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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 04-én – szerda –
13 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői irodájában
megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Béres Barnabás
Fábián Béla

polgármester
alpolgármester

Karácsony Gyula Imre

képviselő

Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Oláh Lajos Istvánné

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Nagy János képviselő és Varga László képviselő
Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket,
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 3 fő
jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a települési hulladékkal
közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadásáról

kapcsolatos

hulladékgazdálkodási

4. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 11/2013. (VIII. 01.)
önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási
szerződésről
6. Előterjesztés Allianz Biztosító biztosítási ajánlata elfogadásáról
7. Különfélék
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3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadásáról

hulladékgazdálkodási

4. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 11/2013. (VIII.
01.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási
szerződésről
6. Előterjesztés Allianz Biztosító biztosítási ajánlata elfogadásáról
7. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést érintő eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2013. december 04.
3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
66/2013. (XII. 04.) TKt. határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
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települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2013. december 04.

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt. A pénzügyi helyzetük nem változott. A rendszeres havi segélyeket kiutalták, kifizetetlen
közüzemi számlák vannak.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2013. december 04.
3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
67/2013. (XII. 04.) Tkt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2013. december 04.

3. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadásáról

hulladékgazdálkodási

Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt.
Karácsony Gyula Imre ügyrendi bizottság tag: Az ügyrendi bizottság megtárgyalta a
napirendet és elfogadásra javasolja a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet „A” változatát.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztésben foglaltakkal, elfogadják-e a
települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet „A”
változatát.
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3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-ában és 88. § (4) bekezdés a) 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:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
(1)
Told Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez a települési hulladék
rendszeres átvételére, gyűjtésére, szállítására, tárolására, előkezelésére, hasznosítására,
kezelésére, ártalmatlanítására, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi
közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2)
A 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 rendelet területi hatálya Told (továbbiakban: település) közigazgatási területére
terjed ki.
(2)
A rendelet személyi hatálya a település közigazgatási területén lévő ingatlan
használójára (tulajdonos, vagyonkezelő, birtokos, társasház és lakásszövetkezet) terjed ki.
(3) A rendelet tárgyi hatálya a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra terjed ki.
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3. §
A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Bihari
Hulladékgazdálkodási Kft. 4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 1-1. (a továbbiakban:
közszolgáltató).
4. §
Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell
alkalmazni, értelmezni.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
5. §
(1)
Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 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 közszolgáltatási díj számlázásnak és megfizetésének módja,
f) a közszolgáltatás teljesítésének feltételei,
g) a közszolgáltató kötelezettségei,
h) az önkormányzat kötelezettségei.
Az ingatlanhasználó kötelezettségei
6. §
(1)
Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán képződő települési hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, valamint a közszolgáltatónak átadni.
Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:
a)
b)
c)

a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az
elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja.
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,
a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el, annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a
település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény – és állatvilágot
ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
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(2) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
(3) 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.
(4) 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.
(5) 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.
(6) Szüneteltethető a közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlantulajdonos 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
ingatlantulajdonosnak írásban be kell jelenteni a közszolgáltatónak.
II. fejezet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező
igénybevétele
7. §
(1)
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.
(2)
A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal, időpont) a
keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a közszolgáltató köteles elkészíteni és a
polgármesternek jóváhagyásra benyújtani. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, a
hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjéről, illetve az ezekben bekövetkező
változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt – írásban
értesíteni köteles.
A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek
8. §
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(1)
Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a
közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles igénybe venni.
(2)
A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos
gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét az
önkormányzat állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság
figyelembevételével.
A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlanhasználók
(3)
családi házas beépítésű területein legalább heti egy alkalommal kötelesek a települési
hulladék elszállítását igénybe venni.
A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési nap áthelyezéséről az ingatlanhasználókat
hirdetményben köteles tájékoztatni.
(4)
A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti
időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe
venni.
(5)
A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésre
bocsátani a szolgáltatás megkezdése előtt. Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a
gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.
(6)
Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő
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, illetve jogosult megemelni a gyűjtésre
átadott gyűjtőedények számát.
(7)
Az ingatlanhasználó köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a
közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen
meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató
köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott
mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú
vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az
ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a többlet-közszolgáltatást teljesíteni. A zsákos
többlet-hulladék elszállításának esetét kivéve a többlet-közszolgáltatás tényéről és az ennek
megfelelő többletdíj alkalmazásáról a közszolgáltató az ingatlanhasználót értesíteni köteles.
(8) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag
haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó a többlet-hulladék
elszállításához szükséges nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt a közszolgáltatónál
nem rendeli meg, úgy a közszolgáltató az általa külön díjazás ellenében az ingatlanhasználó
rendelkezésére bocsátott műanyagzsákban elszállítja a gyűjtőedényzet mellé kirakott
hulladékot. A zsák térítési díja magában foglalja az elszállítás költségeit is.
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(9) A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék (zöldhulladék)
elhelyezésére a Képviselő-testület az alábbi helyet jelöli ki: Told, 80 hrsz-ú (szántó művelési
ágú, 12818 m2 nagyságú) önkormányzati terület.
(10) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött
(szelektív) hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre szállíthatja
és az ott elhelyezett gyűjtőedényekbe elhelyezheti. A hulladékgyűjtő szigetek felsorolását
jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények
elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
9. §
(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 – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni
tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és a gyalogos forgalmat és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(4) Ahol a közszolgáltató a gyűjtőedényben elhelyezett hulladék begyűjtését gépjárművel nem
biztosítja, a települési hulladék begyűjtése 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.
10. §
(1)
Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.
(2)
A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.
(3)
A közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy
általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról,
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cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján a közszolgáltató
köteles gondoskodni.
(4) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése
miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 8. § (5)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően átvette.
11. §
(1)

A települési hulladék elszállítását szolgáló eszközök:
a)
gyűjtőedény 120, 240 valamint 1100 literes méretben,
b)
a szolgáltató emblémájával jelzett zsák.

(2)

A szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhető települési hulladék súlya:
a) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 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.
(3)
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. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt,
illetve többletköltséget megtéríteni.
(4)
Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, folyékony anyagot, állati tetemet, vagy
egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző, vagy más
személyek életét és testi épségét, egészségét.
A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával,
illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések
12. §
A települési hulladék elhelyezését, előkezelését, ártalmatlanítását és hasznosítását a
közszolgáltató kizárólag az erre a célra kijelölt hulladékgazdálkodási létesítményben
végezheti (47. számú főút Berettyóújfalu-Furta közötti szakasza, 43-44. km).
13. §
Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot évi 1
alkalommal, legfeljebb 1 m3, vagy legfeljebb 200 kg mennyiségben – a 12. § -ban
meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja és ott a mindenkor érvényes,
közszolgáltató által meghatározott kedvezményes díj ellenében elhelyezheti.
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A lomhulladékra vonatkozó külön rendelkezés
14. §
(1)
A közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó háztartási
hulladék tekintetében a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató
gondoskodik évente legalább egy alkalommal.
(2)
A lomhulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását 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
15. §
(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 közszolgáltató részére – a teljesített
közszolgáltatás alapján, számla ellenében – családi ház ingatlanhasználó esetében
negyedéves, egyéb ingatlanhasználó esetében havi bontásban utólag köteles megfizetni.
(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) A közszolgáltatási díj egytényezős díjként kerül megállapításra. A díj számítási módja:
az adott időszakra eső ürítések számának és az ürítés díjának szorzata.
16. §
A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése
(1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltató köteles zártan
kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag
közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.
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(2) A közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező
közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony
megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt
kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó közszolgáltatás ellátásához szükséges
személyes adatait. A közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó
részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek
érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági,
bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.
III. fejezet
Záró rendelkezések
17. §
(1) A jelen rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 7/2007. (V. 31.) és annak módosításai a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.
(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.(30/2009)

Béres Barnabás sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént:
Told, 2013. december hó 5. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
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1. sz. melléklet
Elkülönített hulladékgyűjtő szigetek
Told
Hely (Közterület Papír (kék)
neve)
Kossuth u. 3.
1 db

Üveg (zöld)

Műanyag (sárga) Összes db/sziget

1 db

1 db

3 db
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4. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 11/2013. (VIII.
01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt.
Karácsony Gyula Imre ügyrendi bizottsági tag: Az ügyrendi bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 11/2013. (VIII. 01.)
önkormányzati rendelet módosítását.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztésben foglaltakkal, elfogadják-e a
közterület használat szabályairól és díjáról szóló 11/2013. (VIII. 01.) önkormányzati rendelet
módosítását.
3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete
a közterület használat szabályairól és díjáról
szóló
11/2013. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az egyes
törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi
LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A közterületek használatáról és rendjéről szóló 11/2013. (VIII. 1.) sz. TKt. rendelet (a
továbbiakban: R.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A közterület filmforgatás célú használata
8. §
(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás
forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatási céljára történő
közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
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(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott
képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(3) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás)
nem haladhatja meg a 150 m2 területet. A technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő
közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 50 %-át.
(4) Kizárólag stáb parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterülethasználathoz e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.
(5) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható.
Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő
témájú filmalkotások.
(6) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.
(7) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A
közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.
(8) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell
meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás
akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után
azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra
biztosítani kell.
(9) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem
tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
(10) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a
közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes
közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági
szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem
fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterülethasználati hozzájárulás nélkül használta a közterületet.”
2. §
Ez a rendelet 2013. december 6. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
Béres Barnabás sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző
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Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. december 5. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
5. Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási
szerződésről
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft-vel
kötendő települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási szerződést a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja és megbízza Béres Barnabás polgármestert a
szerződés aláírására.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
azonnal
3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
68/2013. (XII. 04.) Tkt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Hulladékgazdálkodási Kftvel kötendő települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási szerződést
a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és megbízza Béres Barnabás
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal
Melléklet a 68 /2013. (XII. 04.) Tkt határozathoz:
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés

mely létrejött egyrészről Told Község Önkormányzata (4117 Told, Kossuth u. 4., képviseli:
Béres Barnabás polgármester) mint a kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
elrendelő (továbbiakban Önkormányzat), másrészről a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.
(4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 1-1. sz., képviseli: Simon Péter ügyvezető igazgató,
KÜJ-azonosító: 101351797, KTJ-azonosító: 100727912, statisztikai számjel: 13168487-382116

113-09), mint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó (továbbiakban Közszolgáltató)
között a mai napon az alábbi feltételek mellett.
A szerződés tárgya
1. Az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót, hogy 2014. január hó 1. naptól 2023.
december hó 31. napig terjedő határozott időre Told község közigazgatási területén lássa el a
települési hulladék, ezen belül a vegyes, a szelektív és a lomhulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatokat.
Pénzügyi megállapodások
2. A Közszolgáltató e tevékenységet a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban Ht.) és végrehajtási rendeletei, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati rendelet alapján, az egyes
ingatlanok használóinak javára és költségére végzi.
3. A felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó közszolgáltatás
ellenértékét a Ht. előírásai szerint az illetékes miniszter rendeletben állapítja meg és hirdeti ki.
4. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére
– teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – családi ház ingatlanhasználó esetében
negyedévente, egyéb ingatlanhasználó esetében havonta, utólag köteles megfizetni.
A szolgáltatás szabályai
5. A felek megállapodnak abban, hogy a települési hulladék gyűjtését és elszállítását a
Közszolgáltató a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti gyakorisággal
valamennyi, az önkormányzati rendelet területi hatálya alá eső ingatlanokat érintően köteles
elvégezni.
6. A hulladék gyűjtésére csak a szabványok által előírt edényzetek használhatóak, más módon
gyűjtött hulladék elszállítására a Közszolgáltató nem köteles.
7. Amennyiben az edények tartalma veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező, tűz- és
robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet tartalmaz vagy a hulladék beszorult, befagyott, úgy
a Közszolgáltatónak jogában áll az edényeket ürítetlen állapotban hagyni.
8. Közszolgáltató köteles évente egy alkalommal ingyenesen – az önkormányzattal egyeztetett
időpontban – a lomtalanítást elvégezni.
9. A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos fenntartása érdekében
alvállalkozót vehet igénybe.
Közszolgáltató kötelezettségei
10. A Közszolgáltató kötelezettségei az alábbiak:
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- biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását, a közszolgáltatást az
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi, meghatározott rendszerben, módszerrel és
gyakorisággal,
- biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű járművet,
gépeket, eszközöket, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembereket,
- elvégzi a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztéseket és
karbantartásokat,
- biztosítja a beütemezett járatterv szerinti gyűjtést, amennyiben valamilyen rendkívüli ok
miatt az ütemezett gyűjtést nem tudja biztosítani, úgy azt a rákövetkező munkanapon minden
esetben soron kívül pótolja,
- tevékenysége során köteles a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi, munka-, balesetés tűzvédelmi szabályokat megtartani,
- a közszolgáltatás ellátása alatt köteles rendelkeznie az OHÜ minősítő okirattal, melynek
legalacsonyabb minősítési osztálya: C/I.,
- rendszeresen teljesíti a nyilvántartási rendszer működtetését és a közszolgáltatás
teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást,
- igénybe veszi a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyeket
és létesítményeket,
- a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert
működtet,
- a fogyasztói kifogások és észrevételeket a fogyasztóvédelmi törvény előírásai szerint kezeli,
- nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszert hoz létre és biztosítja a folyamatos
működtetéshez szükséges feltételeket.
Önkormányzat kötelezettségei
11. Az Önkormányzat kötelezettségei az alábbiak:
- a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára a szükséges
információkat (pl. a szállítást befolyásoló beruházások, útfelújítások, stb.) rendszeresen
biztosítja,
- amennyiben az ingatlanhasználó nem tesz eleget a Ht.-ben előírt személyes adatszolgáltatási
kötelezettségének, az Önkormányzat biztosítja a közszolgáltatással összefüggő személyes
adatokat (a természetes személy- azonosító adatokat, valamint a lakcím),
- biztosítja a kijelölt Közszolgáltató részére a kizárólagos közszolgáltatási jog gyakorlását,
- elősegíti a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek
közszolgáltatással történő összehangolását,
- elősegíti a közszolgáltatásnak a településen végzett más közszolgáltatásokkal való
összehangolását,
- meghatározza a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására,
kezelésére szolgáló helyeket és létesítményeket,
- biztosítja a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát az önkormányzati tulajdonban
lévő létesítmények vonatkozásában,
- a jelen szerződés hatálya alatt külső harmadik személlyel a jelen szerződés tárgyában
meghatározottakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést nem köt,
- a jelen szerződéssel kapcsolatos, a szolgáltatást igénybe vevőket terhelő kötelezettségeket
nyilvánosságra hozza.
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Szerződés megszűnése
12. Jelen szerződés megszűnik a határozott idő lejártával.
13. Az Önkormányzat a Ht. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Közszolgáltató pedig
a Ht. 45. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a szerződést felmondhatja.
Egyéb rendelkezések
14. Felek megállapodnak abban, hogy a jogvita esetén törekszenek annak peren kívüli
rendezésére, amelynek hiányában alávetik magukat a Berettyóújfalui Járásbíróság
kizárólagos illetékességének.
15.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a 2012. évi
CLXXXV.
tv. és Told Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelete az irányadóak,
továbbá a Magyar Szabvány és a hatályos műszaki előírások, valamint a vonatkozó hatósági
rendelkezések.
Told, 2013. ……………….
………………………………….
Önkormányzat képviseletében

………………………………..
Közszolgáltató képviseletében

6. Előterjesztés Allianz Biztosító biztosítási ajánlata elfogadásáról
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Allianz Biztosító biztosítási
ajánlatát és megbízza Béres Barnabás polgármestert a biztosítási szerződés aláírására.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
azonnal
3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
69/2013. (XII. 04.) Tkt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Allianz Biztosító
biztosítási ajánlatát és megbízza Béres Barnabás polgármestert a biztosítási szerződés
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
azonnal
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Béres Barnabás polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését
befejezettnek nyilvánította, a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
kmft.
Béres Barnabás
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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