-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hosszúpályi öt másik településsel együtt közösen hirdetett meg közbeszerzési felhívást az 

érintett településeken hulladékszállítási feladatok ellátására. 

A felhívás 2014. szeptember 10. napján jelent meg a Hivatalos Lapban. A beérkezett 

ajánlatok bontására 2014. október 27. napján került volna sor, azonban a felhívásra egyetlen 

ajánlat sem érkezett.  

Ennek megfelelően az eljárás eredménytelenül zárult. 

 

2015. január 9. napján újabb konzorciumi megbeszélésre került sor Mikepércsen, ahol a 

korábbi hat település közül Hosszúpályival együtt négy település jelezte, hogy továbbra is 

együtt szeretnék meghirdetni az ajánlati felhívást. Két település, Sáránd és Kokad más módon 

kívánják a hulladékszállítást biztosítani a jövőben, így ők nem vesznek részt az újabb 

eljárásban. 

 

Ennek megfelelően a Képviselő-testület ki kell mondja azt, hogy az előző eljárás 

eredménytelenül zárult, továbbá azt, hogy továbbra is részt kíván venni a közös 

pályáztatásban a konzorcium keretein belül. 

 

 

 

…/2015.(I.16.) határozat tervezet 

Döntés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettség ellátása keretében lezárult 
pályázati eljárás eredménytelenségének megállapításáról, új pályázati felhívás 
elfogadásáról 
 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 76.§ (1) bekezdés a) pontja alapján 
megállapítja, hogy a „Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, 
Hosszúpályi, Sáránd, Hajdúbagos, Kokad és Létavértes települések közigazgatási 
területén közszolgáltatási szerződés keretén belül” tárgyában indított eljárás 2014. 
október 27. napján eredménytelenül zárult. 

2) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata fenn kívánja tartani a konzorciumot 
további eljárás lefolytatása érdekében, 

3) kéri új közbeszerzési eljárás megindítását a konzorcium kötelékén belül, jelen 
határozat mellékletét képező ajánlati felhívás alapján, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert az Önkormányzat képviseletére az eljárásban. 

 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Berényi András polgármester 
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3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 

 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

 

 

 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 

 

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 

 
•  Építési beruházás 

•  Árubeszerzés 

•  Szolgáltatás megrendelés 

•  Építési koncesszió 

X Szolgáltatási koncesszió 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: Mikepércs Község Önkormányzat 

 

Postai cím: Kossuth utca 1. 

 

Város/Község: Mikepércs 

 

Postai 

irányítószám: 4271                    

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Tímár Zoltán 

Telefon: +36 52398101 

E-mail: onkormanyzat@mikepercs.hu 

 

Fax: +36 52569006 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

 

További információ a következő címen szerezhető be  

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 

vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani 

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 



2 

 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

   

Közjogi szervezet  Egyéb  

 

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK 

 Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Honvédelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                      

 Egészségügy  

 

 
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

 

 Villamos energia  

 

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

 

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és 

kitermelése  

 

 Víz  

 

 Postai szolgáltatások  

 

 Vasúti szolgáltatások  

 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 

szolgáltatások                            

              

 Kikötői tevékenységek  

 

 Repülőtéri tevékenységek 

 

 Egyéb (nevezze meg):                      

 

 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:            igen   nem  

 

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat 

meg.) 
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerző déshez rendelt elnevezés: 

Települési kommunális hulladék elszállítása Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos és Létavértes települések 

közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretén belül 

II.1.2) A szerző dés tí pusa és a teljesí tés helye 

[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik 

leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának] 

Építési beruházás                         Árubeszerzés                              Szolgáltatás megrendelés                           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az ajánlatkérő 

által meghatározott 

követelményeknek megfelelően 

 

 

 Építési koncesszió 

 

 

 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:        

••  

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 

4. mellékletében) 

 

 

 

 Szolgáltatási koncesszió               

A teljesítés helye: 

Mikepércs közigazgatási területe 

Hosszúpályi közigazgatási területe 

Hajdúbagos közigazgatási területe 

Létavértes közigazgatási területe  

NUTS-kód                  HU321                                                       

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó 

információk 

A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul                                                

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul                        

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul   

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma •••  

VAGY 

(adott esetben)  maximális létszáma •••  

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel         

A keretmegállapodás időtartama: 

Időtartam év(ek)ben: ••   vagy  hónap(ok)ban: •••  
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 
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A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak 

számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül:                 Pénznem:            

VAGY:    

                  és                    között  Pénznem:            

A keretmegállapodás alapján megkötendő  szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):  

                     

 

                                                                                      

 

II.1.5) A szerző dés meghatározása/tárgya: 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés, Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos és Létavértes 

települések közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék lakosságtól és 

gazdálkodó szervezetektől történő begyűjtésére, szállítására és kezelőtelepen történő előkezelésre, 

hasznosításra, és ártalmatlanításra, valamint évi egy alkalommal történő lomtalanítás. 

Nyertes ajánlattevő feladata, Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés keretében, Mikepércs, 

Hosszúpályi, Hajdúbagos és Létavértes települések szilárd (kommunális) hulladékának begyűjtése és a 

begyűjtött szilárd (kommunális) hulladék kezelőtelepre történő szállítása. Közszolgáltató feladata továbbá, hogy 

a jogszabályi előírásoknak megfelelő kezelőhelyen a törvényi előírások szerint gondoskodjon a begyűjtött és 

elszállított települési szilárd hulladékok kezeléséről, hasznosításáról és ártalmatlanításáról. 

A közszolgáltatási feladatot, biztosítva a feladat ellátásához szükséges eszközt és szakember állományt, a 

nyertes ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt folyamatosan el kell látnia. 

 

2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ában foglaltak alapján: 

(1) A közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek 

intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás 

biztosítása érdekében a székhelyén ügyfélszolgálatot működtet. 

(2) A közszolgáltató az ügyfélszolgálat keretében az Fgytv.-ben meghatározottakon túlmenően 

a)
 
a minősítő okiratot, 

b) az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat, 

c) a közszolgáltatási területre vonatkozó adatokat, 

d) (hatályon kívül helyezve)
 
 

e) a lomtalanítással kapcsolatos adatokat, információkat, valamint 

f) az alvállalkozóra vonatkozó közérdekű adatokat - ha a közszolgáltató alvállalkozót alkalmaz - 

g) az általa megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést és annak módosítását 

az ügyfélszolgálatán és a honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi. 

(3) A közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtés ösztönzése érdekében a lakosságot az elkülönített 

hulladékgyűjtés feltételeiről a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott módon tájékoztatja. 

 

A 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés h) pontja szerint a közszolgáltató – a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott - kötelessége a fogyasztók számára könnyen 

hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetése. 

 

Közszolgáltató továbbá köteles gondoskodni, külön jogszabályban előírtak szerint, a közszolgáltatással 

összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséről, valamint a közszolgáltatás ellátása után járó díj 

pénzügyi kezeléséről (számlakibocsátás és díjbeszedés). 

A települések ünnep-/munkaszüneti napon is igénylik a szállítást. 
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Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosokkal írásbeli szerződést kötni.  

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
90511100-3 

••••-•   ••••-•  

 

 

 

 

További 

tárgy(ak) 

 

 90510000-5   

  90511000-2     

  90511200-4     

  90512000-9     

  90600000-3   
 

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

II.1.7) Részekre történő  ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet 

szükség szerint több példányban is használható)                                                                                                   

    igen      nem  

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                                 

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):                                                                   igen      nem  

 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)  

Mikepércs, Hosszúpályi, Hajdúbagos és Létavértes települések tekintetében a feladatok összegezése: 

 

Közszolgáltatás keretei között ellátandó feladatok: 

 

A Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a közbeszerzés mennyiségét úgy is meg lehet határozni, hogy az 

ajánlatkérő a legalacsonyabb vagy a legmagasabb mennyiséget vagy értéket közli, és kiköti az ettől való eltérés 

lehetőségét, előírva az eltérés százalékos mértékét. Az alábbi adatok ennek tekintetében kerülnek megadásra. 

 

A települési szilárd hulladékot a belterületen és külterületi lakott helyekről heti egyszeri alkalommal kell 

elszállítani. 

 

A települési szilárd hulladék együttes várható éves mennyisége: 4728 tonna + 25%. 

 

Közszolgáltató köteles évente 1 (egy) alkalommal a 2012. évi CLXXXV. törvény. szerinti lakossági 

lomtalanítás megszervezésére és végrehajtására, házhozmenő jelleggel, amely költséget a hulladékkezelési 

közszolgáltatási díjnak tartalmaznia kell. 

 

A lomtalanítást tavasszal (március-május) vagy ősszel (szeptember-november) kell elvégezni az 

önkormányzatokkal előre egyeztetett időpontokban. 
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Nyertes ajánlattevő köteles biztosítani: 

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletnek 

történő megfelelést, 

- a jelenleg használt szabványos rendszeresített (120, 240,1100 literes) gyűjtőedényzet általi elszállítást, 

amennyiben a szolgáltatás a jelenlegi gyűjtőedényzet felhasználásával nem megoldható, abban az esetben 

biztosítani kell azok díj nélküli cseréjét, illetőleg a szolgáltatást igénybe vevőknek fel nem róható okból 

szükségessé váló pótlását, cseréjét. 

 

a.) Mikepércs 

 

Mikepércs Debrecen központjától kb. 4 km-re délre a 47-es főút mellett fekvő község. Debrecen közelsége 

meghatározó. Mikepércs, Debrecen agglomerációs vonzáskörzetében található. A településen áthaladó 47-es 

főút hatalmas forgalmat bonyolít le. 

 

Érintett ingatlanok száma: 1450 

lakosság száma: 4469 

Úthálózata: 46.39 km, 

ebből pormentesített úthálózat hossza: 29 %.  

 

Várható hulladék fajtája, összetétele: 

- lakossági települési szilárd hulladék: 1100 tonna/év 

 

Szelektív hulladékszigetek: 

Meglévő szigetek: 

1) Nagyváradi utca - József Attila utca találkozása 

2) Orosz István utca - COOP Áruház előtt 

3) Rákóczi utca - Irinyi utca találkozása 

 

Új igény: 

Szelektív gyűjtőszigetek száma: 3 db  

gyűjtőszigetek összetétele:  

- 3 db gyűjtősziget összetétele: 1 db 1100 literes edény a papírnak, 2 db 1100 literes edény a PET palacknak, 1 

db 1100 literes edény az üvegnek. 

 

Szelektív gyűjtőszigetek ürítése heti egyszer 

 

A meglévő edényeket Ajánlatkérő átadja. 

 

A szigetek helyét az Önkormányzat kialakítja. 

 

Edények: 

Lakossági: 120 literes 1214 db 

Ürítés: heti egyszer 

Vállalkozások: 120 literes 24 db, 240 literes 4 db, 1100 literes 8 db. 

Ürítés: heti egyszer 

Intézmények: 120 literes 22 db; 1100 literes 4 db 

Ürítés: heti egyszer 

 

A szállító eszközhöz rendszeresített gyűjtőedényzettel a lakosság, az intézmények rendelkeznek. 

 

Szükség estén az ajánlattevőnek kell biztosítania külön szerződés keretében, díj ellentételezésével a 

gyűjtőedényt. 

 

b.) Hosszúpályi 

Lakosainak száma 5741 fő. 

Hosszúpályi nagyközségi rangú település Hajdú-Bihar megye, Derecske–Létavértesi kistérségében. Hajdú-

Bihar megyében, Debrecentől 18 km-re délkeletre, Hajdúbagos és Monostorpályi között fekvő település. 

Közúton elérhető a 47-es útról Sárándnál letérve.  
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Érintett ingatlanok száma: 1850 

Úthálózata: 36,2 km, 

ebből pormentesített úthálózat hossza: 55 %.  

Egy nyomon járható útszakasz hossza 8 km.  

Speciális járművet igénylő megközelítésű útszakasz: nincs 

Várható hulladék fajtája, összetétele: 

- lakossági települési szilárd hulladék: 1.366 tonna/év 

- lakossági lomtalanítás: 2,6 tonna/év 

- a begyűjtött szelektív hulladék: papír 6,2 tonna/év, üveg 9,3 tonna/év, PET 5,9 tonna/év 

 

A közszolgáltatási szerződés kiterjed Hosszúpályi Messzelátó-Sóstó elnevezésű településrésze is.  

 

Szelektív gyűjtőszigetek száma: 6 db  

gyűjtőszigetek összetétele összesen: 11 db 1100 literes edény a papírnak, 14 db 1100 literes edény a PET 

palacknak, 7 db 1100 literes edény az üvegnek, 

Szelektív gyűjtőszigetek ürítése kilencnaponta. 

 

Szelektív gyűjtőszigetek helye: 

1. Petőfi köz 3. sz. (Polgármesteri Hivatal közelében) 1 zöld, 2 kék, 3 sárga  

(üveg, papír és PET palackos 1100 L-es műanyag gyűjtők) 

2. Debreceni u. 2. sz. (Magtár lelett) 1, 2, 3. 

3. Bajcsy-Zy. u. 10. sz. 1, 1, 1. 

4. Kossuth u. 37. sz (Alaszka Diszkont előtt) 2, 2, 3. 

5. Földvár, Zöldfa utcákat összekötő szakasz 1, 2, 3. 

6. Bagosi u. 72-74. sz. (Mini ABC előtt) 1, 1, 1.  

 

Összesen: 7, 11, 14. 

 

Edények: 

Lakossági: 120 literes 1742 db 

Ürítés: heti egyszer 

Intézmények, egyéb vállalkozások: 120 literes 28 db; 240 literes 5 db, 1100 literes 3 

 

A szállító eszközhöz rendszeresített gyűjtőedényzettel a lakosság, vállalkozások és az intézmények 

rendelkeznek. 

 

Szükség estén az ajánlattevőnek kell biztosítania külön szerződés keretében, díj ellentételezésével a 

gyűjtőedényt.  

 

c.) Hajdúbagos 

Lakosainak száma 1966 fő. 

Hajdú-Bihar megyében, Debrecentől délkeletre, Sáránd, Konyár és Hosszúpályi szomszédságában fekvő 

település. 

Közúton elérhető a 47-es útról Sárándnál letérve. Hajdúbagos Község is a Derecske–Létavértesi kistérséghez 

tartozik. 

 

Érintett ingatlanok száma: 760 

Úthálózata: 17,4 km, 

ebből pormentesített úthálózat hossza: 85 %.  

Egy nyomon járható útszakasz hossza 2,4 km.  

Speciális járművet igénylő megközelítésű útszakasz: nincs 

Várható hulladék fajtája, összetétele: 

- lakossági települési szilárd hulladék: 516 tonna/év 

 

Szelektív gyűjtőszigetek száma: 3 db  

 

gyűjtőszigetek összetétele: 1 db 1100 literes edény a papírnak, 1 db 1100 literes edény a PET palacknak, 1 db 

1100 literes edény az üvegnek. 

 

Szelektív gyűjtőszigetek helye: 
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Meglévő: 

1. Petőfi Sándor-Nagy utca sarok: 3 db edényzet (üveg-papír-műanyag) 

2. Iskola utca: 3 db edényzet (üveg-papír-műanyag) 

 

Szelektív gyűjtőszigetek ürítése kéthetente egyszer. 

 

A meglévő edényeket Ajánlatkérő átadja. 

 

Edények: 

120 literes 680 db 

Ürítés: heti egyszer 

Intézmények: 120 literes 15 db, 240 literes 8 db, 1100 literes 1 db 

Ürítés: heti egyszer 

 

A szállító eszközhöz rendszeresített gyűjtőedényzettel a lakosság, az intézmények, rendelkeznek.  

 

Szükség estén az ajánlattevőnek kell biztosítania külön szerződés keretében, díj ellentételezésével a 

gyűjtőedényt 

 

d.) Létavértes 

 

Létavértes Debrecen központjától kb. 30 km-re fekvő város. Debrecen közelsége meghatározó. Létavértes, 

Debrecen agglomerációs vonzáskörzetében található.  

 

Érintett ingatlanok száma: 2274 db 

lakosság száma: 7097 fő 

Úthálózata: 47,872. km 

ebből pormentesített úthálózat hossza: 90 %.  

 

Várható hulladék fajtája, összetétele: 

- lakossági települési szilárd hulladék: 1746 tonna/év 

 

Szelektív hulladékszigetek: 

Meglévő szigetek: 

1) Létavértes, Szél u. ABC 

2) Létavértes, Baross u. ABC 

3) Létavértes, Kossuth- Nap u. sarok parkoló 

4) Létavértes, Nagyváradi u.-Árpád térnél 

5) Létavértes, Árpád-Petőfi u. sarok 

6) Létavértes, Gyár u. (piac mellett) 

7) Létavértes, Kassai u. ABC melletti parkoló 

8) Létavértes, Kassai u. Rákóczi u. sarok ABC 

 

Szelektív gyűjtőszigetek száma: 9 db  

 

gyűjtőszigetek összetétele:  

- 8 db gyűjtősziget (már meglévő) összetétele: 1 db 1100 literes edény a papírnak, 2 db 1100 literes edény a 

PET palacknak, 1 db 1100 literes edény az üvegnek. 

 

Szelektív gyűjtőszigetek ürítése heti egyszer. 

 

A meglévő edényeket Ajánlatkérő átadja. 

 

A szigetek helyét az Önkormányzat kialakítja. 

 

Edények: 

 

Lakossági: 120 literes 2205 db 

Ürítés: heti egyszer 
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Vállalkozások: 120 literes 42 db, 240 literes 24 db, 1100 literes 2 db, 770 literes 3 db. 

Ürítés: heti egyszer 

 

Intézmények: 120 literes 102 db; 240 literes 18 db, 1100 literes 11 db 

Ürítés: heti egyszer 

 

A szállító eszközhöz rendszeresített gyűjtőedényzettel a lakosság, az intézmények rendelkeznek. 

 

Szükség estén az ajánlattevőnek kell biztosítania külön szerződés keretében, díj ellentételezésével a 

gyűjtőedényt. 

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:                       Pénznem:              

VAGY:                          és                           között         Pénznem:            

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)                                                                                                     

Vételi jog (opció):   igen       nem  

(Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:  

                                                        

                                                                                      

                                                                                      

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 

hónapban: ••     vagy    napban: ••••    (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés meghosszabbítható:  igen       nem 

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert):   2  vagy:    •••   és  •••   között   

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések 

esetében a további szerződések tervezett ütemezése: 

    

hónapban: 12 vagy napban: ••••   (a szerződés megkötésétől számítva) 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

A (tervezett) időtartam hónapban:   12  vagy  napban: ••••  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:   

Kezdés           •••• /  •• /••      (év/hó/nap)    

Befejezés       •••• /•• /••       (év/hó/nap)  

 

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

Az Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Kbt. 126 § (1) bekezdése alapján – a teljesítés 
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időtartamára – az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki: 

 

A Szolgáltató, ha késedelmesen, hibásan vagy nem teljesít, kötbért tartozik fizetni az Ajánlatkérőnek. 

Késedelmi kötbér: a heti, kétheti vagy havi rendszerességgel végzendő feladatok esetén, ha a Szolgáltató 

késedelmesen teljesít, úgy késedelmi kötbért tartozik fizetni, a késedelmi kötbér mértéke a késedelem 1–7. 

napjára 500 000 HUF + ÁFA/ nap, a késedelem 8. napjától 700 000 HUF + ÁFA/nap, melyet a Szolgáltató 

minden megkezdett késedelmes naponként köteles megfizetni. 

 

Hibás teljesítési kötbér: az egyébként végzendő feladatok esetén, ha a Szolgáltató nem szerződésszerűen teljesít, 

úgy hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni melynek mértéke a 300 000 HUF + ÁFA/alkalom, melyet a 

Szolgáltató minden elmaradt, vagy hibásan elvégzett feladatonként köteles megfizetni. 

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Szolgáltató 14 napot meghaladóan nem teljesít szerződésszerűen, úgy a 

teljesítés meghiúsultnak minősül és a Szolgáltató a késedelmi és hibás teljesítési kötbéren túl meghiúsulási 

kötbérként további 5 000 000 HUF + ÁFA összeget köteles megfizetni. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

(adott esetben) 

A nyertes ajánlatevő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat tartalmazó számlát negyedévente a 

ténylegesen elszállított és mért hulladék alapján állítja ki, és mellékeli hozzá a számla alapját képezi részletes 

elszámolást is. Az így leszámlázott közszolgáltatási díj azonban nem haladhatja meg a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. tv 47/A. §. (1) bekezdésének megfelelően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

javaslatának figyelembevételével a miniszteri rendeletben megállapított díjat. A Közszolgáltató a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. tv 91. § (2) bekezdése alapján a természetes személy ingatlanhasználó részére 

kiállított számlában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő ürítésenkénti díjat az adott település 

Önkormányzata rendeletében 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 %-al megemelt összegének 

90 %-ában határozhatja meg illetve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv 91. §. (6) bekezdése szerinti 

szervek esetében az adott település önkormányzata 2012. december 31-én hatályos rendeletében meghatározott 

teljes közszolgáltatási díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegét. 

 

Amennyiben a fenti bekezdésben megállapított díj nem éri el a Közszolgáltató, mint nyertes ajánlattevő által a 

közbeszerzési eljárásban megtett és az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlat szerinti díjat, a különbözetet az 

Ajánlatkérő, mint kompenzációt nem fizeti meg a Közszolgáltató felé, azt a nyertes ajánlattevő költségét képezi 

feltéve, hogy az ajánlatkérő pályázati úton vagy jogszabály alapján kompenzációra nem jogosult. Abban az 

esetben, amennyiben bármilyen pályázati úton vagy jogszabály alapján az ajánlatkérő kompenzációra jogosult, 

úgy ezen kompenzáció összegét a Közszolgáltató részére megfizeti.  

 

A szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok teljesítéséért járó ellenszolgáltatást a közszolgáltatást 

igénybe vevők fizetik, a 2013. évi LIV. törvény által megengedett mértékig, oly módon, hogy a számlát a 

nyertes ajánlattevőnek negyedéves gyakorisággal valamennyi közszolgáltatást igénybe vevő részére utólag kell 

kiállítania a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése szerint 30 napos fizetési határidővel.  

A közszolgáltatási díj befizetésének módja csekk, vagy átutalás (számla ellenében) 

A közszolgáltatást igénybevevők késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:48. § illetve vállalkozások közötti 

szerződésben, valamint pénztartozás fizetésére kötelezett hatóság szerződése esetén a Ptk. 6:155. § 

rendelkezései irányadóak, a 2012. évi CLXXXV. 52. §-ban foglaltak figyelembevételével. 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott 

esetben) 

A nyertes ajánlattevőnek gazdasági társaság létrehozását az ajánlatkérő nem teszi lehetővé. 

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)              igen    nem  

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:  

A szerződés teljesítése során meg kell felelni az alábbi jogszabályok előírásainak: 

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól; 

- 2013. évi. CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítésről; 

- 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról; 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; 
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- 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről; 

- 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól; 

- 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről; 

- 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről; 

- 442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről; 

- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről; 

- 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

hatósági engedélyezéséről; 

- 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről; 

- 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 

szakmai szabályairól; 

- 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződésről; 

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; 

- 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól; 

- 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 

szabályokról és feltételekről; 

- 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről; 

 

A Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eljárást 

megindító felhívásban az ajánlatkérő meghatározza, hogy a közbeszerzési eljárás során a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerinti legalább „B” minősítési osztályba sorolt 

gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot.  

 

Az Ajánlattevőknek a fentiekre tekintettel ajánlatukban csatolniuk szükséges a közszolgáltatói minősítési 

okiratot vagy az OHÜ által kiállított igazolást arról, hogy a minősítési eljárása folyamatban van, amennyiben 

rendelkezésükre áll. 

 

Nyertes ajánlattevőnek – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – rendelkeznie kell a fentiek szerinti a 

közszolgáltatói minősítési okirattal és köteles azt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Ajánlattevő az 

ajánlatában ezen kötelezettség elfogadásáról nyilatkozni köteles. 

 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik a közszolgáltatói minősítési 

okirattal, úgy az a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek 

következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést. 

 

A 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződésről az alábbiakat tartalmazza: 

3. § A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor a következő 

feltételekkel kell rendelkeznie: 

a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban 

levő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan - tulajdonában, kezelésében vagy 

bérleményében levő - telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, 

berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és műszaki ellenőrzésére; 

b) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység 

gyakorlása során esetlegesen bekövetkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához 

szükségesek; 

c) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően 

képzett - szakemberrel; 

d) 1 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és a környezetvédelmi hatóság által kiállított minősítő 

okirattal. 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
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III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), 

ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 

gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak. 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok 

fennállnak. 

 

A Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a szolgáltatás nyújtásához a 

letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem 

rendelkezik. 

 

A kizáró okok igazolásának módja: 

 

A Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban írásban 

csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania.  

  

Az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 

módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot 

kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) 

bekezdés k) pont kc) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 

valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

 

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 

közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 

leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint kell eljárnia.  

 

Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) 

bekezdés szerinti kizáró okok hiányáról. 

 

Az ajánlatkérő a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtásával összefüggésben felhívja a figyelmet, hogy 

kizáró okok fenn nem állásának igazolásakor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie  

- a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által 2014.05.16. 

napján a Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában közzétett útmutatójában /A Közbeszerzési Hatóság 

útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési 

eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, 

nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők 

vonatkozásában/ és  

- az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a 

Közbeszerzési Hatóság által 2012.06.01. napján a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában közzétett 

útmutatójában /A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal 

kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai 

Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában/  

meghatározott előírásokat. 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok fenn nem állására kizárólag az eljárást megindító felhívás megküldése 

napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat vagy más igazolás nyújtható be. 

 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)  
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

P/1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) 

pontjában foglaltak szerint az ajánlattevőnek be kell 

nyújtani a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző három 

üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya 

(települési kommunális (szilárd) hulladék elszállítása 

és/vagy kezelése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül 

számított - árbevételről attól függően, hogy az ajánlattevő 

mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 

amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.  

 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 

okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 

leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 

23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés szerint, ha az 

ajánlattevő a P/1. szerinti irattal (árbevételről szóló 

nyilatkozat) azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 

formában működik, amely tekintetében a beszámoló, 

illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 

lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt 

alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett 

bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb 

nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi 

és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy 

részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során 

köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában 

működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 

árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges 

és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt 

alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az 

alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott 

módjáról.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

P/1. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az 

ajánlattevő, ha az előző három üzleti évben 

összesen rendelkezik települési kommunális 

(szilárd) hulladék elszállításából és/vagy 

kezeléséből származó legalább 10.000.000 Ft - 

általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő 

mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 

tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak. 

Az árbevételi követelmény meghatározása esetén 

az újonnan piacra lépő szervezetek vonatkozásában 

a 310/2011-es Korm. rendelet 14. §-a (1) 

bekezdésének c) pontja alapján ajánlatkérő előírja, 

hogy az újonnan piacra lépő szervezetnek, azaz 3 

évnél rövidebb ideje működő gazdasági 

szereplőnek alkalmassága megállapítása 

érdekében, rendelkeznie kell települési 

kommunális (szilárd) hulladék elszállításából 

és/vagy kezeléséből származó legalább 5.000.000 

Ft - általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevétellel. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 

ajánlattevők a P/1. pont tekintetében együttesen is 

megfelelhetnek. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevők a Kbt. 55. § (5) - (6) bekezdésében 

foglaltak szerint is megfelelhetnek. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

M/1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) 

pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint 

lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, 

illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik 

fél által adott igazolással lehet igazolni.  

 

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak 

tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: a 

teljesítés ideje és helye, a szerződést kötő másik fél, a 

szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá 

nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és 

a szerződésnek megfelelően történt-e.  

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

M/1. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az 

ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító 

felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben 

(36 hónapban) összesen legalább 1 db olyan a 

közbeszerzés tárgya (települési kommunális 

(szilárd) hulladék elszállítása és/vagy kezelése) 

szerinti, szerződésszerűen teljesített referenciával, 

melyből  

- az ellenszolgáltatás összege eléri, vagy 

meghaladja a nettó 10 000 000 HUF-ot, 

- min. 500 ingatlan tekintetében végezte települési 

kommunális (szilárd) hulladék elszállítása és/vagy 

kezelése tárgyú szolgáltatást. 

 

Az alkalmasság megállapításához valamennyi 

alelvárásnak teljesülnie kell egy adott referencián 

belül. 
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A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 

okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 

leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 

23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdésének megfelelően, 

a 15. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a 

nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás 

megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy 

nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által 

végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások 

elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, 

vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett 

ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy 

szolgáltatás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a 

teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges 

felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást 

benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 

15%-ot. 

 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 

okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 

leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 

23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően 

azokban az esetekben, amelyekben a Rendelet 18. §-ban 

meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke 

bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban 

foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az 

adott alkalmassági követelménynek, a minősített 

ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén 

való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik 

tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által 

benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert 

ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől 

származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az 

ajánlatkérő a 15. § (3) bekezdésében foglalt egyéb 

igazolási módok helyett. 

 

M/2. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) 

pontjában foglaltak szerint az ajánlattevőnek a szerződés 

teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai 

alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén - 

figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, 

rendeltetésére, továbbá arra, hogy az alkalmasságot 

különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra 

és megbízhatóságra tekintettel lehet megítélni – 

igazolható a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, 

berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával. 

 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát, 

amely tartalmazza a teljesítéshez rendelkezésre álló 

eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség 

leírását az arra vonatkozó kifejezett nyilatkozattal együtt, 

hogy a teljesítési határidő lejártáig az adott eszköz az 

ajánlattevő rendelkezésére fog állni. Az ismertetés 

tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság 

megítéléséhez a minimumkövetelményekben 

megfogalmazásra került. A teljesítéshez rendelkezésre 

álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki 

M/2. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az 

ajánlattevő, ha rendelkezik üzemképes és szerződés 

teljesítésére alkalmas műszaki állapotban lévő 

legalább 2 db, öntömörítő felépítménnyel 

felszerelt, 120 l, 240 l űrméretű gyűjtőedények 

ürítésére alkalmas hulladékgyűjtő gépjárművel. 

 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 

ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az 

előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevők a Kbt. 55. § (5) - (6) bekezdésében 

foglaltak szerint is megfelelhetnek.  
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felszereltség leírását olyan részletezettséggel kell 

bemutatni, hogy az alkalmassági feltételnek való 

megfelelés megállapítható legyen, továbbá nyilatkozni 

kell arról, hogy a gépjárművek a szerződés teljesítésére 

alkalmas műszaki állapotban vannak. 

 

A saját tulajdonú eszközök rendelkezésre állását az 

ajánlattevő eredeti nyilatkozatával kell igazolnia, 

valamint csatolni kell továbbá a forgalmi engedély 

másolatát és az eszközök igazolására az 

eszköznyilvántartás másolati példányát, amelyben 

egyértelműen meg kell jelölni (ki kell emelni) az igazolni 

kívánt eszköz megnevezését és adatait.  

 

A nem saját tulajdonban levő eszközök rendelkezésre 

állását az előírt eszközökre vonatkozó, erről szóló és a 

teljesítési határidő lejártáig terjedő bérleti/használati 

szándéknyilatkozattal, előszerződéssel vagy már meglévő 

bérleti szerződés másolati példányának csatolásával kell 

igazolnia. 

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                          igen   nem  

 

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott                                                   igen    nem  

 

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 

 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve       igen nem  

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

                                                                                      

                                                                                      

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és 

képzettségét        igen    nem           

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Klasszikus ajánlatkérők  Közszolgáltató ajánlatkérők  

    

A Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti eljárás az alábbiak 

  A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 

szerinti eljárás az alábbiak szerint:   
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szerint:   

 Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos , alkalmazásának 

indokolása:                           

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 

                          

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának 

indokolása:                            

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 

részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos 

és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

A gazdasági szereplők tervezett száma               

VAGY:  

Tervezett minimum            és (adott esetben) maximális létszáma           ••   

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos 

eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 

megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:       igen    nem           

 

 

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 
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 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                              

VAGY 

    Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján                                                 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:                                                                              igen    nem  

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 

                                                                                      

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) 

                                                                                      

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre                igen     nem  

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ••••• /••••  (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: •••• /•• /••   (év/hó/nap)                 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ••••• /••••  (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: •••• /•• /••   (év/hó/nap)                 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ••••• /••••  (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: •••• /•• /••   (év/hó/nap)               

 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  2015/02/13  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10:00 

A dokumentációért fizetni kell                                                                                                    igen      nem  

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár:                    Pénznem:        

A fizetés feltételei és módja:                                                                   

                                                                                       

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum:  2015/02/13     (év/hó/nap)                                Időpont: 10:00 
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IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) 

Dátum:  •••• /•• /••    (év/hó/nap)                                                                       

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

 Az EU bármely hivatalos nyelve 

 Az EU következő hivatalos nyelve(i): magyar 

 Egyéb:  

 Magyar 

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) 

 •••• / •• /•• -ig   (év /hó/nap ) 

VAGY  

Az időtartam hónapban:  •••  vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum  2015/02/13     (év/hó/nap)                                  Időpont: 10:00 

Hely : Bákonyi Ügyvédi Iroda (4028 Debrecen, Ajtó utca 25.)                                     

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek                       igen      nem 

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, 

továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban 

meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. /Kbt. 62. § (2) bekezdés/ 

 

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat 

a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre 

kerülnek. 

Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a 

közbeszerzés - a 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított - becsült értékét és a szerződés 

teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, részajánlattétel biztosítása esetén részenként. 

 

Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti - személy kéri, az ajánlat 

ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti 

felolvasólapba. 

 

A nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek 

jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes 

ajánlattevőnek. 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍ TŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben)                                        

A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen     nem  

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
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V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos   igen  nem  

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: 

 

 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 

tárgyalás időpontja :( ha az eljárás tárgyalásos) 

                                                                                      

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való 

részvétel feltétele? (adott esetben) 

           igen     nem  

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos 

további információk: (adott esetben)  

Az ajánlati dokumentáció teljes terjedelmében átvehető személyesen az igénybejelentést és az előzetes időpont 

egyeztetést követően, az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától kezdve az 

ajánlattételi határidő lejártáig, az A.II. mellékletben megadott helyen, munkanapokon 09.00-16.00 óra között, az 

ajánlattételi határidő lejártának napján 09.00 órától 10.00 óráig vehető át. Igénybejelentést a 

kozbeszerzes@drbakonyi.hu email címre szükséges elküldeni.  

Az igénylésnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

- a hirdetmény iktatási számát,  

- a szerződéshez rendelt elnevezést,  

- az igénylő ajánlattevő nevét, székhelyét, 

- a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét. 

 

Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. 

Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább ajánlattevőnek vagy az ajánlatban 

megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. 

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 

határa:  

                                                                                      

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 

(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot: 

                                                                                      

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 

hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak              

    igen     nem  

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a 

minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbbak:              

Azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők 

hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2) 

P/1. valamint III.2.3) M/1-M/2. 

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) 
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V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:     igen     nem  

V.4) Egyéb információk: 

1. Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és 1 papír alapú eredeti példányban és 1 a papír alapú 

példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (teljesen kész eredeti ajánlat 

beszkennelve, CD/DVD adathordozón) kell benyújtani. Az ajánlatot írásban és zártan, eljárást megindító 

felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 

szereplő alábbi okmányainak másolati példányát: 

- az ajánlatot vagy a lentiekben meghatározott meghatalmazást aláírók tekintetében aláírási címpéldány vagy 

ügyvéd által hitelesített aláírás-minta, amennyiben jogszabály azt az adott szervezet vonatkozásában aláírási 

címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírás-minta meglétét kötelezővé teszi, 

- amennyiben az ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő adatai nem 

szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu nyilvántartásban, úgy az eljárást megindító felhívás feladása időpontjánál 

30 nappal nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatban vagy azzal egyenértékű dokumentumot. 

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy csatolni kell a 

képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazást. 

3. Az ajánlattevő tudomásul veszi azon tényt, hogy az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban 

felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 

4. Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből eredő esetleges hátrányos 

következményt – amely az ajánlat elveszéséből, megrongálódásából, vagy idő előtti felbontásából adódik – ő 

viseli.  

5. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar 

nyelvű fordítása is benyújtandó a Kbt. 36. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint. 

6. A dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak. 

7. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy, az eljárás nyertesének visszalépése esetében az ajánlatok 

értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a 

szerződést, amennyiben e személyt az összegezésben ilyen minőségben kifejezetten megjelölte.  

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás 

feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

9. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell 

arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül-e. 

10. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 62. § (3) bekezdés 

szerinti információkat. 

11. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 

venni, 

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a 

megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 

A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában tett nyilatkozat nemleges tartalom esetén is 

csatolandó. 

12. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az 

egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése 

során meg kell felelni. 

13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírt 

nyilatkozatokat. Az ajánlattevő a kiadott iratminták használatát javasolja az ajánlat összeállítása során. 

14. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot, ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell a közöttük létrejött 

megállapodást, amely tartalmazza a feladatmegosztást és annak százalékos megosztását valamint azt, hogy a 

szerződés megkötésére, illetve harmadik személy és az ajánlatkérő felé történő képviseletre az ajánlattevők 

közül melyikük bír felhatalmazással, valamint, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget 

vállalnak. 

Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül 
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részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés – 

teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során 

közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való 

részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi 

adó nélkül számított ellenértékéből. 

15. Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, 

üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 

megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag 

olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése 

szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti 

elemeket. 

Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, 

információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 

Kbt. 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 80. § (3) 

bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) 

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely 

a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben 

meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött 

szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. 

Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással 

olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés körébe 

tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának (azon részeibe betekinthessen, 

mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az 

iratbetekintést munkaidőben kell biztosítani, a betekintést kérő által javasolt napon. 

16. Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérő nevében eljárón 

keresztül kérhet. Az ajánlatkérő nevében eljáró: a felhívás A melléklet I., II. pontjában meghatározott Bákonyi 

Ügyvédi Iroda. 

17. Irányadó idő: A teljes felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai 

helyi idő szerint értendő. (CET) 

18. Lezárt üzleti év alatt az Ajánlatkérő a felhívás feladásának napján lezárt üzleti évet érti. 

19. Ajánlattevőnek csatolnia kell az igénybe venni kívánt hulladékkezelő központ, vagy hulladékártalmatlanító 

lerakó hatályos engedélyeinek másolatát és a szolgáltatás időtartalmára vonatkozó, kötelező érvényű befogadó 

nyilatkozatot. 

20. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. 

(VIII. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint az ajánlattevő az ajánltában nyilatkozni köteles, hogy 

nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívül végzett gazdasági tevékenysége nem veszélyezteti a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését. 

21. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek 

vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:   2015/01/20   (év/hó/nap) 
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A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍ MEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE 

Hivatalos név: Bákonyi Ügyvédi Iroda 

 

Postai cím: Ajtó utca 25. 

 

Város/Község: Debrecen  

 

Postai 

irányítószám:4028 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: Dr. Bákonyi László ügyvéd 

Telefon: +36 52323934 

 

 

E-mail: kozbeszerzes@drbakonyi.hu 

 

Fax: +36 52783875 

Internetcím (URL): www.drbakonyi.hu 

 

 

 
II) CÍ MEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍ TŐ IRATOK 

 BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: Bákonyi Ügyvédi Iroda 

 

Postai cím: Ajtó utca 25. 

 

Város/Község: Debrecen  

 

Postai 

irányítószám:4028 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: Dr. Bákonyi László ügyvéd 

Telefon: +36 52323934 

 

 

E-mail: kozbeszerzes@drbakonyi.hu 

 

Fax: +36 52783875 

Internetcím (URL): www.drbakonyi.hu 

 

 
 
III) CÍ MEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL 

BENYÚJTANI 

 

Hivatalos név: Bákonyi Ügyvédi Iroda 

 

Postai cím: Ajtó utca 25. 

 

Város/Község: Debrecen  

 

Postai 

irányítószám:4028 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett: Dr. Bákonyi László ügyvéd 

Telefon: +36 52323934 

 

 

E-mail: kozbeszerzes@drbakonyi.hu 

 

Fax: +36 52783875 
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Internetcím (URL): www.drbakonyi.hu 

 

 

 
IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍ MEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI 

 

Hivatalos név: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

Postai cím: Szabadság tér 6. 

Város/község: Hosszúpályi  Postai irányítószám: 4274 Ország: HU 

 

Hivatalos név: Hajdúbagos Községi Önkormányzat 

Postai cím: Nagy utca 101. 

Város/község: Hajdúbagos Postai irányítószám: 4273 Ország: HU 

 

Hivatalos név: Létavértes Városi Önkormányzat 

Postai cím: Kossuth utca 4. 

Város/község: Létavértes Postai irányítószám: 4281  Ország: HU 

 

 

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------ 
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B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

RÉSZ SZÁMA:  •••             ELNEVEZÉS:                                                    

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS: 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

Fő tárgy •• .•• .•• .••-•  ••••-•   ••••-•  

 

 

 

 

További tárgy(ak) 

 

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

3) MENNYISÉG  

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:                       Pénznem:              

VAGY:                          és                           között         Pénznem:            

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK 

FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Az időtartam hónapban:   ••    vagy napban:   ••••   (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY        

Kezdés:         •••• /•• /••      (év/hó/nap) 

Befejezés:     ••••  /•• /••     (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL: 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ---------------------- 



 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: hpalyi.testulet@btm2003.hu 

 

         Napirend száma: 3. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. január 19. napján tartandó 

rendkívüli ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Döntés Településrendezési Terv módosításával 

kapcsolatban 
 

Készítette:    dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     Berényi András polgármester 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Melléklet: határozat-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kótai Csaba építészmérnök, aki a településrendezési terv módosítását koordinálja, jelezte 

felénk, hogy az eljárásban szüksége van olyan képviselő-testületi határozatra, melyben azt 

mondja ki a testület, hogy a Településrendezési terv módosítása nem igényel környezeti 

vizsgálatot.  

 

Ennek megfelelően elkészítettük a határozat-tervezeteket, egyik esetben a magánszemélyek 

által kezdeményezett eljárásra, a másik esetben pedig az önkormányzat által indított eljárásra 

vonatkozóan. 

 

 

…/2015.(I.16.) határozat tervezet 

Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos döntés 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

37/2001.(VI.28.) sz. határozattal elfogadott településszerkezeti terv és leírás, valamint a 

többször módosított 5/2002.(V.30.) rendeletével elfogadott helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv módosítása, mely az alábbi pontokban módosul: 

A) gazdasági erdő övezetbe sorolt terület átsorolása mezőgazdasági (gyep-legelő) 

övezetbe (3.4. jelű területegység) 

B) mezőgazdasági övezetek telekalakítási és beépítési szabályainak felülvizsgálata 

C) ipari-gazdasági övezet mezőgazdasági szántó övezetbe történő módosítása (3.35., 

3.36. és 3.37. jelű területegység), 

 

nem igényel környezeti vizsgálatot. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Berényi András polgármester 

 

 

 

 

…/2015.(I.16.) határozat tervezet 

Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos döntés 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

37/2001.(VI.28.) sz. határozattal elfogadott településszerkezeti terv és leírás, valamint a 

többször módosított 5/2002.(V.30.) rendeletével elfogadott helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv módosítása, mely során a szabályozási terven MV-1 mezőgazdasági 

övezetbe sorolt 0611/1 hrsz-ú földrészlet „SZT” –jelű szennyvíztisztító különleges terület 

felhasználásba, építési övezetbe kerül átsorolásra, 

 

nem igényel környezeti vizsgálatot. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Berényi András polgármester 


