
 Jegyzőkönyv 

Készült: 2014. február 13-án 16
30

 órai kezdettel megtartott Újszentmargita Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésén. 

Napirendi pontok: 

1. Polgármesteri jelentés 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14. ) számú rendelet módosítása 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

6. Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

7. Központi orvosi ügyelet 2013. évi beszámolója és 2014. évi költségvetése 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

8. Tűzoltóság 2014. évi költségvetése 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

9. Feladat-ellátási szerződés megkötése fogorvosi ellátásra 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

10. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt kérelme bérleti díj átütemezése tárgyában 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

11. A Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás társulási megállapodásának módosítása 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

12. Adósságkonszolidációhoz szükséges döntés 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

13. Béke Nóra kérelem 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

14. Különfélék 

 

 

 

 

 

                                              H A T Á R O Z A T O K :  

                1-15/2014.(II.13.) számú határozat 

                     R E N D E L E T E K: 

1-4/2014. (II.13.) számú rendelet 

 

 

 



Jegyzőkönyv 

Készült: 2014. február 13-án 16
30

 órai kezdettel megtartott Újszentmargita Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésén. 

 

Jelen vannak: Csetneki Csaba polgármester, Aranyosi Zoltán alpolgármester 

Bana Sándor, Dr. Nagy Vilmos, Hajdu Józsefné, Himer Gyuláné, Pál Attila 

képviselők 

Dr. Csősz Péter jegyző, Pásztor Ibolya kirendeltség vezető 

Csetneki Csaba polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 

Pál Attila tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy valamennyi képviselő eleget tett 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének. 

Csetneki Csaba polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Himer Gyuláné és Hajdu 

Józsefné képviselők személyében, jegyzőkönyvvezetőre Sztoics Ágnes személyében, melyet a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

Csetneki Csaba polgármester napirendi pontok tárgyalási sorrendjére a meghívóban foglaltak 

szerint tesz javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogad: 

1. Polgármesteri jelentés 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14. ) számú rendelet módosítása 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

6. Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

7. Központi orvosi ügyelet 2013. évi beszámolója és 2014. évi költségvetése 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

8. Tűzoltóság 2014. évi költségvetése 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

9. Feladat-ellátási szerződés megkötése fogorvosi ellátásra 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

10. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt kérelme bérleti díj átütemezése tárgyában 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

11. A Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás társulási megállapodásának módosítása 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 



12. Adósságkonszolidációhoz szükséges döntés 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

13. Béke Nóra kérelem 

 Előadó: Csetneki Csaba polgármester 

14. Különfélék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATOK 

1/2014.(II.13.) számú határozat 

polgármesteri jelentés 

2/2014.(II.13.) számú határozat 

az önkormányzat 2014. évi költségvetése 

3/2014.(II.13.) számú határozat 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló közszolgálgatási szerződés 

5/2014.(II.13.) számú határozat 

központi orvosi ügyelet 2013. évi beszámolója 

6/2014.(II.13.) számú határozat 

központi orvosi ügyelet 2014. évi költségvetése 

7/2014.(II.13.) számú határozat 

tűzoltóság 2014. évi költségvetése 

8/2014.(II.13.) számú határozat 

feladat-ellátási szerződés megkötése fogorvosi ellátásra 

9/2014.(II.13.) számú határozat 

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. kérelme bérleti díj átütemezése  

10/2014.(II.13.) számú határozat 

A Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás társulási megállapodásának módosítása 

11/2014.(II.13.) számú határozat 

Adósságkonszolidációhoz szükséges döntés 

12/2014.(II.13.) számú határozat 

Béke Nóra kérelem 

13/2014.(II.13.) számú határozat 

Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján benyújtandó pályázat 

14/2014.(II.13.) számú határozat 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló közös megállapodás módosítása 

15/2014.(II.13.) számú határozat 

részvétel a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében 

 

 

 

 

 



RENDELETEK 

1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

3/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

4/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet 

a nem közművel összegyűjtött  háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.) Polgármesteri Jelentés 

Csetneki Csaba polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt időszakban több, neves 

előadó látogatott el településünkre. (Dr. Vekerdy Tamás professzor úr, Sándor Anikó író) 2014. január 25-án 

pedig a nemrég Prima Primissima díjban részesített Pál Feri atya érkezett a településünkre. 

Csetneki Csaba polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a korábban már benyújtott Leader 

buszváró pályázatunk támogatásban részesült. A kivitelező kiválasztásához szükséges eljárást megindítottuk, 

a végső döntést természetesen a Képviselő-testület fogja meghozni. A kivitelezés kezdésének tervezett ideje 

2014. március eleje. 

Csetneki Csaba polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy idén is megrendezésre kerül település 

szinten a Böllértalálkozó március 8-án. 

Csetneki Csaba polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a végéhez ért a Gondozási Központ 

műszaki átadása. Nemsokára el tudjuk majd indítani a használatbavételi eljárást, és reményeink szerint az 

átadási ünnepségre májusban kerül sor, az időseknek pedig júniusban fogjuk tudni átadni a megszépült 

épületet. 

Csetneki Csaba polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ebben az évben a településen működő 

civil szervezetek bevonásával CIVIL-NAPOT szervezünk, ahol lehetőséget biztosítunk a szervezeteknek a 

bemutatkozásra. Nagyon sok civil szervezet működik sikeresen a településünkön, akikre méltán büszkék 

lehetünk. 

Csetneki Csaba polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Derogációs vizes pályázatunk 

támogatásban részesült, melyet a Képviselő-testület már korábban többször tárgyalt. A kivitelező 

kiválasztásához szükséges eljárást megindítottuk, a végső döntést természetesen a Képviselő-testület fogja 

meghozni. A kivitelezés kezdésének tervezett ideje 2014. április eleje. 

Csetneki Csaba polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az orvosi rendelő beruházásához 

szükséges költözések megtörténtek, a kivitelezői munkálatok elkezdődtek időben. A beruházás befejezése 

várhatóan 2014. május-június. Az átadásra valószínűleg 2014. július 12-én kerül majd sor. 

Csetneki Csaba polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az óvoda bővítése is elkezdődött 

időben. A beruházás befejezése várhatóan 2014. június-július. Az átadásra valószínűleg a tanévnyitó 

ünnepség keretén belül kerül majd sor. 

Csetneki Csaba polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2014-2020 időszakra vonatkozó 

Tisza-Tó fejlesztési stratégiában igyekszünk aktívan részt venni, keressük a fejlesztési lehetőségeket az 

előttünk álló tervezési időszakban. 

Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Csetneki Csaba polgármester szavazásra teszi fel a 

polgármesteri jelentést, mely alapján a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a következő határozatát: 

 

 

 

 



1/2014. (II.13.) számú határozat 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri 

jelentést elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csetneki Csaba polgármester 

 

 

2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) számú rendelet 

módosítása 

Csetneki Csaba polgármester elmondja, hogy Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-

testülete által a 2/2013. (II.14.) számon elfogadott, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

szóló rendelet módosítása vált szükségessé az év során bekövetkező változások miatt. 

A módosítást a központi költségvetésből érkező pótelőirányzatok indokolták. 

A változásokat a rendelet mellékletei részletezik, mely értelmében a költségvetés bevételi főösszege 

635.493 E Ft, kiadási főösszege 676.695 E Ft, a finanszírozási bevételek összege:  41.202 E Ft. 

Csetneki Csaba polgármester kéri a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést a fentiek szerint 

megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 

Az előterjesztés ismertetése után Csetneki Csaba polgármester felkéri Himer Gyuláné Szociális és 

Oktatási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság döntését. 

Himer Gyuláné a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság megtárgyalta és 

elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

Pál Attila a Gazdasági-, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a 

bizottság megtárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra javasolja. 

Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Csetneki Csaba polgármester szavazásra teszi fel az 

előterjesztést. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

a következő rendeletét: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2014. (II.13.) 

önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. §-ban és  az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint 

módosítja a 2/2013. (II.14.) számú rendeletét (a továbbiakban rendelet). 

  

 

1 § 

A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: 

635.493 E Ft Költségvetési bevétellel 

676.695 E Ft Költségvetési kiadással 

  41.202 E Ft Költségvetési egyenleggel 

állapítja meg.„ 

 

2.§ 

 

 

A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a 1/A-1/E számú mellékletei 

helyébe e rendelet 1/A-1/E számú mellékletei, a 2.-3. számú mellékletei helyébe e rendelet 2.-3. 

számú melléklete, 5-7. számú mellékletei helyébe e rendelet 4-6. számú mellékletei, a 11. számú 

melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. 

 

4. § 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

          Csetneki Csaba sk.                                           Dr. Csősz Péter 

 polgármester        jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése 

Csetneki Csaba polgármester elmondja, hogy Újszentmargita Község Önkormányzat 2014. évi 

költségvetése a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 

(a továbbiakban költségvetési törvény), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 

végrehajtására vonatkozó 368/2011 (XII.31.) számú Korm. rendelet előírásai, illetve a 127/2013 

(XI. 21.) számú határozattal elfogadott 2014. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott elvek 

alapján készült. 

Továbbá elmondja Csetneki Csaba polgármester, hogy a tervezés alapvető célkitűzése az 

önkormányzati és intézményi működőképesség fenntartása. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a 

központi költségvetési kapcsolatokból származó források és a saját bevételek reális számbavétele. 

A költségvetés elkészítése során tehát figyelembe kellett vennünk: 

 a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényt és a 

rendelkezésre bocsátott egyéb központi információkat 

 az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit, a megkezdett fejlesztések 2014. évre áthúzódó 

hatását 

 az önkormányzat döntéseit, kötelezettségvállalásait 

 a 2014. évre – a költségvetési koncepcióban -  megfogalmazott irányelveket 

 a helyben képződő bevételeket és az ismert kötelezettségeket 

 az intézményekkel folytatott egyeztető tárgyalásokat 

 a korábbi teljesítési mutatókat 

E folyamatok és gazdasági tényezők figyelembevételével készült el a 2014. évi helyi önkormányzati 

költségvetési rendelet-tervezet. 

Csetneki Csaba polgármester tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet hatálya 

kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, azaz: 

- Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

- Fehér Liliom Gondozási Központ 

- Újszentmargita Község Önkormányzata szakfeladaton ellátott tevékenységeire. 

Az önkormányzat kiadásai 735.368 ezer Ft-ban, bevételei 722.487 ezer Ft-ban, a finanszírozási 

kiadások 9.046 ezer Ft-ban, a finanszírozási bevételek 21.927 ezer Ft-ban kerültek előterjesztésre. 

Ezt követően Csetneki Csaba polgármester összefoglalja az előzetesen kiküldött előterjesztést. 

Az előterjesztés ismertetése után Csetneki Csaba polgármester felkéri Himer Gyuláné Szociális és 

Oktatási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját a 2014. évi költségvetésre 

vonatkozóan. 

Himer Gyuláné a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság megtárgyalta és 



elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

A Szociális és Oktatási Bizottság véleményét követően Csetneki Csaba polgármester felkéri Pál 

Attila a Gazdasági-, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 

Bizottság álláspontját. 

Pál Attila Gazdasági-, Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy az 

előzetesen kiküldött előterjesztés teljes mértékben figyelembe vett minden külső és belső tényezőt, 

minden ide vonatkozó jogszabályt. Saját és a Bizottság véleménye szerint is teljes mértékben 

alkalmazkodik a 2014. évi költségvetési koncepcióhoz. 

Legvégül elmondja Pál Attila bizottsági elnök, hogy a Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 

javasolja az előterjesztést. 

Hozzászólások: 

Aranyosi Zoltán alpolgármester elmondja, hogy Újszentmargita Község Önkormányzat 

alapfilozófiája, hogy a kötelezően ellátandó és vállalt feladatokat megterhelés nélkül sikerüljön 

ellátni. Az utóbbi időszak pedig teljesen erről árulkodik, hiszen olyan fejlesztések mentek végbe a 

településen mely akár az életszínvonalban, akár a munkavégzésben, akár a tudás tapasztalatban 

pozitív és nagymértékű előremozdulást jelent. 

Továbbá Aranyosi Zoltán alpolgármester egy gondolat erejéig kitér az adópolitikára. Véleménye 

szerint még ma is azért lehetséges az adósemlegesség Újszentmargita Község közigazgatási 

területén, mert az Önkormányzatnak ésszerű és racionális gazdálkodása van. 

Mivel más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, Csetneki Csaba polgármester szavazásra teszi 

fel az előterjesztést. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő 

határozatát: 

2/2014.(II. 13.) számú határozat: 

Újszentmargita Község Önkormányzata a határozat mellékletében foglaltak 

szerint fogadja el Újszentmargita Község Önkormányzata saját bevételeinek, 

valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegét. 

Felelős: Csetneki Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 



1. sz. melléklet 

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása  

       

       

       

Megnevezés Ssz. 2014 2015 2016 2017 

Helyi adók 1 17594 17500 18000 18000 

Osztalékok, koncessziós díjak 2         

Díjak, pótlékok, bírságok 3 150 200 200 200 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 

vagyonhasznosításból származó bevétel 4         

Részvények, részesedések értékesítése 5         

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek 6         

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7         

Saját bevételek (01+…+07) 8 17744 17700 18200 18200 

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a 9 8872 8850 9100 9100 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 

(11+…+17) 10 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11         

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12         

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13         

Adott váltó 14         

Pénzügyi lízing 15         

Halasztott fizetés 16         

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17         

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség3 (19+…+25) 18 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19         

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20         

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21         

Adott váltó 22         

Pénzügyi lízing 23         

Halasztott fizetés 24         

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25         

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 27 8872 8850 9100 9100 

 

 

 

 

 

 

 



Mivel más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Csetneki Csaba polgármester szavazásra teszi 

fel a rendelet-tervezet elfogadását. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a következő rendeletét: 

 

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2014. (II.13. ) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről 

szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva –, továbbá figyelembe véve a 

Gazdasági, pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét a 2014. évi 

költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 

A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az 

önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

2. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: 

722.487 E Ft 

21.927 E Ft 

Költségvetési bevétellel 

Finanszírozási bevétellel 

735.368 E Ft 

9.046 E Ft 

Költségvetési kiadással 

Finanszírozási kiadással 

 

állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete, a 

finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a 

képviselő-testület. 

(3) Az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait a rendelet 1/a – 1/c mellékletei alapján 

határozza meg a képviselő-testület. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezi. 

(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, 

állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi. 

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) 

költségvetési maradványának igénybevételét 21.927 E Ft összegű igénybe vételét rendeli el. 



A költségvetés részletezése 

3. § 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint 

állapítja meg: 

(1)  Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, illetve az adósságot keletkeztető 

ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi. 

(2)  Az önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásait és felújítási céljait az 5. melléklet részletezi. 

(3)  Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton 

kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) Az önkormányzat a kiadások között 1.584 E Ft általános tartalékot állapít meg.
  

A tartalékkal 

való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

4. § 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni 

a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 

 (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri 

az éves  eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy 

hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél 

önkormányzati biztost jelöl ki. 

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 

polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület 

gyakorolja. 

(6) A polgármester jogosult a költségvetési előirányzaton belül 5 millió forintot nem meghaladó 

szerződések megkötésére. 

Az előirányzatok módosítása 

5. § 

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 

 

 (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza. 

Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 

fenntartja magának. 

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, 

a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-

módosítási jogkör 2014. december 31-ig gyakorolható. 



(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a 

kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. 

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-

módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – 

negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 

december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a 

hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés 

kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési 

rendelet módosítását. 

6. § A gazdálkodás szabályai 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az 

intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi 

juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival 

rendelkeznek. 

(3) Az önkormányzat költségvetési szerve feladatai ellátásáról, munkafolyamatai 

megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos 

felhasználását. 

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul 

meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében 

a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti Újszentmargita Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének az átmeneti gazdálkodás 2014. évi szabályairól szóló 22/2013.(XII.17.) 

számú rendelete. 

 

 

Csetneki Csaba 

polgármester 

Dr Csősz Péter 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 



4.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 

Csetneki Csaba polgármester elmondja, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kapcsán az elmúlt 

időszakban számos új központi jogszabály került kiadásra: 

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

- a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszol-

gáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. 

törvény 

- a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 

szóló 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet. 

A jogszabályi változás alapján, illetve a Kormányhivatal szóbeli jelzése miatt is szükségessé vált a 

helyi hulladékgazdálkodással, hulladékkezeléssel összefüggő önkormányzati rendelet teljes körű 

felülvizsgálata. 

Csetneki Csaba polgármester kéri a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

Csetneki Csaba polgármester felkéri Pál Attila Gazdasági Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 

Pál Attila elnök elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra 

javasolja. 

Csetneki Csaba polgármester felkéri a Szociális és Oktatási Bizottság elnökét, ismertesse a 

bizottság álláspontját. 

Himer Gyuláné bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a rendelet megalkotását elfogadásra 

javasolja. 

Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Csetneki Csaba polgármester szavazásra teszi fel a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést. A 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő 

rendeletét: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete 

 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében foglalt hatáskörében, továbbá a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§ 

(1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  valamint a 

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

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével  a települési hulladékhoz kapcsolódó 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyában a következőket rendeli el. 

 

A rendelet célja 

1. § 

 

a) Újszentmargita község lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének 

megóvása, a települési szilárd hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

feladatok helyi szabályozása. 

b) Újszentmargita község környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, 

szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének 

csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a szelektív hulladékgyűjtés a 

lakosság minél szélesebb körében történő alkalmazása, a hulladék környezetkímélő 

ártalmatlanítása. 

 

A rendelet tárgyi hatálya 

2. § 

 

(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra. 

Nem terjed ki a veszélyes hulladékkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

gyűjtésével és ártalmatlanításával kapcsolatos feladatokra. 

 

 

Értelmező rendelkezések 

3. § 

 

Az e rendeletben használt fogalmakat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ht.) és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni, értelmezni. 

 

A közszolgáltatást végző közszolgáltató megnevezése 

4. § 

 

(1) Újszentmargita Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a település 

közigazgatási területén a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, szállítására, illetve kijelölt 

hulladékkezelőben történő ártalommentes elhelyezésére irányuló hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatást tart fent. 

 

(2) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat az Önkormányzat közszolgáltató 

útján látja el. 



 

(3) A közszolgáltatást az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint 

a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.; a 

továbbiakban: Közszolgáltató) végzi. (A cég közszolgáltatói engedélyének száma: 14/5630-

10/2013., OHÜ minősítő okirat sorszáma: A-064/2013.) 

 

(4) A települési hulladék kezelésére a Hajdúböszörmény, Czégény út 01329/4 hrsz. alatti 

Hajdúböszörményi Regionális Hulladékkezelő Telep szolgál. 

 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszony létrejötte 

 

5.§ 

 

 (1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére 

vonatkozó szerződéses jogviszony kezdő időpontjának azt a napot kell tekinteni, amelyen az 

ingatlantulajdonos, birtokos, vagyonkezelő vagy használó (továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) a 

közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. 

 

(2) Ha jogszabály, jogerős bírósági, vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik, az (1) 

bekezdés szerinti kezdő időpont: 

a) tulajdonos esetében a tulajdonjog jogerős ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének napja; 

b) birtokos esetében az ingatlan birtokbavételének napja; 

c) vagyonkezelő esetében a vagyonkezelői szerződés szerinti birtokbavétel napja; 

       d) használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja. 

 

(3) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a 

közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés foglalja magában, mely tartalmi elmei az alábbiak: 

(a) a felek megnevezése és azonosító adatai, 

(b) a közszolgáltatás igénybevételének első napja, 

(c) a teljesítés helye, 

(d) a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint, 

(e) az ürítés gyakorisága és az ürítés ideje napok szerint, 

(g) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, 

(h) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 

(i a szerződés módosításának, felmondásának feltételei, 

(j) az irányadó jogszabályok meghatározása. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módjai és feltételei 

 

6.§ 

 

(1) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak 

szerint – a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – a 

közszolgáltatás igénybevételére kötelezettől, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól a 

Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben: 

a) a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása; 

b) ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, 

lomtalanítás körébe vont települési hulladék évente kétszeri – a Közszolgáltató által meghatározott 

időpontban és helyen – történő begyűjtése és elszállítása; 

c) a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és 

elszállítása; 



d) az  a) és b) pontban részletezett hulladékszállítás bármilyen okból történő elmaradása esetén 

annak 48 órán belüli pótlása. 

 

(2) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált ingatlanhasználót a Közszolgáltató 

köteles a közszolgáltatás lényeges feltételeiről tájékoztatni. Tájékoztatási kötelezettségének a 

Közszolgáltató eleget tehet a cég honlapján (www.hhgkft.hu) történő közléssel is. Amennyiben a 

közszolgáltatás rendszerében lényeges változás következik be (a hulladékszállítás rendje módosul, 

az ingatlanhasználó jogai kötelezettségei módosulnak, stb.) a Közszolgáltató bizonyítható módon 

írásban vagy felhívás közzététele útján köteles tájékoztatni az ingatlanhasználókat. 

 

(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az 

ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiség figyelembe vételével a Közszolgáltató az 

Önkormányzattal egyeztetve határozza meg és arról az ingatlanhasználót a (2) bekezdés szerint 

értesíti. 

 

(4) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a 

rendezvény szervezője köteles gondoskodni a Közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján. 

 

A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogai és 

kötelezettségei 

7.§ 

 

(1) Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó 

hatályos jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek 

megfelelően köteles ellátni. 

 

(2) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint 

köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének. 

 

(3) A települési hulladékot a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben kijelölt 

hulladékkezelő telepen köteles ártalommentesen elhelyezni, és a hulladékkezelő üzemeltetőjének a 

hulladék eredetére vonatkozó adatokat megadni. 

 

(4) A Közszolgáltató által rendszerbe állított gyűjtőedények űrtartalma: 

a) 110 literes gyűjtőedény 

b) 120 literes gyűjtőedény 

c) 240 literes gyűjtőedény 

d) 1100 literes gyűjtőedény 

 

(5) Amennyiben az ingatlanhasználó nem rendelkezik szabványméretű gyűjtőedényzettel, a 

gyűjtőedényt a Közszolgáltatótól megvásárolhatja. 

 

(6) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 

végezni. 

 

(7) A gyűjtőedényben okozott kárt a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a 

károkozás neki felróható okból következett be. A Közszolgáltató köteles az ebből eredő 

karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a károkozás 

nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve 

cseréje az ingatlanhasználót terheli. 

 

(8) A Közszolgáltató az általa forgalmazott gyűjtőedény karbantartásához térítés ellenében fedelet 



és kereket biztosít. 

 

Az ingatlanhasználó háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 

igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

8.§ 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a háztartási 

hulladék vonatkozásában hetente egy alkalommal – a Közszolgáltató által megjelölt időpontban - 

igénybe venni. 

 

(2) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatás 

igénybevételének kötelezettsége alól nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a 

szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe. 

 

(3) Az ingatlanhasználó kötelezettsége, hogy az ingatlanon keletkező települési hulladékot - 

különös tekintettel a hatékony hasznosításra, feldolgozásra, illetve a környezetbarát 

ártalmatlanításra – az elszállításra való átvételig az ingatlanán gyűjtse, illetve azt megfelelő 

gyűjtőedényben tárolja. 

 

(4) Az ingatlanhasználó a háztartási hulladék gyűjtésére, ill. elszállítására a Közszolgáltató által 

rendszeresített érvényes szabvány szerinti gyűjtőedények valamelyikét köteles igénybe venni és 

kizárólag azt használni, ide értve a Közszolgáltató által térítés ellenében biztosított 110 literes 

gyűjtőzsákot is, mely gyűjtőzsák nem helyettesíti a rendszeresített gyűjtőedényt. A gyűjtőzsák a 

gyűjtőedénnyel rendelkező ingatlanhasználó esetén a többlethulladék gyűjtésére, elszállíttatására 

jogosít. 

 

(5)  Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató 

által megjelölt időben, közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre 

alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett fedeles gyűjtőedény fedelének - a közterület 

szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lenni. A gyűjtőedény (konténer) 

nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset 

vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó közérzetének a megzavarásával. 

 

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

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

emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a 

gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. 

 

(7)  Nem szabad a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan anyagot 

elhelyezni települési hulladékként, amely veszélyezteti a gyűjtéssel és szállítással foglalkozók vagy 

mások életét, testi épségét vagy egészségét. 

 

(8) Nem szabad a gyűjtés és a szállítás céljából a közterületre kihelyezett gyűjtőedényt oly módon 

rögzíteni, amely az edény ürítését lehetetlenné teszi vagy megnehezíti, illetve a gyalogos és 

gépjármű forgalmat veszélyezteti. 

 

(9) A gyűjtőedényt a gyűjtési és szállítási napokon lehet kihelyezni közterületre. 

 

(10)   A rendszeresített gyűjtőedények beszerzése, rendeltetésszerű használata, tisztítása, 

fertőtlenítése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelessége. 

 

(11) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás 



igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt keletkezését követő 15 napon belül írásban 

vagy személyesen bejelenteni a közszolgáltatónak. 

 

(12)  Azon ingatlanhasználóknak, akiknek ingatlanán valamilyen oknál fogva megnövekszik a 

háztartási hulladék mennyisége, de annak eseti jellege vagy mennyisége nem teszi szükségessé 

újabb gyűjtőedény beszerzését, kiegészítésként a Közszolgáltató 110 literes szabványosított, a 

Közszolgáltató logójával ellátott műanyagzsákot biztosít. A zsák ára magában foglalja az előállítás 

költsége mellett a zsákban kihelyezett hulladék gyűjtési, szállítási és lerakóhelyen történő 

ártalmatlanítási díját is. A zsák a gyűjtőedénnyel együtt helyezhető ki elszállítás céljából. 

 

(13) A kihelyezett gyűjtőedényből még a használható dolgokat kiválogatni (guberálni) is tilos. 

 

 

A háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok 

9.§ 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán folytatott - ipari, 

kereskedelmi, szolgáltató és egyéb - gazdasági tevékenység során létrejövő, a háztartási 

hulladékhoz hasonló szilárd hulladék keletkezésének a tényét, a keletkezett hulladék minőségét és 

mennyiségét. A Közszolgáltató a bejelentésben foglaltakat, a bejelentést követő két munkanapon 

belül, köteles rögzíteni nyilvántartásában. 

 

(2) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán háztartási hulladék keletkezik, de az ingatlana 

egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy 

fióktelepéül is szolgál, köteles a háztartási hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon 

folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló szilárd 

hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. A közszolgáltatást a háztartási hulladékra és a gazdasági 

tevékenység során keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékra külön-külön 

közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés értelmében kell igénybe venni. 

 

(3)  Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék mellett 

képződő, elkülönítetten gyűjtött települési hulladék és egyéb hulladék kezeléséről a Ht. 31.§ (2) 

bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik. 

 

 

Háztartási hulladék elkülönített gyűjtése 

10.§ 

 

(1) A továbbhasznosításra alkalmas hulladék gyűjtésére a Közszolgáltató a szelektív 

hulladékgyűjtési rendszert az Önkormányzattal együttműködve folyamatosan építi ki a község 

közigazgatási területén. 

 

(2) Alkalmazott szelektív hulladékgyűjtési mód: hulladékgyűjtő szigeteken végzett szelektív 

gyűjtés. 

 

(3) A hulladékgyűjtő szigeteken műanyag, papír és üveg elkülönített gyűjtésére van lehetőség. A 

szigeteken lévő edényzeteket a Közszolgáltató heti rendszerességgel üríti. 

 

 

 

 

 



Lomtalanítás 

11.§ 

 

(1) A nagyobb méretű darabos háztartási hulladék - amely a rendszeresített gyűjtőedényben mérete 

vagy minősége miatt nem helyezhető el – illetve a karácsonyfa elszállításáról gyűjtéséről, 

szállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a Közszolgáltató évente két alkalommal 

térítésmentesen gondoskodik. 

 

(2)  A lomtalanítás időpontját a Közszolgáltató a lomtalanítás kitűzött időpontja előtt legalább 8 

nappal korábban hirdetményben, illetve internetes honlapján teszi közzé. 

 

(3) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki 

a. építési és bontási hulladék; 

b. gumiabroncs hulladék; 

c. gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű; 

d. az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék; 

e. veszélyes hulladék; 

f. háztartásokban keletkező vegyes kommunális hulladék; 

g. elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék; 

h. elektronikai hulladék; 

i. zöldhulladék, nyesedék. 

. 

Hulladékszállítás rendje 

12.§ 

 

(1) A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza 

meg.  A Közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatározott kötelező gyakoriság 

mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont változik, arról a 

Közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie. 

 

(2) A települési hulladékszállítás gyakorisága a község közigazgatási területén - belterületen és 

külterületen egyaránt - hetente egyszer történik. 

 

(3) A heti több alkalommal történő elszállításról a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval külön 

szerződést köthet. 

 

 

A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

teljesítésének a megtagadása 

13.§ 

 

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, 

ha 

a. az nem az 5.§ (3) bekezdése szerinti szerződésben rögzített gyűjtőedényben, illetve a 8.§ 

(12) bekezdése szerinti kiegészítő műanyagzsákban kerül átadásra, 

b. a gyűjtőedény az alkalmazott gépi ürítési módszerrel - az ingatlanhasználónak felróható 

okból - nem üríthető, 

c. a gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást 

végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésében 

kárt okozhat, vagy hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet, 

d. érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, 

veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem 



szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető el, illetve nem minősül települési hulladéknak, 

e. izzásban lévő salakot vagy földet helyeznek el a gyűjtőedényben, 

f.  a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okozhat. 

g. meghaladja a 25 kg-ot 

 

(2)  Az (1) bekezdésben említett esetekben a Közszolgáltató az ingatlanhasználót szóban vagy 

írásban haladéktalanul értesíti a települési hulladék elszállítása megtagadásának okáról. Az 

ingatlanhasználó a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni, vagy megszüntetéséről 

gondoskodni. 

 

A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

szüneteltetése 

14.§ 

 

(1)    Szüneteltethető a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon a 

lakatlan ingatlanokon, ideértve az időlegesen használt ingatlanokat is, amelyekben legalább 90 

napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon települési hulladék nem keletkezik. Az ingatlan 

lakatlanságát az Okmányiroda vagy a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal által kiadott 

igazolással kell alátámasztani, mely szerint az ingatlanon bejelentett lakcímmel rendelkező lakos 

nincsen.   

 

(2) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlanhasználó a 

szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak. 

 

(3)   Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételében változás következik be, az 

ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni. 

 

 

A közszolgáltatási díjfizetés 

15.§ 

 

(1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért 

az ingatlanhasználó a Közszolgáltató részére közvetlenül vagy a Közszolgáltató által megbízott 

díjbeszedő útján közszolgáltatási díjat köteles fizetni. 

 

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az ingatlanhasználó, ha a települési 

hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a 

közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést 

igazolja. Az ingatlanhasználó – a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás kötelező igénybevételének 14.§ szerinti szünetelésének kivételével – akkor is 

köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató bizonyítani tudja, hogy felajánlotta az 

ingatlanhasználónak a szolgáltatás nyújtását vagy a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt. 

 

(3)  Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltás bejelentése 

hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlanhasználó köteles fizetni. 

 

(4)   Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek 

során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 14.§ (1) bekezdése alapján 

szünetelt. 

 

(5)   A fizetendő közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató vagy az általa megbízott díjbeszedő által 

összeállított számla kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell 



kiegyenlíteni. A számla átadása történhet megbízott útján, személyesen vagy postai úton. 

 

(6) Ha az ingatlanhasználó a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás igénybevételéért jogszerűen megállapított és kiszámlázott díjat nem fizeti meg és 

díjhátraléka keletkezik, akkor a Közszolgáltató a 30 napon belül küldött fizetési felszólításért 

jogosult az adminisztrációs díjat kiszámlázni ingatlanhasználó részére. Ha a számla kiegyenlítésére 

a felszólítás dátumát követően került sor, a befizetett összeg először az adminisztrációs díjjal 

szemben kerül elszámolásra, a fennmaradó összeggel pedig a közszolgáltatási díjhátralékot 

csökkenti a Közszolgáltató. 

 

Hulladékszállítási díjkedvezmény 

16.§ 

 

(1) A település valamennyi háztartásában az ott élő ingatlanhasználó – ide nem értve a 

gazdálkodó szervezeteket -  a közszolgáltatási díjból 60% kedvezményben részesül. 

(2)  A díjkedvezmény  összegét az Önkormányzat közvetlenül a Közszolgáltató részére utalja át. 

 

 

A közszolgáltatással összefüggő adatok kezelése 

17.§ 

 

(1) A jegyző minden év március 15-éig átadja a Közszolgáltató részére a település 

ingatlanhasználóinak adatait (a közszolgáltatást igénybevevők családi és utónevét, születési családi 

és utónevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét). 

 

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatást igénybevevők adatait köteles zártan kezelni a magasabb 

szintű jogszabályok rendelkezései szerint és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói 

tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel. 

 

(3) A Közszolgáltató kizárólag a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló 

jogviszony időtartama, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt 

iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználók 

Ht-ben meghatározott és a 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 

szakaszban meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából 

harmadik személynek átadni. 

 

(4) Az ingatlanhasználó és a gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal 

kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének a 440/2012. (XII.29.)  Korm. 

rendelet szabályai szerint. 

 

(5) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználók tekintetében, akik települési  

hulladékukat a Közszolgáltatónak adják át, a magasabb szintű jogszabályokban megkövetelt 

hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Közszolgáltató gondoskodik 

 

Ellenőrzés 

18.§ 

(1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból fakadó 

kötelezettségek teljesítésének és a közterületek állapotának ellenőrzését Közszolgáltató és  a jegyző 

végzik. 



 

Záró rendelkezések 

19.§ 

 

(1)   Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2)   Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Újszentmargita Község  

Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos  

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 25/2004. (XI. 26. ) számú rendelete 

 

20.§ 

 

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 

irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

 

 

                   Csetneki Csaba         Dr Csősz Péter 

                    polgármester                                                                             jegyző 

 

 

5.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 

Csetneki Csaba polgármester elmondja, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a 

továbbiakban: Vgt.) 4. § (2) bekezdés d) pontja szerint a települési önkormányzat – a 

vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles 

gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok estében a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. 

Ezen feladat ellátására az önkormányzat közszolgáltatást szervez és tart fenn. A Vgt. szabályozza, 

hogy a közszolgáltatást végző milyen személyi, tárgyi feltételeknek kell, hogy megfeleljen a feladat 

ellátásához, valamint azt, hogy az önkormányzat ezen feladatot ellátóval írásban közszolgáltatási 

szerződést köt legfeljebb 10 évre. 

Ezt követően Csetneki Csaba polgármester összefoglalja az előzetesen kiküldött előterjeszést. 

Csetneki Csaba polgármester kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, 

javaslataival kiegészíteni, a szerződés-tervezetet, valamint a rendelet-tervezetet elfogadni 

szíveskedjen. 

Aranyosi Zoltán alpolgármester hangsúlyozza, hogy a rendeletnek jól körül kell határolnia a 

közszolgáltató kötelezettségeit a feladatellátás tekintetében, nehogy a későbbiekben ez félreértésre 

adhasson okot. 

Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Csetneki Csaba polgármester szavazásra teszi fel az 

előterjesztést. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

a következő határozatát: 



3/2014(II. 13.) számú határozat: 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló közszolgáltatási szerződés elfogadására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 

közszolgáltatási szerződést elfogadja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt szerződés aláírására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Csetneki Csaba polgármester 

 

 számú melléklet 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

Újszentmargita község közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátásáról, amely létrejött egyrészről: 

Újszentmargita Község Önkormányzata (székhelye: 4065 Újszentmargita, Rákóczi út 125., 

adószáma: 15375452-2-09, képviseli: Csetneki Csaba polgármester), mint a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására irányuló önkormányzati 

közfeladat ellátását Újszentmargita község közigazgatási területén biztosítani jogosult és kötelezett 

szervezet (továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre és ártalmatlanításra 

történő elszállításra vonatkozó önkormányzati közfeladat ellátását ezen szerződéssel átvállaló, és 

azt kötelező közszolgáltatás keretében teljesítő, Tranzit-1 Kft (4034 Debrecen, Hétvezér u. 21., F 

épület, adószáma: 11155991-2-09, Cg:09-09-003054, Képviseli: Kerti Sándor ügyvezető), mint 

közszolgáltató, (továbbiakban: Közszolgáltató ), 

a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek között alulírott helyen és időben, az alábbi 

feltételek szerint. 

I. Preambulum 

1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXXIX. törvény 13. § (l) bekezdés 

ll. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/C. §-

ában foglaltak alapján önkormányzati feladat ellátási körbe tartozó nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtése közfeladat kötelező közszolgáltatás keretében Újszentmargita 

község közigazgatási területén történő ellátása céljából a Tranzit-1 Kft-t (4034 Debrecen, Hétvezér 

u. 21., F épület, adószáma: 11155991-2-09, Cg:09-09-003054, Képviseli: Kerti Sándor) bízza meg a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos önkormányzati 

közfeladat ellátására. 

2. Felek ezen közfeladat-ellátási (továbbiakban: közszolgáltatási) szerződésben rögzítik a közfeladat 



ellátásával összefüggő, őket megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket 

II. Általános rendelkezések 

1. A közszolgáltatással ellátandó közfeladat terjedelme 

1.1. A közszolgáltatás kiterjed Újszentmargita község közigazgatási területén keletkező, nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt által 

üzemeltetett, újszentmargitai szennyvíztisztító telepen található műtárgyhoz történő elszállítására és 

leürítésére. 

1.2. Közszolgáltatónak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével 

kapcsolatban a szerződés 1.1. pontjában meghatározott tevékenysége Újszentmargita község 

közigazgatási területén, a közcsatornára rá nem kötött ingatlanon keletkezett vagy a helyben való 

engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett és az ingatlantulajdonos által 

összegyűjtött és a Közszolgáltatónak átadott háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 

ártalmatlanítására terjed ki. 

1.3. Közszolgáltató az 1.1. pontban meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos tevékenységét Újszentmargita község közigazgatási területén kizárólagos 

jelleggel látja el. 

1.4. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére Újszentmargita 

község közigazgatási területén kötelező közszolgáltatás ellátására 2014. február 15. napjától 2019. 

december 31. napjáig jogosult és köteles. 

1.5. Az Önkormányzat Újszentmargita község közigazgatási területén a szerződés 1.1. pontjában 

meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló tevékenység 

gyakorlását ezen közszolgáltatási szerződés fennállásának az ideje alatt harmadik személy részére 

nem engedélyezi. 

1.6. Tranzit-1 Kft, mint Közszolgáltató a szerződés 1.1. pontjában meghatározott nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíznek ezen szerződésben meghatározott feltételek szerinti 

begyűjtésére, ártalmatlanítási helyre történő szállítására és az ott történő leürítésre vonatkozó 

közszolgáltatás ellátását elvállalja. 

III. A Közszolgáltató kötelezettségei 

1. Hatósági engedély 

1.1. A Közszolgáltatónak a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkeznie kell a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közműpótló műtárgyból történő eltávolításához, 

elszállításához, ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséhez szükséges érvényes környezetvédelmi 

hatósági engedéllyel és az Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőségtől beszerzett, a tevékenység végzésére vonatkozó nyilvántartásba vételi igazolással. 

2. A Közszolgáltatás ellátása 

2.1. Közszolgáltató Újszentmargita község közigazgatási területén ezen szerződésben 

meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 



tevékenységet, illetve az erre irányuló - az érintettek részére kötelezően igénybe veendő - 

közszolgáltatást a közszolgáltatás időtartama alatt folyamatosan és teljes körűen látja el. 

2.2. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére e szerződésben 

meghatározott közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek részére úgy teljesíti, hogy a közműpótló 

létesítményben lévő háztartási szennyvíz kiürítését az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 

legfeljebb 72 órán belül elvégzi. A háztartási szennyvíz ártalmatlanításra történő átadási helye: az 

ingatlanhoz tartozó közműpótló létesítmény helye. 

3. A közszolgáltatás technikai és személyi feltételei 

3.l. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására 

irányuló közszolgáltatást Újszentmargita község közigazgatási területén a 16/2002. (IV. 10.) EüM. 

rendelet 6. §-ában és az erre vonatkozó további ágazati jogszabályokban foglalt feltételeknek 

megfelelő szállítóeszközzel köteles ellátni. 

3.2. A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatást Újszentmargita község területén minimum 1 db, 10m3-es szállító kapacitású 

járművel köteles ellátni, amely megfelel a 3.1. pontban foglalt feltételeknek. A Közszolgáltató által 

használt szállítójárműnek alapfelszereltségében alkalmasnak kell lennie az ingatlantulajdonosok 

szennyvíz tárolására alkalmas közműpótló létesítményeinek a kiürítésére. A szállítójárműnek 

alapfelszereltségében legalább 30 méter hosszú szívócsővel kell rendelkeznie és alkalmasnak kell 

lennie 5 méter mélységből a szennyvíz kiürítésére (szippantására). 

3.3. Közszolgáltatónak a gépjárművét fel kell szerelnie a helyszíni elszámolásra alkalmas 

hitelesített, számlázás alapját képező mérőberendezéssel, mely a fogyasztó számára is leolvasható 

helyen elhelyezett kijelzővel rendelkezik. 

3.4. Közszolgáltatónak rendelkeznie kell olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a 

közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező 

környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek. 

3.5. Közszolgáltatónak rendelkeznie kell a közszolgáltatás ellátásához szükséges informatikai 

háttérrel, olyan számítógépparkkal, mely alkalmas a megrendelői adatbázis kezelésére, a Hajdú-

Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által szolgáltatott adatok tárolására, kezelésére, továbbá 

rendelkeznie kell a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer 

létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel. A Közszolgáltató köteles a 

közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást rendszeresen teljesíteni és nyilvántartási 

rendszert működtetni. 

3.6. Közszolgáltató köteles biztosítani folyamatos rendelkezésre állással a Újszentmargita 

községben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására 

vonatkozó közszolgáltatás teljesítéséhez a szükséges számú, valamint a Közszolgáltatóra, mint 

gazdálkodó szervezetre vonatkozó egyéb jogszabályi feltételeknek megfelelő képzettségű 

szakembert. 

4. Szükséges fejlesztések, karbantartások 

4.1. Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és a bővíthető fenntartásához szükséges 



javításokat és karbantartásokat köteles elvégezni. 

4.2. Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásához mindenkor a népegészségügyi és a 

környezetvédelmi feltételeknek megfelelő és a szolgáltatás díjában is jelentkező költségtakarékos 

technikai eszközöket használ, azok állagát megfelelően karbantartja és a szükséges javításokat 

elvégzi. 

4.3. Közszolgáltató a közszolgáltatásnak a jogszabályokban foglalt feltételek szerinti ellátásához 

szükséges fejlesztéseket, továbbá a szolgáltatás iránt esetlegesen megnövekvő igények 

kielégítéséhez elengedhetetlen bővítéseket elvégzi. 

5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítási célú végleges elhelyezése 

5.l. Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásának keretében begyűjtött és elszállított háztartási 

szennyvizet a szerződés IV. fejezet 2.1. pontjában megnevezett befogadó műtárgyba köteles 

leüríteni. 

5.2. Közszolgáltató köteles betartani a szennyvizet befogadó műtárgy üzemeltetésére vonatkozó 

előírásokat, különösen annak üzemelési idejére, illetve a népegészségügyi és biztonsági előírásokra 

vonatkozóan. 

5.3. Közszolgáltató a közcsatornával el nem látható ingatlanokról történt szennyvíz beszállítás után 

járó esetleges költségvetési támogatás igénylésének elszámolásához a szükséges adatokat vezeti. 

6. A Közszolgáltató tájékoztatási kötelezettsége 

6.1. Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről a közszolgáltatás 

teljesítéséről és tapasztalatairól, valamint a Vgt. 44/H. § (l) bekezdése szerint részletes 

költségelszámolás elkészítésével a tárgyévet követő év március 31-ig írásban beszámol 

Újszentmargita község Önkormányzata Képviselő-testületének. 

7. A Közszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége 

7.1. Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását szabályozó Vgt. 44/E. §-a szerinti a közszolgáltatási 

díjhátralékos ingatlantulajdonosokra vonatkozó adatszolgáltatást köteles teljesíteni a 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére. Közszolgáltató a működésére 

érvényes számviteli és egyéb jogszabályban előírt nyilvántartást köteles vezetni. 

7.2. Közszolgáltató az általa a 7.1. pontban meghatározott adatnyilvántartást az információs 

önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a 

végrehajtási rendeletében foglaltak alkalmazásával, valamint az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi 

és szerződéses rendelkezések betartásával köteles végezni. 

8. A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok tájékoztatása 

8.1. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlantulajdonosokat egyenként írásban vagy felhívás 

közzétételével tájékoztatja a közszolgáltatás nyújtására történő rendelkezésre állásról, a 

közszolgáltatásra irányuló közüzemi szerződés létrejöttéről, a szolgáltatás megrendelésének a 

módjáról. 



8.2. Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos telefonos ügyeleti 

rendszert működtetni Újszentmargita község területén. 

8.3. Közszolgáltató a 8.1. és a 8.2. pontokban meghatározott információkat és tájékoztatást 

Újszentmargita község honlapján is közzé teszi. 

9. Fogyasztói kifogások, észrevételek intézése 

9.1. Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosi panaszokat felvenni, azokat nyilvántartani - 

amennyiben lehetséges, illetve szükséges a helyszínen kivizsgálni és nyomban megválaszolni - a 

fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti határidőben kivizsgálni és az ingatlantulajdonost erről 

igazolható módon tájékoztatni. 

IV. Az Önkormányzat kötelezettségei 

1. Az Önkormányzat közszolgáltatás biztosításával kapcsolatos kötelezettségei 

1.1. Az Önkormányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

elszállítására vonatkozó közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátása, illetve az egyedi közüzemi 

szerződés megkötése érdekében rendeletben állapítja meg a közszolgáltatással összefüggő, a Vgt. 

44/C. § (2) bekezdése szerinti személyes adatok szolgáltatásának és kezelésének a rendjét. 

1.2. Az Önkormányzat kötelessége a településen működtetett különböző közszolgáltatások 

összehangolásának elősegítése. 

1.3. Az Önkormányzat kötelessége a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának 

biztosítása. 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz befogadó helyének kijelölése 

2.1. Az Önkormányzat a Újszentmargita község közigazgatási területén nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalommentes végleges elhelyezésére átadási helyként a Hajdú-

Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által üzemeltetett, újszentmargitai szennyvíztisztító telepen 

külön bejárattal rendelkező fogadó műtárgyat jelöli ki. 

2.2. Az Önkormányzat a rendeletében határozza meg - többek között – a közszolgáltatási díj 

megfizetésének szabályait és a közszolgáltatás díjának legmagasabb mértékét. 

V. A Közszolgáltatás finanszírozása és közszolgáltatási díja 

1. A Közszolgáltatás finanszírozásának elvei 

1.1. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására 

irányuló közszolgáltatást az Önkormányzat által a közszolgáltatással arányosan megállapított 

közszolgáltatási díj bevételekből fedezi. A közszolgáltatási díj kiegyenlítésére a közszolgáltató és az 

ingatlantulajdonos között fennálló jogviszony alapján kerül sor. A közszolgáltatási díjat a 

közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok (ingatlanhasználók) fizetik meg. A lakossági 

eredetű nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítását Magyarország 

költségvetése központosított támogatásból támogathatja. 

1.2. Közszolgáltató a közszolgáltatás megvalósításához és ezen szerződésben meghatározott 



színvonalon történő fenntartásához szükséges tárgyi eszközökkel, személyi állománnyal és 

pénzeszközökkel rendelkezik. A közszolgáltatásba bevont tárgyi eszközöknek a hosszú távú 

fenntartását és fejlesztését Közszolgáltató a közszolgáltatási díjbevételeiből fedezi. 

1.3. Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli díjat nem fizet, 

illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt. 

1.4. A közszolgáltatás díját a Vgt. 44/D. §-ában foglalt következő alapelvek figyelembevételével 

kell megállapítani. 

a) A fizetendő díjnak az összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányosnak kell lennie. 

b) A díj megállapításánál figyelemmel kell lenni a keletkezett háztartási szennyvíz mennyiségére, a 

közszolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordításokra (ezen belül a begyűjtés 

költségeire, a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségekre, a közszolgáltatás 

megkezdését megelőzően felmerülő és a közszolgáltatás ellátásához szükséges beruházások 

költségeire). 

1.5. A közszolgáltatás díja 

a) A közszolgáltatási díj összege nettó 2200, - Ft/m3 

b) A jelen pontban rögzített közszolgáltatási díj 2014. január 1-jétől 2014. december 31. napjáig 

érvényes. 

c) A közszolgáltatási díjról a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos részére, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését követően haladéktalanul, a helyszínen számlát 

kiállítani, melynek alapján az ingatlantulajdonos, a számla kézhezvételével egyidejűleg köteles a 

díjat megfizetni. 

1.6. Az Önkormányzat a közszolgáltatásért fizetendő ellenszolgáltatást a Vgt. 44/D. §-ában 

meghatározott szabályok szerint, a Közszolgáltató által elkészített javaslat alapján egy éves 

díjfizetési időszakra állapítja meg. A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet 

elfogadását (módosítását) megelőzően, minden év október 3l. napjáig a Közszolgáltató a Vgt. 

44/D.§ (7) bekezdése szerint köteles költségelemzés alapján a 44/D.§ (1)-(6) bekezdésben 

foglaltaknak megfelelő díjkalkulációt készíteni. 

1.7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló közszolgáltatásért az 

ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, az erre megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás 

egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. 

1.8. A Közszolgáltató a könyveiben kimutatott díjhátralék beszedésére a Vgt. 44/E. §-ában 

meghatározott szabályok szerint intézkedik. 

VI. A szerződés módosítása és megszűnése 

1. A közszolgáltatási szerződés módosítására írásban, Felek aláírásával kerülhet sor. 

2. A közszolgáltatási szerződés megszűnése 

2.1. A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 



a) a Felek közös megegyezésével, 

b) a szerződésben meghatározott időtartam lejártával, 

c) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 

d) a Közszolgáltató elállásával, ha a teljesítés még nem kezdődött meg 

e) bármelyik fél felmondásával. 

2.2. A közszolgáltatási szerződés a Felek egyező akaratából közös megegyezéssel, az új 

közszolgáltató kiválasztása utáni időponttól, a közszolgáltatás folyamatos ellátását nem 

veszélyeztető módon szüntethető meg. 

2.3. Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat, azt követően a 

szerződést felmondhatja, ha a közszolgáltatási szerződés létrejöttét követően megalkotott jogszabály 

a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtathatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a 

közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős 

mértékben sérti. 

2.4. Közszolgáltató a szerződést a Vgt. 44/G.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a közszolgáltatás 

megkezdését követően a 2.3. pontban meghatározott körülmények bekövetkezésén túl akkor 

mondhatja még fel, ha az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott 

kötelezettségét – Közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti (súlyos szerződésszegés) 

és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz és akadályozza a közszolgáltatás teljesítését. 

2.5. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést a Vgt. 44/G. § (3) bekezdésben foglaltak 

szerint felmondhatja, ha a Közszolgáltató a feladatai ellátása során a környezet védelmére és a 

vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait 

súlyosan megsérti, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja. Az 

Önkormányzat a Közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségei súlyos 

és felróható megsértése esetén szintén felmondhatja a közszolgáltatási szerződést (súlyos 

szerződésszegés). 

2.6. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül a Feleknek minden olyan felróható magatartása, amely 

a szerződésben, illetve a szerződésben jelzett jogszabályok által meghatározott kötelezettségeinek a 

megsértését eredményezi úgy, hogy ez a másik fél számára súlyos anyagi és erkölcsi 

érdeksérelemmel jár. 

2.7. A felmondás minden esetben írásban érvényes. 

2.8. A felmondási idő: 6 hónap (Vgt. 44/G. § (5) bekezdés). 

2.9. Felek a 2.8. pontban meghatározott időtartam alatt is kötelesek a közszolgáltatás 

folyamatosságát biztosítani, és a jogszabályban, valamint a szerződésben meghatározott 

fenntartásához szükséges - a szerződésben vállalt - kötelezettségeket teljesíteni. 

 

 



VII. Egyéb általános rendelkezések 

1. Bizalmas információk 

1.1. Felek kötelesek bizalmasan kezelni a szerződéssel kapcsolatban a tudomásukra jutott bizalmas 

információkat, elsősorban az üzleti vagy szolgálati titkot. 

1.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben szereplő bizalmas információkat 

harmadik személy előtt csak azt követően tárják fel, hogy arról a másik féllel egyeztettek. 

2. Adatvédelem 

2.1. Felek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényben foglaltak szerint kezelik, és továbbítják a szerződés teljesítésével, illetve a 

közszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban náluk keletkező személyes és üzleti vagy szolgálati 

titkokat képező adatokat. 

2.2. Az adatot vagy üzleti és szolgálati titkot kezelő fél felel minden olyan kárért, amely a nem 

megfelelő adatkezelés vagy adatvédelem folytán a másik félnél vagy harmadik személyeknél 

keletkezik. 

3. Együttműködés, viták rendezése 

3.1. Felek jelen szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése során a tőlük elvárható módon, 

jóhiszeműen együttműködnek. 

3.2. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, bármely vitát a Felek kötelesek egyeztető 

tárgyaláson rendezni. A vitás kérdések egyeztetését bármelyik fél írásban a Közszolgáltató 

vezetőjéhez, illetve az Önkormányzatot képviselő polgármesterhez intézett levélben 

kezdeményezheti. Az egyeztető tárgyalást a Felek a lehető legközelebbi időpontban folytatják le. 

3.3. Amennyiben a 3.2. pontban írt egyeztető tárgyalásokon a vitás kérdést - legfeljebb 6 hónapon 

belül - felek nem tudják rendezni, akkor a vita eldöntését bármelyik fél a Debreceni Járásbíróságtól, 

mint erre kizárólagos illetékességgel rendelkező bíróságtól kérheti. 

Újszentmargita, 2014. ……………………………….. 

…………………………………………  …………………………………………….. 

Csetneki  Csaba      Kerti Sándor 

polgármester        ügyvezető    

    

 

 

 

 

 

 



Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Csetneki Csaba polgármester szavazásra teszi fel az 

előterjesztést. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

a következő rendeletét: 

 

Újszentmargita Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

4/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött  háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

A rendelet célja, hatálya 

1. § 

(1) A rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és 

ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatásra terjed ki. 

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

2. § 

(1) A kötelező közszolgáltatás Újszentmargita község közigazgatási területén valamennyi ingatlan 

tulajdonosánál, vagyonkezelőjénél, vagy egyéb jogcímen használójánál (a továbbiakban együtt: 

ingatlantulajdonos) keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre terjed ki, amelyet 

a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból – közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő 

tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás 

céljából. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a településen működő iparvállalatok ingatlanán keletkező és 

hatósági engedély alapján ingatlanon belül történő folyékony hulladék-kezelési tevékenységre. 

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 

3. § 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes 

elhelyezését az önkormányzat helyi közszolgáltatás útján látja el. 

(2) Újszentmargita közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtését a Tranzit-1 Kft (4034 Debrecen, Hétvezér u. 21., F épület)  közszolgáltató jogosult és 

köteles ellátni, a megrendelések alapján. 

(3) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés 2014. február 15. napjától 2019. december 31. 

napjáig terjedő határozott időre szól. 

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet kizárólag a Hajdú-Bihari Önkormányzatok 

Vízmű Zrt. által üzemeltetett újszentmargitai Szennyvíztisztító Telep fogadó műtárgyában lehet 

elhelyezni. 

A közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele 

4. § 

(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

elszállíttatásáról e rendeletben szabályozott közszolgáltatás igénybevétele útján köteles 

gondoskodni. 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban 

köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 

(3) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az 

ingatlantulajdonost a hatályba lépést követő 30 napon belül írásban, vagy közzététel útján köteles 



értesíteni. 

(4) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelése alapján, a vele egyeztetett időpontban 

köteles a közszolgáltatást nyújtani. 

(5) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Polgári 

Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony jön létre. 

A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

5. § 

A közszolgáltatóval a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás teljesítésére és a háztartási szennyvíz ártalmatlanítására, az önkormányzat írásban 

köt szerződést, melyben meg kell határozni a szerződő feleket, a szerződés tárgyát, a teljesítés 

helyét és időtartamát, a  szerződő felek jogait és kötelezettségeit, a közszolgáltatás 

finanszírozásának elveit, a szerződés megszűnésének feltételeit. 

 

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

6. § 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező és közcsatornába nem vezetett háztartási 

szennyvizet a meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások szerint gyűjteni. 

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló 

berendezésben mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, állati tetem és egyéb olyan anyag 

elhelyezése, amely veszélyezteti a begyűjtést, a begyűjtést végzők és más személyek életét és testi 

épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak 

állagát. 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött, nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvízre vonatkozóan az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást 

igénybe venni. 

(4) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a rendelet 3. § (2) 

bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak köteles átadni és részére a rendelet 1. sz. mellékletében 

foglalt közszolgáltatási díjat megfizetni. 

(5) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhelynek gépjárművel történő 

megközelíthetőségét, továbbá gondoskodni arról, hogy a gyűjtés mások életét, testi épségét, 

egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne 

szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

(6) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb 

ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 

(7) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, 

ha a nem használt ingatlanán vízhasználat sem közüzemi, sem egyedi vízkivétel révén nem történik, 

ezért ott szennyvíz nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltatónak. 

(8) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 

kötelezettsége alól, amennyiben a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. 

(V.22.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése szerinti szennyvíz tisztításához szükséges berendezése 

üzemeltetéséhez a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség engedélyével rendelkezik. 

(9) A (8) bekezdés szerinti engedély birtokában az ingatlantulajdonos a berendezés üzembe 

helyezésétől számított 15 napon belül köteles a közszolgáltató felé bejelentéssel élni. 

(10) A nem közművesített ingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai kötelesek az 

ingatlanon keletkező háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállíttatására és ártalommentes 

elhelyezésére vonatkozó előírásokat betartani és az önkormányzat által szervezett kötelező 

közszolgáltatást igénybe venni. 

(11) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a 

tulajdonos arra jogosulatlan személlyel nem végeztetheti. 

 

 



A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

7. § 

(1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási, valamint a háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 

vonatkozó feladatokat. 

(2) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól - a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet 

- az ingatlantulajdonos előzetes megrendelése alapján veszi át, és gondoskodik annak elszállításáról, 

ártalmatlanításáról. 

(3) A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 

48 órán belül – az igénylővel egyeztetett időpontban – elvégezni. 

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, 

hogy az ártalmatlanító helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz mennyisége, és származási helye pontosan megállapítható legyen. 

(5) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a szolgáltatási területre érvényes, nem veszélyes hulladék 

begyűjtésére, közúton történő szállítására vonatkozó hatósági engedéllyel. 

(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra 

rendszeresített zárt, csepegésmentes tartállyal rendelkező járművel végezhető, amely megfelel a 

mindenkor érvényes környezetvédelmi előírásoknak. 

Adatszolgáltatási- és nyilvántartási kötelezettség 

8. § 

(1) A közszolgáltató a tevékenysége végzése során a birtokába jutott, a közszolgáltatással 

összefüggő személyes adatokat (a természetes személyazonosító adatok, lakcím) köteles az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 

megfelelően kezelni. 

(2) A közszolgáltató rögzíti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a közszolgáltatási szerződésre 

vonatkozó adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezért az önkormányzatnak és a közszolgáltatónak 

lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - 

erre irányuló igény alapján - bárki megismerhesse. 

(3) Egyebekben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. 

A közszolgáltatás díja 

9. § 

(1) A közszolgáltatási díjat a rendelet 1. sz. melléklete állapítja meg a közszolgáltató által készített 

részletes díjkalkuláció alapján, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik. 

(2) A közszolgáltatási díj egytényezős, amely magában foglalja a folyékony hulladékgyűjtési, 

szállítási és ártalmatlanítási díját. 

 (4) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató a helyszínen 

bevételi pénztárbizonylatot állít ki, majd 15 napon belül a készpénzfizetési számlát megküldi az 

ingatlantulajdonosnak. 

Záró rendelkezések 

10. § 

Ez a rendelet 2014. február 15-én lép hatályba. 

Jogharmonizációs záradék 

11.§ 

 

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 

irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

 

Csetneki Csaba           Dr. Csősz Péter 

polgármester         jegyző 

 



1. számú melléklet 

Lakossági szennyvízszippantás díja: 

- szennyvízszippantás díja: 2200,- Ft/m3 

A közszolgáltatás díja az ÁFA-t nem tartalmazza. 

 

6.) Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve 

Csetneki Csaba polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzésről szóló 

2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 33. §-ban foglalt kötelezettség alapján az ajánlatkérő 

minden költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet 

köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek 

legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. 

Továbbá elmondja Csetneki Csaba polgármester, hogy az ajánlatkérő, jelen esetben az 

Önkormányzat köteles a közbeszerzési tervet, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha 

honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a 

fenntartó honlapján közzétenni. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre 

vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 

lefolytatásának kötelezettségét. 

Csetneki Csaba polgármester elmondja, hogy tekintettel arra, hogy az Önkormányzat folyamatban 

lévő beruházásai a közbeszerzési szakaszon túl vannak, további beruházás pedig a tervek között 

nem szerepel, így a 2014. évre készített közbeszerzési terv jelenleg nem tartalmaz adatot. 

Amennyiben az év során olyan beszerzésre kerülne sor, ami közbeszerzés köteles, abban az esetben 

az elfogadott közbeszerzési tervet módosítani kell. 

A 2014. évre vonatkozó közbeszerzési terv tervezete az előterjesztés mellékletét képezi. 

Csetneki Csaba polgármester kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési terv 

elfogadásáról hozza meg döntését. 

Csetneki Csaba polgármester felkéri Pál Attila Gazdasági Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 

Pál Attila elnök elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra 

javasolja. 

Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Csetneki Csaba polgármester szavazásra teszi fel az 

önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről szóló előterjesztést. A Képviselő-testület 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatát: 

 



4/2014.(II. 13.) számú határozat: 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2014. évi összesített közbeszerzési tervét a jelen határozat 1. számú melléklete 

szerint elfogadja. 

Felelős: Csetneki Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

1. számú melléklet 

Újszentmargita Községi Önkormányzat 

2014. évi közbeszerzési terve 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 

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 

megvalósításána

k tervezett 

időpontja 

szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja vagy 

a szerződés 

időtartama 

I. Árubeszerzés       

_       

II. Építési beruházás       

_       

III. Szolgáltatás-megrendelés       

—       

IV. Építési koncesszió       

—       

V. Szolgáltatási koncesszió       

—       

VI. Tervpályázat       

—       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.) Központi orvosi ügyelet 2013. évi beszámolója és 2014. évi költségvetése 

Csetneki Csaba polgármester elmondja, hogy a központi orvosi ügyelet ellátása településünkön 

feladatellátási szerződés keretein belül, Tiszacsege gesztorságával, Tiszacsege, Egyek, 

Újszentmargita települések részvételével valósul meg. 

A feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetés a gesztor település – Tiszacsege – költségvetésébe épül 

be, ám azt valamennyi résztvevő önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalja. 

A költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló pedig tájékoztatja a résztvevő Önkormányzatok 

Képviselő-testületeit az előző év tényadatairól, szakmai feladatellátásról. 

Ennek megfelelően elkészül az ügyelet 2013. évi beszámolója, illetve 2014. évi költségvetése, mely 

az előterjesztés mellékletét képezi. 

Csetneki Csaba polgármester kéri a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

Hozzászólások: 

Dr. Nagy Vilmos képviselő először is köszönetet mond a zavartalan átköltöztetés miatt, és 

elmondja, hogy igyekeznek az Önkormányzat épületében minél inkább zavartalan módon dolgozni. 

Összegzésképpen elmondja, hogy a központi orvosi ügyelet jól működik annak ellenére, hogy 2 

orvos most kiesik, így 6 orvosnak kell ellátni 8 orvos feladatát. 

Aranyosi Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a központi orvosi ügyelet már több mnt 10 éve 

zavartalanul működik és reméli, hogy még nagyon sokáig Dr Nagy Vilmos lesz Újszentmargita 

orvosa. 

Mivel más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Csetneki Csaba polgármester szavazásra teszi 

fel központi orvosi ügyelet 2013. évi beszámolóját. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatát: 

5/2014.(II. 13.) számú határozat: 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi 

ügyelet 2013. évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csetneki Csaba polgármester 

Mivel más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Csetneki Csaba polgármester szavazásra teszi 

fel központi orvosi ügyelet 2014. évi költségvetését. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatát: 

6/2014.(II. 13.) számú határozat: 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi 

ügyelet 2014. évi költségvetését az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csetneki Csaba polgármester 



8.) Tűzoltóság 2014. évi költségvetése 

Csetneki Csaba polgármester elmondja, hogy az egyeki Önkormányzati Tűzoltóság megküldte 

Önkormányzatunknak a 2014. évi költségvetésének tervezetét véleményezésre, mely az 

előterjesztés mellékletét képezi. 

Csetneki Csaba polgármester kéri a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

Csetneki Csaba polgármester felkéri Pál Attila Gazdasági Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 

Pál Attila elnök elmondja, hogy a kezdeti – Újszentmargita által átadott - 100.000.- Ft-os összeget 

már 400.000.- Ft-ra emelték. Továbbá elmondja, hogy ez állami feladat és nem egy önkormányzat 

fenntartása alá tartozik, így támogatja, hogy 400.00.-Ft összegnél több a Tűzoltóság 

finanszírozására ne kerüljön átadásra. 

Hozzászólások: 

Aranyosi Zoltán alpolgármester elmondja, hogy olyan igényt támasztottak az önkormányzattal 

szemben, ami teljesíthetetlen. A Képviselő-testület felelősség teljes döntést kell hozzon ebben az 

ügyben, mivel működéshiányos költségvetést hagytak jóvá. Továbbá elmondja Aranyosi Zoltán 

alpolgármester, hogy bármennyire is nemes feladata a tűzoltás az emberi életek védelme az anyagi 

javak védelme ez mind állami feladat. Úgy gondolja, hogy mindezen feladatok ellátására az állam 

biztosít elég költségvetést és az, hogy Újszentmargita ilyenféle plusz terhet nem tud vállalni. 

Véleménye szerint ez a 400.000.- Ft-os támogatás melyet Csetneki Csaba polgármester is elmondott 

még vállalható így az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

Mivel más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Csetneki Csaba polgármester szavazásra teszi 

fel az előterjesztést. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a következő határozatát: 

7/2014.(II. 13.) számú határozat: 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tűzoltóság 2014. évi 

költségvetését tudomásul veszi azzal, hogy Újszentmargita Község 

Önkormányzata által a tűzoltóság részére átadott pénzeszköz tervezett összege 

2014. évben 400.000,-Ft. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csetneki Csaba polgármester 

 

 

 

 

 



9.) Feladat-ellátási szerződés megkötése fogorvosi ellátásra 

Csetneki Csaba polgármester elmondja, hogy Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Dr. Árvai Szabolcs kérelme alapján feladat‐ellátási szerződést kötött az ÁSZ-Dentál Kft-vel, ezzel 

egyidejűleg kimondta a Képviselő‐testület, hogy a PEREVENT MEDICAL Bt‐vel 2011. július 8‐án 

kötött egészségügyi ellátási szerződést 2014. január 31. napjával megszűntnek tekinti, mivel a 

praxisjog jogosultja és a Bt. közötti munkajogi viszony is megszűnt. 

Tekintettel arra, hogy Újszentmargita és Tiszacsege közös fogorvosi körzetet tart fenn, szükséges 

Újszentmargita Község önkormányzata Képviselő-testületének döntést hozni a tudomásul vételről. 

Csetneki Csaba polgármester kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 

megtárgyalását. 

Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Csetneki Csaba polgármester szavazásra teszi fel az 

előterjesztést. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

a következő határozatát: 

8/2014.(II. 13.) számú határozat: 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszacsege Város 

Önkormányzata és az ÁSZ-Dentál Kft között fogorvosi körzet ellátására kötött, az 

előterjesztésben foglalt feladat-ellátási szerződésben foglaltakat tudomásul vette. 

Felelős: Csetneki Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

10.) Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt kérelme bérleti díj átütemezése tárgyában 

Csetneki Csaba polgármester elmondja, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt kéréssel 

fordult az Önkormányzat felé, melyben a 2013. évi közmű bérleti díjak esedékességének 

átütemezését kérte. 

Az átütemezésre vonatkozó- Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt által előkészített – 

megállapodás-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. 

Csetneki Csaba polgármester kéri a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

Csetneki Csaba polgármester felkéri Pál Attila Gazdasági Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 

Pál Attila bizottsági elnök véleménye szerint mi a biztosíték arra, hogy ez valóban meg lesz fizetve, 

mert így visszanyúlva ez eléggé abszurd. Végezetül Pál Attila bizottsági elnök elmondja, hogy a 

Gazdasági és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek a 

megállapodás jóváhagyását. 

Hozzászólások: 



Aranyosi Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a kérés önmagában nem megalapozott, az hogy 

ilyen indokokkal fordultak az Önkormányzathoz azzal nem lehet ezt alátámasztani. Ez egyfajta 

időhúzás, taktikai elem a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részéről. Nincs abban a 

helyzetben az Önkormányzat, hogy hitelezni tudjon. Véleménye szerint nekik az a feladatuk, hogy a 

kialakult közgazdasági helyzetekkel megbirkózzanak és ne hárítsák át más szervekre a felelősséget. 

Mivel más hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Csetneki Csaba polgármester szavazásra teszi 

fel az előterjesztést. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a következő határozatát: 

9/2014.(II. 13.) számú határozat: 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdú-

Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt által a víziközmű hálózat bérleti díjának 

átütemezésére vonatkozó megállapodásáról szóló előterjesztést, és úgy dönt, hogy 

nem hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csetneki Csaba 

  

   

11.) A Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Csetneki Csaba polgármester elmondja, hogy a Magyar Államkincstár felülvizsgálta a Társulási 

megállapodást, és az előterjesztésben foglaltak módosítását kérte. 

A Társulási Tanács a megállapodás módosítását 2014. január 27-i ülésén elfogadta, ám az a 

Képviselő-testületek elfogadó döntését követően válik hatályossá. 

Csetneki Csaba polgármester kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és 

elfogadni szíveskedjenek. 

Csetneki Csaba polgármester felkéri Pál Attila Gazdasági Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 

Pál Attila Gazdasági Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hpgy a Bizottság 

az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja. 

Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Csetneki Csaba polgármester szavazásra teszi fel az 

előterjesztést. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

a következő határozatát: 

 

 

 

 



10/2014.(II. 13.) számú határozat: 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hortobágy-menti 

Térségfejlesztő Társulása Társulási megállapodás módosítását a határozat 1. 

számú melléklete szerinti formában elfogadja. 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csetneki 

Csaba polgármester a Társulási megállapodás módosító okiratának aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csetneki Csaba polgármester 

 

 

1.sz. melléklet 

Társulási megállapodást módosító okirat 

 

amelyben a Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás (székhely: 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 

125.) tagjai a Társulás létrehozásáról rendelkező 2006. február 16. napján hatályba lépett 

„Önkormányzati társulási megállapodás”-t (továbbiakban: Megállapodás) az alábbi 

rendelkezésekkel módosítják: 

 

 A Megállapodás I. fejezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„ 2 . A Társulás székhelye (továbbiakban: térségközpont): 

Újszentmargita Község Önkormányzata 

4065. Újszentmargita, Rákóczi u. 125.  

 

A társult települési önkormányzatok felsorolása – a társulás tagjainak neve, képviselője, 

székhelye: 

- Újszentmargita Község Önkormányzata, 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125., 

képviseli: Csetneki Csaba polgármester 

- Folyás Község Önkormányzata, 4095 Folyás, Kossuth u. 13. 

képviseli: Magyar Sándor polgármester 

- Újtikos Községi Önkormányzat, 4096 Újtikos, Arany J. u. 12. 

képviseli: Takács József polgármester 

- Tiszagyulaháza Község Önkormányzata, 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. 

képviseli: Mikó Zoltán polgármester 

 A Megállapodás I. fejezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„4. A Társulás jogállása: 

önálló jogi személyiséggel rendelkező teljes jogkörű önkormányzati költségvetési szerv, 

gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

A Társulás alapító szervei a 2. pontban felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei. 

A törvényességi felügyeletet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  Törvényességi 

Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya látja el.” 

 



 A Megállapodás VII. fejezetének bevezető része az alábbiak szerint módosul: 

 

„VII. 

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

 

A Társulás megszűnik, ha: 

- annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi határozattal kimondja, 

- ha a társulásban és az alapban csak egy tag marad, 

- teljesül a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91.§-

ban foglalt valamely feltétel.” 

 

 A társulási megállapodásnak a további rendelkezései változatlan tartalommal 

maradnak hatályban. 

Újszentmargita, 2014. …………..………. 

 

Újszentmargita Község Önkormányzata 

 Csetneki Csaba 

   polgármester 

 

 

Folyás, 2014. ………………… …………. 

 

Folyás Község Önkormányzata 

 Magyar Sándor 

   polgármester 

  

Tiszagyulaháza, 2014. ………………….…………. 

 

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 

 Mikó Zoltán 

 polgármester 

 

 

Újtikos, 2014. …………………………. 

 

Újtikos  Község Önkormányzata 

 Takács József 

  polgármester
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12.) Adósságkonszolidációhoz szükséges döntés 

 

Csetneki Csaba polgármester elmondja, hogy Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: 2014. évi költségvetési 

törvény) 67- 68.§-ai tartalmazzák a végleges önkormányzati adósságkonszolidáció részletes 

szabályait. Az állam 2014. február 28-ig az önkormányzat 2013. december 31- én fennálló 

adósságállományát, és az ehhez kapcsolódó kamatokat vállalja át a pénzintézetek által 

kibocsátott igazolás alapján. 

A szükséges adatszolgáltatások mind a pénzintézet, mind az Önkormányzat részéről 

megtörténtek az előírt határidőben. 

 Az eljárás végrehajtásnak további feltétele, hogy a Képviselő-testület meghozza azt a 

határozatot, melyet az adósságkonszolidációhoz a jogszabályi rendelkezések előírnak. 

Végezetül elmondja Csetneki Csaba polgármester, hogy a Magyar Államkincstár által 

elkészített határozat-tervezetet Önkormányzatunkra vonatkoztatva terjesztjük a Tisztelt 

Képviselő-testület elé. 

Csetneki Csaba polgármester felkéri Pál Attila Gazdasági Pénzügyi és Településfejlesztési 

Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 

Pál Attila Gazdasági Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hpgy a 

Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja. 

Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Csetneki Csaba polgármester szavazásra 

teszi fel az előterjesztést. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatát: 

11/2014.(II. 13.) számú határozat: 

1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 

szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési 

törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 

2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya 

Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-

én nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami 

kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, 

teljesítésének biztosításául szolgált. 

3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy 

átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó 
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támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló 

ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett 

adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 

3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 

4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar 

Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett 

adósságállománya átvállalásáról. 

5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben 

felhatalmazza a polgármestert, hogy: 

a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti 

nyilatkozatokat és intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi 

költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 

c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti 

megállapodásokat megkösse. 

1. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással 

kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a 

testületet. 

Felelős: Csetneki Csaba polgármester 

Határidő: 2014. február 28. 

 

 

 

12.) Petőfi u. 5-7 szám alatti telkek vásárlási kérelme 

 

Csetneki Csaba polgármester elmondja, hogy Béke Nóra Újszentmargita, Rákóczi u. 132. 

szám alatti lakos kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Petőfi u. 5-7 szám alatti 

telkeket (419/1 és 419/2 hrsz.) meg kívánja vásárolni. 

Levele az előterjesztés mellékletét képezi. 

Csetneki Csaba polgármester kéri a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

Csetneki Csaba polgármester felkéri Pál Attila Gazdasági Pénzügyi és Településfejlesztési 

Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 

Pál Attila Gazdasági Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a 

Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja. 
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Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Csetneki Csaba polgármester szavazásra 

teszi fel az előterjesztést. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatát: 

12/2014.(II. 13.) számú határozat: 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Újszentmargita, Petőfi u. 5-7 szám alatti telkeket (419/1hrsz, 419/2 hrsz.) 

értékesíti Béke Nóra 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 132. szám alatti 

lakos részére 120 Ft/m
2
 áron azzal a kikötéssel, hogy az ott megépíteni 

kívánt ingatlanra az adás-vételt követő két éven belül használatbavételi 

engedélyt szerez. Amennyiben ez nem történik meg, az ingatlan az 

Önkormányzatra térítésmentesen visszaszáll. 

Felelős: Csetneki Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

KÜLÖNFÉLÉK: 

A.) Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján 

benyújtandó pályázat 

Csetneki Csaba polgármester elmondja, hogy az egyes önkormányzati feladatokhoz 

kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 

31.) BM rendelet alapján lehetőség nyílik pályázat benyújtására kötelező önkormányzati 

feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása tárgyában. 

Csetneki Csaba polgármester javaslata szerint a pályázat alkalmas lehet a Hétszínvirág 

Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Rákóczi u. 136. szám alatti épületének 

nyílászáró cseréjére és homlokzati hőszigetelésére, tekintettel az épület leromlott állagára. 

A pályázat kifejezetten előnyként fogalmazza meg megújuló energiaforrások használatát, 

ezért javaslatunkban szerepel egy napelemes rendszer telepítése és egy biomassza kazán 

beállítása is. 

Csetneki Csaba polgármester ismerteti a Képvislő-testülettel, hogy a pályázat összköltsége 

32.505.987,-Ft, melyből a pályázatható támogatás 90%, azaz 29.255.388,-Ft. A fennmaradó 

részt (3.250.599,-Ft) az Önkormányzatnak saját erőként szükséges biztosítania. 

Csetneki Csaba polgármester kéri a Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés 

megtárgyalására. 
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Csetneki Csaba polgármester felkéri Himer Gyuláné Szociális és Oktatási Bizottság 

elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 

Himer Gyuláné Szociális és Oktatási Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság az 

előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja. 

Csetneki Csaba polgármester felkéri Pál Attila Gazdasági Pénzügyi és Településfejlesztési 

Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 

Pál Attila Gazdasági Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hpgy a 

Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja. 

Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Csetneki Csaba polgármester szavazásra 

teszi fel az előterjesztést. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatát: 

13/2014.(II. 13.) számú határozat: 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, 

hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján kötelező 

önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 

tárgyában a Hétszínvirág Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

Rákóczi u. 136. szám alatti épületének felújítására. 

A beruházás összköltsége: 32.505.987,-Ft. 

A pályázatható támogatás 29.255.388,-Ft. 

Önkormányzat által biztosítandó önerő:3.250.599,-Ft. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására. 

Felelős: Csetneki Csaba polgármester 

Határidő: 2014. február 13. 
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B.) Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló közös 

megállapodás módosítása 

Csetneki Csaba polgármester elmondja, hogy 2013. március 1-el Balmazújváros, 

Hortobágy és Újszentmargita közös önkormányzati hivatalt hozott létre. Ennek 

eredményeképpen már egyszer elfogadta Újszentmargita Község Képviselő testülete a 

közös megállapodást, de most Balmazújváros és Hortobágy külön megegyezés alapján 

módosította a megállapodást, ami Újszentmargitára nem vonatkozik. Viszont azért, hogy 

érvényben legyen szükséges Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

is elfogadni. 

Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt Csetneki Csaba polgármester szavazásra 

teszi fel az előterjesztést. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatát: 

14/2014.(II. 13.) számú határozat: 

1. 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 84.§-a alapján a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról szóló megállapodást a határozat 1. számú mellékletében 

foglaltak szerint  módosítja. 

2. 

Újszentmargita Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ alapján a 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 

megállapodást a határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint 

egységes szerkezetben elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Csetneki Csaba polgármestert a 

megállapodást módosító okirat aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csetneki Csaba polgármester 

                    Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
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1. számú melléklet 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

 

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4060 Balmazújváros, 

Kossuth tér 4-5., adószáma: 15728506-209, képviseli.: Dr. Tiba István polgármester), 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4065 Újszentmargita, 

Rákóczi u. 125., adószáma: 15375452-2-09, képviseli: Csetneki Csaba polgármester), 

valamint Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4071 Hortobágy, 

Czinege J. u. 1., adószáma:15728647-2-09, képviseli: Vincze Andrásné polgármester) – 

figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. örvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 84 – 85. §-ában foglaltakra – alulírt helyen és időben az alábbiak 

szerint állapodnak meg: 

 

1. A felek rögzítik, hogy 2013. február 28. napján aláírt megállapodással (a továbbiakban: 

Megállapodás) 2013. március 1-jével – határozatlan időre – közös önkormányzati hivatalt 

hoztak létre és tartanak fenn, Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal  elnevezéssel. 

 

2. A Megállapodás 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„5.3. A Közös Önkormányzati Hivatal működésére szolgáló állami támogatás 

felhasználására az érintett önkormányzatok jogosultak a költségvetési törvényben 

szabályozottak szerint, 2014. évben lakosságszám arányosan a következő módon: 

a.) a nem székhely szerinti önkormányzatok a lakosságszámuknak a közös hivatalt 

fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában, kivéve 

Hortobágy Község Önkormányzatát, aki az igazgatási feladatok ellátása miatt az őt 

megillető támogatásból 2 fő költségvetési törvényben elfogadott támogatásának 

szorzatakénti összeggel csökkentve 

b.) a székhely szerinti önkormányzat a megállapított támogatásnak a nem székhely 

önkormányzatokra a) pont szerint jutó részével csökkentett összege szerint jogosult a 

támogatás felhasználására. 

 

Az állami támogatás megosztása a későbbiekben a költségvetési törvény irányelvei alapján, 

tárgyév január 15. napjáig felülvizsgálatra kerül azzal, hogy a fenntartó önkormányzatok 

egyike sem kerülhet a korábbinál hátrányosabb helyzetbe.” 

 

3. A Megállapodás 5.2.2 pontja az alábbiak szerint módosul: 

„c.) Szerződő felek úgy döntenek, hogy a fentebb meghatározott módon megállapított 

költség-hozzájárulásaikat – az őket megillető költségvetési hozzájárulás éves összegének 

1/12 részével csökkentett összegben -  a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára utalják 

át 12 egyenlő részletben utólag tárgyhót követő hó 10. napjáig. 

Számlaszáma: 11738091-15728506 

Megnevezése: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal fizetési számla.” 

 

4. Jelen megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötő önkormányzat képviselő-

testülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követően lép hatályba. 
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Balmazújváros, 2014. február 

 

Csetneki Csaba 

Újszentmargita polgármestere 

Dr. Tiba István 

Balmazújváros polgármestere 

Vincze Andrásné 

Hortobágy polgármestere 

 

 

Záradék: 

Jelen megállapodást 

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2014. (...) számú, 

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2014. (….) számú, 

Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2014. (….) számú 

határozatával jóváhagyta. 

 

 

2. számú melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4060 Balmazújváros, 

Kossuth tér 4-5., adószáma: 15728506-209, képv.: Dr. Tiba István polgármester), 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4065 Újszentmargita, 

Rákóczi u. 125., adószáma: 15375452-2-09, képv.: Csetneki Csaba polgármester) valamint 

Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4071 Hortobágy, Czinege J. u. 

1., adószáma:15728647-2-09 képv.: Vincze Andrásné polgármester) – figyelemmel 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 84. – 85. §-ában foglaltakra – alulírt helyen és időben az alábbiak 

szerint állapodnak meg: 

 

1.1 2013. március 1-jével – határozatlan időre – közös önkormányzati hivatalt hoznak 

létre és tartanak fenn, Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 

KÖH) elnevezéssel. 

 

1.2 A KÖH székhelye, címe: 

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 

 

1.3 A KÖH kirendeltségei: 

 

a.) Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltsége 

4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125. 

 

b.)Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltsége 4071 

Hortobágy Czinege J. u. 1. 

 

2. A KÖH megalakítása 

 

2.1.A KÖH-t az érintett képviselő-testületek testületi üléseiken, minősített többségű 

döntéssel hozzák létre, illetve fogadják el az erről szóló megállapodást. 



51 

 

  51 

 

 

2.2.  A megállapodás módosítását a képviselő-testületen ugyancsak minősített többségű 

döntéssel kezdeményezhetik. A kezdeményezést a többi önkormányzat képviselő-

testülete a kezdeményezéstől számított 60 napon belül tárgyalja meg. A megállapodás 

módosításához az érintett képviselő-testületek egybehangzó döntése szükséges. 

 

3. A MEGÁLLAPODÁS LÉTREHOZÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK, MEGSZÜNTETÉSÉNEK MÓDJA 

3.1 A megállapodás létrehozása 

3.1.1 A megállapodás létrehozásáról az érintett képviselő-testületek minősített 

szótöbbséggel hozott határozattal döntenek. A döntés az egyes képviselő-testületek át nem 

ruházható hatáskörébe tartozik. A döntésről a meghozatalát követően legkésőbb 15 napon 

belül értesíteni kell a további érintett önkormányzatokat. 

3.1.2 A megállapodás jövőbeli, további működtetéséről az általános önkormányzati 

választások napját követő hatvan napon belül állapodhatnak meg az érintett képviselő-

testületek a 2.1. pont szerinti döntéssel. A hatékony együttműködés érdekében elvárt, hogy 

amennyiben a további működtetést a Képviselő-testületek folytatni kívánják, az erről szóló 

megerősítő döntést mielőbb közöljék a többi önkormányzattal, hogy a jogszabályban 

foglalt 60 napos határidőben a megállapodások megkötésre kerülhessenek.   

3.2.A megállapodás módosítása 

3.2.1 A megállapodás módosítását kezdeményezheti a székhely önkormányzat, 

illetve bármely képviselő-testület a székhely önkormányzat írásbeli megkeresésével. 

3.2.2 A székhely önkormányzat köteles a módosítási javaslatot 15 napon belül a 

résztvevő önkormányzatok felé továbbítani, amennyiben az jelen pontban foglaltaknak 

megfelel. A módosítási javaslat nem célozhatja a Hivatal megjelölt határidőn kívüli (3.3.1 

pont) megszüntetését. A módosítási javaslatot az önkormányzatok legkésőbb 30 napon 

belül kötelesek érdemben megtárgyalni, és a döntés meghozataláról 15 napon belül 

kötelesek értesíteni a többi résztvevő önkormányzatot. 

3.2.3 A megállapodás módosításának minősül a csatlakozás, amelyre azonban a 

vonatkozó jogszabályok értelmében csak az általános önkormányzati választások napját 

követő hatvan napon belül van lehetőség. A csatlakozási kérelmeket érdemben meg kell 

tárgyalnia minden résztvevő képviselő-testületnek olyan időpontban, hogy az az esetleges 

csatlakozást a jogszabályi határidőben lehetővé tegye. Csatlakozásra kizárólag akkor 

kerülhet sor, ha a jelen megállapodás emiatt szükséges módosítását valamennyi, a jelen 

megállapodást megkötő önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel elfogadta. 

3.2.4 A megállapodás módosításának minősülő kizárásra csak az általános 

önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül van lehetőség. A kizárást 

bármely önkormányzat kezdeményezheti bármely másik önkormányzattal szemben. 

Kizárási oknak minősül, ha valamely társuló fél súlyosan megsérti a megállapodást, 

különös tekintettel az együttműködési és a fizetési kötelezettségek teljesítésére. A súlyos 

megsértés fogalma a társulás céljának és működőképességének szempontjából értékelendő. 

A megállapodás súlyos megsértése tényének megállapításáról az érintett önkormányzaton 

kívül minden résztvevő önkormányzat minősített szótöbbséggel hozott döntése szükséges, a 

kizárási eljárást csak ezt követően lehet lefolytatni. A kizáráshoz - a kizárással érintett 

önkormányzaton kívül – minden résztvevő önkormányzat minősített szótöbbséggel hozott 

döntése szükséges. A kizárás a döntésnek az érintett önkormányzatokkal történő közlést 

követő 10. napon hatályosul. 
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3.2.5 A megállapodás módosításának minősülő felmondásra csak az általános 

önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül van lehetőség. A felmondás 

egyoldalú írásbeli jognyilatkozat, melyhez nem szükséges a megállapodást megkötő többi 

önkormányzat hozzájárulása. A felmondás a döntésnek az érintett önkormányzatokkal 

történő közlést követő 15. napon hatályosul. A felmondásról szóló döntést legkésőbb az 

általános önkormányzati választások napját követő 40. napig kell közölni. 

3.2.6. A döntés közlésének napja az a nap, melyen az összes érintett 

önkormányzattal írásban közölték azt.  Amennyiben az érintett önkormányzatokkal nem 

azonos napon közölték a döntést, a döntés közlésének napja az a nap, melyen az utolsó 

közlés megtörtént. 

 

3.3. A megállapodás megszüntetése 

3.3.1 A megállapodás megszüntetéséről közös megegyezéssel az érintett 

képviselő-testületek az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon 

belül állapodhatnak meg. Az ennek kezdeményezéséről szóló határozatban (illetőleg az 

annak mellékletét képező közös megegyezést rögzítő megállapodás-tervezetben) foglaltakat 

a megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a határozatról készült 

jegyzőkönyvi kivonat kézhezvételét követő tizenöt napon belül meg kell, hogy tárgyalják. 

3.3.2 Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, úgy a felmondás szabályai 

szerint kell eljárnia a megállapodást megszüntetni kívánó önkormányzatoknak. 

3.3.3  A megszüntető döntés meghozatalára egyebekben a 2.1. pontban 

meghatározott szabályok irányadók azzal, hogy a döntéshez nem szükséges együttes ülés 

tartása, a döntéseket külön ülésen is meg lehet hozni. 

3.3.4 A megállapodás megszüntetése esetén gondoskodni kell a jelen megállapodás 

szerinti pénzügyi és vagyoni elszámolásról. A közös Hivatal vagyongyarapodását a jelen 

megállapodás megszűnése esetén a vagyongyarapodáshoz történő hozzájárulás arányában – 

pályázat esetében a vállalt saját erő arányában, - kell megosztani. Ha ez nem állapítható 

meg, a vagyont - az általános önkormányzati választások évének január 1-jei - 

lakosságszáma arányában kell megosztani. 

 

4. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI KÉRDÉSEI 

 

4.1. A közös önkormányzati hivatal irányítása 

4.1.1 A Hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Balmazújváros Város 

Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg illetve terhelik – az alábbi pontokban 

részletezett kiegészítésekkel. 

4.1.2 A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal 

bevételeiről, kiadásairól – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt 

– minősített döntéssel döntenek. 

4.1.3 A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv éves 

költségvetése Balmazújváros Város Önkormányzat költségvetésének részét képezi, mely a 

jelen megállapodásban rögzített, a Hivatal működési költségek viselésének arányára és 

teljesítésének feltételeire vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével készül. 
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4.1.4 A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal 

éves költségvetési és szakmai beszámolójáról – a költségvetési zárszámadásukat tárgyaló 

képviselő-testületi ülés előtt – minősített döntéssel  döntenek. 

4.1.5
1
 A Társuló községeket megillető további jogosultságok: 

a.)  a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai 

Kirendeltségét a kirendeltség-vezető vezeti és Újszentmargita község polgármestere 

irányítja. A kirendeltség-vezetőt a jegyző nevezi ki. A kinevezéshez Újszentmargita  

polgármesterének írásbeli egyetértése szükséges. A kirendeltség-vezető bérezéséhez, 

felmentéséhez, vezetői megbízásának visszavonásához, jutalmazásához 

Újszentmargita polgármesterének előzetes írásbeli egyetértése szükséges. 

A kirendeltség-vezető tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. A 

kirendeltség-vezető ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat, szükség szerint 

a jegyző megbízása alapján részt vesz Újszentmargita Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének ülésein és ott a szükséges tájékoztatást megadja. A 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségének 

dolgozói tekintetében a munkáltatói jogköröket a jegyző, az egyéb munkáltatói 

jogokat a kirendeltség-vezető gyakorolja. A kirendeltség dolgozói kinevezéséhez, 

bérezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához Újszentmargita polgármesterének 

előzetes írásbeli egyetértése szükséges. 

 

b.) a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségét 

a kirendeltség-vezető vezeti és Hortobágy község polgármestere irányítja. A 

kirendeltség-vezetőt a jegyző nevezi ki. A kinevezéshez Hortobágy  

polgármesterének írásbeli egyetértése szükséges. A kirendeltség-vezető 

bérezéséhez, felmentéséhez, vezetői megbízásának visszavonásához, 

jutalmazásához Hortobágy polgármesterének előzetes írásbeli egyetértése 

szükséges. A kirendeltség-vezető tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyző 

gyakorolja. A kirendeltség-vezető ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat, 

szükség szerint a jegyző megbízása alapján részt vesz Hortobágy Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének ülésein és ott a szükséges tájékoztatást 

megadja. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi 

Kirendeltségének dolgozói tekintetében a munkáltatói jogköröket a jegyző, az 

egyéb munkáltatói jogokat a kirendeltség-vezető gyakorolja. A kirendeltség 

dolgozói kinevezéséhez, bérezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához Hortobágy 

polgármesterének előzetes írásbeli egyetértése szükséges. 

 

 

4.2. A közös önkormányzati hivatal vezetése: a jegyző és az aljegyző 

4.2.1. A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti.  A jegyzőt az aljegyző helyettesíti. 

4.2.2. 

a.) a 

jegyző kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-

arányos, többségi döntése szükséges. 

b.) az 

érintett képviselő-testületek polgármesterei megállapodnak abban, hogy a Mötv. 

                                                 
1
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146/C. § (2) bekezdése értelmében a balmazújvárosi polgármesteri hivatal 

aljegyzőjét – annak egyetértésével a KÖH aljegyzőjeként, pályázati kiírás nélkül 

határozatlan ideig tovább foglalkoztatja. 

c.) a 

jegyző felmentéséhez és ellene fegyelmi eljárás elrendeléséhez az érintett 

települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. 

Ehhez be kell szerezni a többi polgármester előzetes írásos véleményét, illetve az 

ügyet tárgyaló képviselő-testületi ülésre meg kell őket hívni tanácskozási joggal. Az 

egyéb munkáltatói jogokat ugyanakkor Balmazújváros Város polgármestere 

gyakorolja felette. 

 

4.3. A közös önkormányzati hivatal létszáma 

4.3.1. A közös önkormányzati hivatal létszáma az alábbiak szerint: 

 jegyző     1 fő 

 aljegyző    1 fő 

 köztisztviselők  64 fő 

 ügykezelő    4 fő 

Összesen:   70 fő 

 

ebből Újszentmargitai kirendeltség: 

 köztisztviselők     7 fő 

 

ebből Hortobágyi kirendeltség: 

 köztisztviselők     7 fő 

4.3.2 A Mötv. 146/C. § (3) bekezdése alapján a Közös Önkormányzati Hivatal 

Újszentmargitai Kirendeltségén történő munkavégzésre a megszűnő Újszentmargita és 

Folyás Községek Körjegyzősége 7 fő köztisztviselőjét továbbfoglalkoztatja. 

 

4.3.3. A Mötv. 146/C. § (3) bekezdése alapján a Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi  

Kirendeltségén történő munkavégzésre a megszűnő Hortobágy Polgármesteri Hivatal 7 fő 

köztisztviselőjét tovább foglalkoztatja. 

 

4.4. A közös önkormányzati hivatal felépítése 

 

4.4.1. A közös önkormányzati hivatal egységes, az Újszentmargitai és Hortobágyi 

kirendeltség külön-külön szervezeti egységet alkot. 

4.4.2.
2
 A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, működésére vonatkozó szabályokat a  

jegyző készíti el és Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatban 

jóváhagyja. A Szervezeti és Működési Szabályzat Hortobágy Község és Újszentmargita 

Község   képviselő-testületének egyetértésével válik hatályossá. 

4.4.3 A közös önkormányzati hivatal az 1.3. pontban megjelölt helyszíneken állandó 

kirendeltségeket működtet. 

4.4.4. A közös önkormányzati hivatal Újszentmargitai Kirendeltsége dolgozói valamennyi 

hivatali feladatot helyben ellátják, különösen: 

                                                 
2
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- szociális és gyermekvédelmi ügyek, 

- közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztráció, 

- anyakönyvi, hagyatéki ügyek, 

- adóigazgatási ügyek 

- pénzügyi-gazdálkodási feladatok Újszentmargita Község Önkormányzata és 

intézményei tekintetében 
- munkaügyi feladatok Újszentmargita Község Önkormányzata és intézményei 

tekintetében 

- képviselő-testület tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív teendők ellátása. 

- valamennyi kötelező és nem kötelező önkormányzati feladat (beruházás, fejlesztés, 

település-üzemeltetés, közmunka szervezése, irányítása, rendezvény- és kulturális 

programok szervezése, stb.)
3
 

A kirendeltségvezető ügyfélfogadási ideje minden hét hétfői napján 8 órától 10 óráig tart. 

A kirendeltség általános ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő: 8.00-16.30 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8.00-17.30 

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 

Péntek: 8.00-13.00 

 

4.4.5.  A közös önkormányzati hivatal Hortobágyi Kirendeltsége dolgozói az alábbi 

ügyeket intézik helyben: 

 
- képviselő-testületi ülések előkészítése, ezzel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása, 

döntések végrehajtása 
- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó segélyezések (ápolási díj 18. életévet betöltött 

tartósan beteg esetén, átmeneti segély, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás), 
- jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások (aktív korúak ellátása, lakásfenntartási 

támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi 

kedvezmény, óvodáztatási támogatás), 
- gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, 
- hagyatéki ügyintézés, 
- anyakönyvi ügyintézés, 
- iktatás, irattározás 
- szálláshely szolgáltatással kapcsolatos jegyzői feladatok 

- termőföldre vonatkozó vételi ajánlat, haszonbérleti ajánlat 

kifüggesztése 

- lakcím ügyintézés 
- közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munkajogi és pénzügyi 

tevékenység 
- pénzügyi-gazdálkodási feladatok Hortobágy Község 

Önkormányzata tekintetében 
- munkaügyi feladatok Hortobágy Község Önkormányzata tekintetében 
- valamennyi kötelező és nem kötelező önkormányzati feladat (beruházás, fejlesztés, 
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település-üzemeltetés, gyermekétkeztetés, közmunka szervezése, irányítása, rendezvény- és 

kulturális programok szervezése, stb. ) 
- vásárok, piacok nyilvántartásba vétele, módosítása, törlése

4
 

 

A kirendeltségvezető ügyfélfogadási ideje minden hét csütörtöki napján 13 órától 16 óráig 

tart. A kirendeltség általános ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő:   8.00-10.00 

Kedd:    8.00-12.00 

Szerda: 8.00-15-00 

Csütörtök: 13.00-16.00 

Péntek: nincs ügyfélfogadás 

 

4.4.6. A közös önkormányzati hivatal Balmazújvárosi székhelyén a jegyző ügyfélfogadása 

az általános ügyfélfogadási rendhez igazodik, ami az alábbiak szerint alakul: 

Hétfő: nincs ügyfélfogadás 

Kedd: 7.30-12.00 és 12.30-18.00 

Szerda: 7.30-12.00 

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 

Péntek: 7.30-11.30 

 

5 A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS, 

VALAMINT A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VAGYONI VISZONYAI 

5.1. A szerződő képviselő-testületek kijelentik, hogy az igazgatási munka ellátásához 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket az érintett településeken biztosítják. A székhelyen 

és kirendeltségen a közös önkormányzati hivatali feladatok ellátására használt ingatlanok, 

ingóságok továbbra is az adott - a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzat - 

tulajdonában maradnak, melyeket térítésmentesen a közös önkormányzati 

hivatalhasználatába adnak. Az ingatlanok és berendezési tárgyaik beruházási és felújítási, 

pótlási kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat, saját forrásai terhére gondoskodik. 

 

5.2. A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal 

bevételeiről, kiadásairól – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt 

– minősített döntéssel döntenek. A szerződő képviselő-testületek kijelentik, hogy a Közös 

Önkormányzati Hivatal fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek az 

alábbiak szerint járulnak hozzá.   

 

5.2.1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal balmazújvárosi székhelyén dolgozó 

valamennyi köztisztviselő és közszolgálati ügykezelő, valamint fizikai alkalmazott 

személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, továbbá a balmazújvárosi 

székhelyen felmerülő működési és fenntartási kiadásokat. 

 

5.2.2. 

a.) Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségén 

dolgozó köztisztviselők személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok 

kiadásait, továbbá a kirendeltségen felmerülő működési és fenntartási kiadásokat. 
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Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségén dolgozó 

köztisztviselők személyi juttatásait és a munkaadót terhelő járulékok kiadásait, 

továbbá a kirendeltségen felmerülő működési és fenntartási kiadásokat. 

 

b.) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az újszentmargitai kirendeltségen 

dolgozó köztisztviselők személyi juttatásai és munkaadót terhelő járulék kiadásai 

terhelik, a kirendeltségen felmerülő működési és fenntartási kiadásokat 

Újszentmargita Község Önkormányzata költségvetése tartalmazza. 

 

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a hortobágyi kirendeltségen 

dolgozó köztisztviselők személyi juttatásai és munkaadót terhelő járulék kiadásai 

terhelik, a kirendeltségen felmerülő működési és fenntartási kiadásokat Hortobágy 

Község  Önkormányzata költségvetése tartalmazza. 

 

c.)
5
 Szerződő felek úgy döntenek, hogy a fentebb meghatározott módon megállapított 

költség-hozzájárulásaikat – az őket megillető költségvetési hozzájárulás éves 

összegének 1/12 részével csökkentett összegben -  a Közös Önkormányzati Hivatal 

számlájára utalják át 12 egyenlő részletben utólag tárgyhót követő hó 10. napjáig. 

Számlaszáma: 11738091-15728506 

Megnevezése: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal fizetési számla. 

 

„5.3.
6
 A Közös Önkormányzati Hivatal működésére szolgáló állami támogatás 

felhasználására az érintett önkormányzatok jogosultak a költségvetési törvényben 

szabályozottak szerint, 2014. évben lakosságszám arányosan a következő módon: 

a.) a nem székhely szerinti önkormányzatok a lakosságszámuknak a közös hivatalt 

fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában, kivéve 

Hortobágy Község Önkormányzatát, aki az igazgatási feladatok ellátása miatt az őt 

megillető támogatásból 2 fő költségvetési törvényben elfogadott támogatásának 

szorzatakénti összeggel csökkentve 

b.) a székhely szerinti önkormányzat a megállapított támogatásnak a nem székhely 

önkormányzatokra a) pont szerint jutó részével csökkentett összege szerint jogosult a 

támogatás felhasználására. 

 

 

Az állami támogatás megosztása a későbbiekben a költségvetési törvény irányelvei alapján, 

tárgyév január 15. napjáig felülvizsgálatra kerül azzal, hogy a fenntartó önkormányzatok 

egyike sem kerülhet a korábbinál hátrányosabb helyzetbe. 

5.4. Felek megállapodnak, hogy tárgyév költségvetésének I. félévi teljesüléséről szóló 

beszámoló képviselő-testület elé terjesztésekor, illetve tárgyévet követő év január 31-ig 

elszámolnak a tárgyévi hozzájárulásokkal. Balmazújváros Város Önkormányzat e 

határidőig az elszámolást írásban eljuttatja Társuló községek önkormányzatai részére. Felek 

kötelezik magukat, hogy ezen elszámolás alapján a pénzügyi rendezés az elszámolás 

kézhezvételétől számított 30 napon részükről megtörténik. 

5.5. Amennyiben a hozzájárulás megfizetésére a 5.2.2 pont c.) bekezdésében megadott 
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határidőig nem kerül sor, a székhely önkormányzat egy alkalommal tértivevényes fizetési 

felszólítást bocsáthat ki, amelyben 8 napos fizetési határidőt jelöl meg fizetési határidőként. 

Ezen határidő eredménytelen elmúlása esetén jogosult jelen megállapodás melléklete 

szerint felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízás benyújtására, mely 

felhatalmazó levelet megállapodó önkormányzatok kötelesek biztosítani. 

 

5.6. A beszedési megbízás sikertelensége esetén bármely önkormányzat jogosult a hátralék 

teljes összegére vetített késedelmi pótlékot felszámítani, melynek mértéke a megelőző 

hónap utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. 

6. ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

6.1. Jelen megállapodásból eredő vitás kérdésekben bármely fél polgármestere jogosult 

egyeztető tárgyalást összehívni. 

6.2. Az egyeztetés eredménytelensége esetén felek a jelen megállapodásból eredő jogvita 

elbírálására kikötik a  Debreceni Járási Bíróság kizárólagos illetékességét. 

6.3. A képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás 

tartalmát érintő jogszabályok olyan érdemi változásokat tartalmaznak, melyek a közös 

hivatal jelenlegi szabályozás mentén való működőképességét, szabályosságát vagy 

méltányosságát megkérdőjelezik, akkor a felek a megállapodást haladéktalanul 

felülvizsgálják. 

6.4. Jelen megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötő önkormányzatának 

képviselő-testülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követően, 2013. 

március 1. napján lép hatályba. 

Balmazújváros, 2014. február 

 

Csetneki Csaba 

Újszentmargita polgármestere 

Dr. Tiba István 

Balmazújváros polgármestere 

Vincze Andrásné 

Hortobágy polgármestere 

 

 

 

Záradék: 

Jelen megállapodást 

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 74/2013. (II.27.) számú, 

Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 19/2013. (II.28.) számú, 

Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2013. (II.27.) számú 

határozatával jóváhagyta. 

 

 

 

 

 

A Balmazújvárosi Közös Hivatalban történő továbbfoglalkoztatásommal egyetértek: 

 

                                                                             Dr. Bencsik Judit 

       aljegyző 
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C.) Részvétel a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében 

Csetneki Csaba polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2014-2020 

időszakra vonatkozó programozási, tervezési feladatok a Leaderre is vonatkoznak, ezért a 

Helyi Akciócsoporton belül is folyik a munka.  Felhatalmazást kér arra, hogy 

Újszentmargita ebben a folyamatban az eddigi aktivitással részt vegyen. 

Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, a képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatát: 

14/2014.(II. 13.) számú határozat 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes 

csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Hortobágyi Leader Egyesület 

2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési 

feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, 

valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében. 

Felelős: Csetneki Csaba polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Mivel egyéb hozzászólás és javaslat nem történt, így a Képviselő-testület befejezte 

munkáját. 

 

Kmf. 

 

            

 

  Csetneki Csaba     Dr. Csősz Péter 

              polgármester                        jegyző 

 

 

 

Himer Gyuláné      Hajdú Józsefné 
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