
J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült: Kuncsorba   Községi  Önkormányzat    Képviselı-testületének    2014.  január  9-i   
              rendkívüli ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné  
 

Hegedős László jegyzı 
  Pozsa Sándorné gazdaságvezetı 
  Gál Attiláné igazgatási csoportvezetı 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Hegedős László jegyzıt, Pozsa Sándorné 
gazdaságvezetıt és Gál Attiláné igazgatási csoportvezetıt. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 3 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja. 
 
Az alábbi napirendi pontokat javasolja elfogadni. 
 
1. Elıterjesztés a Pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló 8/2009.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosítására.                 
       Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
       Szakelıadó:   Hegedős László jegyzı 
 
2.    Elıterjesztés a Települési hulladékok begyőjtésérıl és telepre  történı  szállításáról  szóló  
       szerzıdésre 
       Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
       Szakelıadó:   Hegedős László jegyzı 
 
3.  Elıterjesztés pályázat benyújtására a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 
       ellátásának kompenzációjára 
      Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
       Szakelıadó:   Hegedős László jegyzı 
 
 
Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a jelenlévı 3 képviselı 3 igen szavazattal elfogadott. 
 
1/2014.(I.9.) sz. önkormányzati határozat 
A napirendi pontok elfogadásáról 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendi pontjait 
az alábbiak szerint fogadta el: 

 
 
1 Elıterjesztés a Pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló 8/2009.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosítására.                 
       Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
       Szakelıadó:   Hegedős László jegyzı 
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2.    Elıterjesztés a Települési hulladékok begyőjtésérıl és telepre  történı  szállításáról  szóló  
       szerzıdésre 
       Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
       Szakelıadó:   Hegedős László jegyzı 
 
 
3. Elıterjesztés pályázat benyújtására a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok  
     ellátásának kompenzációjára  
      Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
      Szakelıadó:   Hegedős László jegyzı 
 
Errıl értesülnek:  
1.) Rédai János polgármester   helyben 
2.) Hegedős László jegyzı   helyben 
3.) Képviselı-testület tagjai   helyben 
4.) Irattár 
 
 
 
I. Napirend:  
Elıterjesztés a Pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról szóló 8/2009. (IX. 17.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadásra a testület részére. A R.4.§.(1) bek. Elhunyt 
közeli hozzátartozó eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként a számlával igazolt, 
helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10 %-ának megfelelı mértékő önkormányzati 
segély állapítható meg annak a személynek, akinél az egy fıre számított havi családi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, 
egyedül élı esetén annak 450 %-át. 
 
Hegedős László: Módosították a szociális törvényt illetve a gyermekvédelmi törvényt, ennek 
tükrében át kell alakítani a szociális rendeletünket. Átmeneti segély, temetési segély, 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás fogalom megszőnt és helyette önkormányzati segély 
fogalom került bevezetésre, mely szabályzásra került a rendelet tervezetben. A rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás helyett gyermekek és fiatal felnıttek pénzbeli támogatását 
építettük be. Ennek szabályozását tartalmazza az elıterjesztés. A régi temetési segély 
kategória, ami szintén önkormányzati segély fogalom most már, abba az Elnök Asszony 
javaslatát javaslom én is beépíteni. 
A méltányossági közgyógyellátás eddig jegyzıi hatáskör volt, most átkerült a Képviselı-
testület hatáskörébe, javaslom, hogy kerüljön a polgármester hatáskörébe. Méltányossági 
közgyógyellátást csak akkor lehet megállapítani helyben, ha az alanyi és normatív 
közgyógyellátás a Kormányhivatal által elutasításra került.  
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Rédai János: Összevonásra került a segélyek fogalma, emiatt kell a rendeletet megalkotni. 
Az elbírálásra most már nem 30 nap áll rendelkezésre, hanem 15 nap az ügyintézési határidı. 
 
Hegedős László: Amennyiben gyógyszer, vagy egészségügyi ellátásra igénylik az 
önkormányzati segélyt, akkor haladéktalan döntési kötelezettségünk van. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a módosítást, melyet a jelenlévı 3 bizottsági tag 3 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a módosítással kiegészített rendelet-tervezetet, melyrıl a 
jelenlévı 3 bizottsági tag 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

KUNCSORBA KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

1/2014. (I.10.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a  szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következıket rendeli el: 

 
1. § A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) bevezetı rendelkezése 
helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
„Kuncsorba Község Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 
bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének bb), bc) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) 
bekezdésében, 37/A. § (3), (4) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) 
bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következı rendeletet alkotja.„ 

 
2.§. A R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „2. §  E rendeletben szabályozott ellátások a következık: 
   
  a) szociális ellátások: 
   aa) aktív korúak ellátása 
   ab) önkormányzati segély 
   ac) méltányossági közgyógyellátás 
 
  b) gyermekek és fiatal felnıttek pénzbeli támogatása 
 
3.§. (1) A R. 12. §-át megelızı cím helyére az alábbi szövegrész kerül: 
 
 „ Önkormányzati segély” 
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(2) A R. 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„(1) A létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 

idıszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személy részére 
önkormányzati segélyt kell megállapítani, amennyiben az egy fıre 
számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 130 %-át, egyedül élı esetén annak 200 %-át nem haladja 
meg.” 

 
 (3) A R. 12. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2)  Önkormányzati segély évente legfeljebb kettı alkalommal adható.” 
 
 (4) A R. 12. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(3)  Az önkormányzati segély összege esetenként 2.000-Ft.” 
 
 (5) A R. 12. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(4)  Önkormányzati segélyt egy családból csak egy személy részére lehet 
megállapítani.” 

 
4.§. (1) A R. 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(1) Elhunyt közeli hozzátartozó eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulásként a számlával igazolt, helyben szokásos legolcsóbb 
temetési költségek 10 %-ának megfelelı mértékő önkormányzati segély 
állapítható meg annak a személynek, akinél az egy fıre számított havi 
családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élı esetén annak 450 %-át.” 

 
 (2) A R. 13. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(4)  Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély iránti kérelemhez 
csatolni kell a kérelmezı nevére kiállított, az eltemettetés költségeit igazoló 
számlákat.” 

 
5.§. (1) A R. 17. §-a  elıtti cím helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 

„ Gyermekek és fiatal felnıttek pénzbeli támogatása” 
 
 (2) A R. 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„17.§ (1)  Az önkormányzat pénzbeli támogatásban részesíti azt a gyermeket, fiatal 
  felnıttet, akinek családja idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 
  létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, különösen 
  betegség, elemi kár, beiskolázás miatt keletkezı többletkiadások, melyeket 
  igazolni kell. 

 
(2)  Pénzbeli támogatást elsısorban a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermeket nevelı család igényelhet. 
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(3)  Pénzbeli támogatás évente legfeljebb kettı alkalommal adható. 
 
(4)  A pénzbeli támogatás összege gyermekenként és alkalmanként 2.500.- Ft.” 

 
7.§. A R. 23. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(4)  A kérelem elbírálását megelızıen a Gyermekek és fiatal felnıttek pénzbeli 
támogatása iránti és önkormányzati segélykérelmek esetében helyszíni 
környezettanulmányt kell készíteni évente egy alkalommal. Sürgıs esetben, 
amennyiben a kérelmezı életkörülményei az azonnali segítséget 
indokolják, ettıl el lehet tekinteni. Egyéb ellátások esetében a hatáskör 
jogosultja dönt a környezettanulmány szükségességérıl.” 

 
8.§. A R. 26. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„26.§. A polgármester átruházott hatáskörben az alábbi önkormányzati hatósági 
 ügyekben dönt: 

 
a) önkormányzati segély, 
b)  méltányossági közgyógyellátás, 
c)  gyermekek és fiatal felnıttek pénzbeli támogatásának 
megállapítása.” 

 
 

Záró rendelkezések 
 
9.§. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. 

napjától 
  indult eljárásokban kell alkalmazni. 

 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a R. 12. § (5) bekezdése, a R. 13. §-át 

megelızı cím, a R. 13. § (2) bekezdése, (3) bekezdése, (5) bekezdése és (6) 
bekezdése hatályát veszti. 

 
(3)  E rendelet a hatályba lépését követı napon hatályát veszti. 

 
 
 
Kuncsorba, 2014. január 9. 
 
 
                            Rédai János 

polgármester 
Hegedős László 

jegyzı 
 
Z á r a d é k : 
 
A rendelet kihirdetve: 
Kuncsorba, 2014. január 10. 
 

 
Hegedős László 

jegyzı 
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II. Napirend:  
Elıterjesztés a Települési hulladékok begyőjtésérıl és telepre történı szállításáról szóló 
szerzıdésre 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a testület részére. 
 
Hegedős László: a Képviselı-testület 2013. december 17-én elfogadta ezt a szerzıdést. 
Azóta ismertté vált az ártalmatlanítási díj összege és ez került be a szerzıdésbe. 
A kompenzációs költség díja, 15.514 Ft/m3. Ezzel egy idıben a 2013. december 17-én 
elfogadott szerzıdést hatályon kívül helyezi a Képviselı-testület a mellékletével együtt. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 3 képviselı 3 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza. 
 
2/2014.(I.9.) sz. önkormányzati határozat 
Települési hulladékok begyőjtésérıl és telepre történı szállításáról szóló szerzıdésrıl 
 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
 

1. a települési hulladékok begyőjtésérıl és telepre történı szállításáról szóló szerzıdést a 
melléklet szerint jóváhagyja, 

 
2. felhatalmazza Rédai János polgármestert a szerzıdés aláírására. 

 
3. A 85/2013. (XII. 17.) határozatát mellékletével együtt hatályon kívül helyezi. 

 
       
 
       Határidı: azonnal 
       Felelıs:    Rédai János polgármester 
 
 
Errıl értesülnek: 1.) Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 
                                 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175. 
                           2.) Rédai János polgármester 
                           3.) Hegedős László jegyzı 
                           4.) Képviselı-testület tagjai 
                           5.) Irattár 
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2/2014.(I.9.) sz. önkormányzati határozatmelléklete 
 
 
SZERZİDÉS NEM VESZÉLYES SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZEGY ŐJTÉSÉRE ÉS 

HULLADÉKLERAKÓ TELEPRE TÖRTÉN İ SZÁLLÍTÁSÁRÓL 
  
amely létrejött egyrészrıl 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata 

 
székhelye: 5412 Kuncsorba Dózsa Gy út 26.  
adószám: 15412270-2-16  
képviseli: Rédai János polgármester  

 
 mint megrendelı (a továbbiakban: Önkormányzat ), 
 
másrészrıl a 
 
Fegyvernek Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmé ny 
 

székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175.  
adószáma: 15413673-2-16 
KSH kód: 15413673-3811-322-16 
KÜJ:  100454707 
KTJ:  101715185 
képviseli: Nardai Dániel intézményvezetı 
 

mint Közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató ), 
 

együttes említésük esetén Szerzıdı Felek  között az alulírott helyen és idıben az 
alábbi feltételekkel: 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 
A KÖZKÖZSZOLGÁLTATÓ KIZÁRÓLAGOS SZOLGÁLTATÁSI JOGÁN AK 

BIZTOSÍTÁSA 
 
1. Az Önkormányzat jelen szerzıdés hatálya alatt biztosítja a Közszolgáltató 

részére a kizárólagos közszolgáltatási jogot. A Közszolgáltató  vállalja a 
szolgáltatás folyamatos és teljes körő ellátását. 

 
2. A Közszolgáltató kijelenti, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási feladatok tartós, 
rendszeres, és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelı 
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ellátásához szükséges valamennyi személyi, tárgyi, technikai és jogi 
feltételekkel rendelkezik. 

 
 

II. 
A SZERZİDÉS TÁRGYA 

  
1. Az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót a közigazgatási területén a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával a jelen 
szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen. 
 
2. A II. 1. pontban meghatározott üzemeltetés és a közszolgáltatás magában 
foglalja különösen a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelıen az 
Önkormányzat területén keletkezı települési szilárd hulladékok begyőjtését és a 
Kétpói Regionális Hulladéklerakóba való szállítását, melyet a Közszolgáltató 
érvényes hulladékkezelési engedély, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
engedély, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási minısítı okirat alapján 
(1.sz. melléklet) végez az alábbi hulladékfajták tekintetében: 

 
EWC 
kódszám Megnevezés 

20  Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az 
ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi 
hulladékok), beleértve az elkülönítetten győjtött 
hulladékokat is 

20 03 Egyéb települési hulladék 
20 03 01 Egyéb települési hulladék, ideértve a keve rt 

települési hulladékot is 
20 03 07 Lom hulladék 

 
Az egyes hulladékfajták a begyőjtés, szállítás módját, megvalósítását tekintve az 
alábbi jellemzı csoportokba foglalhatók: 
 
2.1. Közszolgáltatás keretében heti rendszerességgel begyőjtésre kerülı 
települési szilárd hulladékok elszállítása, kukás kihelyezéssel: EWC 20 03 01 
hulladék. 
 
2.2. Közszolgáltatás keretében, lomtalanítási akciók során alkalomszerően 
begyőjtésre kerülı hulladékok elszállítása: EWC 20 03 07 hulladék. 
 
3. Az Önkormányzat közigazgatási területén az ingatlan tulajdonosa (használója) 
az ingatlanon keletkezı valamennyi II.2. pontba szereplı hulladék elhelyezésérıl 
a jelen szerzıdésben rögzítettek szerinti helyi közszolgáltatás igénybevétele 
útján köteles gondoskodni. A közszolgáltatás kötelezı igénybevételét és a 
szolgáltatás rendjét az Önkormányzat rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) 
szabályozza. 

 
4. A hulladékot begyőjtés után közvetlenül kell olyan gazdálkodónak szállítani és 
kezelésre átadni, amely az adott hulladékátvételére – a megfelelı és érvényes 
hatósági engedély birtokában – jogosult. A II.2. pontban feltüntetett engedély 
viszonylatában az elsısorban kijelölt végsı hulladékkezelı a Remondis Kétpó 
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Kft. (KÜJ: 101537597) a Kétpó, hrsz: 029/37-41. (KTJ: 100545408) alatti 
Kétpói Regionális Hulladékkezelı Központban.  
A II.2. pontban megjelölt hulladékok tekintetében szükség esetén egyéb – a 
közelség elvét alkalmazva kiválasztott – érvényes hatósági (hulladékkezelési) 
engedéllyel rendelkezı kezelı létesítmény is lehet befogadó, kezelı. 



 
III. 

A SZERZİDÉS TARTALMA 
  
1. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei: 
 
1.1. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a II. 2. pontban foglalt 

feladatokat a közszolgáltatás jogszabályi és szakmai követelményeinek 
megfelelıen folyamatosan és teljes körően elvégzi, a jelen szerzıdésben 
foglaltak szerint biztosítja az üzemeltetéshez szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket.  

 
1.2. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a II. pontban foglalt feladatot 

az általános és a települési szilárd hulladék győjtésére, begyőjtésére, 
szállítására, irányuló helyi közszolgáltatás jogszabályi és szakmai 
követelményeinek megfelelıen folyamatosan és teljes körően elvégzi. 

 
1.3. A Közszolgáltató  köteles a közterületen kihelyezett szabványos 120 literes 

győjtıedényben vagy 120 literes zsákban elhelyezett hulladékot hetente egy 
alkalommal (hétfıi munkanapokon) elszállítani. Köteles évi két alkalommal 
lomtalanítási akciót szervezni. 

 
1.4. A győjtıedényben és lomtalanítás során nem adható át veszélyes hulladék, 

azokat a Közszolgáltató nem köteles elszállítani. 
 
1.5. Az Közszolgáltató  a nem az 1.3. pont szerinti győjtı edényzetben 

elhelyezett hulladékot nem szállítja el. 
 
1.6. Ha a győjtıedényzetben olyan hulladékot helyeztek el, ami pl.: tömörítés, 

befagyás stb., következtében nem üríthetı, a Közszolgáltató  nem köteles 
elszállítani. 

 
1.7. Közszolgáltató  a közterületen, parkban, boltok elıtt elhelyezett 

győjtıedényekbıl a hulladékot csak külön írásbeli megrendelı alapján 2. sz. 
melléklet szerinti szolgáltatási díjon kerül elszállításra. 

 
1.8. A Közszolgáltató  a hulladék győjtését modern, nagy teljesítményő, 

környezetbarát zárt rendszerő célgépek (hulladékgyőjtı jármővek) üzembe 
állításával végzi. 

 
1.9. A hulladék összegyőjtése, elszállítása hetente egyszer hétfıi napon történik. 

Amennyiben a győjtés napja ünnepnap, a Közszolgáltató  köteles az 
elszállítást a következı munkanapon elvégezni, vagy a következı ürítési napon 
dupla hulladékmennyiséget elszállítani. A tájékoztatás az Önkormányzat 
feladata a helyben szokásos módon. 

 
1.10. Amennyiben a hulladék összegyőjtésére az esedékes napon mőszaki hiba 

miatt nem kerül sor, úgy a Közszolgáltató  köteles azt az akadály elhárítását 
követıen haladéktalanul, lehetıség szerint a következı napon a tulajdonosok 
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(használók) tájékoztatása mellett elvégezni. A tájékoztatás a Közszolgáltató 
feladata. 

 
1.11. A Közszolgáltató  köteles a hulladék összegyőjtését és szállítását úgy 

elvégezni, hogy a közterületeken, a hulladéktároló- és felrakó helyeken hulladék 
el ne szóródjon, a Közszolgáltató az általa elszórt hulladék összetakarításáról 
köteles gondoskodni. A Közszolgáltató  köteles a győjtıedényeket a kiürítésük 
után a közterületre visszahelyezni úgy, hogy az ne akadályozza a jármő, illetve 
a gyalogosforgalmat. 

 
1.12. A Közszolgáltató  az ingatlan tulajdonosával szemben a közszolgáltatást 

csak törvényben, kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, 
korlátozhatja. 

 
1.13. Közszolgáltató  a begyőjtött és szállított hulladékokról a hulladékkezelés 

engedélyben rögzített nyilvántartást vezeti.  
 

2.  Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei: 
  
2.1. Az Önkormányzat a helyi közszolgáltatás igénybe vételét és a szolgáltatás 

rendjét szabályozó rendeletének megalkotására, módosítására mindenkor a jelen 
szerzıdéssel összhangban, a Szerzıdı Felek egyeztetését követıen kerül sor, 
különös tekintettel a közszolgáltatás során kötelezıen igénybeveendı 
Hulladéklerakó és Közszolgáltató tekintetében. 

 
2.2. A Szerzıdı Felek  vállalják, hogy amennyiben a jogszabályi változások, hatósági 

rendelkezések az üzletmenet személyi, tárgyi, anyagi feltételeit, vagy egyéb 
követelményeit érintıen a Közszolgáltatóra vagy az Önkormányzatra  
bármilyen többletterhet rónak, a Szerzıdı Felek  egyeztetnek és az üzemeltetés 
további feltételeirıl külön kiegészítı megállapodást kötnek. 

 
2.3. A közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását az Önkormányzat  jogosult 

ellenırizni. 
 
2.4. Az Önkormányzat a Rendeletben  szabályozza: 

 
- a közszolgáltatás tartalmát, 
- a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a Közszolgáltató 
és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggı jogait és kötelezettségeit - 
beleértve az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális szabályokat - a 
szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés egyes tartalmi elemeit; 
- a közszolgáltatás igénybevételének - jogszabályban nem 
rendezett - módját és feltételeit; 

a közszolgáltatással összefüggı - jogszabályban nem rendezett 
- települési önkormányzati feladat- és hatáskört; 

 
2.5. Az Önkormányzat a Rendelet  útján gondoskodik arról, hogy a tulajdonosok a 

győjtıedényeket a győjtés napján az ingatlan bejáratának közelében, a 
közterületen helyezzék el, az úttól legfeljebb 1 méteres távolságra. 
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2.6. Az Önkormányzat Rendeletének  megalkotására, módosítására mindenkor a 
jelen szerzıdéssel összhangban, a Szerzıdı Felek egyeztetését követıen kerül 
sor. 

 
2.7. Az Önkormányzat a Közszolgáltató  részére a szolgáltatás folyamatos és 

hatékony ellátásához szükséges valamennyi információt biztosítja. Gondoskodik 
az alábbiakról: 

− A hulladékszállítási szerzıdés kötés során segítséget nyújt a 
Közszolgáltatónak 
− A hátralék behajtásában együttmőködik a Közszolgáltatóval 

 
2.8. Az Önkormányzat a területén mőködı Közszolgáltatók tevékenységét, valamint 

a közszolgáltatásokat összehangolja, a szolgáltatások hatékony ellátása 
érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi. 

 
2.9. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását az Önkormányzat 

jogosult ellenırizni. 
 
2.10. A lakosság által használt edényzetek biztosítása, tisztítása, cseréje és pótlása 

annak használójának a feladata.  
 
 

IV. 
A KÖZSZOLGÁLTATÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK ELVEI, MÓDSZERE I 

  
1. A Közszolgáltatót  az Önkormányzat közigazgatási területén a II. pontban 

foglalt közszolgáltatási feladatok ellátásáért a jelen szerzıdés hatálya alatt az 1. 
sz. mellékletben részletezett díj illeti meg. 
 

2. Az ingatlan tulajdonos, közszolgáltatást igénybe vevı a hulladékok 
begyőjtésével ill. szállításával kapcsolatos költségét 120 literes győjtı edényzet 
esetén kéthavonta utólag számla ellenében 15 napos készpénzzel vagy 
átutalással fizeti meg, 120 literes zsákos edényzet esetén évi 2 alkalommal elıre 
számla ellenében 15 napos készpénzzel vagy átutalással fizeti meg az 2. számú 
melléklet  szerint. 

 
3. Az Önkormányzat külön téríti meg a Közszolgáltatóna k azon 

többletráfordításait, melyek a közszolgáltatással kapcsolatban az Önkormányzat 
külön utasítása alapján merültek fel. 

 
 

V. 
A SZERZİDÉS IDİTARTAMA, MEGSZŐNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 

 
A Szerzıdı Felek  megállapodnak, hogy a jelen szerzıdést 2014. január 01-tıl 
2014. december 31-ig terjedı idıtartamra kötik.  
 
A szerzıdés megszőnik, bármelyik fél írásbeli kezdeményezésére 30 napos írásban 
történı felmondásával. 
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VI. 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
  
1. A Szerzıdı Felek  kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatosan új jogszabály, vagy jogszabály módosítás 
lép hatályba, mely esetlegesen a Közszolgáltató költségnövekedését 
eredményezi, a szolgáltatás díja ennek megfelelıen módosul.  

 
2. A szerzıdés teljesítése során a Szerzıdı Felek  az írásbeliséget kötik ki. Erre 

tekintettel a megállapodások, értesítések, nyilatkozatok, kiegészítések, 
módosítások csak annyiban hatályosak, amennyiben azokat a Szerzıdı Felek 
írásban teszik meg. Közlés módja: ajánlott tértivevényes levélben, illetve – különös 
tekintettel a módosításokra – a közösen szerkesztett és aláírt okiratban.  

 
3. A Szerzıdı Felek  nevében nyilatkozattételre az alábbi személyek jogosultak: 
 

3.1. Önkormányzat nevében: 
Neve:    Rédai János, polgármester  
Postacíme:   5412 Kuncsorba Dózsa Gy út 26. 
Telefon, fax:  06-20/221-5482 
 
3.2. a Közszolgáltató  nevében: 
Neve:    Nardai Dániel, intézményvezet ı 
Postacíme:   5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 175. 
Telefon, fax:  06-56/556-018 
 
A késıbbiek során az Önkormányzat részérıl a mindenkori polgármester, a 
Közszolgáltató részérıl a mindenkori Intézményvezet ı. 

 
4. A szerzıdés hatálya alatt, és a megszőnését követıen is mindkét fél köteles 

titokként kezelni az általa megszerzett üzleti információkat, és azokat csak 
annyiban hozhatják nyilvánosságra, amennyiben az a szerzıdésben foglalt feladat 
megvalósításához nélkülözhetetlen, illetve amennyiben ahhoz a másik Szerzıdı 
Fél hozzájárult. 

 
5. A Szerzıdı Felek  a közöttük felmerülı vitás kérdéseket elsısorban egyeztetéssel 

próbálják eldönteni. Az egyeztetı tárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen 
szerzıdéssel összefüggı jogvitáik esetére a Szerzıdı Felek  alávetik magukat a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 

 
6. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 

Hgt. és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit 
kell megfelelıen alkalmazni. 

 
A Szerzıdı Felek  a fenti szerzıdést elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint 
akaratukkal mindenben egyezıt 2 egyezı példányban jóváhagyólag aláírták. 
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Kuncsorba, 2014. ……………………. 
 
 
 ……………………………………….. ……………………………………… 
 Kuncsorba Község Önkormányzata Fegyvernek Városüze meltetési 
  és Fejlesztési Intézmény 
 

Jóváhagyta: 
 

……………………………. 
Tatár László 
polgármester 

 
Szerzıdés mellékletei: 

1.sz. melléklet: Közszolgáltató érvényes hulladékkezelési engedély másolata 
(ikt.sz.: 7349-11/2011.), hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély 
másolata (iktatószám: 14/4345-11/2013.), hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
minısítı okirat másolata (okirat sorszáma: A-071/2013., ügyiratszám: 5667-
5/2013.) 
2. sz. melléklet: szolgáltatási díjak 
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1. sz. melléklet 

Közszolgáltató érvényes hulladékkezelési engedély m ásolata (ikt.sz.: 7349-
11/2011.),  

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély máso lata (iktatószám: 
14/4345-11/2013.), 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási min ısítı okirat másolata (okirat 
sorszáma: A-071/2013., ügyiratszám: 5667-5/2013.) 
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2. sz. melléklet 

Nettó szolgáltatási díjak (begy őjtés-szállítás vonatkozásában) 
 
Érvényes: 2014. január 01 - tıl visszavonásig 
 
Beszállítható (ártalmatlanításra adható) maximális mennyiség: 140 tonna  
 
Lakosság    
Nettó összegek/ürítés 120 l 120 l zsák 
Díj  283 Ft/hét 3685 Ft/félév 
Kötelezıen alkalmazott díj 
(lakosságnak számlázott nettó 
díj) 255 Ft/hét 3318 Ft/félév 

   
Önkormányzati nettó 
hozzájárulási igény 878.994 Ft/12 hó  
    
Közület    
Nettó összegek/ürítés 120 l 1100 l  
Szerzıdött díj Ft/hét 294,88 Ft/hét 2084 Ft/hét  
 
 
Kimutatás 1100 l-es edényzet (temet ı) :  
Megrendelés alapján ürítési és lerakási díj/hét (nettó): 2000 Ft/alkalom 
ÁFA (27%):        540 Ft/alkalom 
Bruttó Közszolgáltatói ár:     2540 Ft/alkalom 
 
 
A Közszolgáltató az Önkormányzat által megadott 240 db lakott ingatlan 
vonatkozásában végzi a közszolgáltatást ill. számlázza ki a IV fejezet 2 pontjának 
megfelelıen. 
 
 
Az önkormányzati nettó hozzájárulás összegét a Közszolgáltató a számlakibocsátás 
ütemével azonos idıpontban (kéthavonta) számlázza. 
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III. Napirend:  
Elıterjesztés pályázat benyújtására a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 
ellátásának kompenzációjára  
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a testület részére. 
 
Rédai János: Pályázatot lehet benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a 
hulladékszállítás kompenzációjára, abban az esetben, ha az önkormányzat támogatási igénye 
meghaladja az 1 millió Ft-ot. Esetünkben meghaladja, így ki kell használni ezt a lehetıséget. 
A pályázat benyújtásának határideje 2014. január 20. 
 
Hegedős László: Tájékoztatásul elmondja, 4 területre lehet pályázni. Ebbıl bennünket az elsı 
terület érint, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja. Eszközre, 
beszerzésre, technológiai bıvítésre, propaganda anyagra fölöslegesen pályáznánk.  
 
Rédai János: szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 3 képviselı 3 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza. 
 
3/2014. (I. 9.) önkormányzati határozat  
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásának kompenzációjára 
pályázat benyújtásáról 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatási 
igényt nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati kiírás alapján 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációjának 
finanszírozására.  
 
Határidı:  2014. január 20. 
Felelıs: Rédai János polgármester 
 
Errıl értesülnek: 
Rédai János polgármester      helyben 
Képviselı-testület tagjai     helyben 
Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal 
Irattár 

 
 
 
Rédai János: megköszöni a megjelenést, az ülést 9 óra 30 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
/: Rédai János :/       /: Hegedős László :/ 
   polgármester         jegyzı 


