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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

4/2014. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő – testületének 2015. március 12. 

(szerda) napján 16
30

 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:    Művelődési Ház 

     Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34. 

 

Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Kukucska Sándor 

alpolgármester, Hermanné Németh Andrea, Turú Gyula  

Sáfár Jánosné , Kiss Pál  és Kelemen István képviselők,    

Filus Jánosné jegyző 

Berényi Petra könyvtáros 

Nemesné Ambrus Mónika - jegyzőkönyvvezető 

Hiányzik:      

 

Ujházi Zsolt Kaskantyú  polgármestere: 

Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. Ismerteti az ülés napirendi 

pontjait. A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a napirendet az alábbiak 

szerint.  

 

NAPIREND 

 

1. A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló helyi rendelet megalkotása 

Előterjesztő: polgármester  

 

2. A Művelődési Ház 2014. évi munkatervének jóváhagyása  

Előterjesztő: könyvtáros  

 

3. A 2014. év közbeszerzési terv jóváhagyása  

Előterjesztő: polgármester  

 

4. Az óvodai beiratkozás idejének, az óvodai felvételi körzetnek és az óvodai nyári 

szünetnek a meghatározása  

Előterjesztő: polgármester  

 

5. Helyi Választási Bizottság tagjainak kiegészítése  

Előterjesztő: jegyző  
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6. Bejelentések, egyéb ügyek  

 

1. napirend 

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló helyi rendelet megalkotása 

 

Írásos előzetesen kiküldésre került 

 

Ujházi Zsolt polgármester:  

Ezen napirendi ponton belül először a törvényességi felhívásra kell a képviselő-testületnek 

reagálni. Javasolom, hogy a Képviselő-testület fogadja el a törvényességi felhívásban 

foglaltakat és erről hozzon határozatot. 

 

Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé 

elfogadásra. 

 

    /2014. (   ) sz. határozat 

Törvényességi felhívásra tett intézkedés 

 

HATÁROZAT TERVEZET  

 

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülte egyetért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

törvényességi felhívásában foglaltakkal, mely szerint a képviselő-testület nem 

vizsgálta felül a hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendeletét. 

 

2. A képviselő-testület jelen ülésén a törvényességi felhívásnak megfelelően megalkotja 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályozó rendeletét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

13/2014. (III. 12.) sz. határozat 

Törvényességi felhívásra tett intézkedés 

 

H A T Á R O Z A T 

 

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülte egyetért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

törvényességi felhívásában foglaltakkal, mely szerint a képviselő-testület nem 

vizsgálta felül a hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendeletét. 

 

2. A képviselő-testület jelen ülésén a törvényességi felhívásnak megfelelően megalkotja 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályozó rendeletét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Ujházi Zsolt polgármester: 

A határozat elfogadását követően a rendeletről is döntést kell hozni a testületnek. Van-e 

kérdés, hozzászólás a rendelet-tervezettel kapcsolatban? 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti rendelet– tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 4 igen szavazattal 

a jegyzőkönyv 1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi  hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 
 

2. napirend 

A Művelődési Ház 2014. évi munkatervének jóváhagyása 

 

Írásos előzetesen kiküldésre került 

 

Berényi Petra: 

Amennyiben a munkatervvel kapcsolatban kérdés van, arra szívesen válaszolok.  

 

Hermanné Németh Andrea: 

Átnéztem, elolvastam. Tetszik a program.  

 

Berényi Petra: 

Tavaly elindítottuk a természettudományok népszerűsítése érdekében a csillagtúrát, 

szerencsére sokan érdeklődtek. Az idei évben több, időseknek szóló rendezvényt tervezünk. 

Márciusban 3 előadás: internet fieszta keretein belül (idősebb korosztály – tini – gyerek). 

Segítséget kívánunk nyújtani pl. az Erzsébet – program elérhetőségével.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Közmunkaprogram április végéig van, addig a Művelődési Házban a teljes leltárt és a 

selejtezést el kell végezni. Munkaerőt biztosítunk. megfelelő körültekintéssel át kell nézni 

mindent, és el kell végezni a tavaszi nagytakarítást.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Mozgáskorlátozott mosdót is ki kell pakolni, hogy funkciójának megfelelően működhessen.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Pályázatokból került felújításra az intézmény. Folyamatosan várhatók ellenőrzések. Tudnunk 

kell, hogy a Művelődési Ház teljeskörűen akadálymentesített.  

A kábeltévé szolgáltatóval szeretném felvenni a kapcsolatot, kérem, hogy keressen meg. 
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A tervvel kapcsolatban: a megvalósításra a költségvetésben külön pénzt nem tudtunk nagyon 

félretenni. Mindennek a sikere a Te és a civil szervezetek munkájának a gyümölcse. Bízom 

benne, hogy eljön az idő, amikor erre is nagyobb forrást tudunk majd biztosítani.  

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

14 /2014.(III. 12.) sz. határozat 

A Művelődési Ház 2014. évi 

munkatervének jóváhagyása 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontja 

alapján a Művelődési Ház 2014. évi munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Felelős: Műv. Ház vezető 

Határidő: folyamatos, ill. 2014. december 31. 

 

14/2014.(III. 12.)sz. határozat melléklete 

MŰVELŐDÉSI HÁZ KASKANTYÚ 

 

M U N K A T E R V 

2014. év 
 

Hónap Rendezvény 

___________________________________________________________________________ 

Január:  Egészségügyi napok (véradás, előadások) 

 Európai Unió nap az iskolásoknak  

 Felkészülés a Vetélkedőre 

 

Február:  Felkészülés a Vetélkedőre 

 Faluvetélkedő 

  

Március:  Kézműves foglalkozás gyerekeknek 

 Internet Fiesta 

  

Április:  Kézműves foglalkozás gyerekeknek Húsvétra 

 „Virágnyelven” – ismeretterjesztő foglalkozás  

 

Május:  Kézműves foglalkozás gyerekeknek Anyák napjára 

 Felkészülés a Szent Iván-napi műsorra 

 Nyugdíjasok megyei rendezvénye 
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Június:  Szent Iván nap 

 „Nagyi a monitor előtt” - Informatikai gyorstalpaló idősebb 

 korosztálynak 

 

Július:  Kézműves foglalkozás gyerekeknek 

 Felkészülés a falunapokra 

 

Augusztus:  Csillagles 

 Szüret-elő és Falunap 

 Kiállítás  

  

Szeptember:  „Sulikezdésre hangolva” – játékos program gyerekeknek 

 Kézműves foglalkozás gyerekeknek 

 

Október:  Könyvtári hét 

 Idősek napja 

 Klubfoglalkozás: Öltögető 

 

November:  Ismeretterjesztő előadás 

 Készülődés a mindenki karácsonyára 

 Klubfoglalkozás: Öltögető 

 

December:  Adventi készülődés 

 Kézműves foglalkozás gyerekeknek 

 Mindenki karácsonya 

 

A művelődési házban a Komédiás Kompánia, a Nyugdíjas klub és a fiatal, illetve az asszony 

néptánc csoport tartja a foglalkozásait, próbáit. A könyvtári órák és óvodás 

csoportfoglalkozások nincsenek feltüntetve, de havonta legalább 2 alkalommal tartjuk. 

 

A civil szervezetek a művelődési házba tervezett rendezvényei 
 

Január:  Nyugdíjasok farsangi bálja  

 Véradás 

 Sportbál 

 

Február:  Vadászbál 

 Polgárőrös vacsora 

 

Március:  Borverseny és Kolbászverseny 

 Nőnapi bál 

 

Május:  Anyák napi ünnepség 

 

Szeptember:  Véradás 

 

November:  Óvodás Szülők – Nevelők Bálja 

 

December:  Mindenki karácsonya 

 Szilveszteri mulatság 
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3. napirend 

2014. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 

Írásos előzetesen kiküldésre került 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Az összes tervezett beruházásunk a közbeszerzési kötelezettség határa alatt van. Nem is 

tervezünk olyan beruházást, amihez közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ez most ilyen, ha 

netán év közben változna, akkor beszélünk róla, és módosításra fog kerülni a terv.  

Az ivóvíz-minőség javító program lebonyolítását nem mi végezzük, ezért a közbeszerzés sem 

a mi feladatunk. A kivitelezés hamarosan indulni fog, kb. 180.000.000 Ft a ránk eső összeg. 

Több soron átbeszéltük már, azonban ha valakinek kérdése van, ezzel kapcsolatban azt 

megbeszélhetjük. Várhatóan 2015. május a kivitelezés elkészülésének határideje. A projekt 

tartalmazza: vízműtelep kibővítését, új tisztítómű építését, új kút fúrását, a mostani épület 

elbontásra kerül, a tér felszabadul, ami  az Önkormányzat tulajdona, oda kialakítható lesz 

majd akár piaci elárusítóhely is, a víztorony áthelyezésre kerül, új, 5 méterrel magasabb, 

mélybeton alapon álló glóbusz kerül építésre a sportpálya sarkához, oda, ahol a tábla jelzi. A 

régi csőszakaszok és rákötések cserére kerülnek. A projekt drágább, azonban a víz tisztítása 

nem vegyi úton történik majd, így a fenntartása is olcsóbb, és költségtakarékosabb lesz.  

Folyamatban van a LEADER pályázatok megvalósítása is.  

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

15 /2014.(III. 12.) sz. határozat 

A 2014. évi közbeszerzési terv 

jóváhagyása 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi összesített közbeszerzési 

tervét a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a 

határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy az 

önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelenésről gondoskodjon. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal
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15/2014.(III. 12. ) sz. határozat 1. sz. melléklete 

 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

   6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 16. 

 

 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

2014. év 
 

 

 
A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 

CPV kód Irányadó 

eljárás-rend 

Tervezett 

eljárási típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor került-

e az adott közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató 

közzétételére? 

az eljárás megindításának, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának tervezett 

időpontja 

szerződés teljesítésének 

várható időpontja vagy 

a szerződés időtartama 

I. Árubeszerzés - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

II. Építési beruházás - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

III. Szolgáltatás megrendelés - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

IV. Építési koncesszió - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

V. Szolgáltatási koncesszió - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 
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4. napirend 

Óvodai beiratkozás idejének, az óvodai felvételi körzetnek és az óvodai nyári 

szünetnek a meghatározása. 

 

Írásos előzetesen kiküldésre került 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A vezető óvónővel történt tárgyalás alapján került kiküldésre az előterjesztés.  

 

Kelemen István lépviselő: 

Egyértelmű minden időpont. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Célunk, hogy működtethető legyen az óvoda. 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

16 /2014.(III. 12.) sz. határozat 

Óvodai beiratkozás idejének, az óvodai 

felvételi körzetnek és az óvoda nyári 

szünetnek a meghatározása 

 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete a 2014/2015. nevelési évtől a Kaskantyúi 

Napköziotthonos Óvoda (6211 Kaskantyú, Petőfi u. 2.) felvételi körzetét Kaskantyú 

község közigazgatási területével megegyezően határozza meg: 

 

2. A Képviselő-testület a 2014/2015. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2014. 

április 24.-én 8
00

 - 16
00

  óráig tartó időszakban határozza meg. Az óvodai beiratkozás 

helye Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda 6211 Kaskantyú, Petőfi u. 2. 

 

3. A beiratkozás idejéről és helyéről a határidőt megelőzően legalább 30 nappal korábban a 

Képviselő-testület a helyben szokásos módon hirdetményt tesz közzé.  

 

4. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy az óvoda 2014. július 28-től augusztus 15-ig, 

három hét időtartamra a nagytakarítás és a szabadságok kiadása végett zárva tartson. 

Felhívja az intézményvezetőt, hogy a döntésről az érintett szülőket tájékoztassa. 

 

Határidő: 2014. április 24.  

Felelős: polgármester, óvodavezető 
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5.) napirend 

Helyi Választási Bizottság tagjainak kiegészítése 

 

Írásos előzetesen kiküldésre került 

 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

17 /2014.(III. 12.) sz. határozat 

Helyi Választási Bizottság 

póttagjának megválasztása 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

35. § (2) bekezdésében biztosított jogköre alapján a Helyi Választási Bizottság póttagjának 

Kutyifa Zoltánné Kaskantyú, László király köz 1. szám alatti lakost megválasztja. 

 

 
6.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Levelet kaptunk a Kaskantyúi Sport és Társadalmi Célú Egyesülettől, melyet szeretnék 

megosztani a Képviselő testülettel. 

 

Levél és melléklet felolvasása. 

 

A korábbi egyesület került átalakításra, új tagokkal és kibővített tevékenységi körrel. A belső 

szabályzatot nem ismerjük. A sportpálya egy helyrajzi számon van azzal a résszel, ahol az 

ivóvíz – minőség javító program kerül kivitelezésre (új glóbusz építése). Mindenképpen 

szükséges, hogy személyesen beszéljük meg ezt a kérelmet. Azt javaslom, hogy a következő 

testületi ülésre hívjuk meg az egyesület vezetőit, és egyeztessünk a lehetőségekről. Át kell 

nézni a KLIK-vel kötött szerződést is, mert nem tudom, hogy a sportöltözővel kapcsolatban 

történt –e egyeztetés. Úgy gondolom, hogy minden megoldható, a KLIK is nyitott bármire. 

Azon a hrsz-on több terület található.  

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Azt nem tudjuk, hogy az iskola ki akarja – e adni a kezéből? A gyerekek használják, nyári 

táboroknál és iskolaidőben is. Szükség van mindenre. Bérbe venni nem, használhatja úgy, 

ahogy eddig is használhatta. Birtokba adni nem szabad. Használatba nem adhatjuk, hiszen ha 

nem akar, akkor nem enged be mást.  A kettő között különbség van, ne a táboroknak kelljen 

igazolni, hogy miért van szüksége a helyre. Ha az iskola, vagy a gyerekek be akarnak menni, 
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ne kelljen engedélyt kérni. Használjuk mi, és használhassák ők is. Egyeztessünk velük. 

Edzésekre és meccs idejére nyugodtan használják. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Az fontos, hogy a gyerekek továbbra is használhassák. Nehogy az legyen, hogy nem 

mehetnek majd oda. Az asztalitenisz nyáron jó lenne, csak hirdetni kell.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Saját vélemény: hívjuk meg őket, egyeztessünk. A következő ülésen külön napirendi pontban 

kerüljön megtárgyalásra közösen. Akkor egyértelmű lesz, hogy mit szeretnének, és hogy mi 

mit tudunk biztosítani. Nyitottnak kell lennünk. Akkor konkréttá válik mindkét fél 

elképzelése és a lehetőségek. Bármelyik civil szervezetünket támogatnunk kell. Dolgozzunk 

együtt. A terület (sportpálya) korlátozottan forgalomképes.  

Aki sportoloni akar, annak lehetősége van rá. Az asztaliteniszhez is a Művelődési Házba 

átvitelre kerültek az asztalok, a Petrával megbeszéltük, ha valaki játszani akar, megkapja a 

hátsó kulcsot és játszhat. 10 db kerékpárt vásároltunk, az is kölcsönözhető, ha valaki sportolni 

szeretne. Nem a dolgozók használják, nem is a közmunkások, az iskolában vannak bezárva. A 

lehetőséget mindig is igyekeztünk megadni, csak élni kell vele. Itt sokszor a 

kommunikációval van baj. Az iskolában a pedagógusok (3,5 fő a dolgozói létszám) mindent 

megtesznek, az alapokat sok esetben különb módon megadják, mint a nagyobb iskolákban. 

Az összes műsorunknak Ők adják meg az alapját. Fiatalokra volna szükség. A feltételek 

adottak.  A filagória alkalmas lesz sok szabadtéri program, rendezvény megvalósítására. 

Közös nevezőre kell jutni.  

 

Kiss Pál képviselő: 

Minden kezdeményezés csak akkor működik, ha van egy vezetője, aki irányít. Ha nincs, nem 

megy.  

 

Kukucska Sándor alpolgármester: 

Amiről szó lehet, az a pálya és a sportöltöző. Pályázathoz hozzájárul a testület. Feltételek: 

gyerekeket nem zárhatják ki. Nem kell bérleti díj, de tegye rendbe, óvja.  

 

A képviselők egyet értettek azzal, hogy a következő testületi ülésre meghívják az egyesület 

elnökét és Vele egyeztetnek a megállapodás feltételeiről. 

 

Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Ujházi Zsolt  Filus Jánosné 

 polgármester  jegyző 
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jzk. 1. melléklete 

 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelete 

a helyi  hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

 

Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése 

alapján az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

(1) Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás tartamát az alábbiak szerint határozza meg: a közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladék átvétele, elszállítása, kezelése, a megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezelő 

létesítmény fenntartása és üzemeltetése.   

 

(2) A rendelet hatálya Kaskantyú község közigazgatási területére terjed ki. 

 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a község közigazgatási területén lévő ingatlan 

tulajdonosára, vagyonkezelőjére, birtokosára és használójára (a továbbiakban együtt: 

ingatlanhasználó) ideértve azt az esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa egyben a hulladék 

termelője, birtokosa. 

 

(4) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladék alábbi fajtáira: 

a) háztartási hulladék, 

b) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, 

c) elkülönítetten gyűjtött hulladék, 

d) közterületen elhagyott hulladék, 

e) lomhulladék. 

  

(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, valamint a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízre és a velük összefüggő tevékenységre. 

 

(6) A kötelező közszolgáltatást az ingatlanhasználónak nem kell azokon a beépítetlen 

ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik és nem 

gyülemlik fel. 

 

2.§ 

 

(1) A települési hulladék átvételével, elszállításával, kezelésével, valamint a megfelelő 

engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítmény fenntartásával, üzemeltetésével 

kapcsolatos feladatok ellátására az Önkormányzat az önkormányzatok által alapított 100 %-os 
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önkormányzati tulajdonú IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társasággal (6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6.) – továbbiakban: közszolgáltató – 

köt közszolgáltatási szerződést 2013. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig. 

 

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatási feladatokat teljes körűen látja el.  

 

3.§ 

 

(1) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésével kapcsolatos feladatokat a közszolgáltató 

biztosítja. 

 

(2) A közszolgáltató a Kaskantyú 13. hrsz-ú közterületen lévő elkülönítetten gyűjtött hulladék 

átadását szolgáló hulladékgyűjtő pont igénybevételét térítésmentesen biztosítja. 

 

(3) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladék átadását szolgáló hulladékgyűjtő pont 

területéről a gyűjtőedényen kívül elhelyezett hulladékok közül kizárólag az egyes 

gyűjtőedényeken elhelyezett feliratnak megfelelő fajtájú hulladékot szállítja el. 

 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, 

a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogai 

és kötelességei, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés egyes tartalmi elemei 

 

4.§ 

 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást jelen rendelet, a közszolgálati szerződés, valamint a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Hgt.) és a végrehajtási 

rendeletekben foglaltak szerint köteles ellátni. 

 

(2) A hasznosításra alkalmatlan hulladék összegyűjtése, elszállítása hetenkénti, a 

hasznosításra alkalmas hulladék gyűjtése pedig havi gyakorisággal történik a közszolgáltató 

által előre meghatározott időpontban, a szállítási naptár szerint, az 1. mellékletben foglalt 

területi, időbeli rendben. 

 

(3) Az esetlegesen elmaradt gyűjtést 24 órán belül vagy az akadály elhárulását követően 

haladéktalanul köteles elvégezni. A 24 órát meghaladó ürítés esetén a közszolgáltató köteles 

legalább egy nappal előbb írásban (szórólapon) értesíteni az érintetteket a gyűjtés tényleges 

időpontjáról. 

 

(4) Külterületi lakott helyeken keletkezett hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató 

emblémájával ellátott szabvány zsákban gyűjti, melyet a szállítás napján reggel 6 óráig, vagy 

leghamarabb a szállítást megelőző napon a Művelődési Ház (Kaskantyú, Hunyadi u. 34. sz.) 

mellett elhelyezett konténer mellé helyez el. A szabvány zsákot az önkormányzati hivatalban 

lehet megvásárolni. 

 

5.§ 

 

(1) A hulladék szállítása az e célra szolgáló az egyes hulladékfajták átvételére alkalmas 

felépítménnyel rendelkező célgéppel végezhető. Ennek során olyan gondossággal kell eljárni, 
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hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne 

szóródjon és más környezetszennyeződést ne okozzon. 

 

(2) Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék 

eltakarításáról, a területszennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot 

helyreállításáról köteles gondoskodni. 

 

6.§ 

 

(1) A közszolgáltató az ingatlanhasználó részére, ha az saját tulajdonú gyűjtőedényzettel nem 

rendelkezik a tárolhatóság és az ürítési gyakoriság figyelembevételével a gyűjtőedényzetet 

használatba adja. 

 

(2) A használatba adott gyűjtőedényzet tulajdonjoga a közszolgáltatót illeti meg. 

 

(3) A közszolgáltató által használatba adott gyűjtőedényzet használatáért az ingatlanhasználó 

költségalapon meghatározott bérleti díjat fizet. 

 

(4) Amennyiben a gyűjtőedényzet meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés során 

történt, javításának, kicserélésének költségei a közszolgáltatót terhelik, függetlenül a 

gyűjtőedényzet tulajdonosától. 

 

7.§ 

 

(1) Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot az ingatlanhasználónak az 

elszállítás napján – reggel 6 óráig – kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre 

kihelyezni oly módon, hogy azok a közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék, a közterületet 

ne szennyezzék és abban kárt ne tegyenek. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli időpontban a hulladék közterületen történő tárolása, 

illetve elhelyezése tilos, kivéve a házhoz menő lomtalanítás alkalmával. 

 

(3) Az elszállításra váró hulladékot csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 

gyűjtőedényzetben, az azt meghaladó mennyiséget pedig csak a közszolgáltató által biztosított 

műanyagzsákban lehet kihelyezni, amelyben legfeljebb 20 kg súlyú hulladék helyezhető el. A 

közszolgáltató által biztosított, és a közszolgáltató emblémájával ellátott szabvány zsák ára 

magában foglalja a zsák előállításának, a hulladék elszállításának, valamint elhelyezésének és 

ártalmatlanításának a költségét. 

 

(4) Figyelemmel kell lenni arra, hogy a hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a 

szállító munkások épségét veszélyezteti, vagy a szállító jármű műszaki berendezéseit 

megrongálja. 

 

(5) A (4) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a 

szolgáltató megtagadhatja. 

 

(6) A gyűjtőedényzet tisztántartásáról, fertőtlenítéséről annak tulajdonosa (bérlet esetén: 

használója) szükség szerint, de legalább negyedévente gondoskodni köteles. 

 

(7) A gyűjtőedényeket a szállítás napját kivéve közterületen tárolni tilos. 
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(8) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról, 

ártalommentes elhelyezéséről – a közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján – a 

rendezvény szervezője köteles gondoskodni. 

 

8.§ 

 

A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre kiszórni, 

valamint másnak a gyűjtőedényébe – annak engedélye nélkül- hulladékot elhelyezni tilos. 

 

9.§ 

 

A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó a közszolgáltatónak 

köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. A bejelentési 

kötelezettség az új ingatlanhasználót terheli.  

 

10.§ 

 

(1) Az ingatlanhasználat változása esetén az új ingatlanhasználó 15 napon belül köteles e 

tényt a közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési 

kötelezettségének eleget tenni. A korábbi ingatlanhasználót a díjfizetési kötelezettség a 

bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli. 

 

(2) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az időre, amíg azt 

nem lakják, vagy használatát két naptári hónapnál hosszabb ideig szüneteltetik. A lakatlanság 

és a használat megszüntetésének tényét az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató felé – a 

változást követő 15 napon belül- bejelenteni. A szüneteltetési kérelemben foglaltak 

valóságtartalmát – különösen az egyéb közszolgáltatások „0” fogyasztását bizonyító 

közüzemi számla bemutatására irányuló felhívással - a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. 

 

11.§ 

 

(1) Az ingatlanhasználó a háztartásában összegyűlő, a közszolgáltatás keretébe nem tartozó, 

nem rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzet 

méreteit meghaladó hulladékot a házhoz menő lomtalanítás keretében szállíttathatja el. A 

lomtalanítás lebonyolításáról (a lom gyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről) a 

közszolgáltató a közszolgáltatás keretein belül gondoskodik. Nagydarabos hulladékot a 

közterületre kihelyezni csak a szállítás napján lehet. 

 

(2) A közszolgáltató az előre bejelentett igénybevevők részére rendes szállítási napokon 

biztosítja a lom elszállítását háztartásonként évente egy alkalommal térítésmentesen. 

 

(3) A közszolgáltató évente egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban köteles biztosítani 

a településen az elektronikai hulladékgyűjtést. 

 

12.§ 

 

Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell: 

a) a szerződő felek megnevezését, 

b) értelmező rendelkezések a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokról, 
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c) a közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályokat, 

d) a hulladékgyűjtés és szállítás részletes feltételeit, 

e) a közszolgáltató és az ingatlanhasználó kötelezettségeit, 

f) az Önkormányzat kötelezettségeit, 

g) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, 

h) a szerződés hatályát, a megszűntetés és a szerződésszegés eseteit, 

i) záró rendelkezéseket. 

 

3. Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok 

 

13.§ 

 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan 1.§ (3) 

bekezdésében rögzített ingatlanhasználónak személyi adataira vonatkozóan kötelezően adatot 

kell szolgáltatnia a közszolgáltatónak a kötelező szolgáltatásba történő bevonásáról szóló 

értesítéssel egyidejűleg. 

 

(2) A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait (név, születési hely és idő, lakcím) 

jogosult nyilvántartani és kezelni. 

 

( 3) A közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai 

ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlannak nem 

adhatja át. 

 

(4) A közszolgáltatási kötelezettség megszűntetését követően a személyes adatokat a 

nyilvántartásból 5 napon belül törölnie kell a közszolgáltatónak. Szolgáltatási díj tartozás 

fennállása, meg nem fizetése esetén a köztartozás behajtásáig, illetve a végrehajtás elévüléséig 

tarthatja nyilván a személyi adatokat a közszolgáltató. 

 

(5) A Közszolgáltató köteles a személyes adatok kezelésére jogosult (felelős) személyt, a 

nyilvántartás formáját, módját, valamint a szabályait a jogosulatlan betekintés 

megakadályozása érdekében szabályozni. 

 

(6) A személyes adatok kezelésének és az adatvédelmi követelmények megszegése esetén a 

Btk., károkozás esetén a Ptk. szabályai az irányadók. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

14.§ 

 

(1) E rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatálybalépése napján hatályát veszti 

a) az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével 

kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2003. (IV. 1.) Ktr. számú 

rendelet, 

b) az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével 

kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2003. (IV. 1.) Ktr. számú 

rendeletet módosító 5/2005. (IV. 20.) rendelet, 
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c) az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével 

kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2003. (IV. 1.) Ktr. számú 

rendeletet módosító 18/2007. (XII. 17.) rendelet, 

d) az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével 

kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2003. (IV. 1.) Ktr. számú 

rendeletet módosító 11/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 Ujházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2014. március 17. 

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla 

   Filus Jánosné  

         jegyző 

 

 

 

 

 

1. melléklet a 3/2014.(III. 17.) önkormányzati rendelethez 

 

A szilárd hulladék elszállításának rendje: 

 

Szilárd hulladék (vegyesen gyűjtött, újrahasznosításra alkalmatlan hulladék): 

Hetente 1 alkalommal, SZERDA szállítási napokon 06.00 és 18.00 óra között gyűjti be a 

közszolgáltató és szállítja el a hulladéklerakóba a szemetet Kaskantyú község közigazgatási 

területéről. 

 

Szelektív hulladék (újrahasznosításra alkalmas hulladék): 

- Gyűjtőponton a közszolgáltató járatterve szerint, előre meghatározott 

rendszerességgel, a telítettség függvényében. 

- Házhoz menő gyűjtéssel a közszolgáltató által előre meghatározott és közzétett 

időpontokban. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


