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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését  
 

2017. január 24-én (kedd) du. 16.00 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.) Döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 9/2007.(IV.5.) rendelet 
hatályon kívül helyezéséről, új rendelet elfogadásáról 
Előadó: Berényi András polgármester, dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

2.) Polgármester illetményének, költségtérítésének határozatba foglalása 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

3.) Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása, költségtérítésének határozatba 
foglalása 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

4.) K ü l ö n f é l é k 
 

Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges 
akadályoztatásáról telefonon értesítsen! 
 
 
 
Hosszúpályi, 2017. január 23.  

Berényi András  sk.                          
     polgármester  
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Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2-2/2017. (I. 24.) számú jegyzőkönyve 

TARTALOM 

 

 

Rendeletek: 

1 / 2 0 1 7 .  ( I .  2 4 . )  r e n d e l e t   a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hul-

ladékkezelés helyi közszolgáltatásról és közte-

rületek tisztántartásáról szóló 9/2007. (IV. 5.) 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

2 / 2 0 1 7 .  ( I .  2 4 . )  r e n d e l e t  a települési hulladékkal kapcsolatos önkor-

mányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásá-

ról 

 

Határozatok: 

 

3/2017. (I .  17.) határozat   a polgármester illetményéről és költségtéríté-

séről 

 

4/2017. (I .  17.) határozat  az alpolgármester illetményéről és költségtérí-

téséről 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. január 24-i  

r e n d k í v ü l i  üléséről. 

 

 

Az ülés helyszíne: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. alatti Hosszúpályi Polgármesteri 

Hivatal tanácsterme. 

Az ülés időpontja: 16:00 óra. 

Jelen voltak:  

 Berényi András polgármester 

 Zara András alpolgármester  

 Czirinkó Gyula képviselő 

 Kiss Csaba  képviselő 

 Miléné Fényi Györgyi képviselő 

 Szabó István képviselő 

 Szegedi Ferenc képviselő 

 dr. Szulyovszky Menyhért  képviselő 

 Takács Attila képviselő 

 dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Pozsonyi Ákos tanácsos 

 

 

Köszönti a megjelent képviselőket, Zara András alpolgármester urat, dr. Széles Szabolcs 

jegyző urat, valamint az állandó jegyzőkönyv-vezetőt, Pozsonyi Ákos urat. Megállapítja, 

hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 9 testületi tagból 9 képviselő jelen van. Ezt 

követően megnyitja az ülést.  

Ismerteti az írásban kiadott napirendi javaslatot. Megkérdezi a Képviselő-testületet, van-e 

más javaslat, észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban. Mivel nincs, kéri, hogy aki az 

indítvánnyal együtt a napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a napirendi pontokat az alábbiak szerint állapította meg: 
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N A P I R E N D  

 

1. Döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszol-

gáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 9/2007. (IV.5.) rendelet hatá-

lyon kívül helyezéséről, új rendelet elfogadásáról 

Előadó: Berényi András polgármester, dr. Széles Szabolcs jegyző 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

2. Polgármesteri illetményének, költségtérítésének határozatba foglalása 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

3. Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása, költségtérítésének határozatba 

foglalása 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

4. Különfélék 
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1.) Döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkeze-

lési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról 

szóló 9/2007. (IV.5.) rendelet hatályon kívül helyezéséről, új ren-

delet elfogadásáról 

Előadó: Berényi András polgármester, dr. Széles Szabolcs jegyző 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

 

Az első napirendi ponttal kapcsolatban megoszt pár gondolatot a képviselőkkel. Egy hét-

tel ezelőtt személyesen találkozott a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Kft., valamint 

annak alvállalkozói státuszában lévő AKSD Kft. illetékeseivel. Megbeszélték a részleteket, 

gyakorlatilag arról van szó, hogy hivatalosan a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Kft. 

(továbbiakban DHK Kft.) végzi a településen a hulladékszállítást. A szóban forgó cég egy 

budapesti céghez nyújtja be számláit, az adott teljesítések alapján. Ez a cég megvizsgálja, 

jogosult-e a DHK Kft. a számla kiegyenlítésére. Az elmaradt befizetések behajtása is a bu-

dapesti cég feladata. Az önkormányzatnak ezzel kapcsolatban már nincs teendője.  

Úgy néz ki, hogy amit ígért a DHK Kft. a szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolat-

ban, azt teljesíti is. Nem csak Hosszúpályiban, de minden településen felszámolásra ke-

rülnek ezek a gyűjtők. Ha sikerül, február elején beindul a zsákos begyűjtés. Ez elkövetke-

zendő időben, minden lakáshoz – ahol életvitelszerűen laknak – eljuttatja az önkormány-

zat a szelektív gyűjtéshez szükséges zsákokat.  

Minden hónap első péntekén reggel 6 órától indul a gyűjtés. Tanácsolja, hogy reggel 6 óra 

előtt pár perccel helyezzék ki a lakosok a teli zsákokat, mert a szemét szállító kocsi nem 

fog visszafordulni a később kirakott szemétért. Ha este rakják ki a szemetet, feltételezhe-

tő, hogy reggelre a zsákok szét lesznek túrva.  

Az elszállított szemetes zsákok pótlása úgy fog történni, hogy a begyűjtés után a szállító 

cég dolgozói a postaládában elhelyezik az üres zsákot. Ha valakinek kevés a havi 4 szelek-

tív zsák, akkor azt jeleznie kell. Fontos, hogy csak ezekben a zsákokban szállítják el a ki-

tett szemetet.  

Emiatt kell tehát a 9/2007. (IV. 5.) rendeletet hatályon kívül helyezni, s az új rendeletet 

elfogadni.  

Még annyit hozzátenne, hogy az üveg elszállításához külön zsákot nem tud a cég biztosí-

tani, ezért legalább három konténert helyeznének el olyan helyeken, ahol ez problémát 

nem okoz. Kérték, hogy vagy olyan helyen történjen az elhelyezés, ahol kamera rendszer 

segítségével lehetne felügyelni azt, hogy más szemét ne kerüljön az üveg közé, vagy biz-

tosítani kellene pár embert, akik ezt felügyelik. Ezt meg kell oldani. Az előterjesztést látva, 

minden, ami a hulladék kezelésével, szállításával kapcsolatos szépen le van írva. Úgy véli, 

a dolog sikeressége a lakosság fegyelmezettségén múlik. A szolgáltató és az önkormány-

zat is megtesz mindent annak érdekében, hogy a kezdeményezés működjön. Megkérdezi 

dr. Széles Szabolcs jegyző urat, kíván-e hozzászólni az elmondottakhoz.  
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Nem kíván hozzászólni, a lényeg el lett mondva. 

 

Az első napirendi pontot tárgyalta és véleményezi a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi-

zottság. Átadja a szót a szóban forgó Bizottság elnökének, Szabó István elnök úrnak.  

 

A Bizottság tárgyalta a kapcsolódó előterjesztést, javasolja az új rendelet elfogadását. Az 

üveggyűjtést szolgáló konténerek elhelyezésére javaslatot tesz a Bizottság. Eddig a 

Bagosi utcán voltak elhelyezve a konténerek, véleményük szerint a jövőben is ideális hely-

színnek bizonyulna. Ott van felügyelet, biztosítva azt, hogy ne egy újabb szeméttelep ala-

kuljon ki.  

 

Megköszöni Szabó István elnök úrnak a tájékoztatást, s várja a témához kapcsolódó kér-

déseket.  

 

Amikor több helyen voltak ezek a konténerek elhelyezve, azok zártak voltak. Egy 5 literes 

üveg nem fért be a nyílásán. Ezek nyitottak lesznek, így ez a probléma is megoldódik.  

 

Kérdést intéz alpolgármester úrhoz. A Bagosi u. 5. szám alatti lerakó közterület. Az ott 

élőket figyelembe kell venni, hiszen ha valakik este viszik ki az üveget és csörömpölnek 

abból előbb utóbb probléma lesz.  

 

Úgy véli, a lakosság szépen hozzászokott már, hogy ki, mikor viszi ki a szemetét a Bagosi 

utcára. Nem zavarják a szomszédokat.  

 

 

Köszöni a hozzászólást alpolgármester úrnak. Átadja a szót Kiss Csaba képviselőnek. 

 

Síküveget nem lehetett eddig elhelyezni a tárolóban, tükröket sem. Mint figyelmes állam-

polgár gyűjtötte otthon ezeket. Kérdése az, hogy ezekben a tárolókban lehet-e majd öb-

lös üvegeket is elhelyezni. Más technológiával készül a két üveg, így másként is olvadnak.  
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Igazság szerint a műanyag palack kupakját is le kell csavarni, mert az más technológiával 

készül. Együtt nem helyezhető el, ha szelektíven gyűjt az ember.  

 

A kupakokat egyébként is gyűjtik az intézmények így az iskola is. Külön el van helyezve 

egy doboz. Pénzt adnak érte.  

 

Ezt még ő maga sem tudta. Tudatosítani kell a lakosságban is, hogy a kupakot külön kell 

gyűjteni.  

 

Előbb kérdezte meg dr. Széles Szabolcs jegyző urat azzal kapcsolatban, hogy változik-e a 

szállítási díj. Az előző évihez képest nem lesz változás az árt tekintve. 

 

Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első napirendi pontot. Először a hatályon 

kívül helyezésről szavaz a testület, majd az új rendelet elfogadásáról. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a települési szilárd hulladék kezelésről szóló rendeletről az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

1/2017. (I. 25.) rendelete  

 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszol-

gáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 9/2004. (IV. 5.) rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 
 

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

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva, vala-

mint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján eljárva a következőket rendeli el:   
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1.§ 

 

Az e rendelettel hatályon kívül helyezett önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

nem érinti ezen önkormányzati rendelet alapján – e rendelet hatályba lépése előtt – ke-

letkezett, megszüntetett, vagy módosított jogokat és kötelezettségeket. 

 

 

2.§ 

 

Hatályát veszti Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának a települési szilárd hulladék-

kal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásá-

ról szóló 9/2004. (IV. 5.) rendelete. 

 

 

3.§ 

 

Jelen rendelet 2017. január 25. napján lép hatályba. A hatályon kívül helyezés időpontja 

2017. január 26. napja. 

   
Berényi András s.k. 

polgármester 

dr. Széles Szabolcs s.k. 
jegyző 

 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a települési szilárd hulladék-kezelésről az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2/2017. (I. 25.) rendelete  

 

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási 

közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § (1)-ben és 88. § (4) bekezdés a), b) és c) 

pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva az 

alábbi rendeletet alkotja: 
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Általános rendelkezések 

 

A rendelet célja 

 

1. § 

 

(1) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen 

rendeletben foglaltak szerint önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot 

(továbbiakban: közfeladat) lát el, melynek keretében gondoskodik a települési 

hulladék rendszeres átvételéről, gyűjtéséről, szállításáról, kezeléséről, továbbá a 

hulladékot fogadó hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartásáról, 

üzemeltetéséről és vagyonkezeléséről. Ezen tevékenységek ellátását 

közszolgáltató útján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Koordináló 

szerv) közreműködésével biztosítja.   

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság 

biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet 

védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a 

közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység 

ellenőrizhetősége. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

2. § 

 

(1) A közszolgáltató Hosszúpályi nagyközség közigazgatási területén (bel- és 

külterületén) köteles biztosítani a települési hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (közszolgáltatási terület). 

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási 

területen lévő ingatlan használójára (tulajdonos, vagyonkezelő, birtokos, 

társasház és lakásszövetkezet), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 

ellátó közszolgáltatóra terjed ki. 

 

 

3. § 

 

(1) Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat az önkormányzat közigazgatási 

területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak 

meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a 

közszolgáltatási szerződés megkötése.  
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(2) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos közfeladat 

ellátása keretében biztosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére, a 

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, István u. 136. (a 

továbbiakban: közszolgáltató) jogosult és köteles.   

(3) A települési hulladék elhelyezését, előkezelését, ártalmatlanítását a közszolgáltató 

kizárólag az erre a célra kijelölt hulladékgazdálkodási létesítményben végezheti. 

 

 

4. § 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szabályozást a rendeletben 

foglaltakon túlmenően, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási 

rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni. 

 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

 

5. § 

 

(1) Az Önkormányzat, az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a 

közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján 

biztosítja. 

(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei: 

a) a közszolgáltató azonosító adatai,  

b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezése, 

c) a közszolgáltatási terület, 

d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama, 

e) a közszolgáltatás teljesítésének feltételei, 

f) a közszolgáltató kötelezettségei, 

g) az önkormányzat kötelezettségei, 

h) az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet 

kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az 

adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) 

Korm. rendelet 4. § (1)-(3) bekezdéseiben és 11-12. §-ában foglalt feltételeket  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1048104/tvalid/2016.4.1./tsid/18944
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1048104/tvalid/2016.4.1./tsid/18944
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1048104/tvalid/2016.4.1./tsid/20224
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1048104#sid49664
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1048104#sid52992
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele 

 

6. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe 

venni, továbbá köteles a települési hulladék gyűjtésére a közszolgáltató 

szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt használni.  

(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti 

jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény 

hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást 

felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.  

 

 

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendje és módja 

 

7. § 

 

(1) A hulladék begyűjtésének, elszállításának gyakorisága: az ingatlanhasználók heti 

egy alkalommal kötelesek a települési hulladék elszállítását igénybe venni. 

(2) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti 

időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell 

figyelembe venni. 

(3) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő 

mennyiséget vagy adatot közöl – ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó 

személyek számára vonatkozó adatot is – vagy az átadásra kerülő hulladék 

mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a 

közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a 

tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az 

eredeti gyűjtőedényt. 

(4) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem 

alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedény űrtartalmát, úgy a közszolgáltató  

külön díjazás ellenében az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott 

műanyagzsákban elszállítja a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladékot. A 

gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott 

zsákban lehet települési hulladékot kihelyezni. A zsák térítési díja magában foglalja 

az elszállítás költségeit is.   

(5) A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék (zöldhulladék) 

elhelyezésére a közszolgáltató által kijelölt helyszínen van lehetőség. 

Közszolgáltató a zöldhulladék elhelyezésének lehetőségét az általa üzemeltett 

létesítményben egész évben, folyamatosan biztosítja, a fenyőfa hulladékot január 

hónapban két alkalommal – előre meghatározott időpontokban – elszállítja.  
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Az ingatlanhasználó kötelezettségei 

 

8. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán képződő települési hulladékot 

elkülönítetten gyűjteni az e rendeletben meghatározott módon és helyen, 

valamint a közszolgáltatónak átadni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy: 

a) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az 

elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja, 

b) az ingatlanán képződő települési hulladék kezelésére az önkormányzat által 

szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e 

rendeletben feljogosított közszolgáltatónak adja át, illetve a közszolgáltatási 

díjat kiegyenlítse, 

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el, annak érdekében, 

hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne 

veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a 

növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne 

zavarja. 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni 

személyes adatait (a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye 

és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a 

közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az 

ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék esetében az ingatlanon lakók 

számát, nem rendszeres hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék 

mennyiségét. 

(3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan 

építési engedély köteles felépítménnyel nem rendelkező ingatlana tekintetében, 

ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. 

(4) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az 

ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet bejegyzett székhelyéül vagy 

fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek 

az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett egyéb 

hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. 

(5) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, 

fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük 

tisztántartásáról. 
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A közszolgáltató kötelezettségei 

 

9. § 

 

(1) A közszolgáltató az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközén 

rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználótól 

összegyűjti és elszállítja – ide értve a háztartásban képződő vegyes hulladék, 

valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését és elszállítását is. 

(2) A lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, 

illetve átveszi és elszállítja. 

(3) A településen keletkezett zöldhulladékot az általa üzemeltett létesítményben 

átveszi. 

(4) Gondoskodik az (1), (2) és (3) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok kezeléséről. 

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási 

létesítményt üzemelteti. 

(6) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben, a hulladék begyűjtésének, 

elszállításának rendjében bekövetkező változásokról a közszolgáltató az 

ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.   

(7) A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési nap áthelyezéséről az 

ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni.  

(8) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett 

hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az 

ingatlanhasználó rendelkezésre bocsátani a szolgáltatás megkezdése előtt. A 

gyűjtőedények közötti választási lehetőség biztosítása során a közszolgáltató a 

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (2) 

bekezdése szerint jár el. Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a 

gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni. 

 

 

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények 

elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 

 

10. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles 

elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az 

önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, 

illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet. 

(2) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása 

céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést 

végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A 
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gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet 

kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. 

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott 

állapotban kell lennie, a kihelyezett hulladékgyűjtő zsákot megfelelő módon kell 

lezárni, a közterület szennyezésének elkerülése érdekében. A hulladékot a 

gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor 

ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. Az alkalmanként keletkezett 

többlet hulladék gyűjtésére szolgáló zsákban úgy kell elhelyezni a hulladékot, hogy 

a zsák ne sérüljön, a hulladék ne szóródjon. A kihelyezett gyűjtőedény és 

hulladékgyűjtő zsák nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének 

előidézésével.  

(4) A közszolgáltatási területhez tartozó alábbi külterületi részen lévő ingatlanokon a 

települési hulladék begyűjtése a belterületi begyűjtésnek megfelelően 

gyűjtőedény útján történik: Hosszúpályi Messzelátó-Sóstó. 

Egyéb külterületi részen a begyűjtés zsákos begyűjtés útján történik. A 

közszolgáltató köteles gondoskodni megfelelő mennyiségű zsák rendelkezésre 

bocsátásáról. A közszolgáltató a begyűjtés helyét úgy jelöli ki, hogy az az 

ingatlanhasználó ingatlanához legközelebb lévő, gyűjtőjárművel megközelíthető 

hely legyen. 

(5) A közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott 

vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség 

szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó 

bejelentése alapján a közszolgáltató köteles gondoskodni. 

 

 

A közterület tisztántartására vonatkozó részletes szabályok 

 

11. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény környezetének 

tisztántartásáról.  

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett 

szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 

(3) Közterületen tilos bármilyen olyan anyagot kihelyezni (szemét, hulladék, veszélyes 

anyag stb.), amely veszélyezteti a közterület jellegét, annak rendeltetésszerű 

használatát, veszélyezteti a környezetet és szennyezést okoz.  

(4) A szelektív hulladékgyűjtő szigetek területén és azok környezetében tilos 

bármilyen más hulladék elhelyezése, különös tekintettel az állati tetemekre, építési 

bontási törmelékekre, sittre, lomhulladékra, zöldhulladékra, folyékony, mérgező, 

tűz – és robbanásveszélyes anyagokra, valamint egyéb olyan anyagokra, melyek 

veszélyeztetik, szennyezik és károsítják a környezetet. 
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12. § 

 

(1) A közszolgáltatás körében a települési hulladék elszállítását szolgáló 

gyűjtőedények: 

a) 120 literes gyűjtőedény 

b) 240 literes gyűjtőedény 

c) 1100 literes gyűjtőedény 

Amennyiben a Korm. rendelet 7. § (1a) bekezdése alapján a természetes személy 

ingatlanhasználó a részére a közszolgáltató által felajánlott 80 liter űrmértékű 

gyűjtőedény, illetve a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó 

természetes személy ingatlanhasználó 60 liter űrmértékű gyűjtőedény igénybe 

vételével kívánja a települési hulladék gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét 

teljesíteni, ezt az ingatlanhasználó a Korm. rendelet szerinti egyedi azonosító jellel 

megjelölt 120 literes gyűjtőedény használatával teheti meg.  

Ha a közszolgáltatás az ingatlanhasználó részére a 60, vagy 80 liter űrmérték 

mennyisség alapul vételével történik, az ingatlanhasználót nem 120 literes, hanem 

60, vagy 80 literes gyűjtőedény használata szerint terheli díjfizetési kötelezettség. 

Az önkormányzat az egyedüli és életvitelszerű ingatlanhasználatot igazolja, 

amennyiben az ingatlanhasználó az adott címen lévő ingatlanban kizárólag 

egyedül él és ott más személy sem bejelentett lakóhellyel sem tartózkodási hellyel 

nem rendelkezik. 

(2) A közszolgáltatás körében az alábbi köztisztasági zsákok használhatók: 

a) egyedi jelölésű, a szolgáltató emblémájával ellátott többlethulladék 
elhelyezésére szolgáló zsák, 

b) egyedi jelölésű, a szolgáltató emblémájával ellátott szelektív hulladékgyűjtő 
zsák. 

(3) A szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhető települési hulladék súlya: 

a) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg, azonban a 60 liter 
űrmértékű szolgáltatás igénybe vétele esetében legfeljebb 12 kg, a 80 liter 
űrmértékű szolgáltatás igénybe vétele esetében legfeljebb 17 kg, 

b) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg, 

c) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg, 

d) szolgáltató emblémájával jelzett zsák esetén olyan mennyiség, hogy a zsák  

szája beköthető legyen. 

(4) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy 

összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a 

közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá 

tenni. 

(5) Tilos a gyűjtőedénybe, folyékony anyagot, állati tetemet, építésből és bontásból 

származó hulladékot, törmeléket, sittet, nagydarabos lomhulladékot, folyékony, 

mérgező, tűz – és robbanás veszélyes anyagot, egyéb veszélyes hulladékot, 

valamint egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, az 
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ürítést végző vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, vagy a 

begyűjtés során a gyűjtőjármű berendezéseinek rongálódását okozhatják.  

(6) Tilos a hulladékgyűjtő zsákba folyékony anyagot, állati tetemet, építésből és 

bontásból származó hulladékot, törmeléket, sittet, nagydarabos lomhulladékot, 

üveghulladékot, folyékony, mérgező, tűz – és robbanás veszélyes anyagot, egyéb 

veszélyes hulladékot, valamint egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely 

veszélyezteti a begyűjtést, az ürítést végző vagy más személyek életét, testi 

épségét, egészségét, vagy a begyűjtés során a gyűjtőjármű berendezéseinek 

rongálódását okozhatják.  

(7) Az ingatlanhasználó a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján az alábbi legkisebb 

űrmértékű edényzetek választására jogosult, és a választott gyűjtőedény 

űrmértéke után fizeti meg a közszolgáltatási díjat:   

a) 1 fő természetes személy esetében legalább 60 liter 

b) 2 vagy több fő természetes személy esetében legalább 80 liter 

 

 

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos rendelkezések 

 

13. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot évi 1 

alkalommal, legfeljebb 1 m3, vagy legfeljebb 200 kg mennyiségben – a 3. § (3) 

bekezdésében meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja és ott a 

mindenkor érvényes, közszolgáltató által meghatározott kedvezményes díj 

ellenében elhelyezheti. 

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltató által rendszeresen elszállított, vagy a 7. § (4) 

bekezdésben, vagy az ezen paragrafus (1) bekezdésében meghatározott  

mennyiséget meghaladó települési hulladékát a 3. § (3) bekezdésben megjelölt 

létesítménybe a mindenkor érvényes díj ellenében elhelyezheti.  

 

 

14. § 

 

(1) A közszolgáltató a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött 

műanyag-, fém-, és papírhulladékot havi egy alkalommal házhoz menően 

elszállítja. 

(2) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszer az alábbiak szerint vehető 

igénybe: 

a) Az ingatlanhasználók az egyedi jelzéssel ellátott zsákokban a feliratnak 
megfelelően kötelesek a műanyag-, fém-, és papírhulladékot gyűjteni. 
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b) A gyűjtőzsákokat az elkülönített gyűjtésre a közszolgáltató által kijelölt napon 
helyezhetik ki. A közszolgáltató a hulladékgyűjtő zsákokat az ingatlanhasználó 
részére az elszállításkor pótolja. 

(3) Az üveghulladékot a közszolgáltató a közterületen üzemeltetett hulladékgyűjtő 

szigeten veszi át. A hulladékgyűjtő szigeten csak üveghulladékot lehet elhelyezni, 

az arra rendszeresített edényzetben (konténer). 

Az üveghulladék-gyűjtő konténerbe elhelyezhetők a háztartásban már 

feleslegessé vált és nem használt különböző öblösüvegek (befőttesüvegek, 

italosüvegek) tiszta, kiöblített állapotban. A konténerbe egyéb üveg nem 

helyezhető el például: síküveg, drótszövetes üveg, autó szélvédő, villanykörte, 

nagyító, kerámia, porcelán, katedrálüveg, neoncső, szemüveg. A hulladékgyűjtő 

szigetek felsorolását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

A gyűjtőszigeten elhelyezett hulladékot szükség szerint, de legalább kéthetente 

egy alkalommal a közszolgáltató elszállítja.  

 

 

A lomhulladékra vonatkozó rendelkezés 

 

15. § 

 

(1) A közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó 

háztartási hulladék tekintetében a lomtalanítás megszervezéséről és 

lebonyolításáról a közszolgáltató gondoskodik évente két alkalommal. 

(2) A lomhulladék elszállítását és ártalmatlanítását a Közszolgáltató végzi. 

(3) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt 

időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató 

előzetesen megjelölt. 

(4) Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű 

és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és növényzetet ne 

károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  

  

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

 

16. § 

 

(1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki a jelen 

rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

igénybevételére köteles. 

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére – a 

teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – köteles megfizetni. A 

Koordináló szerv a közszolgáltatási díjról negyedévente állít ki számlát. 
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(3) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell 

kiegyenlíteni. 

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési 

hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a 

közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás 

teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

(5) Szüneteltethető a közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlanhasználó az ingatlant 

legalább 30 napig nem használja, feltéve, hogy a szüneteltetés várható 

időtartamát legalább 8 nappal korábban írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A 

bejelentésben foglaltak valódiságát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. Az 

ingatlan újbóli használatba vételét az ingatlanhasználónak írásban be kell jelenteni 

a közszolgáltató felé.  

 

 

Záró rendelkezések 

 

17.§ 

 

(1) A jelen rendelet 2017. január 25-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek 

tisztántartásáról szóló 9/2007. (IV. 5.) rendelet hatályát veszti.  

(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság, az Európai Közösségek és azok tagállamai 

között társulás létesítéséről szóló Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai 

Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával 

összhangban, az Európai Közösségeknek a következő jogszabályával 

összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: a Tanács 75/442 EGK irányelve a 

hulladékról. 

(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelv 15. cikk (3) 

bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz. 

 

 

 

Berényi András s.k. 

polgármester 

dr. Széles Szabolcs s.k. 
jegyző 
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1. sz. melléklet 
 

 

Öblösüveg gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő sziget 

 

Hosszúpályi 

Hely Üveggyűjtő konténer (db) 

????????????????? 1 

  

  

  

  

Összesen: 1 
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2.) Polgármesteri illetmények, költségtérítésének határozatba fog-

lalása 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

 

Második napirendi pont előadója dr. Széles Szabolcs jegyző úr, aki elhagyta a termet. A 

napirendi pontot tárgyalta és véleményezte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, 

így átadja a szót Szabó István elnök úrnak.  

 

2016. évben a Parlament módosította a törvényt a polgármesterek illetményére vonatko-

zóan. Az államtitkár illetményének százalékában s azon belül is lakosságszámtól függően 

került meghatározásra az illetmény. Hosszúpályi lakosságszáma az 5.000-10.000 fős ka-

tegóriába került. Ez a szabály, ettől eltérni nem lehet. Határozatba kell foglalni mindezt.  

Az előterjesztés lényege, hogy polgármester úr illetménye 2017. január 1-től kezdődően 

598.300 Ft bruttó összegben. Ennek 15%-a költség általány, amit 89.745 Ft/hó összegben 

javasolja a Bizottság a testületnek meghatározni. Ennek tudatában kell a költségvetést 

tervezni.  

 

Nem bántani akarja azokat a polgármestereket, ahol pár százan élnek, de nyilván nincs 

annyi dolguk, mint egy a 9.000 fős lakosságszámmal bíró település polgármesterének. 

Átadja a szót Zara András alpolgármester úrnak, hogy a második napirendi ponttal kap-

csolatban vezesse le a szavazást.  

 

Köszöni a szót. Megkérdezi, van-e hozzászólás az előterjesztéshez. A Képviselő-

testületnek tehát határozatot kell hoznia, melyben elfogadja a Parlament által meghatá-

rozottakat. Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a második napirendi pontot. A 

szavazás után visszaadja a szót Berényi András polgármesternek.  

 

 Zara András alpolgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat polgármesterének 

tiszteletdíjáról, valamint költségtérítéséről az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

 



Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017. január 24-i rendkívüli ülés jegyzőkönyve  20/24 

3 / 2 0 1 7 .  ( I .  2 4 . )  h a t á r o z a t  

a polgármester i l letményéről és költségtérítéséről  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § (2), (4) bekez-

dése alapján a polgármester illetményét, valamint költségtérítését az alábbi-

ak szerint fogadja el: 

1) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat polgármesterének illetménye 

bruttó 598.300,- Ft, 

2) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat polgármesterének költségtérí-

tése 89.745,- Ft/hó. 

Felelős: DR. SZÉLES SZABOLCS jegyző 
Határidő:azonnal 
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3.) Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása, költségtérítésé-

nek határozatba foglalása 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Következő napirendi pontban az alpolgármester tiszteletdíjának összegét, költségtéríté-

sét kell meghatározni, melyet szintén jogszabály ír elő. Az előterjesztésben a határozati 

javaslat szerint a tiszteletdíj összege bruttó 269.235,- Ft, a költségtérítés pedig 40.385,- 

Ft/hó. Hozzászólás hiányában szavazást kezdeményez. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat alpolgármesterének 

tiszteletdíjáról, valamint költségtérítéséről az alábbi határozatot hozta: 

 

 

4 / 2 0 1 7 .  ( I .  2 4 . )  h a t á r o z a t  

az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80.§ (2) bekezdése 

alapján az alpolgármester tiszteletdíját, valamint költségtérítését az alábbiak 

szerint fogadja el: 

1) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat alpolgármesterének tiszteletdí-

ja bruttó 269.235,- Ft, 

2) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat alpolgármesterének költségté-

rítése 40.385,- Ft/hó. 

Felelős: DR. SZÉLES SZABOLCS jegyző 
Határidő:azonnal 
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4.) Különfélék 

 

 

Két dolgot szeretne tudatni a képviselőkkel. Az egyik a szennyvizes beruházással kapcso-

latos. A Zemplénkő Kft., azaz egyik generál kivitelező még mindig nem tett eleget a szer-

ződésben meghatározottak egyik feltételnek, ami nem más, mint az önkormányzat által 

számára biztosított depótelepen lévő törmelék elszállítása. Kóródi Balázzsal, a 

Zemplénkő Kft. főmérnökével beszélt ezzel kapcsolatban még 2016. novemberben. Bor-

bély Lajos is jelen volt a beszélgetésen. A vállalásban az volt, hogy a műszaki átadás-

átvételtől számított 12 hónap áll a kft. részére, hogy a törmelék elszállítását megoldja és 

az eredeti állapotot visszaállítsa. Alpolgármester úrral kimentek megnézni, hogyan is áll a 

törmelék elszállítása. Kb. 3500 m3 van még a telepen, ami elszállításra vár. Kóródi Balázs 

azt az ígéretet tette 2016. november utolsó napjaiban, hogy 2016. decemberig, de legké-

sőbb 2017. január 1-ig pótolják a hiányosságokat.  

Kérdése az, hogy a Képviselő-testület szerint írjon-e Toldi Miklós ügyvezető igazgatónak, 

hogy mit is vállalt Kóródi Balázs, hiszen hamarosan vége van januárnak is. A bankgarancia 

letétbe van helyezve, 125 millió Ft-os összegben. Az egy év nem rövid idő, még sem tör-

tént komolyabb előrehaladás ez ügyben. Ha az önkormányzatnak kell a problémát orvo-

solnia igénybe fogja venni az előbb említett bankgaranciát.  

 

Ugyan ez a helyzet az ivóvízminőség-javító projekttel is. Ígéretek vannak, de teljesítés 

sehol. Ugyan azok a problémák vannak mai napig.  

 

Az idő pedig most aktuális. Jobb, mint ha esne az eső. 

 

Egyben mozogna a talaj. Könnyebb lenne így dolgozni.  

 

Írni fog egy levelet Toldi Miklós ügyvezető igazgatónak ez ügyben. Leírja, hogy Kóródi 

Balázs mit ígért, s hogy hamarosan január vége, de még mindig nincs teljesítve az ígéret. 

Maximum február 28-ig hajlandó várni, ha addig nem lesz a törmelék elszállítva, megteszi 

a szükséges lépéseket. Nem vár tovább.  

 

Véleménye az, hogy semmi sem fog változni. Az utak felújításával kapcsolatban sem tör-

tént semmi.  
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Emlékezteti Czirinkó Gyula képviselőt, az ígéret úgy szólt, hogy tavasszal kerül sor az utak 

állapotának helyreállítására. A Zemplénkő Kft. kérte, hogy múljon el a tél, addig az idő 

megteszi hatását az utakra, s tavasszal hozzákezdenek.  

Másik, amiről tájékoztatja a képviselőket, hogy 2017. január 3-a körül egyeztetett időpon-

tot – kétszer is – Tasó Bélával a 4-es számú kúttal kapcsolatban. A megbeszélésen megje-

lenik a vállalkozó – Hydrofilt Kft. –, aki az ivóvízminőség-javító programban részt vett. A 

vízjogi létesítési engedély jogerős. Ettől kezdve a 30-40 cm-es fagynak nem szabadna kor-

látoznia a munkálatokat.  

Nem érti, hogy miért nem lehetett akkor hozzákezdeni a munkálatokhoz mikor még nem 

volt fagyott a talaj. 

 

A tervező iroda szeptemberben kezdett hozzá feladatához, októberben került beadásra 

majd novemberben készült el a vízjogi létesítési engedély. Várni kellett a jogerőre emel-

kedésre. December 19-e körül emelkedett jogerőre a vízjogi létesítési engedély. Vélemé-

nye az, hogy nem várhatta el, hogy két ünnep között kezdődjenek meg a munkálatok. A 

lényeg, hogy a 4-es számú kút vagy a tél végén vagy tavasszal, de el fog készülni. Ennyit 

szeretett volna tudatni a tisztelt képviselőkkel. 

 

A Különféléken belül szeretne felszólalni. A MOL Nyrt-nak egy éve küldött levelet polgár-

mester úr, a szennyvíztelepre vezető út minősége miatt, melyre az óta sem érkezett vá-

lasz. Úgy véli, hogy a MOL Nyrt. vezérigazgatójának kell levelet írni.  Ismertetni kell, hogy 

milyen előzményei vannak az aktuális levélnek. Véleménye az, hogy ha a vezérigazgató 

sem jár utána a dolognak, akkor senki sem. A MOL Nyrt. kétszer kereste meg az önkor-

mányzatot, mindkét esetben pozitívan állt az önkormányzat a kérésekhez, igyekezett 

együttműködni. Ez elvárható lenne visszafelé is.  

Ha már nála a szó, szeretné megköszönni a képviselők támogatását, ami az alpolgármes-

teri tiszteletdíjat és a havi költségtérítést illeti. Az alakuló ülésen ugyebár több verzió is 

volt, de még így is, hogy nem vállalta a főállást, havi 100.000,- Ft megtakarítást jelent az 

Önkormányzatnak.  Nagyon hálás, hogy ezt a munkát végezheti, és hogy munkáját a kép-

viselők pozitívan értékelik, segítik.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 2017. január 1-i határidővel közszolgáltatási 

szerződést kötött a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel (4031 Debrecen, 

István út 136. sz.) a településen keletkező hulladék elszállítására.  

A szerződéses szolgáltató a jelenlegi jogszabályi előírásoknak megfelelően fogja a 

tevékenységét biztosítani a településen, aminek alapja az önkormányzat által elfogadott helyi 

rendelet, mely a felsőbbrendű jogszabályi előírásoknak megfelelően meghatározza a hulladék 

elszállítás helyi szabályait. 

Az eddig hatályban lévő rendelet jelenlegi formájában a 2012. év végi állapotokat tükrözi, 

hiszen a korábbi szolgáltatóval 2012. december 31. napján járt le a közszolgáltatási szerződés. 

Ezt követően kijelölt szolgáltató végezte a hulladékgyűjtést, viszont nem a helyi rendelet, 

hanem a katasztrófavédelem által meghatározott szempontok szerint.  

A jelentős jogszabályi módosulás miatt szükséges egy új rendelet elfogadása, valamint az 

eddigi rendelet hatályon kívül helyezése. 

          

dr. Széles Szabolcs  

                 jegyző 

 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2017.(I.25.) rendelete 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és 

a közterületek tisztántartásáról szóló 9/2004.(IV.5.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

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

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 13.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

eljárva a következőket rendeli el:   

 

1.§ 

 

Az e rendelettel hatályon kívül helyezett önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

nem érinti ezen önkormányzati rendelet alapján- e rendelet hatályba lépése előtt – keletkezett, 

megszüntetett, vagy módosított jogokat és kötelezettségeket. 

 
2.§ 

 

Hatályát veszti Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 

9/2004.(IV.5.) rendelete. 

 

3.§ 

 

Jelen rendelet 2017. január 25. napján lép hatályba. A hatályon kívül helyezés időpontja 2017. 

január 26. napja. 

   

            Berényi András     dr. Széles Szabolcs 

              polgármester                         jegyző 

 

 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

…/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelete 

 

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § (1)-ben és 88. § (4) bekezdés a), b) és c) 

pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

 

Általános rendelkezések 

 

A rendelet célja 

 

1. § 

 

(1) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen 

rendeletben foglaltak szerint önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot 

(továbbiakban: közfeladat) lát el, melynek keretében gondoskodik a települési hulladék 

rendszeres átvételéről, gyűjtéséről, szállításáról, kezeléséről, továbbá a hulladékot fogadó 

hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartásáról, üzemeltetéséről és vagyonkezeléséről. Ezen 

tevékenységek ellátását közszolgáltató útján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot 

ellátó Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: 

Koordináló szerv) közreműködésével biztosítja.   

 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság 

biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A 

kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, 

folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

2. § 

 

(1)  A közszolgáltató Hosszúpályi nagyközség közigazgatási területén (bel- és külterületén) 

köteles biztosítani a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 

(közszolgáltatási terület). 

  

 (2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási területen 

lévő ingatlan használójára (tulajdonos, vagyonkezelő, birtokos, társasház és 

lakásszövetkezet), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra 

terjed ki. 

 

3. § 

 



(1) Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat az önkormányzat közigazgatási területén 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása, 

valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés 

megkötése.  

 

(2) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos közfeladat ellátása 

keretében biztosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére, a Debreceni Hulladék 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, István u. 136. (a továbbiakban: közszolgáltató) 

jogosult és köteles.   

 

(3) A települési hulladék elhelyezését, előkezelését, ártalmatlanítását a közszolgáltató 

kizárólag az erre a célra kijelölt hulladékgazdálkodási létesítményben végezheti. 

 

 

4. § 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szabályozást a rendeletben foglaltakon 

túlmenően, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei 

szerinti tartalommal kell alkalmazni. 

 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

 

5. § 

 

(1) Az Önkormányzat, az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a 

közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 

  

(2)  A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei: 

a) a közszolgáltató azonosító adatai,  

b)  a közszolgáltatási tevékenység megnevezése, 

c) a közszolgáltatási terület, 

d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama, 

e) a közszolgáltatás teljesítésének feltételei, 

   f) a közszolgáltató kötelezettségei, 

         g) az önkormányzat kötelezettségei, 

         h)  az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet 

kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási 

kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § 

(1)-(3) bekezdéseiben és 11-12. §-ában foglalt feltételeket  

 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele 

 

6. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni, 

továbbá köteles a települési hulladék gyűjtésére a közszolgáltató szállítóeszközéhez 

rendszeresített gyűjtőedényt használni.  

 

(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti 

jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1048104/tvalid/2016.4.1./tsid/18944
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1048104/tvalid/2016.4.1./tsid/18944
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1048104/tvalid/2016.4.1./tsid/20224
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1048104#sid49664
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1048104#sid52992


hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 

közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.  

 

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendje és módja 

 

7. § 

 

(1) A hulladék begyűjtésének, elszállításának gyakorisága: az ingatlanhasználók heti egy 

alkalommal kötelesek a települési hulladék elszállítását igénybe venni. 

 

(2) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti 

időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe 

venni. 

 

(3) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget 

vagy adatot közöl – ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára 

vonatkozó adatot is – vagy az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja 

az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével 

egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre 

cserélni az eredeti gyűjtőedényt. 

 

(4)  Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag 

haladja meg az átadott gyűjtőedény űrtartalmát, úgy a közszolgáltató  külön díjazás ellenében 

az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott műanyagzsákban elszállítja a gyűjtőedényzet 

mellé kirakott hulladékot. A gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt, egyedi 

jelzéssel ellátott zsákban lehet települési hulladékot kihelyezni. A zsák térítési díja magában 

foglalja az elszállítás költségeit is.   

 

(5) A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék (zöldhulladék) 

elhelyezésére a közszolgáltató által kijelölt helyszínen van lehetőség. Közszolgáltató a 

zöldhulladék elhelyezésének lehetőségét az általa üzemeltett létesítményben egész évben, 

folyamatosan biztosítja, a fenyőfa hulladékot január hónapban két alkalommal – előre 

meghatározott időpontokban – elszállítja.  

 

 

Az ingatlanhasználó kötelezettségei 

 

8. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán képződő települési hulladékot elkülönítetten 

gyűjteni az e rendeletben meghatározott módon és helyen, valamint a közszolgáltatónak 

átadni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy: 

a) a települési  hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az 

elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja. 

b) az ingatlanán képződő települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 

közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben 

feljogosított közszolgáltatónak adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse, 

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el, annak érdekében, hogy a 

hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 

város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne 

károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

 



(2)  Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes 

adatait (a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha 

tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; 

meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék esetében az 

ingatlanon lakók számát, nem rendszeres hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező 

hulladék mennyiségét. 

 

(3)  Az ingatlanhasználót nem terheli az (1.) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan 

építési engedély köteles felépítménnyel nem rendelkező ingatlana tekintetében, ahol nem 

tartózkodik és hulladék sem keletkezik. 

 

(4)  Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana 

egyidejűleg gazdálkodó szervezet bejegyzett székhelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles 

a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági 

tevékenysége során keletkezett egyéb hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. 

 

(5) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, 

fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. 

 

A közszolgáltató kötelezettségei 

 

9. § 

 

(1) A közszolgáltató az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközén 

rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználótól összegyűjti és 

elszállítja – ide értve a háztartásban képződő vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten 

gyűjtött hulladék gyűjtését és elszállítását is. 

 

(2) A lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, illetve 

átveszi és elszállítja. 

 

(3) A településen keletkezett zöldhulladékot az általa üzemeltett létesítményben átveszi. 

 

(4) Gondoskodik az (1), (2) és (3) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok kezeléséről. 

 

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt 

üzemelteti. 

 

 (6) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben, a hulladék begyűjtésének, elszállításának 

rendjében bekövetkező változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás 

bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.   

 

 (7) A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési nap áthelyezéséről az 

ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni.  

 

 (8) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék 

mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésre 

bocsátani a szolgáltatás megkezdése előtt. A gyűjtőedények közötti választási lehetőség 

biztosítása során a közszolgáltató a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. Rendelet) 7. § (2) bekezdése szerint jár el. Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja 

a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni. 



 

 

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények 

elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek 

 

10.§ 

 

(1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles 

elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat 

rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok 

szerinti közterület-használati engedély alapján lehet. 

 

(2) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 

közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel 

megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási 

napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan 

engedélyezett elhelyezést. 

 

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott állapotban 

kell lennie, a kihelyezett hulladékgyűjtő zsákot megfelelő módon kell lezárni, a közterület 

szennyezésének elkerülése érdekében. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, 

hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne 

akadályozza. Az alkalmanként keletkezett többlet hulladék gyűjtésére szolgáló zsákban úgy 

kell elhelyezni a hulladékot, hogy a zsák ne sérüljön, a hulladék ne szóródjon. A kihelyezett 

gyűjtőedény és hulladékgyűjtő zsák nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  

 

(4) A közszolgáltatási területhez tartozó alábbi külterületi részen lévő ingatlanokon a 

települési hulladék begyűjtése a belterületi begyűjtésnek megfelelően gyűjtőedény útján 

történik: Hosszúpályi Messzelátó-Sóstó. 

Egyéb külterületi részen a begyűjtés zsákos begyűjtés útján történik. közszolgáltató köteles 

gondoskodni megfelelő mennyiségű zsák rendelkezésre bocsátásáról. A közszolgáltató a 

begyűjtés helyét úgy jelöli ki, hogy az az ingatlanhasználó ingatlanához legközelebb lévő, 

gyűjtőjárművel megközelíthető hely legyen. 

 

(5) A közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy 

általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, 

cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján a közszolgáltató 

köteles gondoskodni. 

 

11. § 

 

A közterület tisztántartására vonatkozó részletes szabályok 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény környezetének 

tisztántartásáról.  

 

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett 

szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 

 



(3) Közterületen tilos bármilyen olyan anyagot kihelyezni (szemét, hulladék, veszélyes anyag 

stb.), amely veszélyezteti a közterület jellegét, annak rendeltetésszerű használatát, 

veszélyezteti a környezetet és szennyezést okoz.  

 

(4) A szelektív hulladékgyűjtő szigetek területén és azok környezetében tilos bármilyen más 

hulladék elhelyezése, különös tekintettel az állati tetemekre, építési bontási törmelékekre, 

sittre, lomhulladékra, zöldhulladékra, folyékony, mérgező, tűz – és robbanásveszélyes 

anyagokra, valamint egyéb olyan anyagokra, melyek veszélyeztetik, szennyezik és károsítják 

a környezetet. 

 

13. § 

 

(1) A közszolgáltatás körében a települési hulladék elszállítását szolgáló gyűjtőedények: 

 

a) 120 literes gyűjtőedény 

b) 240 literes gyűjtőedény 

c) 1100 literes gyűjtőedény 

Amennyiben a Korm. rendelet 7. § (1a) bekezdése alapján a természetes személy 

ingatlanhasználó a részére a közszolgáltató által felajánlott 80 liter űrmértékű gyűjtőedény, 

illetve a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy 

ingatlanhasználó 60 liter űrmértékű gyűjtőedény igénybe vételével kívánja a települési 

hulladék gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét teljesíteni, ezt az ingatlanhasználó a Korm. 

rendelet szerinti egyedi azonosító jellel megjelölt 120 literes gyűjtőedény használatával teheti 

meg.  

Ha a közszolgáltatás az ingatlanhasználó részére a 60, vagy 80 liter űrmérték mennyisség 

alapul vételével történik, az ingatlanhasználót nem 120 literes, hanem 60, vagy 80 literes 

gyűjtőedény használata szerint terheli díjfizetési kötelezettség. Az önkormányzat az egyedüli 

és életvitelszerű ingatlanhasználatot igazolja, amennyiben az ingatlanhasználó az adott címen 

lévő ingatlanban kizárólag egyedül él és ott más személy sem bejelentett lakóhellyel sem 

tartózkodási hellyel nem rendelkezik. 

 

(2) A közszolgáltatás körében az alábbi köztisztasági zsákok használhatók: 

 

a) egyedi jelölésű, a szolgáltató emblémájával ellátott többlethulladék 

elhelyezésére szolgáló zsák, 

b) egyedi jelölésű, a szolgáltató emblémájával ellátott szelektív hulladékgyűjtő 

zsák. 

 

(3) A szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhető települési hulladék súlya: 

 

a) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg, azonban a 60 liter  

űrmértékű szolgáltatás igénybe vétele esetében legfeljebb 12 kg, a 80 liter  

űrmértékű szolgáltatás igénybe vétele esetében legfeljebb 17 kg, 

 b)    240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg, 

 c)    1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg, 

d)    szolgáltató emblémájával jelzett zsák esetén olyan mennyiség, hogy a zsák   

      szája beköthető legyen. 

 



(4) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 

emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az 

edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. 

  

(5) Tilos a gyűjtőedénybe, folyékony anyagot, állati tetemet, építésből és bontásból 

származó hulladékot, törmeléket, sittet, nagydarabos lomhulladékot, folyékony, mérgező, tűz 

– és robbanás veszélyes anyagot, egyéb veszélyes hulladékot, valamint egyéb olyan anyagot 

elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, az ürítést végző vagy más személyek életét, testi 

épségét, egészségét, vagy a begyűjtés során a gyűjtőjármű berendezéseinek rongálódását 

okozhatják.  

 

(6) Tilos a hulladékgyűjtő zsákba folyékony anyagot, állati tetemet, építésből és bontásból 

származó hulladékot, törmeléket, sittet, nagydarabos lomhulladékot, üveghulladékot, 

folyékony, mérgező, tűz – és robbanás veszélyes anyagot, egyéb veszélyes hulladékot, 

valamint egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, az ürítést végző 

vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, vagy a begyűjtés során a gyűjtőjármű 

berendezéseinek rongálódását okozhatják.  

 

(7) Az ingatlanhasználó a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján az alábbi legkisebb 

űrmértékű edényzetek választására jogosult, és a választott gyűjtőedény űrmértéke után fizeti 

meg a közszolgáltatási díjat:   

 

a.) 1 fő természetes személy esetében legalább 60 liter 

b.) 2 vagy több fő természetes személy esetében legalább 80 liter 

 

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával,  

kapcsolatos rendelkezések 

 

14. § 

 

(1)Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot évi 1 

alkalommal, legfeljebb 1 m
3
, vagy legfeljebb 200 kg mennyiségben – a 3. § (3) bekezdésében 

meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja és ott a mindenkor érvényes, 

közszolgáltató által meghatározott kedvezményes díj ellenében elhelyezheti. 

 

(2)Az ingatlanhasználó a közszolgáltató által rendszeresen elszállított, vagy a 7. § (4) 

bekezdésben, vagy az ezen paragrafus (1) bekezdésében meghatározott  mennyiséget 

meghaladó települési hulladékát a 3. § (3) bekezdésben megjelölt létesítménybe a mindenkor 

érvényes díj ellenében elhelyezheti.  

 

15. § 

 

(1) A közszolgáltató a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött műanyag-, 

fém-, és papírhulladékot havi egy alkalommal házhoz menően elszállítja. 

 

(2) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszer az alábbiak szerint vehető igénybe: 

 

a) Az ingatlanhasználók az egyedi jelzéssel ellátott zsákokban a feliratnak 

megfelelően kötelesek a műanyag-, fém-, és papírhulladékot gyűjteni. 



b) A gyűjtőzsákokat az elkülönített gyűjtésre a közszolgáltató által kijelölt napon 

helyezhetik ki. A közszolgáltató a hulladékgyűjtő zsákokat az ingatlanhasználó 

részére az elszállításkor pótolja. 

  

(3) Az üveghulladékot a közszolgáltató a közterületen üzemeltetett hulladékgyűjtő szigeten 

veszi át. A hulladékgyűjtő szigeten csak üveghulladékot lehet elhelyezni, az arra 

rendszeresített edényzetben (konténer). 

Az üveghulladék-gyűjtő konténerbe elhelyezhetők a háztartásban már feleslegessé vált és nem 

használt különböző öblösüvegek (befőttesüvegek, italosüvegek) tiszta, kiöblített állapotban. A 

konténerbe egyéb üveg nem helyezhető el például: síküveg, drótszövetes üveg, autó szélvédő, 

villanykörte, nagyító, kerámia, porcelán, katedrálüveg, neoncső, szemüveg. A hulladékgyűjtő 

szigetek felsorolását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

A gyűjtőszigeten elhelyezett hulladékot szükség szerint, de legalább kéthetente egy 

alkalommal a közszolgáltató elszállítja.  

 

A lomhulladékra vonatkozó rendelkezés 

 

16. § 

 

(1) A közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó háztartási 

hulladék tekintetében a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató 

gondoskodik évente két alkalommal. 

 

(2) A lomhulladék elszállítását és ártalmatlanítását a Közszolgáltató végzi. 

 

(3) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt 

időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató előzetesen 

megjelölt. 

 

(4) Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és 

a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és növényzetet ne károsítsa, illetve ne 

járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  

  

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

 

17. § 

 

(1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki a jelen 

rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles. 

 

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére – a teljesített 

közszolgáltatás alapján, számla ellenében – köteles megfizetni. A Koordináló szerv a 

közszolgáltatási díjról negyedévente állít ki számlát. 

 

(3) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell 

kiegyenlíteni. 

 

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 

kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a 

közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre 

állását igazolja. 

 



(5) Szüneteltethető a közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlanhasználó az ingatlant legalább 

30 napig nem használja, feltéve, hogy a szüneteltetés várható időtartamát legalább 8 nappal 

korábban írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valódiságát a 

közszolgáltató jogosult ellenőrizni. Az ingatlan újbóli használatba vételét az 

ingatlanhasználónak írásban be kell jelenteni a közszolgáltató felé.  

 

Záró rendelkezések 

 

18.§ 

 

(1)   A jelen rendelet 2017. január 25-jén lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 

9/2007.(IV.5.) rendelet hatályát veszti.  

 

(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság, az Európai Közösségek és azok tagállamai között 

társulás létesítéséről szóló Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás 

tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az 

Európai Közösségeknek a következő jogszabályával összeegyeztethető szabályozást 

tartalmaz: a Tanács 75/442 EGK irányelve a hulladékról. 

 

(4)   E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelv 15. cikk (3) 

bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz. 

 

 

 

 

          Berényi András      Dr. Széles Szabolcs 

 polgármester       jegyző 



1. sz. melléklet 

 

 

Öblösüveg gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő sziget 

 

Hosszúpályi 

Hely Üveggyűjtő konténer (db) 

????????????????? 1 
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HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: hivatal@hosszupalyi.hu 

 

         Napirend száma: 2. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017. január 24. napján tartandó 

rendkívüli ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Polgármester illetményének, költségtérítésének 

határozatba foglalása 

 

Készítette:    dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:   dr. Széles Szabolcs jegyző 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte:  dr. Széles Szabolcs jegyző 
 
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  
 
Melléklet: határozat-tervezet 
 
Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 
 

 

 

 

 

 



Tisztelt Címzett! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: 

Mötv.) 2017. január 1. napjától hatályos rendelkezése szerint változik a polgármesterek 

illetménye. 

 

Az illetmény számítás alapja a Mötv. 71.§ (2)-(4) bekezdései szerint az államtitkárnak a 

központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 

szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői 

illetménypótlékából álló illetmény bizonyos százaléka, a település lakosságszáma alapján.  

 

Ennek megfelelően szükséges határozatba foglalni a polgármester 2017. január 1. napjától 

hatályos illetményének összegét. 

 

…/2017.(I.24.) határozat tervezet 

Polgármester illetményének, költségtérítésének határozatba foglalása 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71.§ (2), (4) bekezdése alapján a 

polgármester illetményét, valamint költségtérítését az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat polgármesterének illetménye bruttó 

598.300.-Ft, 

2) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat polgármesterének költségtérítése 

89.745.-Ft/hó. 

 

Felelős: dr. Széles Szabolcs jegyző 

Határidő: azonnal 



 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: hivatal@hosszupalyi.hu 

 

         Napirend száma: 3. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017. január 24. napján tartandó 

rendkívüli ülésére 

 

 

 

Tárgy:   Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása, 

költségtérítésének határozatba foglalása 

 

Készítette:    dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:   dr. Széles Szabolcs jegyző 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte:  dr. Széles Szabolcs jegyző 
 
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  
 
Melléklet: határozat-tervezet 
 
Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 
 

 

 

 

 

 



Tisztelt Címzett! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: 

Mötv.) 2017. január 1. napjától hatályos rendelkezése szerint a polgármesteri illetmény 

változással összefüggésben változik az alpolgármesterek tiszteletdíja is. 

 

Társadalmi megbízatású alpolgármester esetén a tiszteletdíj számítás alapja a Mötv. 80.§ 

bekezdése szerint a társadalmi megbízatású polgármesteri illetmény, mely 50%-a a főállású 

polgármesteri illetmény összegének. 

Hosszúpályi esetében az alpolgármesteri tiszteletdíj a társadalmi megbízatású polgármesteri 

illetmény 90%-ban lett meghatározva. Ez változik most a törvény erejénél fogva. 

 

Ennek megfelelően szükséges határozatba foglalni az alpolgármester 2017. január 1. napjától 

hatályos tiszteletdíjának az összegét. 

 

…/2017.(I.24.) határozat tervezet 

Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása, költségtérítésének határozatba foglalása 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80.§ (2) bekezdése alapján az alpolgármester 

tiszteletdíját, valamint költségtérítését az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat alpolgármesterének tiszteletdíja 

bruttó 269.235.-Ft, 

2) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat alpolgármesterének költségtérítése 

40.385.-Ft/hó. 

 

Felelős: dr. Széles Szabolcs jegyző 

Határidő: azonnal 


