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Kepviselo-testiilet Tagjainak

H e l vb en
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Tisztelt Kepviselo AsszonyAJr!

Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet

2014. november 12-6n ( szerdan) 9.30 oral kezdettel

tartja kovetkez6 nyilvanos uleset, melyre meghivom.

Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal
Vinar, Koztarsasag u. 38.

N a p i r en d:

17 Az onkormanyzat szervezeti es mukodesi szabalyzatanak felulvizsgalata
Eloado: Horvath Csaba polgarmester

27 A telepulesi szilard huiladek kezele~se~vel kapcsolatos kozszolgaltatasrol es annak kOtelezo igenybevetelerol
szolo Onkormanyzati rendelet felulvizsgalata
Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo

37 Etkeztetes teritesi dijanak felulvizsgalata
Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo

47 Marcal-Menti Iv6vizminoseg Javito Onkormanyzati Tarsulas Tanacsba tag deiegalasa
Eloado: Horvath Csaba polgarmester

57 Altalanos iskolai korzethatarok velemenyezese
Eloado: Horvath Csaba polgarmester

Zart ule'sen:
17 Bursa osztondij palyazatok elbiralasa
Eloado: Horvath Csaba polgarmester

Vinar, 2014. november 10.

A kiadmany hiteleiil:

Nemesszalok, 201/4.-npvember

dr. Szabadi

Tisztelettel:

Horvath Csaba sk.
polgarmester
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.seg Qnkormanyzata
9535 Vinar, Koztarsasag u. 33.

' 9: 89 342-230
VINAR

E L O T E R J E S Z T E S

a Kepviselo-testulet 2014. november 12-i nyilvanos ulesere

Targy: Az onkormanyzat szervezeti es miikodesi szabalyzatanak felulvizsgalata
Eloado: Horvath Csaba polgarmester



Tisztelt Kepviselo-testiilet!

A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (a
tovabbiakban: Motv.) 43. § (3) bekezdese szerint a kepviselo-testiilet az alakulo vagy az azt
koveto iilesen e torveny szabalyai szerint megalkotja vagy feliilvizsgalja a szervezeti es
mukodesi szabalyzatarol szolo rendeletet.
Az alakulo iilesen az SZMSZ felulvizsgalata nem tortent meg, ezert az Motv. fenti
rendelkezese szerint a kovetkezo iilesen szukseges a feliilvizsgalatot elvegezni.
Az onkormanyzat hatalyos SZMSZ-et 2013. junius honapban alkotta meg a kepviselo-testiilet,
melynek szabalyozasa osszhangban van az Motv. rendelkezeseivel.
A SZMSZ mellekletei az idokozben bekovetkezett egyeb j ogszabalyvaltozasok miatt
modositasra szorulnak, valammt a fuggeleket is modositani szukseges.
Az SZMSZ 35. § e) pontjaban az iigyrendi bizottsag feladatai kozott meghatarozott
javaslattetel a polgarmester illetmenye/tiszteletdija nagysaganak meghatarozasara -
szovegresz hatalyon kiviil helyezese szukseges, mivel a polgarmester tiszteletdijat 2014.
oktober 12-tol az Motv. 71. § (4) bekezdese hatarozza meg. Ij

(^ J
Vinar, 2014. november 10.

Horvam Csaba
polgarmester

Elozetes hatasvizsgalat
a 7/2014.(...) onkormanyzati rendelethez

Az onkormanyzati rendelet elokeszitese kereteben, a szabalyozas varhato kovetkezmenyeinek
felmerese a jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 17. § (1) bekezdese szerint:

1. Tarsadalmi. gazdasagi. koltsegvetesi hatasai:
A szabalyozasnak tarsadalmi, gazdasagi, koltsegvetesi hatasa nines.

2. Kornyezeti. egeszsegiigyi kovetkezmenyek:
A szabalyozasnak kornyezeti es egeszsegugyi hatasa nines.

3. Adminisztrativ terheket befolvasolo hatasai:
A szabalyozasnak adminisztrativ terheket befolyasolo hatasa nines.

4. A jogszabalv megalkotasanak sziiksegessege, a iogalkotas elmaradasanak varhato
kovetkezmenvei:
A rendeletalkotas az Motv. feliilvizsgalatra vonatkozo eloirasa alapjan, valamint az Motv.
rendelkezeseivel valo osszhang megteremteset szolgalja.

5. A jogszabalv alkalmazasahoz szukseges szemelvi. szervezeti, targvi es penzugyi feltetelek:
Fenti feltetelek rendelkezesre allnak.



 

 

Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2014.(…) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

8/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Vinár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VI.28.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1., 2. és 3. melléklete helyébe e rendelet szerinti 

1., 2. és 3. melléklet lép.  

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 35. § e) pontja hatályát veszti.  

 

 

 

               Horváth Csaba sk.                                                         dr. Szabadics Zsuzsanna sk. 

               polgármester                                                                               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 7/2014. (…..) önkormányzati rendelethez 

 

 

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai: 

 

 A B C 

Egészségügyi feladatok 

1. kötelező feladat Önként vállalt feladat Feladatellátás alapja, 

jogszabály megjelölése 

2. Háziorvosi feladat ellátása (ellátási 

szerződéssel) 
 1997. évi CLIV. tv. 152. 

§(1) bek. a) pont 

3. Fogorvosi feladat ellátása (ellátási 

szerződéssel)  
 1997. évi CLIV. tv. 152. 

§ (1) bek. b) pont 

4. Orvosi ügyelet (Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó  

Társulás) 

 1997. évi CLIV. tv. 152. 

§ (1) bek. c) pont 

5. Védőnői feladat ellátása (védőnői 

szolgálat fenntartásával) 
 1997. évi CLIV. tv. 152. 

§ (1) bek. d) pont 

6. Iskola-egészségügyi ellátás (ellátási 

szerződéssel) 
 1997. évi CLIV. tv. 152. 

§ (1) bek. e) pont 
Szociális ellátás 

 A B C 

7. Önkormányzati segély  1993. évi III. tv. 45. § 

8. Köztemetés  1993. évi III. tv. 

9. Méltányossági közgyógyellátás  1993. évi III. tv. 50. § 

10. Méltányossági ápolási díj  1993. évi III. tv. 43/B. § 

11. Szociális étkeztetés   1993. évi III. tv. 62. § (1) 

bek. 

12. Házi-segítségnyújtás (Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó  

Társulás) 

 1993. évi III. tv. 63. § 

13. Családsegítés (Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó  

Társulás) 

 1993. évi III. tv. 64. § 

14.  Felsőfokú oktatási 

intézményben 

tanulók támogatása 

(Bursa Hungarica) 

önkormányzati rendelet 

szerint 

15. Első lakáshoz jutók támogatása   önkormányzati rendelet 

szerint 

Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok 

 A B C 

16. Gyermekjóléti szolgáltatás 

(Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó  Társulás) 

 1997. évi XXXI. tv. 40. § 

(3) bek. 

17. helyettes szülői feladat ellátása  1997. évi XXXI. tv. 94. § 

(2) bek. 

Köznevelés 

 A B C 



18. Óvodai nevelés (Nemesszalóki 

Köznevelési Intézményfenntartó 

Társulás) 

 2011. évi CXC. tv. 8. § 

2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 6. pont 

19. Gyermekétkeztetés  1997. XXXI. tv. 151. § 

(2a) bek. 

20. Sajátos nevelési igényű gyermek 

óvodai nevelése 

 2011. évi CXC. tv. 47. § 

(3) bek. 

Közművelődési, közgyűjteményi feladatok 

 A B C 

21. Könyvtári feladat ellátása (ellátási 

szerződéssel) 

 1997. évi CXL. tv. 64-

71.§ 

22. Közművelődési tevékenység 

ellátása  

 1997. évi CXL. tv. 73-

81.§ 

Környezetvédelmi feladatok  

 A B C 

23. A környezeti állapot figyelemmel 

kísérése, adatnyilvántartás és 

szolgáltatás teljesítése 

 1995. évi LIII. tv. 12. § 

(3) bek. 

24.  Környezetvédelmi program 

kidolgozása, jóváhagyása, az 

illetékességi terület környezeti 

állapotának elemzése, értékelése, a 

lakosság tájékoztatása 

 1995. évi LIII. tv. 46. § 

(1) bek. b), e) pont 

Vízgazdálkodás, Vízkárelhárítás 

                             A                                    B                                C 

25. Vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés  2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 11. pont, 

1995. évi LVII. tv. 4. § 

(1) bek. f), 16. § (5) bek. 

b), c) pont 

26. Ár-és belvízvédekezés, 

vízkárelhárítás 

 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 11. pontja, 

1995. évi LVII. tv. 4. § 

(1) bek. f.) 16. § (5) bek. 

b), c) pont 

Településüzemeltetési feladatok 

 A B C 

27. Köztemető fenntartása, üzemeltetése  2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 2. pont, 

28. Közvilágítás  2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 2. pont 

29. Helyi közutak kialakítása, 

fenntartása 

 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 2. pont 

 

30. helyi közterületek, közparkok 

kialakítása, fenntartása 

 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 2. pont 

 

Lakásgazdálkodás, ingatlangazdálkodás 

 A B C 



31. Az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és helyiségek, valamint 

egyéb forgalomképes ingatlanok 

bérletére, üzemeltetésére, valamint 

elidegenítésére vonatkozó feladatok 

 2011. évi CLXXXIX.- tv. 

13. § (1) bek. 9. pont 

1993. évi LXXVIII. tv. 3. 

§ (1) bek. 

Településfejlesztési feladatok 

 A B C 

32. Településfejlesztés és 

településrendezés 

 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 1997. évi 

LXXVIII. tv. 6. § (1) bek. 

a) pont 

33. Egyéb településrendezési sajátos 

jogintézmények 

 1997. évi LXXVIII. tv. 

6/A. § (1) bek. a) pontja 

(2) bek. a), b) pontja, 62. 

§ (6) bek. 2), 3), 7) pont 

Sportfeladatok 

 A B C 

34. A települési sport hosszú távú 

fejlesztése, a sport-szervezetekkel 

való együttműködés biztosítása 

sportlétesítmények fenntartása 

 2004. évi I. tv. 55. § (1) 

bek. 

Egyéb feladatok 

 A B C 

35. A nemzeti és etnikai kisebbségek 

jogainak érvényesítése, a helyi 

nemzetiségi önkormányzatok 

munkájának segítése 

 2011. évi CLXXIX. tv. 

80. § (1) bek. 

36. Belső ellenőrzés (Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó  

Társulás) 

 370/2011. (XI.26.) Korm. 

rend. 15. § (1) bek. 

37. Közfoglalkoztatás  2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 12) pont 

2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 10. pont 

38. Egészséges ivóvízellátás  2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 21) pont, 

1995. évi LVII. tv. 4. § 

(1) bek. a) 

39. Polgári védelem, honvédelem, 

katasztrófavédelem 

 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 12.) pont, 

2011. évi CXXVIII. tv. 

15. § (1) bek. 16. § 

2011. évi CXIII. tv. 29. § 

 

40. Helyi adóztatás  2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. §. (1) bek. 13.) pont 

1990. évi C. tv. 1. § (1) 

bek. 

 

41.  Egyházak, civil költségvetési rendelet 



szervezetek, 

önszerveződő 

közösségek 

támogatása 

szerint 

42. köztisztaság, települési környezet 

tisztaságának biztosítása, rovar-és 

rágcsálóirtás 

 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 5) pont 

43.  Rendőrség 

támogatása 

költségvetési rendelet 

szerint 

 

                                                             

                                                              

                                                                 2. melléklet a 7/2014.(…) önkormányzati rendelethez  

 

Az önkormányzat kormányzati funkciói 

 

 

A B C 

Sorszám Kormányzati funkció 

száma 

Kormányzati funkció megnevezése 

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 

jogalkotó és általános igazgatási 

             tevékenysége 

2. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok  

4. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

5. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

6. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

7. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes 

(ömlesztett begyűjtése, szállítása, átrakása 

8. 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

9. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

10. 064010 Közvilágítás 

11. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

12. 072111 Háziorvosi alapellátás 

13. 072311 Fogorvosi alapellátás  

14. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, 

fejlesztése 

15. 082044 Könyvtári szolgáltatások 

16. 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

17. 107051 Szociális étkeztetés 

 

18. 107052 Házi segítségnyújtás 

 

19. 107054 Családsegítés 

 

20. 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 



                                                       3. melléklet a 7/2014.(…..) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

1) A képviselő-testület a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvényben foglalt hatáskörei közül az alábbiakat a polgármesterre átruházza: 

 

a) méltányossági ápolási díjjal kapcsolatos ügyek 

b) önkormányzati segély ügyek 

c) szociális étkeztetés 

 

 

2) A képviselő-testület a tulajdonosi jogok gyakorlása köréből az alábbi hatáskörét a 

polgármesterre átruházza: 

 

a) Az ingó és ingatlan vagyon tulajdonjog-változással nem járó egyéb módon 

történő hasznosítása 

 

3) A képviselő-testület a közterületek használatáról és a közterületek rendeltetéstől eltérő 

használatának szabályozásáról szóló 12/2006.(XII.14.) önkormányzati rendeletben 

meghatározott engedélyezéssel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre átruházza.  

 

 

 

 

                                                                                           1. függelék 

 

 

 A képviselők névsora:  

 

Horváth Csaba  

Kiss Attila  

Kránitz Attila Ernőné 

Németh Miklósné 

Szalóky Anna Eszter  

 

                                                                                                                           2. függelék 

 

Az Ügyrendi Bizottság tagjai: 

 

Kiss Attila 

Németh Miklósné 

Szalóky Anna Eszter  

 

 



Vinar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek
7/2014.(XI.25.) onkormanyzati rendelete

az Onkormanyzat Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo
8/2013.(VL28.) onkormanyzati rendelet modositasarol

Elfogadva: A Kepviselo-testulet 2014. november 12-i ulesen.
Kihirdetve: 2014. november 25-en

dr. Szabadics Zs
jegyzo

sanna



Vinar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
7/2014.(XI.25.) onkormanyzati rendelete

az Onkormanyzat Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo
8/2013.(VI.28.) onkormanyzati rendelet modositasarol

Vinar Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testulete Magyarorszag helyi onkormanyzatairol
szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 143. §. (4) bekezdes a) pontjaban kapott felhatalmazas
alapjan az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes d) pontjaban meghatarozott feladatkoreben
eljarva a kovetkezoket rendeli el:

Az Onkormanyzat Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 8/2013.(VI.28.)
onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: R.) 1., 2. es 3. melleklete helyebe e rendelet szerinti
1., 2. es 3. melleklet lep.

2.§

(1) Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba.
(2) E rendelet hatalyr^alepesevel egyidejiileg a R. 35. § e) pontja hatalyat veszti.

^ /

Horvath (?saba dr. Szabadics Zswzsanna
polgarmester jegyzo



1. melléklet a 7/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 

 

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai: 

 

 A B C 

Egészségügyi feladatok 

1. kötelező feladat Önként vállalt feladat Feladatellátás alapja, 

jogszabály megjelölése 

2. Háziorvosi feladat ellátása (ellátási 

szerződéssel) 
 1997. évi CLIV. tv. 152. 

§(1) bek. a) pont 

3. Fogorvosi feladat ellátása (ellátási 

szerződéssel)  
 1997. évi CLIV. tv. 152. 

§ (1) bek. b) pont 

4. Orvosi ügyelet (Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó  

Társulás) 

 1997. évi CLIV. tv. 152. 

§ (1) bek. c) pont 

5. Védőnői feladat ellátása (védőnői 

szolgálat fenntartásával) 
 1997. évi CLIV. tv. 152. 

§ (1) bek. d) pont 

6. Iskola-egészségügyi ellátás (ellátási 

szerződéssel) 
 1997. évi CLIV. tv. 152. 

§ (1) bek. e) pont 
Szociális ellátás 

 A B C 

7. Önkormányzati segély  1993. évi III. tv. 45. § 

8. Köztemetés  1993. évi III. tv. 

9. Méltányossági közgyógyellátás  1993. évi III. tv. 50. § 

10. Méltányossági ápolási díj  1993. évi III. tv. 43/B. § 

11. Szociális étkeztetés   1993. évi III. tv. 62. § (1) 

bek. 

12. Házi-segítségnyújtás (Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó  

Társulás) 

 1993. évi III. tv. 63. § 

13. Családsegítés (Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó  

Társulás) 

 1993. évi III. tv. 64. § 

14.  Felsőfokú oktatási 

intézményben 

tanulók támogatása 

(Bursa Hungarica) 

önkormányzati rendelet 

szerint 

15. Első lakáshoz jutók támogatása   önkormányzati rendelet 

szerint 

Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok 

 A B C 

16. Gyermekjóléti szolgáltatás 

(Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó  Társulás) 

 1997. évi XXXI. tv. 40. § 

(3) bek. 

17. helyettes szülői feladat ellátása  1997. évi XXXI. tv. 94. § 

(2) bek. 

Köznevelés 

 A B C 

18. Óvodai nevelés (Nemesszalóki  2011. évi CXC. tv. 8. § 



Köznevelési Intézményfenntartó 

Társulás) 

2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 6. pont 

19. Gyermekétkeztetés  1997. XXXI. tv. 151. § 

(2a) bek. 

20. Sajátos nevelési igényű gyermek 

óvodai nevelése 

 2011. évi CXC. tv. 47. § 

(3) bek. 

Közművelődési, közgyűjteményi feladatok 

 A B C 

21. Könyvtári feladat ellátása (ellátási 

szerződéssel) 

 1997. évi CXL. tv. 64-

71.§ 

22. Közművelődési tevékenység 

ellátása  

 1997. évi CXL. tv. 73-

81.§ 

Környezetvédelmi feladatok  

 A B C 

23. A környezeti állapot figyelemmel 

kísérése, adatnyilvántartás és 

szolgáltatás teljesítése 

 1995. évi LIII. tv. 12. § 

(3) bek. 

24.  Környezetvédelmi program 

kidolgozása, jóváhagyása, az 

illetékességi terület környezeti 

állapotának elemzése, értékelése, a 

lakosság tájékoztatása 

 1995. évi LIII. tv. 46. § 

(1) bek. b), e) pont 

Vízgazdálkodás, Vízkárelhárítás 

                             A                                    B                                C 

25. Vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés  2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 11. pont, 

1995. évi LVII. tv. 4. § 

(1) bek. f), 16. § (5) bek. 

b), c) pont 

26. Ár-és belvízvédekezés, 

vízkárelhárítás 

 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 11. pontja, 

1995. évi LVII. tv. 4. § 

(1) bek. f.) 16. § (5) bek. 

b), c) pont 

Településüzemeltetési feladatok 

 A B C 

27. Köztemető fenntartása, üzemeltetése  2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 2. pont, 

28. Közvilágítás  2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 2. pont 

29. Helyi közutak kialakítása, 

fenntartása 

 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 2. pont 

 

30. helyi közterületek, közparkok 

kialakítása, fenntartása 

 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 2. pont 

 

Lakásgazdálkodás, ingatlangazdálkodás 

 A B C 

31. Az önkormányzat tulajdonában lévő  2011. évi CLXXXIX.- tv. 



lakások és helyiségek, valamint 

egyéb forgalomképes ingatlanok 

bérletére, üzemeltetésére, valamint 

elidegenítésére vonatkozó feladatok 

13. § (1) bek. 9. pont 

1993. évi LXXVIII. tv. 3. 

§ (1) bek. 

Településfejlesztési feladatok 

 A B C 

32. Településfejlesztés és 

településrendezés 

 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 1997. évi 

LXXVIII. tv. 6. § (1) bek. 

a) pont 

33. Egyéb településrendezési sajátos 

jogintézmények 

 1997. évi LXXVIII. tv. 

6/A. § (1) bek. a) pontja 

(2) bek. a), b) pontja, 62. 

§ (6) bek. 2), 3), 7) pont 

Sportfeladatok 

 A B C 

34. A települési sport hosszú távú 

fejlesztése, a sport-szervezetekkel 

való együttműködés biztosítása 

sportlétesítmények fenntartása 

 2004. évi I. tv. 55. § (1) 

bek. 

Egyéb feladatok 

 A B C 

35. A nemzeti és etnikai kisebbségek 

jogainak érvényesítése, a helyi 

nemzetiségi önkormányzatok 

munkájának segítése 

 2011. évi CLXXIX. tv. 

80. § (1) bek. 

36. Belső ellenőrzés (Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó  

Társulás) 

 370/2011. (XI.26.) Korm. 

rend. 15. § (1) bek. 

37. Közfoglalkoztatás  2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 12) pont 

2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 10. pont 

38. Egészséges ivóvízellátás  2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 21) pont, 

1995. évi LVII. tv. 4. § 

(1) bek. a) 

39. Polgári védelem, honvédelem, 

katasztrófavédelem 

 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 12.) pont, 

2011. évi CXXVIII. tv. 

15. § (1) bek. 16. § 

2011. évi CXIII. tv. 29. § 

 

40. Helyi adóztatás  2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. §. (1) bek. 13.) pont 

1990. évi C. tv. 1. § (1) 

bek. 

 

41.  Egyházak, civil 

szervezetek, 

költségvetési rendelet 

szerint 



önszerveződő 

közösségek 

támogatása 

42. köztisztaság, települési környezet 

tisztaságának biztosítása, rovar-és 

rágcsálóirtás 

 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 5) pont 

43.  Rendőrség 

támogatása 

költségvetési rendelet 

szerint 

 

                                                             

                                                              

                                                          2. melléklet a 7/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelethez  

 

Az önkormányzat kormányzati funkciói 

 

 

A B C 

Sorszám Kormányzati funkció 

száma 

Kormányzati funkció megnevezése 

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 

jogalkotó és általános igazgatási 

             tevékenysége 

2. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok  

4. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

5. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

6. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

7. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes 

(ömlesztett begyűjtése, szállítása, átrakása 

8. 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

9. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

10. 064010 Közvilágítás 

11. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

12. 072111 Háziorvosi alapellátás 

13. 072311 Fogorvosi alapellátás  

14. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, 

fejlesztése 

15. 082044 Könyvtári szolgáltatások 

16. 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

17. 107051 Szociális étkeztetés 

 

18. 107052 Házi segítségnyújtás 

 

19. 107054 Családsegítés 

 

20. 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

                                                 



                                                   3. melléklet a 7/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

1) A képviselő-testület a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvényben foglalt hatáskörei közül az alábbiakat a polgármesterre átruházza: 

 

a) méltányossági ápolási díjjal kapcsolatos ügyek 

b) önkormányzati segély ügyek 

c) szociális étkeztetés 

 

 

2) A képviselő-testület a tulajdonosi jogok gyakorlása köréből az alábbi hatáskörét a 

polgármesterre átruházza: 

 

a) Az ingó és ingatlan vagyon tulajdonjog-változással nem járó egyéb módon 

történő hasznosítása 

 

3) A képviselő-testület a közterületek használatáról és a közterületek rendeltetéstől eltérő 

használatának szabályozásáról szóló 12/2006.(XII.14.) önkormányzati rendeletben 

meghatározott engedélyezéssel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre átruházza.  

 

 

 

 

                                                                                           1. függelék 

 

 

 A képviselők névsora:  

 

Horváth Csaba  

Kiss Attila  

Kránitz Attila Ernőné 

Németh Miklósné 

Szalóky Anna Eszter  

 

                                                                                                                           2. függelék 

 

Az Ügyrendi Bizottság tagjai: 

 

Kiss Attila 

Németh Miklósné 

Szalóky Anna Eszter  

 

 

 



Vmn£Kozseg Onkormanyzata
9535 Vinar. Koztarsasag u. 38.

vw^-vs-vv' <—'

fi; 89 342-230
VINAR

E L O T E R J E S Z T E S

a Kepviselo-testiilet 2014. november 12-i nyilvanos iilesere

Targy: A teleptilesi szilard hulladek kezelesevel kapcsolatos kozszolgaltatasrol es annak
kotelezo igenybevetelerol szolo onkormanyzati rendelet feliilvizsgalata
Eloado: Horvath Csaba polgarmester



Indokolás:  

 
Tisztelt Képviselő-testület!                

 

A helyi önkormányzat kötelezően ellátandó közfeladata a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 19. pontja alapján a hulladékgazdálkodás ellátása. A korábban 
hatályban volt hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLII. törvény és a 

jelenleg hatályos a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
(továbbiakban Ht.) egyaránt rendeletalkotási kötelezettséget állapított, és 

állapít meg a települési önkormányzatok részére. 
 

2013. január 1. napján hatályba lépett Ht., és a végrehajtására vonatkozó 
jogszabályok időközben megváltoztak.  

A jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezését és új rendelet 
megalkotását elsősorban a tartalmában is több szempontból megváltozott 

jogszabályi rendelkezések, és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
kapcsolatos önkormányzati rendeletek kötelező tartalmi elemeinek 

változása alapozza meg. Emellett kiemelendő, hogy a Ht. az általa 

hatályon kívül helyezett hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény rendelkezéseihez képest eltérő fogalomrendszert használ. 

                                                               
Szükségessé vált tehát a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

feladatokat szabályozó rendelet magasabb szintű jogszabályoknak 
megfelelő felülvizsgálata, és ezáltal új rendelet meghozatala, a jelenleg 

hatályos rendelet hatályon kívül helyezésével egy időben. 
 

A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 
az előterjesztést megvitatni és a rendeletet megalkotni szíveskedjenek.  

 
 

Részletes indokolás: 
 

Az 1-3. §-hoz: 

Meghatározásra került a közszolgáltatás tartalma, illetőleg a rendelet 
tárgyi, területi és személyi hatálya. 

 
A 4-6. §-hoz: 

A közszolgáltatás ellátásának rendjét tartalmazzák a rendelkezések.  
 

A 7-12. §-hoz: 
Az ingatlan használók jogait és kötelezettségeit részletezik a 

rendelkezések.  
 

A 13-17. §-hoz: 

A közszolgáltatási díj megfizetésének szabályai kerültek rögzítésre.  
 

A 18. § -hoz: 



Az ingatlanhasználó részére az önkormányzat által biztosított 

kedvezményeket, mentességeket szabályozza. 
 

A 19. §-hoz: 

A közszolgáltatás szüneteltetésének módját és feltételeinek szabályozását 
tartalmazza. 
 

A 20. § -hoz: 
A rendelet hatályba lépésének időpontját, valamint a hatályba lépéssel 

egyidejűleg hatályon kívül helyezett rendeletet határozza meg.  
 

 
Vinár, 2014. november 10. 

 
                                                                                      

                                                                               Horváth Csaba sk.  
                                                                                 polgármester 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

 a  8/2014.(…) önkormányzati rendelethez 

 
 

 
Az önkormányzati rendelet előkészítése keretében, a szabályozás várható 

következményeinek felmérése a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 17. § (1) bekezdése szerint:  

 
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A szabályozásnak társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs. 
 

2. Környezeti, egészségügyi következmények: 
A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.  

 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.  

 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményei: 
A rendeletalkotás a szabályozás alapját képező Hulladékról szóló törvény 

rendelkezéseivel való összhang megteremtését szolgálja.  
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 

Fenti feltételek rendelkezésre állnak.  
 

 
 

 



Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2014.(…) önkormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről 

 
Vinár Község Önkormányzata a hulladékról szóló 2002. évi CLXXXV. 

törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el. 

 
 

I. FEJEZET 
Általános rendelkezések 

1. § 
(1) A rendelet hatálya Vinár közigazgatási területén a rendszeres 

hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott 
ingatlanok használóira (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) 

terjed ki.  

(2) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd 
hulladék rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében 

összegyűjtött települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló 
létesítmény, valamint a begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, 

átrakóállomások, gyűjtőszigetek) és az előkezelő és hasznosító 
(válogatómű, komposzttelep) működtetésére, a begyűjtött és 

előkezelt hulladék hasznosításra történő átadására terjed ki. 

2. § 

(1)  Vinár Önkormányzata a hulladékkezelési feladatait az Észak-
Balatoni Regionális Települési szilárdhulladék-kezelési Rendszer 

keretein belül szervezett közszolgáltatás útján biztosítja. 

(2) Vinár közigazgatási területén a települési szilárd hulladék 

begyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás teljesítésére 
kizárólagosan jogosult az Avar Ajka Nonprofit Kft., amely kötelező 

közszolgáltatónak minősül (a továbbiakban: hulladék begyűjtő 

közszolgáltató), szervezett közszolgáltatás útján biztosítja.  

(3) Vinár Önkormányzata a közigazgatási területén begyűjtött települési 

szilárd hulladék átadására és távolsági szállítására az Ajkai 
átrakóállomást, mechanikai-biológiai előkezelésére és 

ártalommentes elhelyezésére a Királyszentistváni Regionális 
Hulladékkezelő Központot, a hasznosítható hulladék előkezelésére az 

Ajkai válogatóművet, a szelektíven gyűjtött zöldhulladék 
komposztálására a Balatonfüredi komposztáló telepet jelöli ki.  

(4) Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti. 



3. § 

(1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az 
ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladékot a 

közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja.   

(2) Gazdálkodó szervezet az ingatlan területén képződő, a 
háztartási hulladékhoz hasonló hulladékának vegyesen történő 

gyűjtése esetén köteles a közszolgáltatás igénybevételére. 

(3) Gazdálkodó szervezet az elkülönítetten gyűjtött háztartási 

hulladékhoz hasonló hulladéka esetén a közszolgáltatást igénybe 
veheti. 

(4) Az igénybevétel módját és feltételeit a közszolgáltatás 
tartalmának megfelelően a közszolgáltató és az ingatlanhasználó 

közötti külön írásba foglalt szerződés rögzítheti. Írásba foglalt 
szerződés hiányában a szerződés az (1) rendelkezése szerint 

ráutaló magatartással jön létre.  

(5) A közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz 

szükséges adatokat a szerződés írásba foglalásának bármely okból 
történő elmaradása esetén az ingatlanhasználó köteles bejelenteni 

a közszolgáltatónak. 

(6) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes 
adatot csak az ingatlanhasználó azonosítására, jogszabályban 

előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralékok 

behajtására használhatja fel.   

(7) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési 

intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az 
adatokat védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés 
vagy megsemmisülés ellen. A közszolgáltató nem jogosult az általa 

kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat 
nyilvánosságra hozatalára, a feladatkörén túli felhasználásra – a 

végrehajtási eljárásra felruházott adóhatóság kivételével – 
továbbítására. 

 

A közszolgáltatás ellátásának rendje 

4. § 

(1) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan 
működtetett hulladéklerakó telepen – Királyszentistváni 

Hulladékkezelő központ Ajkai átrakóállomáson a jogszabályban 
megengedett módon, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és 

előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni. 

(2) Az önkormányzat az Észak-Balatoni Regionális Települési 

szilárdhulladék-kezelési Rendszer keretében gondoskodik a 



szükséges begyűjtőhelyek, előkezelő és hasznosító létesítmények, 

valamint az ártalmatlanító hely kijelöléséről, a létesítmények 
megvalósításáról és működtetéséről a közszolgáltató útján, valamint 

biztosítja a közterület használatát az indokolt mennyiségű 

gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez. 

5. § 

(1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti egy 
alkalommal kötelező.  

(2) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos 
tárolóedények használata kötelező.  

(3) A választható szabványos tárolóedények felsorolását a 2. melléklet 
tartalmazza. A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a 

tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező 
hulladék mennyiségével, de minimum 60 liter tárolókapacitás 

rendelkezésre álljon ingatlanonként. 

(4) A tárolóedények beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az 

ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 

6. § 

A hulladék begyűjtő közszolgáltató a települési szilárd hulladékot heti egy  

alkalommal köteles elszállítani, kivéve az egyedi megállapodás alapján 
történő többszöri szállítást.  A szállítás módjáról és idejéről az 

igénybevevőt a hulladék begyűjtő közszolgáltató írásban vagy közzététel 
útján tájékoztatja, úgyszintén az ünnepnapi szállítás rendjéről is.  

III. FEJEZET 
Az ingatlanhasználók jogai és kötelezettségei 

7. § 
(1) A települési szilárd hulladékot a szállítási napo(ko)n elszállítás céljából 

a hulladék begyűjtő közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. 

(2) Az ingatlanhasználó a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan 

keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele 
zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a hulladék begyűjtő 

közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi 
ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa. 

(3) A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a hulladék begyűjtő 

közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet. A jelzett zsák 
ára tartalmazza a települési hulladék elszállításának, kezelésének és 

ártalmatlanításának költségét. 

(4) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely 

összetömörödött vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy 
összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az előírt módon kiüríteni nem 



lehet, a használó köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a 

tárolóedényt használhatóvá tenni. 

8. § 

(1) A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, 

maró-, mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, 
gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék, nagyobb 

terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyezteti a hulladékszállítással 
foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a 

gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a 
környezetét. 

(2) Ha a hulladék begyűjtő közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, 
hogy a tárolóedényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat 

helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A 
kiürítés megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az 

ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az 
ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 

9. § 
A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki 

kell tisztítani és fertőtleníteni. A 770 literes űrtartalomnál kisebb 

tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos 
feladata, a 770 litertől 1100 liter űrtartalomig terjedő tárolóedények évi 

kétszeri tisztításáról az edény használójával kötött szerződés alapján a 
begyűjtő közszolgáltató gondoskodik.  

10. § 
A hulladék begyűjtő közszolgáltató a háztartási hulladékot az ingatlan 

bejárata előtti járdán, vagy a kapu közelében, közterületen veszi át.  

11. § 

(1) A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell 
tárolni, azokat csak a hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni. 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét 
tisztán tartani, télen a hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával 

szennyezett közterület tisztításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 

(3) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak 

elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a 

tárolóedényeknek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését 
akadályozza. 

IV. FEJEZET 

Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

12. § 
(1) A hulladék begyűjtő közszolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a 

keresletnek megfelelő darabszámú és minőségű szabványos tárolóedény 
álljon az ingatlanhasználó rendelkezésére. A tárolóedény a 



közszolgáltatótól – előzetes megrendelés alapján – megvásárolható vagy 

bérbe vehető. 

(2) A bérbe adott tárolóedények karbantartását, felújítását és szükség 

szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a hulladék begyűjtő 

közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a 
cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű 

használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé. 

(3) A hulladék begyűjtő közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését 

kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni. 

(4) A tárolóedényben okozott károkat a begyűjtő közszolgáltató 

térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható 
okból következik be. A hulladék begyűjtő közszolgáltatónak az ebből eredő 

karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő 
tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a 

hulladék begyűjtő közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált 
tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót 

terheli. 

(5) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori 

ingatlanhasználónak kell gondoskodnia. 

(6) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató 
évente egy alkalommal, külön díj felszámítása nélkül gondoskodik. 

 
 (7) A hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltatóval történő előzetes 

megbeszélés alapján és egyeztetett időpontban megjelölt helyen és 
időpontban helyezheti ki elszállítás céljából. 

 
(8) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a 

jármű és a gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz 
által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet és növényzetet ne 

károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének 
előidézésével. 

V. FEJEZET 
A közszolgáltatás díja 

13. § 

(1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlanhasználók a 
közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni. 

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a 
települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, 

hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.   



14. § 

(1) A közszolgáltatás díját a hulladék begyűjtő közszolgáltató által 
megküldött számla alapján köteles megfizetni az ingatlanhasználó.  

(2) A hulladék begyűjtő közszolgáltató a havi számlákat az 

ingatlanhasználónak negyedévente küldi meg. 

15. § 

(1) Amennyiben az ingatlan használati viszonyaiban változás következik 
be, úgy az új használó a változás tényét 15 napon belül írásban köteles 

bejelenteni a hulladék begyűjtő közszolgáltatónak. A változás 
bejelentésével egyidejűleg az új használó és a közszolgáltató között a 

közszolgáltatási szerződés létrejön. Ennek a bejelentésnek a megtételéig a 
közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni. 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási szerződés (1) 
bekezdésében nem említett elemeiben bekövetkezett változást a hulladék 

begyűjtő közszolgáltatónak bejelenteni. A szerződésmódosítás a hulladék 
begyűjtő közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban 

kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A 
választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó szerződésmódosítással 

egyidejűleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a tárolóedény 

lecseréléséről. 

(3) Amennyiben az ingatlanhasználó nem köt írásbeli közszolgáltatási 

szerződést és az általa használt tárolóedény típusáról a közszolgáltatónak 
egyáltalán nem tesz bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a 

hulladék begyűjtő közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 
120 liter térfogatú tárolóedény heti egyszeri ürítési gyakoriságát 

vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett írásban a közszolgáltatási 
szerződést meg nem köti. 

16. § 
(1) Az ingatlanhasználó megtagadhatja a díj megfizetését, ha a hulladék 

begyűjtő közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz 
eleget. 

(2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a 
hulladék begyűjtő közszolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az 

időjárás vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a 

közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn 
belül pótolta mulasztását. Elháríthatatlan oknak minősül továbbá az is, 

amikor a k hulladék begyűjtő közszolgáltató a tárolóedényt rendszeresített 
járművével önhibáján kívül nem tudja megközelíteni. 

17. §  
(1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő 

díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozás. 



(2) A hulladék begyűjtő közszolgáltatót megillető díjhátralék magában 

foglalja a tőkét, a Ptk. 6:47 §-a szerinti késedelmi kamatot, valamint a 
felszólítás költségét. 

 

Mentességek, kedvezmények 

18. § 

(1) Vinár Önkormányzatának Polgármestere a (2) bekezdésben 
részletezett feltételek fennállása esetén, a kérelmező egyedül élő 

nyugdíjas – aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte – 
közszolgáltatási díját mérsékelheti.  

(2) A kedvezmény egy naptári évre – január 1-től december 31-ig – 
érvényes. A kérelmeket minden év január 31-ig kell benyújtani Vinár 

Önkormányzat Polgármesteréhez. E határidő elmulasztása jogvesztő, 
kivéve, ha a jogosultság feltétele év közben következett be.  

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személy az alábbi feltételek 
fennállása esetén részesülhet kedvezményben:  

a) ha a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének kétszeresét nem haladja meg, akkor 50 %-os díjkedvezmény,  

b) ha a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének háromszorosát nem haladja meg, akkor 30 %-os 
kedvezmény. 

A közszolgáltatás teljesítésének és igénybevételének 
szüneteltetése 

19. § 

(1) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben 

vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, 
illetőleg korlátozható.  

(2) Amennyiben az ingatlanhasználó legalább 30 nappal a szünetelés 
megkezdése előtt a közszolgáltatás igénybevétele szünetelésének tényét a 

szolgáltatónál írásban bejelenti, hogy a lakóépület vagy lakás megszakítás 
nélkül legalább egy hónapig lakatlan, a háztartási hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatás a lakatlanság idejére szünetel, feltéve, hogy a szünetelés 
időtartama alatt azon hulladék nem keletkezik. Az ingatlanhasználó a 

lakatlanság várható időtartamát (szolgáltatás igénybevétele 

szünetelésének várható időtartamát) 

 is köteles bejelenteni.  

VI. FEJEZET 
Vegyes, hatályba léptető és átmeneti rendelkezések  

20. § 
 

(1) Ez a rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba. 



(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Vinár 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(IV.29.) 
önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével 

kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről. 

Horváth Csaba sk. 
polgármester 

 dr. Szabadics Zsuzsanna sk. 
jegyző 



1. melléklet 

Közszolgáltatásba bevont területek utcajegyzéke 

 

          Köztársaság utca 

          Rákóczi utca 

          Vasútállomás 

 

     



 

A választható szabványos tárolóedények 

Űrtartalom Megjegyzés 

60 liter műanyag 

80 liter műanyag, kerekes 

120 liter Műanyag, kerekes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vinar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek
8/2014.(XI.25.) onkormanyzati rendelete

a telepiiiesi szilard hulladek kezelesevel kapcsolatos kozszolgaltatasrol es
annak kotelezo igenybevetelerol

Elfogadva: A Kepviselo-testulet 2014. november 12-i iilesen.
Kihirdetve: 2014. november 25-en.

dr. Szabadics />sta^sanna
jegyzo



 

 

 
Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről 

 
Vinár Község Önkormányzata a hulladékról szóló 2002. évi CLXXXV. 

törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el. 

 
I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A rendelet hatálya Vinár közigazgatási területén a rendszeres 
hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok 

használóira (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) terjed ki.  

(2) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd 
hulladék rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében 

összegyűjtött települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény, 
valamint a begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, 

gyűjtőszigetek) és az előkezelő és hasznosító (válogatómű, 
komposzttelep) működtetésére, a begyűjtött és előkezelt hulladék 

hasznosításra történő átadására terjed ki. 

2. § 

(1) Vinár Önkormányzata a hulladékkezelési feladatait az Észak-Balatoni 
Regionális Települési szilárdhulladék-kezelési Rendszer keretein belül 

szervezett közszolgáltatás útján biztosítja. 

(2) Vinár közigazgatási területén a települési szilárd hulladék begyűjtésére 

és elszállítására irányuló közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan 
jogosult az Avar Ajka Nonprofit Kft., amely kötelező közszolgáltatónak 

minősül (a továbbiakban: hulladék begyűjtő közszolgáltató), szervezett 

közszolgáltatás útján biztosítja.  

(3) Vinár Önkormányzata a közigazgatási területén begyűjtött települési 

szilárd hulladék átadására és távolsági szállítására az Ajkai 
átrakóállomást, mechanikai-biológiai előkezelésére és ártalommentes 

elhelyezésére a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központot, a 
hasznosítható hulladék előkezelésére az Ajkai válogatóművet, a 

szelektíven gyűjtött zöldhulladék komposztálására a Balatonfüredi 
komposztáló telepet jelöli ki.  

(4) Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti. 



 

3. § 

(1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó 
az ingatlanán keletkező települési hulladékot a közszolgáltatónak 

rendszeres időközönként átadja.   

(2) Gazdálkodó szervezet az ingatlan területén képződő, a háztartási 
hulladékhoz hasonló hulladékának vegyesen történő gyűjtése esetén 

köteles a közszolgáltatás igénybevételére. 

(3) Gazdálkodó szervezet az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékhoz 

hasonló hulladéka esetén a közszolgáltatást igénybe veheti. 

(4) Az igénybevétel módját és feltételeit a közszolgáltatás tartalmának 

megfelelően a közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti külön írásba 
foglalt szerződés rögzítheti. Írásba foglalt szerződés hiányában a 

szerződés az (1) rendelkezése szerint ráutaló magatartással jön létre.  

(5) A közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges 

adatokat a szerződés írásba foglalásának bármely okból történő 
elmaradása esetén az ingatlanhasználó köteles bejelenteni a 

közszolgáltatónak. 

(6) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatot 

csak az ingatlanhasználó azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, 
postázásra, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel.   

(7) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel 
köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles, 

különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra 
hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. A 

közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő 
személyes adat nyilvánosságra hozatalára, a feladatkörén túli 

felhasználásra – a végrehajtási eljárásra felruházott adóhatóság 
kivételével – továbbítására. 

 

A közszolgáltatás ellátásának rendje 

4. § 
(1) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan 

működtetett hulladéklerakó telepen – Királyszentistváni Hulladékkezelő 

központ Ajkai átrakóállomáson a jogszabályban megengedett módon, a 
vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával 

szabad elhelyezni. 

(2) Az önkormányzat az Észak-Balatoni Regionális Települési 

szilárdhulladék-kezelési Rendszer keretében gondoskodik a szükséges 
begyűjtőhelyek, előkezelő és hasznosító létesítmények,  

 

 



 

valamint az ártalmatlanító hely kijelöléséről, a létesítmények 

megvalósításáról és működtetéséről a közszolgáltató útján, valamint 
biztosítja a közterület használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény 

kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez. 

5. § 
(1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele heti egy alkalommal 

kötelező.  

(2) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos 

tárolóedények használata kötelező.  

(3) A választható szabványos tárolóedények felsorolását a 2. melléklet 

tartalmazza. A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a 
tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező 

hulladék mennyiségével, de minimum 60 liter tárolókapacitás 
rendelkezésre álljon ingatlanonként. 

(4) A tárolóedények beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az 
ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 

6. § 
A hulladék begyűjtő közszolgáltató a települési szilárd hulladékot heti egy  

alkalommal köteles elszállítani, kivéve az egyedi megállapodás alapján 

történő többszöri szállítást.  A szállítás módjáról és idejéről az 
igénybevevőt a hulladék begyűjtő közszolgáltató írásban vagy közzététel 

útján tájékoztatja, úgyszintén az ünnepnapi szállítás rendjéről is.  

III. FEJEZET 

Az ingatlanhasználók jogai és kötelezettségei 

7. § 

(1) A települési szilárd hulladékot a szállítási napo(ko)n elszállítás céljából 
a hulladék begyűjtő közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. 

(2) Az ingatlanhasználó a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan 
keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele 

zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a hulladék begyűjtő 
közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi 

ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa. 

(3) A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a hulladék begyűjtő 

közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet. A jelzett zsák 

ára tartalmazza a települési hulladék elszállításának, kezelésének és 
ártalmatlanításának költségét. 

(4) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely 
összetömörödött vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy 

összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az előírt módon kiüríteni nem 
lehet, a használó köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a 

tárolóedényt használhatóvá tenni. 



 

8. § 

(1) A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, 
maró-, mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, 

gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék, nagyobb 

terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyezteti a hulladékszállítással 
foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a 

gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a 
környezetét. 

(2) Ha a hulladék begyűjtő közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, 
hogy a tárolóedényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat 

helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A 
kiürítés megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az 

ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az 
ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 

9. § 
A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki 

kell tisztítani és fertőtleníteni. A 770 literes űrtartalomnál kisebb 
tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos 

feladata, a 770 litertől 1100 liter űrtartalomig terjedő tárolóedények évi 

kétszeri tisztításáról az edény használójával kötött szerződés alapján a 
begyűjtő közszolgáltató gondoskodik.  

10. § 
A hulladék begyűjtő közszolgáltató a háztartási hulladékot az ingatlan 

bejárata előtti járdán, vagy a kapu közelében, közterületen veszi át.  

11. § 

(1) A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell 
tárolni, azokat csak a hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni. 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét 
tisztán tartani, télen a hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával 

szennyezett közterület tisztításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 

(3) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak 

elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a 
tárolóedényeknek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését 

akadályozza. 

IV. FEJEZET 

Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

12. § 
(1) A hulladék begyűjtő közszolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a 

keresletnek megfelelő darabszámú és minőségű szabványos tárolóedény 
álljon az ingatlanhasználó rendelkezésére. A tárolóedény a 

közszolgáltatótól – előzetes megrendelés alapján – megvásárolható vagy 
bérbe vehető. 



 

(2) A bérbe adott tárolóedények karbantartását, felújítását és szükség 

szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a hulladék begyűjtő 
közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a 

cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű 

használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé. 

(3) A hulladék begyűjtő közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését 

kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni. 

(4) A tárolóedényben okozott károkat a begyűjtő közszolgáltató 

térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható 
okból következik be. A hulladék begyűjtő közszolgáltatónak az ebből eredő 

karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő 
tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a 

hulladék begyűjtő közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált 
tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót 

terheli. 

(5) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori 

ingatlanhasználónak kell gondoskodnia. 

(6) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató 

évente egy alkalommal, külön díj felszámítása nélkül gondoskodik. 

 
 (7) A hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltatóval történő előzetes 

megbeszélés alapján és egyeztetett időpontban megjelölt helyen és 
időpontban helyezheti ki elszállítás céljából. 

 
(8) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a 

jármű és a gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz 
által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet és növényzetet ne 

károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének 
előidézésével. 

V. FEJEZET 
A közszolgáltatás díja 

13. § 

 

(1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlanhasználók a 

közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni. 

 

 

 

 

 

 



 

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

települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, 
hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 

közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.   

14. § 
(1) A közszolgáltatás díját a hulladék begyűjtő közszolgáltató által 

megküldött számla alapján köteles megfizetni az ingatlanhasználó.  

(2) A hulladék begyűjtő közszolgáltató a havi számlákat az 

ingatlanhasználónak negyedévente küldi meg. 

15. § 

(1) Amennyiben az ingatlan használati viszonyaiban változás következik 
be, úgy az új használó a változás tényét 15 napon belül írásban köteles 

bejelenteni a hulladék begyűjtő közszolgáltatónak. A változás 
bejelentésével egyidejűleg az új használó és a közszolgáltató között a 

közszolgáltatási szerződés létrejön. Ennek a bejelentésnek a megtételéig a 
közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni. 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási szerződés (1) 
bekezdésében nem említett elemeiben bekövetkezett változást a hulladék 

begyűjtő közszolgáltatónak bejelenteni. A szerződésmódosítás a hulladék 

begyűjtő közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban 
kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A 

választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó szerződésmódosítással 
egyidejűleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a tárolóedény 

lecseréléséről. 

(3) Amennyiben az ingatlanhasználó nem köt írásbeli közszolgáltatási 

szerződést és az általa használt tárolóedény típusáról a közszolgáltatónak 
egyáltalán nem tesz bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a 

hulladék begyűjtő közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 
120 liter térfogatú tárolóedény heti egyszeri ürítési gyakoriságát 

vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett írásban a közszolgáltatási 
szerződést meg nem köti. 

16. § 
(1) Az ingatlanhasználó megtagadhatja a díj megfizetését, ha a hulladék 

begyűjtő közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz 

eleget. 

(2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a 

hulladék begyűjtő közszolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az 
időjárás vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a 

közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn 
belül pótolta mulasztását. Elháríthatatlan oknak minősül továbbá az is, 

amikor a k hulladék begyűjtő közszolgáltató a tárolóedényt rendszeresített 
járművével önhibáján kívül nem tudja megközelíteni. 



 

17. §  

(1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő 
díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozás. 

(2) A hulladék begyűjtő közszolgáltatót megillető díjhátralék magában 

foglalja a tőkét, a Ptk. 6:47 §-a szerinti késedelmi kamatot, valamint a 
felszólítás költségét. 

 

Mentességek, kedvezmények 

18. § 

(1) Vinár Önkormányzatának Polgármestere a (2) bekezdésben 

részletezett feltételek fennállása esetén, a kérelmező egyedül élő 
nyugdíjas – aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte – 

közszolgáltatási díját mérsékelheti.  

(2) A kedvezmény egy naptári évre – január 1-től december 31-ig – 

érvényes. A kérelmeket minden év január 31-ig kell benyújtani Vinár 
Önkormányzat Polgármesteréhez. E határidő elmulasztása jogvesztő, 

kivéve, ha a jogosultság feltétele év közben következett be.  

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személy az alábbi feltételek 

fennállása esetén részesülhet kedvezményben:  

a) ha a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének kétszeresét nem haladja meg, akkor 50 %-os díjkedvezmény,  

b) ha a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének háromszorosát nem haladja meg, akkor 30 %-os 

kedvezmény. 

A közszolgáltatás teljesítésének és igénybevételének 

szüneteltetése 

19. § 

(1) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben 
vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, 

illetőleg korlátozható.  

(2) Amennyiben az ingatlanhasználó legalább 30 nappal a szünetelés 

megkezdése előtt a közszolgáltatás igénybevétele szünetelésének tényét a 
szolgáltatónál írásban bejelenti, hogy a lakóépület vagy lakás megszakítás 

nélkül legalább egy hónapig lakatlan, a háztartási hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatás a lakatlanság idejére szünetel, feltéve, hogy a szünetelés 
időtartama alatt azon hulladék nem keletkezik. Az ingatlanhasználó a 

lakatlanság várható időtartamát (szolgáltatás igénybevétele 
szünetelésének várható időtartamát) is köteles bejelenteni.  

 



VI. FEJEZET
Vegyes, hatalyba lepteto es atmeneti rendelkezesek

20. §

(1) Ez a rendelet 2014. december 1-jen lep hatalyba.

(2) E rendelet hatalybalepesevel egyidejuleg hatalyat veszti Vinar
Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek 5/2011.(IV.29.)
onkormanyzati rendelete a telepulesi szilard hulladek kezelesevel
kapcsolatos kozszolgaltatasrol es annak kotelezo igenybevetelerol.

, w ^^iHorvath Csaba dr. Szabadics Zsi&sanna
polgarmester jegyzo



1. melléklet a 8/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelethez 

Közszolgáltatásba bevont területek utcajegyzéke 

 

          Köztársaság utca 

          Rákóczi utca 

          Vasútállomás 

 

     



 

A választható szabványos tárolóedények 

Űrtartalom Megjegyzés 

60 liter műanyag 

80 liter műanyag, kerekes 

120 liter Műanyag, kerekes 

 



Vinar Kbzseg Onkormanyzata
9534 Vinar f

Koztarsasag u. 38.
Targy: teritesi dij kalkulacio

Az elelmezesi norma es hozza kapcsolodoan a teritesi dij etkezesi jogcimenkent, reszetkezesi bontasban elelmezesi napra dsszegezve:

OVODA
Jelenlegi Modositott

Tizorai
Ebed
Uzsonna
Ossz:

Egy adagra
juto
nyersanyag
koltsege

45
* 158

45
248

Egy adagra
juto rezsi
kottsege

50
192
50

292

Ossz. netto
95

350
95

540

27%-os AFA-s
ar

120,5
444,5
120,5

685

Tizorai
Ebed
Uzsonna
Ossz:

Egy adagra
juto
nyersanyag
koltsege

50
166
50

266

Egy adagra
juto rezsi
koltsege

50
197
50

297

Ossz.
netto

100
363
100
563

27%-os
AFA-s ar

127
461
127
715

ISKOLA
Tizorai
Ebed
Uzsonna
Ossz:

45
168
45

258

50
192
50

292

95
360

95
550

120,5
457

120,5
698

Tizorai
Ebed
Uzsonna
Ossz:

50
176
50

276

50
197
50

297

100
373
100
573

127
474
127
728

FELNOTT
Ebed 227 193 420 533|Ebed 236 205 441 560

Az elelmezesi norma valtoztatasa nem indokolt.

Nemesszalok, 2014. november 11.

"NA-SZE" Kft.
Nemesszalok



VESZPREM MEGYEI
KDRMANYHIVATAL

Foigazgato -

Ugyszam: VEB-QQ9rt)0734-1/2014.

Ugyintezo: Melhartne Nagy Erika

Helyi 6nkormanyzat
Polgarmestere

Targy: veiemenykeres

Meileklet: a kotetezo felvetelt biztosfto

iskolak korzethatarainak tervezete

Szekhelven

Tisztelt Polgarmester Asszony!
Tisztelt Poigarmester Ur!

A nemzeti koznevelesrol szolo 2011. evi CXC. tSrveny 50. § (8) bekezd^se alapjan a

kormanyhivatal a 2015/2016. tanevre vonatkozoan is meghatarozza es kozzeteszi az

iskolak felveteli korzet6t. A nevelesi-oktatasi intezmenyek mukodeserol es a

k6znevelesi intezmenyek n^vhasznalatarol szoio 20/2012, (Vli. 31.) EMMI rendeiet

24. § (1) bekezdese szerint eijarva a felveteii korzetek megallapitasahoz a Veszprem

Megyei Kormanyhivatal minden ev november utoiso napj^ig beszerzi a Veszprem

megyeben tataihatd valamennyi, erintettonkormanyzatvelemenyet.

A velemenyez6shez mellekelten megkuldom a kotelezo felvetelt biztosito iskolak

kdrzethatarainak meghatarozasara vonatkozo tervezetet.

K6rem, hogy a Kepvtselo-testOiet velemeny^t tartalmazo Hatarozatot a Veszprem
Megyei Kormanyhivatal Oktatasi Foosztalyanak (8200 Veszprem, Megyehaz ter 1.)
cimere, tovabba elektronikus formaban az oktatas{a)vemkh.gov.hu email-cimre

2014. november 28. napj&g sziveskedjen megkuideni.

Veszprem, 2014. oktober .ft •

Tisztelettel:

c
r. VajdaWiktoria

foigazgato

8200 Veszpr&m. Megyehaz ter
teiefon; 86/579-300, fax: 88/579-349, e-mail; hlvatal@vemkh.gov.hu



A kotelezo felvetelt biztosfto
altalanos iskola korzethatara

Vinar Kozseg Onkormanyzata

Tervezet
a telepulesi onkormanyzat 2014. evi
novemberi velemeny-nyilvanitasahoz



Jaras/Tankerulet szekhelye: Papa

Telepules teljes kozigazgatasi teruletere vonatkozo felveteli korzetek

Telepules

Vinar

Kbtelezo felvetelt biztosito iskola

201749 - Nemesszaloki Altalanos Iskola 9533 Nemesszalok, Szabadsag ter 12
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