
'lF.GYzóKaiNYv

rc!z!]! szada Nagykőzsés ön](oná!}zat lolgáfiescri Hivalal rÚácskÓ7ó lemében
20l6'június 27_én ]6'00 órakor m cgtlrtotl KóPvi so ló leíü]eli ülésról'

Jclcn YBnntk: oroszi sándor Polgámresl€Í' Peták Árpád alpolgánnesler, vrabéIy Balús
alpolgánneíÍ' Török L's?]ó' oroszi sándor, veÉbné NycrEcs KÓvács
Rozália, Pintér L.jos képviselók

dr' Pál szi]viajegyzó
vócscy László Ónzággyiilósi képvhsló
Balog Mihá])Té IénzÍlg!i vé2éló
czielan Evajkv. lezeló

Me€hiYottkéDt ield yannak: orcszi Péter kűlsós bizonsági lag' Kcrékgyáíó']'amás
sZ^K vczctóiü, Hcgcdús 

^ídnis 
_ éleln]gz-éslezeló. llés szabolcs

szada Novx Nrft. vczctójc, Dr.zdik Béld müszaki iroda' .lL rászné
Búkó E.Zsébcl - székcly Beíalan Müvelódési Báz és KónwláI
vezeróje. creÍtné KáIlai iünde székely BeÍalan ÁllalánÓs ikola
d'3']j Ko!ál ile iI.il\d o\o'o

NaDirend €lólti Donl

_ Na8yközsé! jntézmónlaczctöinek beszámolója

Bes?ámoló a leJát haláddejü lratánzatokól

NaDirendiDÚntok

R end el el l€ruezel a l el epü lési lru ll adék]r.1 kap csÓ lab s h e]yi köz szolsállatásról
Kijzszolgáhalási szeEődés módosirása
!1óleri.szló: lllds szabolcs szadx líova Mli lezeló]e

A s,Jdai székely Beltalan Altalános kkola bcs,á]nolóia az elmúll knévben Yég7elt

l]ólcncszló] GreJhé K']lai Tünde inléZményvezetó

3. Napircndipont
szókcly Bcnalan Egysóg.s ovoda Bt'l(ode beszámolója az clnúh neve]ési éybeD
\égletmunkíjíól
Eliilerjeszló: weilZ Maldolna inléZ]nénwezetó



Önkormán]zati szcn.} z*ózmú vagyonÍa vonatk.7ó \ag}onértékelés elloladása
ElóleÍieszló: orcs' sándorpolgámester

szada KdaÜa U úlépilés köZbeszc.zési e]j:jJás elednrényének negállapitása (helybtn

ElóIe esztő: oroszi sándorpolgámester

Közforealnú gyógyszqtáInyilására ilán)uló kérelen
Elóteieszló: oroszi sándor poleármester

N4'ACAZ Ki' üzmellctési sz@ódés
Elólcricszló] orcszi Sáldorpolgámc$cl

Aján]al szada. szen1 .'ak!b leÍületén lévó küLledilcliszánló ingallúÓk véle]ére
E ló1ei eszló: oioszi s ándor po l8áÍlester

]avaslat a szada,2549/l5,2549/59 !almlnl2550 h6z. út elnevezésére
Elólcr]esztó] oÍ)szi SándÓrt.lgámcíer

Ua}aédi mcgbizás (bclybcn keriil kiÓsztáya)
|]ólelieszló omszi sándÓrpolgámeser

crefi Tnns ExpEss Kn. kéreLDe
F]óler]gszIó oroszi s ándor po lEáín cícr

_ 
^z 

áprilisj Kélviseló Ie*ületi űlésen kén adóneDcl is néíó*ek össu ehasonlnísára
VoMlkoZó lújóko,taIÚ Jnyag
Elóterieszlő] JÍ Pál szjlvii jeeyzó

_ szada Pfuk üglabLn a Bud'Pcs{i 5ooo Úg}aédilrodstájókolkróJa
Elöter]es7'ij] oroszi sándor Po]!ámeíer

Keíllja Rákóczi ú1 ütnyilás kédése
szav'alsZán]áló b]7oÍság pótlrgok Dree!álaszlása
s?adq 527 hrcz a]ati nuatl o n nlcevá sán ás!



oroszisáid.rPolgímc*LYkószönhameg]elenlkóplis.lókelé\YendéseIei Me!i ].pilia'
ho!} l Kap\j:di] lcJü]cl ó ]n lclcnlólar.lhaláíJzálkóp.s alül!nnegn}|1ia.

oÍoszisándorpolgímcsIer: To\ábbi hxron napirendi pÚnloljav$lok ]e]|enor 1l napilendi
]ronlkónr a s/adn' KedJlJa U Ríkó.lj l úhiiás kádése. ]] napirendj Po.lkónl
sziÍn7aE7áD]|áló B zonsá8 Dre!'ilas7lásr' vala.rjnf lj. Dapircldi polllLJ i slad{ 52]
hsz. alalli ú'gatlxn fieEvisarlása' 'l'ovát]bá a l0 n.pnendi pon{.1 l'\ln.n lelenn]
MpiÍc.dról' hir.L az ii!}.vódi mcgbizás tc^czcl tcn ólkczcll ncg

i3eD szlvazal1!l cllÚn5/avJZat é! 1.Íózkodás nélkii1 alijlctlc7ó

73]]0l6 (06'2?')sziÍlúKótv]\eliile5tüleljhalározil:

s7adJ ^"€Iki'/\é! onkonnJn]'zar Kép\'Écliilcíii]cte
|!p]rend] |mnlok]t ] J'Vasol1 nodositásokk.l c]bgdJla

fc]c]ós: oroszisxDdol polgánn.ícr
l]alíndó: xzo.nal

lbp!!s!.4l].0!!-[q!

Ni!rkij^É! i]Íé/mén] le/clij jnek bes'L.]ólJ

A sZA( me!k.Fl. (iz intó7hó v !.|ó ck madosulási Biall) a
Drúkrdésicnlcdal!1.l'elkószii]1ii [.ny:irjPnjsllr.oI .1ího'oz1.1á!x'
.'ij\ó hcftdL n k.|thi ]cxll'. a.k kJlrcs'o f3lfclluk a (ap.sollu I
V.rlila Olhon ]l A l'lvál]iús n á\JilJ]JnLL fo-! n]úlió.]Dj 

^ 
Jpl

'no 
klik fundb.n Ú'c .k, s7abadsígolások is a lcrvcz.Í nljd.n

nrüLa]dnct lrÍa/nran'riinl r n!]]r lnl)an]ilr lo]-\an]xlosxn müliidni log

A kisláséri nyugdijas talalklzófu ml \lglu.k a lmsJk. 251] iij ].s2

Juhísz.ó aalkó Erzsóbct: Kij:/ijnlilk Úi]ld.nkÍ lis/]el.lteL és sZ.[{.lt(L. Kijs/iinij]n
nnnd.nkro!l.xkjic]ln 1olllliisiik IxÚáD ]|íl[] xi béten].bon(oltuk
i L]il]ilis Jn)i_!liI' Na$ ro]l aZ aldctlódas lb 5]0 lÜ l:illl x tix]lnáí
50l)0 fós soponok éllcztr!k líbgJhrj szal.l] l].r1alaI iÍaLsúgú
L.ZalIOl1 | Tíl!ol r 1c] |l.g]aD]Ui[. vaLx ]Ú! Íó\/t fetlü1[
v.Íscqvhí'n J vézc\ Nl]ckó Lszl valo '
Jelenlcg J J'ték\rjr IjbolbiD 29 etr \ann* 

^ 
s7ék€]y líholok körúll

nruDkikb.n is lészl vcszijnl' Ilig n|gy ell!neré\ 3z öDkolní }zí.xk'
hogj" ]úilus ]o tj] Í.j7 líbt. iÍijnnrú líbor' s!u1 líbor' lalmú\.j
Labo] le\l lnl]uJ(llan Nen] _!)el.(jn.!ól7is ti]]]jt haiem mirrósi!
ésieétr)csplo!l.n]okotrh]dunl.!}iil1lcnnj! g].Ickekkcl
Készij]ünk augnszl[ :0 ra Hítlónno|klkéol se3il]ü[ a szo.rbx!
..ld.l\an]'l E]kaslüLl \óíóc\i JaZs] bjcsi |ol1lé nLD]c' vín!kl
J'n.!\el Jolgo/Unk egy iLj \/]dl] kaD)Tötr' i sZ.dxi In.iklo|ódil]n. l
\/x,lri hirt\ enrherekriil



HeqedüsÁtrdrás: slcrclcll.l kószöntijk jn]0de0ki1' Az hkol. évzalója}al .söUrcnl 'éikellelisi lé1s7ífr 
^táboírkat 

Új lijtiukcj ilkczóss.l.
A Fslive] D]egL(iliillüt x Vcr/ndan. iöd hé'lól háfunr hélig nem lbg
!Ílödni a lon]ba' Ez iLltl esz ! leíós' nae-\tlkxrilxs Lzt korctócn
kés7ülünk a/ üjxbb lan.1rc'
A készpé|/cs bcljlctÚí Pa.ltár hlín]]iban n(T ludjLk mcgYalósjtJnj'
szigon]lrb le9 )7 elle.ij'éj Á l'i]l7óliLi\o[ÍJ s7épen iIle7.ek iz
ijsszelek Akik lenr rendezlék a tjefizetéseiket, n]ár aolya lx
ttlszólnásl t0gn.l k.pni.

IllésszaDohs: l'isaelellel és sler9191{el k(\1anlinn a je]en |é\ókel' Az Nlt]
lcrfunlosabb n]u|ká] a ll! ]idékszáL]ilásoD knül a paÍl' }alahinl L
ul.ák r. dbcl t.Íása
?j 80 c2cr h] Óae-vsign lcnjl.lcl kas2íl driilldkozó. ' több J sa]íl
k.llégálnkkal lg!ckszünk mcgo]dhi
A fúágosíás*or bÚüh.lcÍ liríg.kar ].cÍnjuk H:m]ns4] !éBez1úk el
i njunás teln]elek gvor.inó7jsjt A7.knjl a7 árlok!á ' n]k
ptoi10k]ról \aDrak L]Íakfa. Ya!y ko az ih]ia' .ie\o! lraszlos a

Eyo ]iÍózás'

JÜIlíszDó B'trkó ErzsóDei szclúlajn D]eeköszöitr], ho!r' !o]1 cly ralyln jó
lg]u1tJnii[ódós . szada NoVa \ki]' Fxlud! A'dr.a. oÍ\/i s]i.d.r
*i'iil1, kót F]Jdoh üLlclés&.

!B,:4_úq49l_p!]!j!4 A/ ]ncJilan inlr (iÚp.LollJ ]'clro IiD]óful a Ióldcl
\s!7lke]Lúúnn]

Pctrák 
^rDád: 

1pillJlii D]e|tesité!€|e!r l€het pá yí7n]]

oroszisindor: Mc!tud]il.ko]diiixr]li8]ocsoLíí]

luós s7ábolc!: l]ijna naliink l ptil}'xh'k A ]{]c*ní* neg ludjuk oldani

9_!.q!Z!-_sé!.dl,!-_p.s]r! j vJnnxL LíiLiinbi'7ij píL)'llzi1i lchúds.!elr. .Lliildl.n] r/
irléznén\1ezÉliilIek Nx!]o. Lon]o]1 ass7.!ckc( ll]l.l n\.mj A/
.!tháZ Pá]}áza1!D k.rcsziúL ha ]0 nnl]i(] Fl d Dreg tLllIx D],e ]'
g\i'lliÍLi s7ól.]] B.ía]l N't.1 lJl]|l la!!hozni l'öszÜ.öt' Jl
irtélnén)i lres7]j.di]l

1 Kjl\ :e]óie!ű|d 6 L i_!eD szlrlzrÍaL eiLc szil.ar é: udó,k.dás tré]ki]L iZ
i 
jn.znrÜr)1.z.1öL b!szánr.]ó jil 1údo lín l \ csl j

. Beszin]o]ó a lejin hxlil]de|ü hi1ir!2loIrn]
dl l'ál sljL\La l!'!]Zó b.szdDrol a LL'áí jd.]ú ]rxtílozatrN'ó]

A Ké|\iscli] LetlÜle(lj]liigrnl/J1l/lÍj] .lLcn\/lu/Jléstlnózkodástrékiil il!.iínid!ü
Úlí.7]t.[|ó] !7ó]ób.s7iD].ólrudo.á!ul'es7j



oroszi snÜdor oÓlgárnoÍcr: Jc_!]zó aszoD]' ilínyi1ásá\.] ke7djúk ta]doLsoZni a7 elmaÍadr
mL.k'kal J lsaPJt húkJ is szópcnbJlJd

ReDde]ettenezelatelepülés]bullldékkJlk]]rc\olÚ.she]vili]zszolaált.liyol
}'ózszol_!áhalás j szelzódés nródosilisJ
Elól.rics21ó: lLl.s szxlrohs szadx \o{ NliIi !.zctó.

olggisíqdq_pdÉ.4E Kó]cn llló\ S7nbolcÍÍ, a szadr Nora Nlrfr' ]ezetójél'
hogr. |.|)i.end k]lÍ\ín 1']ék.?1as5a i Kép\is.Lo lcÍülctct

oroszi snndor Doleárn€ster: A munkd jtl m.mdl, a 1'.ladarol uglana2zll J gómJrkk]l.
.llbclclkcl k.l e]!égez|i l o!]x]llnafuü l. ]\cnjl \/rkéíijl.
r.6.nxhkuí. üglvódcl' Amn s^rctnék ve]€tek é]7ékelletni. hoat
v]\k.s m}|gok sliilct ck..n'i1vó!i! k.ll.\injI]1i. fc] kc]l lc.]esz1eni
cyJkonJ(i]!g cl c_!l krm'] dt]ljg. JrnÍ el kell !é3e.rü!k. azlil]
nrc!ldliul' ho!j_ a lo\íbbLalba '!]'xkonxlbln h!!I l'o9 eZ miilö.]ni

van Íól{ jrrn)m]icn].k bo!j. a/ eLiilind[znozís ho!! Ió! m.!inJulnf

NiNs. \lcgkéll.m i PanZij!yi vcz.lól. ho!) r nc[\eJ érc\ lijh\é-!el n.
.u]:usz1!$ai. hxtre]n noí u1xLri

sl.rchó LLaiíll.tr j i s.r]ilsóÍ.nr.t J Ícndelel clkés.ilésibc!'

20]ó' jpnhs l lól. kijzs2olgíllaló .m bo.sálhn' k] szimlila ]akosok
lelé Ebböl adó]óa. a rc dc]clel é\ J kij/l/olsiillatisi s.e[ódéí

Pcb'ák ÁrDÁdI

PóbálnU] J.d.klöd i. h.g] ni]j lc].pijliscn h!.!] ]iilijdil
hUl]J{lék\7á]lilri\ Tijbh tele'ülése| is m.íanoníl l slúnn'jí

ll.]L01lin D]i| én js i\.D'o]' olsz.bil-vscnÚ\ 
^/ 

.Ikol n]iDyzit|al
l.l] cldö|1c!i' llo!v va1lalia c l r!qs2bljlYséíéí '\h]enel] idószxl
\i . r!!osznr lo.rlirl.ktrlni

oros/isrjndorDol9árnlcícr: AlLor l.]n!l n]ugod1' lh 1llsz.Iii.n. l]ineljlluli] r
lli1iFznik Ile! lnuDk i Nj]íjsll.r l;m]k. ho!y ini! n.'n lálL'nk
!s2ü]'.Lldlgh!dl l!D]liIl rmlgs1ok.t ]É|ihen. nreÍ.]it]ilidJ(

a LLJIJ n.n li Iilr!. ril

JuLjus ] ]g fud!trk jnüladni. ,\ s7íL]níí.\ llÍJIií lzi1 [e]] \ilasztldl
A \/íl]i1ís .r.g:]ll. c!|]-:!]ék el!zilli1isi tjzelD kc]L lc .7(iik bog.Yl
ru Ixdékol s lo!]Uk LladIi. RjzM}i b.l!r.. h!g\ .Úi]] c\1L l]mé]rlbd]

^/t 
DÚndl bogy ]cnró].d hogy nen lo! bckö].lkczni' ho!-r . ZÜ]J

'lidnen 
fulJnl3 Jhul] ékol



Áklor l kalaszlróaav&.lcnr átvcszi és úzenelle|' vÚ le]akó
kóZe]úntbd.'t lÓndolom' holy meP ao]rrut Ludni oldanj'

oros?i sáldor polgármeÍer: AlaD1'cladalol láfunl c]. *Ölelezó áUani feladaior.

A Képviseló leíüleló ló igen szvelftal cllcnszav'at és lartózkodás nólLül a telepiilési
hulladékkal kapcsolatos hcly1köZszolgál(alásól szóló 8/20l6 (06'28 ) rcndelétet meq!]kot]a

s?ada Ná$ kö/.ég Önkorm.n'z,l hépt i:elö reíül.lénel'

8/2016. (06. 28.) rendelet€

Á tclepülési hulládékkal kapcsolatos
hélyikózszo)gált tásról

sada Nagyközséc Öúomláryzalán kiplncló le*ülete az Alaptön'é.y ]2' cik! (2)
bekezdésében meall.tározolt lalminl a Mlgyamrs7ág lrelyi ónkományzataiÍól szójó 20lL
é!i clxxxlx tv 13' $ (l) bckezdés 19 pontj] szernÍi leladalkóÍében eljárv.. illc{ve a
hulladékó] szóló 2012. évi clxxxv. ió]Ié!y (a lovábbl'](bo: Ht) 35' s és 33 s (.l)
be...d. ( D. .ts, J-lp - -re Cs\e errn e .D- 

'"q'ele.e.dl* ' 
d

1.5
Ák'lá ns rend.lk.?ívL

Gyakollatilag azok a kózfeladalol e]látó .égek' akjk Je]ezték, hogy
ekkoÍtóLneDr látják el a feladatot. ÚokneskaPlák azelóleget' 

^ki 
nem

jelezIe. üzal olkedaek pa.k'ni' nem h:i]denek pénzckcl' Tudok
.lyal, holy e ÓÉzálgYűlés] képviseló bemenl a hilatalb4 és

(]) A telepúlésjhu]ladékkalkap.\Ólabs kij7s7o]gállatás szadaNagykózség (11o\ábbiakban]
Ielcpűlé' ninJcnk!n kÖligazga!ási lerülel$ ].vó ingallanoktulajdolosáü h.sználójála,
jlleNe ke?elóJé]€ 1enrészeles' jo!i és j.gi sZenél!isé!_!e] ncm rendelke7ó :azdasági
láNaságra. szeí'c2ctórc leied ki

(2) szada NaEyközsóg Ónkofuányata (l t]vábbiakban: Önl.mínylÍ) ajelen rendelcúh
fo31a1lak s2cnnl kózszolgáltalást sZenez a 1elepü]ósi s7jlárd hulladék rcddszLÍ.s
_lyiiitósdre. eh7ál]iúsára' lemkó he ]'en IölÍó.ó clhclyezésirc és ez. levékenység
.l]álá5árúl kölelezó helyi közszolráhalás ú1iá. gond.sl.dik



(3)^z o on!án)uJL lrulladlkga/dílloJísj kii7szolsálulri\i llezidéll csal
\o 'o!o''"'i 4.éi_

m jnósi1ó.ktx!ll Lnde]k.zir gazdasági szel.tló!.l lö1h.l

i'1] A t.l.piiLésj s7ilárd lrul]aJél (i lo!ábbiakbl. Ts7H) iÍs7!g:"tijtjsét els7íllíí]'l
clhel}'ezését' !il nnlt a szo]!á]tatis tn\rnat]ssjeánd. bi/bsit:i5j1 a/ ij.ko.nánEattal
hc_l[óló11 szclzódós xlxpjlD . Iijlele?ii hej\i kij717o!!á!1ilís teljesitésóe joeosuL1.

illelijleg lane]e7e! lózszol!áhaló a SZADÁ NoVA le]epülésül.sztési NKn (^
to!áblrjaklran sZole'jl1aló) minr l.ljcs önkoilnályzali 1ulaino ú 1áJsasí_( rólzl l]lclv. i
szoleiható ihal !]kolnra7ot Jh:!llalk.1ók.

2.S

1l] A közszoleahalás cé!i i kö7lis7taság. ! te!etülé*knasá! bi7tosníso. a kö7e!észségüg],'
rxlafu ÚÍ.z épí.! és lennészeii kónlezel védelne

l]) n lij{c]c/ij ki's7olgíllaláÍa vo.alkozó r.nd.Lkczós.l .ólja a lözsZt]gáhxlís
knzáDithiIó. fol'vdnra!x as blllonsa_gÚs.llílísa. a l.\ókc ysat.]l..&jZhcliíagc

(]) li1osihu1ladékole]halyj]. ! _[!iillis. ' 
b.gJ-úÍó\ lcúlís \/$l]l] Jj1(í t]léij madon

i'.!h']n].7ni e]].nóri7dlen kinühnéo\eL kii7i'll elhe!]c/nj Ie7el.j

lI.I'.j.zct
Tclcpiilósi hUuldtkLnl k.pcsoIxtos lalidxtÓk ós kötcltlctl\ógck

AZ ónLornliI\'Za( köls7olgálIxtissll Lrpcsolrtx fcládatai

1l] A, Ónko.niirry,d U iog]1]anhas^í]ól íl lc]clL./ij l.].piiLcsi szi1.ld hull.daklal
kJ|cÍnahs kó7\7ilgákÍjí \7e]ae/ és lan lenn

]ie].dlt.. 1cknt.lbci kij]ü]ősei:

x) !o|doskodás i helyi közs70]!:]ltxt]\ ka]ébe 1Jíouó le]epülés] hu]l3d.l rcnds^..\
!\u lcsélo]' clsz.]lil.sirol cj elh.]re,é5éróL

L])lKnz5zo]_!ill.ló1iL\alókölsZoLliil1i|i!islc[ódasn]c![ó1.se

c)hc]'v] l.nd.lct utjír 5Z.híbozzi x lluLladckgazdal(|dlill ki'lsl.]gíltJL]\ c]l:jljsji'I
rendjí es nó]1á1' l lijzszo _!ah!1ó és !z ]Dg.dlDhxs7 xLó e/.l ii\,!ljj-!!ó jogii1 ós
kö1.l.zúcó.!cj1. \.].dri x h!ll!dók_!azdáll.díÍ ki'\/ol!íltJl:is] szdzódes c!\.s

d) h.lt] .eode]er úljinr V!b:jl].,/a J hul]3déL3x7dilkodísi kijZvo1!ál0ui!
j!éD|-tl.la(c]aick n D sziei letrde]eibe| nem szxbal}ozoÍ üodjí1ós l'e]lór.]cji]

e) lle )] leDde]er úÚátr sz3bá]]'ouzJ J/ ]ngJllJnbJsznl o1 l.l]r.ló' i tiíóD]'bcD \xe]
l..d.l.lbcd ..ln szxljályozo! di nzclcs] kölclczcnsólcl' Úl.!lilÜ1Üsanck r.ndjcl. !/
.s.lIo-9.s l.d\.Znód\.L. tlábbá .z i]l_!i1].Dh.s7ni]ó r;s7éÍii] tiÍlóra s/üneteLle1é\
Ese(e]l.1!Larninl JZ úJü]iirr!11lrnoL.l \onr1Lol(] \lláLN sZaL]rjl)okrl



i) A jel ro]deLet ' kazszolgá]tatás eL]álisía liljogosnol{ KÜ/llolgállafó
száljilóeszkőzéhez l.!dsz.reJ1en _!]iij1óedén]b.. as a KiJ7!/.]!]illlla jtDdelkezdsól.
bocsílo! lcl.lÚ].si hlll'dóL .]b.L]czós .iljából lönéni1 Fndsz.res c]s7ál]iúsárx.
íilJhnallani]a he]] lijíó]i! Le7eLéÍ. jll s7eGktív !]i] 1ósótc Icl .d kl

(]) 
^l 

onlomínylJt J Ht. ]] 5 (l) b!LLZLI( ji.lnebe r ! dLc*rc-r(!
kij^^lgjl1at] liv:jlJr7tjsí ncm kineles kij7lres7er7ési .Ljíasl lclo]ylahi nn\Úl
lru]lddékeazdilkodisi köZszolgjl(alisisZerzódés nregkölése ! Kbl' sz.i.tjknéIe]ikónre
csik. A közszo]eáltatí5 el]xtásí1 saiít.le]jes őDkomlá.yzali1U]ajd. b lcfii e!Zdílliodó
szcrv.zclón (sz^D^ No\r\ \Kti.) *eÍeszliil \ óg7i il]€te a s,ol3áni1ó ihal nrcgbiz.t

(,]) A? ó|kol!]á'D7i1.1eLepü]és hu]ladékkaL k.pcsolalos l'.ladlJn n]e!!dLósi1ási sorin'
a hullidékr.zdi]k.d1s (ö^é }'bc ncglogxlma2o célr]jnak elélése érdckóbcl
c!'UtmLil.dik niis l.L.'ul.si ós 1ósé!i ank!nnínra!]kkil

,1. $

^z 
ingatlanh.sználó íltálínos kötelezeltsóg.i

ll) 
^ 

lrl verjrÍ iD_! 1.IhaszDíló. hu]ladck e]i]itasc n'í. nt!leG]ij !ondo$ág!al .ljáI
alnak éldckóbcn. h..{-r a hul]adék mÍs.k ólclcl. (.{] épségét. e!észségil cs jó ki'/a./Ú1ó]
i. vcszi]-vcll.ss.\ l llmó\lc(i cs qri1cÍ komv.7clel n. szcln]czle. ! ninént és
all.l\ll.g!1 nc kíÍ]si1s . l kijllc|dcl cs a kijlbi7t.ns]jgo1 D. zxriÍix. cs a/ inlalla0ín
kc]okczóh!LhdaLfucnd\l\a(alJ]Jc!tr\ \/i]Í.rlaí!.'

(]) A? DgaiL.nhiszlá]ó a !c_qr'.s hllladókot ' tijbbi ieLepulési hull.dókÚl cl*úliinjtfe.
g]iÚlócdón]bc. !]'ii1i. ós azl i Kijlslt]gáhx|] rÁzéÍ. e lcDdc]ctb. n.sfulifuzotlik

(])A közredjlcl1lisZfi].lihollíjírul'sI]gosulliJkná3 éve]aZ !]!.llaúlsní]ó n tele|rülés]
lru]ladlk ítzél LaFclii Pxtjr mi]rnllg és li.r hullJdekokal x hí2]'o7 me.ii !7!]ck1n

|.L , , I

x] x _!i7díLkoJlj \/.n!/t1D.k ncn orirraliilii in_!aüa ball 
'll'] 

n xijZszo]!i]ixió xhJ
ftndc]k./ó\ére boc5ilkÍ1 lsilbln e (ij inrilelleD _!r iijlö! c hUl]aa!liokal a kőzsz.lgJl1l1'\
k..eléhe| 3 Kn7sz! Pi laIó ]ószafulii]lji d'irZ's nclkül:itxdi'j.

b) x ga7dílLodó 5z.nezcl j.galli msznaló xZ llkiilair]íeLle| $iÚla! c ]ul]adéLl]nik
Leze ésiii]] l lh betr lcgllxtiÍJ/oÍlk sll.01 londosko![ ig} c hlllJdékxil a
KöZ!-]!á]lJt] rÚslLÍ. j: Jtadhalr!

l.]] ,\ (]] bck./désl]en Ien] szlb:jLy.zon e!yéb es.tlkb.D i te..é!7eles sz.n]ó]!
'. i .ll 'orr.r'. '. " ' J.io

hl l&lé(!]u]lij udralbi. invéleL hc]]le ra_!] bullal].(le/r]ó Lé1esilnrcn]b. szálll1lral á ls
ol i io!o$]1!r.k á1a.l]alj.' ]!.!] ] hu]]]Jil!rii lij !/isc..l'en 1!LlLh.tó _!]Í]Iij!djn]b.r
clhcly.zl].h, hl!hul] ékg]/JjIk.dJ! kij,szoL!ál1ilís]dijil c!]'.blcnLa Kijl!/olgjltrtó



(5) IIa a sJzdilkodó 5zeFeZeÚreli neD nri.i]sü]ó insi1lanhaszDíló x \cg!.s h!ll ékú]
.llülöni1clIcn 3]iii1ófl kcni zöldh!1ladékiI Nnr konposzúlia' akl.. azl a há7hol !renó
k.íi 7ijldbu]lxl]ék g]úÍé$c] énn(c tc.iiL.1ckcn J Kii7\7.l!íltaió lo!ójivaL ellxton'
Lercslied!ln]i l'olga]omban kaphaLl] niin.yag Zsi(ban.llijlönneneD g]úiti és.
közszolrál1.lás lcr.lóbcn a Közszolrilt.ló Észérc átadr.'

(6) AZ i|gx anl'as2 á1ó

Ll)

Vcszóllcs bulladékokal xz .c}ób lclcDúltsi hU]lJdékoktól

s.s

^z 
önkormánrzlt kdZszolgíltltás\!l krpcsolatos jogai és kötelezettségei

Az ajnkonnin]zal .lózszoleáltxtís lclj.sitósól i Lóls-l'(ílu{'\i \/eÍljdésben

'nclhaláÍozo! 
dLjdoÓ !l]cÓó'i' 

^ 
Közszo]!ihaló lnlo]es x hel]s'nj elLeIijrzés so]in a

kózszolgállalán s^úödisb.. n.ghalá'o2o! kij2s^lg;j]lalói Iiilclcl.lLségel leIjesi1éscrc
\onllko7ó rnlamáü.kat bnJlnrJ7(j J.lumenlu]nolLra .7 el]enólzc$ ralzónck
belckjntést hjz1osi1ani. to!ibLr]i a ka/s/o]lihati5i beszámolóL]in n. ] jclz.! 1an]elrijl
ad.lol' elemzéÍ szol!íhan]'

a) . kdzsZOl!i]1xl|is hxlikol] is I'ol!funátOs .llí1ísíh.7 \7ükséges infonniciókal .
Ki]lslO!lli]txÚ \liÍífu ílxd jt:

^ 
htrlladakgx7dj]kodá! ki'/\/t]g'ltxki\1 jgénrbe \evij in!i1]atrh.szdíLolí]L nyil\in
uííí fL7e1 i/ onko] n:i'D./alé! a s/ol!i laló A n11l\. 1ríNIl l KtoIJrn:jló s7en
íhJ] rég7eÍ bullJdéLg,d:jlk.dás] kózs7. !áLl.lisi dii bc\l.dó\c a\ lrch]j1jsl iL]cn.
a Kn7!/ol!áLlatóllk nnladék9a7dilkodísi 1röZszol_{ll1xlí: bi/n\i|i\J rni]n rin

b) i kö^zolEi]1alás lóÉb. .cD 1anoZó hullJJékgJ/dJlkollási lel'ékctr}sógck
l'özrzo !i l.lisi 10nónó ósszdr.n_!o]isat .]ijscgiti.

.)a lclepiilal] ig!n]cl lLd.g lscÍ. álkahnas hull!déL !}üjlélére. száL1nísára \J]ámirl
k.7.lasilc s7olgá]{'] hclyckÚ1 ós lé1csínényekcl k]re]ö1i

6'\

^ 
Közszolgill.1ó köZsZolgtil1i(isil Llp(s!lltx jogli as l(iil.lc7ctlsóg.i

1]] 
^/ 

jngallrnhJ\7niik] .al,ar! .l irrlaI]xDon k.llllclii flliiLiir]ilcle| _!\iljlan kcíj
/ildh!]lJdék !\i!le\él. szo]!á]ó' a Kozszolgíhxló k)!i]iiif.l c]li1o1(' k.r.:L.JcL'nj
lor_l.Lo]nbaD lipl]alÚ n]üi|rr]'! Z$(0N nl.!!ísitr]:]!] e]relóségi1 l K./!/tl{' lJló
iig]'a]s7olgílilÍ1. \J]lorjrn kcÍc\kcddhnl |ú.1lcr.i J.!i1só!.Ye] cg]ób hel],eke|

(]) ]l] ]z jtrlal].nll6zni]ó Ienészeles suen]é]y Ú c rendelel j,elirx bcj.l.nl.si
lolclcr.l1só!.1.cn 1cl .snj' ü!y a Kölvol!álliÜ'] xl jr]calllnh!\zniló.!\]de Lj i'jsbc]i
él1csi1.s. 1.l]ct .7 ]d_!x1l!l.d li\ó ].kóc9\sigeokÚn1 Drjrrjr.il s.n ! db l ]0 lll...s
\i.!\ xl njgl1l!|h!\j:ilt] 

'j1ll 
ljn\l.g.s.n kihel]e/e hll ldé(n. D] ha9 et o1!gl'elrLli

g!ijitijedén\ h.li e!\s7o] iirilé5al \jIeh..7] é! cnDcl Dre!l'.Ldó dijrl s7xmlJ/ JJd]c !Z
dólronl _!' an]cddi_!.z jtr_! lxnn]]ajdon.sa a L]. !L.ntan lüele/e!\érré1|eDr t.]ic5iti



(]]) Ha a, n]!3llanbasztríLó kóhségvctési szcí ' gazd]lkoJó s'en'ezet. a közierij1d hN7ná]rii
lrozárifu]is r.eosul!! . reidc]cl szüin! bejelentés] kót.lczclkc!ól ncn tlJcsili' a
KöZvolgílut'] al in]-:!lanhaV|rj]a és a löz1erúlel hxsznílalj ho/;]i]'rulásjoeosuh]án.k
ecrjJejú nísbeLj ér1esilése m.llen DiDiDilisa! l db l ]0lj19Es' !ag} iz ingananhxs7.íló
il1il {én}le_!esen ljlj.1].zct h!lladi*n..nrségneL ne!lc].ló _!}iljlócdó.r hc1j eg15Zeli
iililósól rólcblczj ds..n.l mcsltldi' dijJl szinrliz. addi! az idijPonlis meddj!.z
ingldJn tÚlJjddro!J. ] kij7ie]nlel.has7|álat hozzijiinLlís l(]cosUllia a berele.1ési
kd1e]ezetlsé!él DeD 1ellesiti.

(.l] A Kiizszll!'llaló .z ilrlallJlnrasználó rendelkezósórc b..sí!Íl és rendeltclószcliicÓ
b6zni]1 !]ü]1ócdcl]'ck sziilsó! szcrifii jaritísín]l. .seÉj!Io] és ese1]cgcs Póll':'íl a7
n'!.1l.nh.szníló be]elcntóje xlrt]ún g.nd.sk.dik

('i) A (öZszolcJhalo az állaLa rendszcresi1cn is lij/lerüleleI kjhelvcz.Í b!l] aksYúj1n
edén).[ lkaitísíróL' tiÍöll.nilisóÍó] slüksóg 5/cÍi!t' de lc!!]ább éYeole eg]6zel

lirt q RLz\zol!r d o., lozlzollr iJJ. .lr.,nr. 1.1

)) en!e|él) cliel' n]nrósilésele1 m.!5zcrzi:
b) i1]gs7Jb:j])baD r.!'\' ]rdosigi halílozalba .]ói.1 tén^!)j lidcz.l.1 inj]an]xtxan

c) s7iilsé_!es n]cn|]'isóeÚ is mjfisógii iíÍnüvlt. !!Del' eszkózl' bcr.nde/é{ hi?losilia
és tmlaíia' vx].únÍx \züLsag.\ lélsárnúé\ [épz.!sé!ü s2xt.fubln aLk.lnazzai

d] lc lcs/1isckcL as klrbrnbdjs.k3l el\'ó!zi l.!ilább x kii/s^lg:jhJlási d ]bii cln Ú](
lqlGZlaJ bJn,v]d e] e]é]a

.) x liil\_ !íLlallis l.i]sl1.scvc]
s/e'ijJésbÉn n]cgh.tíl07oÍ
niiködlcli i lo.!sz.bíL]olbl.
|yivx t.íísjr.nds{íi

b] ! lijzszo]!á]trtís lc]lsnósi\.] ijss7.ftslijcn közszoI.ú]lrlirj levélenvsó_!ó.ijl
Dc!!cdí\cnlÜ ki]l\Z.]gJ]lJLJJ úJékolbnÍ és év..lc kii/szol!áL1i1isi bÜsz:im.]ót
készi1, !\íbbí J ki]7szoL3áL1!lísj 1á]ikozlalo1 a 1áIg\r nes}Edé\d ka1úó ]n nlpoI
bcliiL a kajz\zol8ii litlis besz.D].]Ln l:ámrjtcli b.s2á bló lullilloros i|li]i

O '' c L.'J \

[iil.u ol!i]tat.s] l.jél|llxtj é: a b.!7:in]o ó l]íilnrj cs JnnnJ] kinÚ.h.iDrcil i
köz52o]!i]lalín sz./'dÚs halír ollJ.]e!:

c) i köZvoLgxl1lln hLll ékgazd:ilkodtis] teNéD.k és eg),éb. Inzsz!llilfuún érirÍó
Ji ].s/ljn Len.jrrel e kószil.sc sorín a2 a).komrír)Z 1! c_!]iÍtnükin]il' é5 a
ki]z5zol!íl1.1oi hulL.dÚtgx7dill.dij! lcr'éf _ a kó!]].Zc|'úlcl]n] halósi! xhil
löÍé!o c]]a.!ldti\:il Lin.1ii ]]0 nl]]on bclÜl rz onkonná|-\/J|lnk nelkijLdi:

d) i t'og)xszlól sZáná x ogsllbíl]i .l! j$[0lt n].!t'.].]ó iigYléL!7o .íLalo1 .s
1i il.z1ilási Iends7eí fuiiLiiJLel

ö$zclii!lij l]og\/lbáLrokbaD és a lii75/oL_!llli1ási

'dlB^lgjhJ]is lcnds^Íescn tdljesi1]. tovxbbx
é\ n kij7szo lihalási s/.r/adéjben m.lhxlafu^Í



(!] A Kőlslolgíll|li] kiZíalag I kiZs-lgált]ltis kiJ!*itásj és fennladás. .é!ábó]. a
tijtélé'j kij/1/.]llltJkj\ n)üjtíiíra nínllló j.!\r9onr idó1iÍ.Dm llxtl' \alafúÍ c
iolviszon} messzünésé1 kö\elódr 1 j.g\ZaL]r]])!kban e1óin ir!1me!óüósi *ijlele7e!ség
jdótiÍ.Dra al.t kczclhcli . köz5zo]!i]tatá$a] éli .lt ingxlLMblsn:j]a l]L. ben
nrcghalíí]Z.! is a kijzszolg'llatis ellilisíhoz s2iikséges s,er.él)es adatokat A
Kiizslolgjll](a jogosull cgycs. l ki'l\l!l3ílutli\ cl]'lásihoz kapcsolódo Íészlelfu]alal
1ekirneiébeI adalke.elól. !ddta.]ddgl/ln nreshi,n]. é5 i iolos i!ónrcjn.k i.v. ].5i1!sc
ádekében iz. bekezdesb.n melhalározoll szenil]'cs adltjkjt hJ!'s:!g]' hiDsíli
e]iíúsok Lcf!\'1alása.al]ábó1 h.í!adik sze[eLilc( áládni

(3) r\ Kij7\7.]gí]tat] l ki'7\7.lg]i]trií \é!lé\éhe7 kaPcsoLódóan.z clYé!z.11' fágy
1eLdjnlotl kazszolgillaÍás diját az ingallrnhaszniló1ól e rend.lclb.n megüat]irc7onak

?.{

^z 
ilcillanbaszúló közszolgáltatás igéD]belélelével lapcíhtos josd ós kötctozottsécei

lj)ÁZ inlillxnhaJ2ni]ólncnr (clncll |l (L]
oLyxtr bccpl.1]cD nlgallúj 1okLn1clúbcn.
rL:!}csh(]l úk ncnr kclcl*cjk

l.,l) A te nész.1cs szdnól]' úlalld'his2niló x Ki]^^|g'hatón3k bej.].i1i! l.\/ J/
|lxtL.ioD ].kól ragy .t rends/...scn txíilk.d(]k s7inrínik aZ n'!ílxntn r]inLóJ|
kclellezó lclcPii]asi !.g)cs hllladal nrcInl]\é!ért tjhatj ríLl.7J\a c\elén iz
ü7lca-b:il]Atban riilli{cl 1anak]mmJ

(5) A ieD] 1.nncsl.l.! s/.Ícly nl_[l1]!nhas/njk]. \3liDriN xZ clJ'inl r']lJlk./ó ]
k!ls/oL'!íLlilln Lij1!l!/n j!;n\bcvél.]ér. \onlllozó Lejc]cD1.í 1.J J Ka,s,olgíL1i1ó

(r) 
^/ 

ln!JrlJnhJs,n'ln 3 Ka,s7o gí lilónak l5 napon bcliil bc.jelenli. LJ lu]ajd.nos\'í]1./í:
\J3v c]]yéb.L kij]in]ii!en i (ijzszo !i Illásb. úiü!lli tijdc|.l].k.p.ínÚdx! ln\tJnJ
ka7s7ol!íLliias i!énVbc!.1.1aÍ. kólllCZcl1a \ti]ik

l7] A koacNl.1.hxszMlxti h!z2ájá'trhs io!!n]hiá x Ki'/!/!l_!i] lxló1al e_!].d] s7.'óJÚn Ii'l
ilij7sl|]!ó]1xiishJt]j]y]J]luí.7ó{3]cPülé\rhullidéká!al.l!lálli1isúrJiske/elésé'e

(1] Al ingal]mha\/njll] a/ onkom]jn}7|( ílu] \/cn'c/c(t közszol!íLialáí _ lra a tólyxsZÚ
kérel'né]e J Kii7szolgtj]talnll n]ískénl ner. íl]JpodDak meg az c rcÓdc]elbcn
nrc.sha1ín]/i1 glako]jsjl]8a] igónybc Ycs' és a kózszo]!állalís kijriüc iJr1.7ó
l l 'L ''r'' ''"l í :- "J 'í'' ''l

12) AZ ingÍlxnhxsnl]llj n kiils/o]g'hattj\ lgónvlrcf úteléén dij3l Í]zet

(3) Fllfugge\/thr(n x [i'l\7.lgj|1a1í\ n)úiliijJ
!Lii,tltrhrlirn le!a iLrb l1r nrpi! s{li sern

bckcldósbcn tir!l]ll dijn7elési kö1cl.lctsc.t l/
i]ltl scoki \Lm knóZkodil és.laí oÍ 1clc|í]é!

a4lon .r i,r!.1hook.n. rn,elreLei
'o! lxnozkod.j ós .|1j1 hL| ldiL s.nr



liijzszo]_gani1ón.(. .
vonalko7ó igény a, inlillanhasználó
le]til!!eszts liilá.1 l'.zdó jdólro.ax e]inl

L0) HJ J 1'lllng3.\/ti! ltl1ó1clejbcn v:jho/ís kinÚtkel]l be. az inlal1.nh.szn.ló cll f'sbJn'
l]aladékloli|u] heielenti. Kó7s7.]!iltxtónik'

tl ])Anen.)']b r fi]Jii!ges71é\ idinxdanrJ ll]ll x l'özszo]!!ltatás alí lxrloZÚ l'ul]adók kLrül
kilre])ezésle' !_9J_ !z il]!o1]xD]r.sznlló egyidejú éÍesnós. hclLL11 l Kij7s/.]glltJkj j
1'(]l.dckol.lsillilia. ' n'!.lLalülasZ áló pcdl!l kiizszolcjllllási diiJl!relnueti'

1l]] Al hlxllá havnllÚ li!! 
'c!l'alalDal!1tix 

x Kij/\/ol!:j]1aló ihil rendelk.z.sírÚ

bull.dóNgJiijló ülin]1'|.!ll ói a bnlokblvÚ(o]L n]:inisiral i!.Zol !

il]) 
^z 

illgillxnhxszdíló _g!ndoskodil az állalx bn(jIbn re1l lrulladél_9]'üjló.de ].L
...d.l1.1.s/crii hü\7fuilxllÍjl. inis.ij] r.ndslercs 1jsnin tÍisalóL' i'cnó1l.ni{.sóÍijl

rIl. rcj.z.t
kii7yolgá'tatÁs díinlcglizetésének nlódiá

3.{

Á kijzszolgíltatási díj n'qlli^lós

1 ) A lozszoL!]llalíJ t]ij]l 20Ió áplhs Lt'l l Ko.dirrrillj vetr lliljlL b. Ú
i|!.llaillaszni]Llklól. 

^ 
Ko.'dnlLi1ó s/cn'l kii/s7o!illala! diláL r.IJtk./ó

sz.inI]kí ] 6']]2016 (lll L ] Ko.n ÍeDde]ei 20 il 1]) bck./dú! \7crjÍi
ldxr/ol_{Ílbús !]aPixn 

'l]i]jJ 
kl

(r) Hr r/ oDk.mrinr?rl dijk.dr.zDrer)1.
ú1gJllJnh]s/r]i ó .é\7é'.' x le nerij ó
]!s/ él iins7xk.l kn\.]i].tr ]i hitrl

nrcnl.*|!Cl. \Jgy ]gvenessé!Él á .Ii1 l.! ]/
dijlu]onb.z.l.t l xo.Ílinila sz.[ szán]l.1 l

1]] ÍJiJ .e!fizclési köl.l.Zdtsi! nr.!állxpjllsíníl J lelepil ésj
k.zszol_!xLli1ísi dil l.gíl]lpnli\i xk ]cs/lclÚs s7akDúi sZtrLliL]]ú1']]

llll :3 )Kon ]cndclcl6 \ (]]lrck.^iéle J ]|r:jtr kc]l.lríID]

(.]l AZ iDgxl]!nh!slllló x hUl]Í]Úk3ldJlk.dJl] közszo]gíl0u!\i djiJl
!Úlx! kijt.].\ Drcgii7e!ri ] (..nljríló 57$ a]1aL ljÍ]Ln.ú \/'nr]J
nre!ti^tésé|ek Dód il' r.til dejél r szá]n]. 1aí.]t]l/,]

('] Az ]trgi1].Dh.szDiLó. 1]] b.k.7désb.i cgbxlíÍl/oI s7ir.La 1ina]D] 1.LÚ cLalrj J
K!oId Iil! )1locl li]o'!N cm.]h.1. ncl] ]/ irjsbrtr beD]i]lo! klli)!íí ]5 |Jp.n
h.lül k]\j/\g]1]jx a\ JrTl aílcnb.D jrl\bJD viilx!7.]' és]olos kl1Olxs .setaa J sé]eli]Él
L5 nl]r.n b.lül.noínjJ



(6) A hul]adék8azdálkodás] közszoleá]tatás dijál a Kooldináló sZLI'nél isnel1
incatbnnasz.áló kötel6 meefizetni Ámeníybeí Ú ingdanhasTáló adolt insallal
csclúbcn Válloljk a Koordináló szcí a \álLolás bejelentéséL kővetóen a víltozis
beielenlésének napráló] á]lilia ki g számlát u ni gatlar 

'aszníó 
rószórc

(]) A Koodináló szen'a kkzámlázoí és oz inlal]anhaszráló áItalhatáridói belül ki nen
6zelet kózszolgálBtási dij benajtása érdekébeí in1é2kodik és kt7éli a k ö7s7olgállalás
kcrctllbcn20]6. áPnlis l lól kcl cltczó kint lóvósÓ gck.1

lV.lejezd

e.$

Á közszolgált'tfu keretében tö.Gnó hulladÉkRYúÍés

A hu]la{jékeyújlésre vonalIozó álld]ános szabá]'ok:

(l) Ha a gyújtóedénybe| o])an nedves hulladékot he])Qtck cl. afely ' cJényben
összetónröltjdöll vaey bela3yotl' Yaay az edényben lévó hulladikol úcy al$7-éPrésellél.
hoey emjalt az edén}t úiteni nem lehet, az jngailanhasználó r Közs?olgállaló felhivására
B7 edé|\í ijrilheló!é é\ hás7nilh'óYá l.\7i

(]) Nern hel'ezlrelóe( el a !egyes lrulladél eyüjlésére szol_!íló g}űjlijedé.ybe a házhoz Dr.nó
s?-eektivg}úitésc]é ntclÍlcíi]ctck.naz!1ábbiÚirahasznosíhalóhu]|adékok:

(]) Nenr helyezhetij el a !elyes hullidéli !'újtésérc szolgáIó grüjtiiedénybe a lrázlroz menó
keíj zöldbulladék Pvúi1éscl óril(c11 lerülclekcn kcfu zöldhulhdék.

(,1) Nem helYe,beló el a s'újlóedén]'ben folyékony' mérgczó. lü, és rcbL]anásveszélycs
an}ag, \a$ e_!'éb ol'an an-vae' amely vcszdlycztelhe(i d gyüjléslvéBzó szelrólJcL vas)
m ások élclét. lcs{ j óps égól, cgós^úgól

{5) Nem he]]ezbc{ó cl a sJüjló.dón]bcÓ loYíbEj lelePülésj bU1]adó*nak nem nrirrósü]ó
hulLadék' kijlónósÚ ePitési és bontisl hU]ladék' áL]ali tclÚ. va]ánjnl lrul]adék!dvaron
g 'it.r:r'.t '.1 

.l.,r.,,itJi. . at.e \. hd.!

(6) A7 j.sxl]4használó ! syúj'óedén}'ekel
hel)'hégbcn' zárlr.tó 1árolóban llclyczi
á1]a(ok nc fó.iene* lr.2á'

lehelóles.z nrgadan leriilelé. belül. vaey zá ú1ó
cl ilgy. hÓgy a]rhoz illetékle]eD személyck vag}

(írolni kizáróla! a kó21.dlc1
01Í szabályozoÍ engedély vJgy

(7) c}irjtócdé y kóÍcni]elen elhelyezni vagy idósan
használata vonrtlíozó joejzabályok mcgta]1'stjval. az
kij,teÍülerhas?náiali ho,záiárulás ala'lin lehel'



(8) Á Közszolriltató a l'iils/!lgíltJú\ \ó!^sóllcl szii|sólcs kO.lincí l.jzlc l.1cn x
l. 1ó .r IlülLadókk.1 \aló rne!linLéléig eLhel]e7he1j x7t lll\etijrI hll élhlhUl

('] A7 ir1!i1l]ohr\7.íl(] J7 
'll.Í !]"Li lóedén]elel . bulladél elszillllása céL]ábó] a

Kijzszo1gáltló il1iL nres.|eliil1 idiiPonlbll' x l!zt.liiL.1ül'. !yLii1st \ó32ö gipiaíniir.l
j.jlö7lli]h.ló a( inilew. r]lrlorl\ hel\e. e!helle7j

1]0l 
^l 

il]_!a1l]!hasz.áLó. g]új]óedén\t a keíi 7!]Jhúll.ddIol -!!t!1.só.. sZ.]gáló
hul]JdéLg)ü](ij 7sók.l. is . L.!leljebb l r.i'cÍd'c darabol1. ijs\/3liilii/inl ]ijg I
le!l!ljebb i 5'l]iú5i nalo1mc_!!Lózó napon' ]0 ó]i1ó] re]]ezi k] l kőz1eÍúle!e' kiYére a
txnosan c|_!edél!e7. e!hel]e/éí 

^7 
nl!al].dh.sznál. ! KijzszoL!íhatnal cnól chóld

n'.gáll.pÚd.sl f kölhel

(]l] ll. aZ i.!lL]!nh!\n:j]t'] l !]iiitin.'1áL] 1xlolísi h.l]élól a gri'lj1dc!én]'1 ufl1.s.t való
ílxdásilraL he]]éE 1ijrténii rnt/gJt]! is !nszaszáL]i1ás !óljából a Kijzsz!l!i]1ilól livrn]i
igón]b. vc j, .llor az| a Kn7!/.laíllú] lalú irá\bN J.lli Á (i]bblctsZolgíllalísól a

1clck kiilijn Ülclillap|dií kö ek

(L]) 
^Z 

nlgxl].|]l]xsztri . . ] kó7s7.lgilI!('s kini'bc 1xfltZó 1cllpiila! hul]idaká1 kilit ]ag x
K!zszol_!állaló szi]lljlóes/l'ij/che7 Í.nd9..csil. !liii1óülódYb. ' l [.djlijldbul]ldóLok
cs.1abcD !\újlozs.LL]an he ]e7ieI

ll]] Au jn-qJl r|hl!7njl(') J hu]LlJélol l .!]üjlijedaÓ]b! . (cr1j l.]dhtrllrll!kol c\Úlab.n J
hu]lad.k_!\i]]ló z5ílb r ú!) tLvc/j cL bogr l/ u.da.\ 7\:jL mt/!j]'sJLor. \!lJn]n1x
_!](Útó.déD! !li1éseIor nt vlnln]j(]. !\íhb' J gétj ú]i1és Ie ]kadáLy.77i A7
d!.(lalJr.lználÚ i l]ul]ld.l ! !/'l]il'sJ .i]jjbljL ki]r.l]c/d] !)üibcdéD\ l'e,]]c].( i
löll.rüL.1 slc nvc7.sa|ek clke'úlése é ekében le.\uk. :ill]]FnII t]dja

(l'r) 
^ 

[ heIye?elr !)üj1óedó\ hullJdélgliil1ij /\:iL a\ i\\/ekiÍi'iÍl faág. lorn1Jl]ni1ísIol
lil].L]'.z. ld! l]ulladél ncn )LldíL)o/hxli! l iimLi as !]Jlo!os lbL!ilnú1 is
.lh.L\c2és..!vót]kéDi D.n] iíl]r.t b! e\et1l!r lilokozis v.szénai.[ .lóidézósó\'.1'

(l5) ] ]os . l hel)ez. 3]üiLiirllé.)eL lijn]\élé1. nelli]/eliLésj Úton]]ái tillvik
!lh.lr.laalr.] \xg] p. ioLo !! :i.min.k[cl o]' n]ódoi clzilri' x|rcl] x
g]ijÍó.dó ]lldll í KazszoL9áL1.1ó il1! L]i !Liloll iri]JoD lanó]ló iil itó{tl aL.dx]].77r

( l6] I ilü. sza|i]]s7Ü'(].tr kih.Lr.zen !\üjloedéirellró| x lrLL].dók liszó'xsa. x (i]71. ]cl

10. \

l])A Ki's/)L!:]lIúj J kii/\/olcí]tJll\ ke]!l|b.d ] hulLadik cLslíl] ísitl n]c!LJqrdhÍjJ. h!

l)x/ |en] J (i':_L!:tL1ín Vál]úLi.szloZah.l l.lJsl.!csi{.t _!]iljtlc a ]bco L..iil



b] a k.íi Zó],]lrulladók.sctón lün
nÍg'].mbh klthaló i1üx.llg
rijgak l métere$rél nar],obL)

. KóZVolgíluL'] logój'jYal e]láton' keleskedclnn
7sáklran keriil lihel].zéslc' \.g! a \a{xsJbb
danbokban v.g!' ncnr ósslekinii7le kerllD.k

i) i kihdr-.Z.Í s}ili1ócdóny 1ulloltóÍ' ós l !}űilii.dó.y üi1ése a 1röüly.Zul
szcnnycl.* á ntrllxdi'k sl&ódás. nólkii]ncm lcheséges

(2] A Kó/s,o liltatö az ileatlanhasu !álót irásban. haladalu]lnLl édesíj ] ll!]].dét
els/jl nii\J rnelta!adisáMk len]cró] es.kxlól. ós i'ch2óLitrl J n]e!la!adishoz \czcló oL
va!y okok mclsziit'l.1cséfu '

c) a ljhclyclú1 gyÚj1ócdú'] í K!2s2o!!áhakj íl{a] !l(ahndzol1 _9epi iililósi
fo (i]]s7!nel a7 lngatlanhil7ná]ónak tt]róhxla oLbl]l ne.r iÍitheló:

60l l!lcs slab\á ]"Ús láfu]Ú.

E0 L]lclc5 szab\á!lÚs 1áro]ó'

L]0 ]]1] il.'.s szibrij]lls lli.oLó'

d ] ].10 ]i1eEss.abvinyos 1áírló'

c] 1ií)l] li1cl.s sz.Lj\ilios 1ár.l.' to\ábblakbai:

fr c 'J.zrr\ti l!- \ 'a.! .k

i1látsZó an\.!ú sz.l.I1n h!]|xdiIg1ürló Zsí|

itgilliPilhxló. hog) l g!üitó.déolben ljhelle7et lrulladék iz iililds. !ag] a
\/jllíá5 Í'ín a s/al]ílin llgzi szenrél)el életében' lcíj qrlégében
e!é5zsé!ében' 1o\abbi a !-\'i!1ójámiiben vag' bcr.|dczdsóbc kjí okozhxl' YJ!y
! h.sznosi1ís' iirlalú.llx.il|is soÍliÓ !cszclycz(olhel j J kijmye7elel:

éÍZ!ksZen'i é:Z]e]éssel megJlhDilna1o. ho_!y . ljhc]].7et gyújliieJény nérlezó'

'.ljbatró' 
ío]rékoDy. 1eszélyes' valy olr'. anyl!.( 1aíálmJ. an]e]y a lelepü1isj

hülladiIkal cg!iÍl n.m gviii1b.1ó. .Jn s2íllíható. .er. :inilmat rilhaló' \.g]
|cmmilósÚll.lcniilisihU]lad.k ak:

A }.g1cs hnllidók A'rijilóst

^ 
kijzs7ol!iLlatis álli clLá1!ndó tcrulc1l. rÚlJs/lr\ilcll. :Zibrán\!s q\űÍócJén\eI

tilnEil' mú'n íll\ tiÍlagll:it dx bszám'( J Kózszo !.illalo íl]'pili] n]e!. az
i|latlx h.sz állj íhxl b.j.]cnlÚÍ vjrhJÚ hullddéknlenllfig as M ürjté\r $rloiság
.]xpjá . .n.])..l \n:i.lchcliné! !/e]irn li!\eLen]be rcszi i7 jnqil]ünhJ!7niló iea!].ilI

A lözszol_!általá! ÍÍá Lj2íl']]Jg xl1líbbl sAbl'n] N ütana]D]ú 1árolóL has/n:]lhrlirk:

b)

ti-trL ,. .o .



(]) 80 lileEs üna !lnrú s}új'iiedé|] !sk lZ 1 és ] személ]cs hi71a d$Lbxn jgé|'e]he1ó
szoleíltxtó lószó!c az i3ón]ló krtcl.s az o^zí!!s lal.jnrnli\ánlaíás Jlapján igazolni .
sz.lgílu's igényb€vételéoek bdlye s/dint kii7laa7lilisi cimcn bc]clcnl.1l \lL.]ól)'ek
szinráL AZ i_qlZoljs sZol3illa'ó ÍészéÍe löíénó ben}új1ásí1 kij\.Ióen löthe1ó nre! a 8i]
lilcrcs g]úÍóc,lón-\' tcti ctabc. x szolgíllalín s/trliidls A LózszolgáLlllás
je!n!b.!elljje ló(e]es x7 cgy hi7la ísbx. éló !/r|réLrek s7ín].ba! bckÓr.lkc2cÍ
fá]1oZíí a ríllo/ heLNclkc7islló] jZ]nno11 l5 napo! belül sz.1gáhati ré\/éÍe
heje]e|1e|i An]eDn-vjbe| a szo]giltató n]egállapitja. hogy .Z i E'llan1UlajJonos az eg'v
1ráaaÍásban é]ö sze él!eI szánla lelinlelében lelt nr-jlall.7lll \lkn]a. igén!l l.nh.t a
l.lódxn laíaln'ú .yilalkozal b.l}'újtísílak idijpo.lj:iis vj5sZanrenó|e! l db ll0 ljlcr
úí!ía]mú g!űjtiicdé.J_ beh egÍ7en ü.ilési gtxkorhág lig]_.]cnb\'ólt]a19l

'aó 'll '(''l' ]L c_ J''' '(.'l :'.|''
('1) 

^ 
\cglcs hul] ak ünlósónck nrinjmálls gy]konsála az oszílos 1clcFül.*cnde/ési él

éílési Liivcle]mé.j'elÍól \/liló L.m'nyftnde el szcliNi k.í\áfusi |\ lih[ias
]akóL9rűLelen heli ee] alkalolr' A KöZszolgjlla1ó!al krli'! kij7s7.lgíllll'\i s7erzódé5 a
lenliek|él szigonbb fe]tételck.1. n.g}obb a}xkoisí!ot is .]eghiláDzhit' Az
i|gallaúaszníló itjd.kol1csclbcÓ a bcl]idösz.k.. bdíil g!űjté\]n]Nnkénic]téó szá|lú

(5) A q}üjtijedén]'be|.lre -\ezhe1ó !e!re\ bu ].dék 1Ónl.!.

n) 30 h(c.e] q}űjtócdé.] esetébeI lejli'e]j.bb l5 k!

b] | ]í) liLR. g' i]|i.LlenJ c\clében ]egl€lj.bh]0 l3.

cscléb.n lc!1.ljcbb 2] Lg

J)],10 ]i1Ü.!!yü lij.dént eselében ]e9l'!licb]r .1'1 l!.

c) 770 ]i1.r.s !\ú lijeJ[n] l\llÚb.n lc!]nL].bLr l10 k!'

i') ]ll]0litcl.s!\üilij.déÓj.seléb.nlc!l'.]rcbb201)l9'

É ijlöm.rii.n ]ru]ladil sdor a7 !)l] tonk]kbatr mclhalárol!Ílk lcgJelrebh

(6) Lli iz í1adá$a [.riiLó hul]xJal Ircnntr\éce Íendsz.rcscn D].ghll ]a |7 ihcl{
gyiijtócdó ].k üíaíaLi1'1 vnsY l s}úÍiie(lén'l'Lrcn clh.l]'.lh.t' hul]ldél ]ömegét' akl.r
aKijÁlolg:il1r|jxl i]rgJllxnh]szn:ióén.5ilésé\.l._!ridejúje!i.!.{] (

.l .1. ]].g.s nrcn.\]\égü hullJdékn|l n]egfel.Ló úídJhnú edén]r cs.lól(cú]j l/

b) rn.!cn].hrix griijlésc í1adolt !]ü 1ó.d!n]c( s/'nr'1:

(7] An]cnn]ib.r. _.]iij1o.dé!]'bc. .l](]\cZc( tL.lü]isi hul]JdeL Lair|e!e x (ó) L]ckc7dasb.i
De_!lr.lilo7on .l]ci.rzós sorá (ii.1i]ló hó]él x]npj:nr ]09:o.lil \a!! x níl nJglobb
nróíikbcn nc_chaladjn J (.]) bckcldtsbcn .reghdi]!zot trléíók.1. üg] x7 .]iniinriÍircrt
hul]aJéLnJl nr jrrinijl'



(l] lla u jn3l'lanon (elelleZt re'9).5 hulladél' nreür]'nég. iLkalnli].'! ha]aJia
.l.dol1 _!]Li 1ö.dón]ck Ljnifulní1' Íz nr_!.1]xnn.szníló a :Jűjlócdan} nL_ll!
KijzsZ.]g']lxt! enrb]ó íjí!!] e]ljdl. liiilijn Jir e]lenében orelrisirc]l clr.
rends&Iesjtetl zsakbao a lru]ladék clsZillitisl1 elvé8zi' i'eL1ere' hog! cÍo
tcnil.t.. aLkalmazoÍ lc.luolo!ii l.l]clósi9ct nvui1.

L9) 
^n].nn]ib.r 

x _!]Lii1óed.r]bcn.cm l megle]e]ó !.g]'.l bUll.dól Lc.iil1 c]hclye7ése.
llkoI x Kazszolgíll.Ú x rc'!].\ buL].déL !!üiiós szlbá])'jn'l nkg!éíé\él |tg'e e ó.n
dokLmcn1íljJ. ós J/ n]:a(lmh!s4JlóL lal\liljLra J/ c Eldclelben ]ne!]lalárÚz!l1
s7ahálr.k b.1inisá'f,

(]0l HJ ] Ka7s7olgílliló J7 e ]rete7dédreD li]Í]lllJ[|rl n]egfc]c]ó tihzólnísal kin.1ó.n u
nu!lla.hl5zniLo e!) e\eD belül ú]dbb alkllomnrJl a \.!r-.s hÚ]lal]ól gYúj1éséneI
s7aLrill)aj1 5énj o ]' i]ódon. ho!]' i rc!]'es hu ].dak !yLi !ósa'c s^l.!á]{'] gtür1ó<léDIbe
D.n re!]es htrlLadékol hcl}.l cl. a Kdzszolgxhaló r \.g]es hul]Jdék !]iÚ1és
szibx]'.i|ik n]cgsd1ósól dokunl. t.] a. és a dok!I!.o1Uil]knt t!\iIejLile! nc_!kiildi a
s7ldx Nxg\li'l!s ].g!/ii e rés7úrc. as lc/l!nénr'e/j hJ]lJdék!azdíllodási bílá!

l,' s
A h]i7h0l nrenij elküliiniielt hull,dók31 űjtó\

l]) A/ njglllnhj\7niila ] telepüLlsj buL]Jdél' rlslél l.pczó papjl nrüln)!s é\ lÉ.]
hÚ]LJdék.l'Jl x hx7]Ú7 n.rij s7.l.lln -!]lÚ1issc] irj .Í 1lful.1.l.n ro !L[.Zcs.
holsriknl n']lJdek!vü li] zsilokba .!)iill !]ü {i ú!j. h!'!] l lxpirhJ]LJJék.l. I D(]in]i!
\]]m]jnt ] lén llu ]idékol e!!íjl1ese| . r.ózszolgxhitj cmb]ó íjj\a .l]i1!(l lslkbln

(]] .1/ t]kÜ]inri(.llcn !lüllijll pi]rir' ]nú r]l! |s l'in hll]xJaltlnl lar1xhnazó zsákok
úrné\étrek rn I Dri js gyakorisígi iz ols2íÉls iÚlc]rü]i'.|dczcÍ is Llpni!
kóvcl.hna.]'.llól s2t]lt] lÚh.n\a]ld.l.1sl.ín1j ltí\ínlsié\ lx]us !s LalLnc]ii].l.. hlvL
.Ey.]ki].Il '\ Ki]^Zol!í]1iló./ ii.i(Ú\.k _]JÍolj\'!j1 gciyszc!nt.ö!ÜlhÜt

(a] 
^ 

Kiizszo !i t.tó .lszál] isi
clli']öni{.!.n g)i]j1in1 ]lÚ]lad.lOl'
iilhasél. a s7.]!áltxtxí ig.l]b! r

1'1] lZ n]:](Lrtrhridl]('] ! t-l.|riiLó hL lJJéL résljl liNzd l.'1j /oldhu]LJdckoli1 i huh.l
].üd L.]h /indhu lrdél !]iljléss.] l.rij clclcnli]lól !\iiilj úc] h.!\

] l.mLr.(' kaszilakol. nycscdék.l' 1clon} !|]lllkrl a Ki/suo]li l.ró ]o_g(ijilil
e]l.io ' kc..!l.d.hl] lú_!n]dlhx kx]rbx!j fuiilnr1! 75i]Llri:

Dt_!c]ózil.tr c]Lúóri/bdj a/ iirló$c .lólevn.l
!]újla\a.. \/tl!ljll] /\:iloL lrd! ná1akko' is hx ytL

.\ijnlgJllxohx\7niib ilr9aüijrá|\r!] l.l.theL]jn heliil

]l_!l.]].bb L fia1.].J. d].]h.1i. .sszckól\f ] lalókij/cb.
L\ i'jlúj na]rj'r h.l\!/jL]



(5) Az elkülöníteíen syújtötlkeíi 7öldhul]adék ek7állil'9á a márcjus lről novembeI l5_i!
lafró legelá.iós jdószakban ninnnun eg} alkalom' A Kózszoleáltató a ke i
liil dh ul l adét ok el sZ áll i lásál l{ón y szcrint növclhctl'

(6) A Közszolgállató e]s7állíáí ncgclózócn cllcnórizbclj a/ elókés.'lell el*ülöníetlen
sÉjtőt keÍi zöldhullRdék gyújtéséft s7nlgáló 7sák ldíalmátakkor is' ho a?-ok gyüjtésérc
a szolgál1alá $ i gén ybe ve! ő nrga llanlraszniló inga llanán vag} le lepbelyén belü l ke rú ] sor'

(?) Tífuogatandó cél a Iel€pülésen a lrázi kooposztálók lrasználal!' nel},ek alkalnazásával
hclybcn liiíénik mL! a kcíi zöld hlladékok kezelésc' H|jzi konposztálók l'as2nílalával
u elkés7iih konPos7t helybÚ Löíúik felhxsználásn'

13. s
Üveg bülládékgyűjló ponl

(l) A KÖzszolgáható álla] létesilett és üzencltelet {lleg h!l]adékgyűjtó ponta töÍéDó
ü vedlu l l adék száll Íásáró l az ingat]anhaszn ál ó gondosk od ik'

(]) Al e]kűlijnilellen gyúÍóÍ iilcghulladókol a hulladók_lyüÍó ponlÓn a Kőzszol8ákató
elóirásain i9 lékiniefrel úgy kcll clhclyezfu, nogy azÓk akömye^tet ne szennyezzék.

(]) ÁZ clkülónilcncn gyiiilóí hulladé( elhelyezésére szolgáló Üvc! hÜjladékgyiLjló ponbk
l.'' d]'J./''Ki'.g'J'lo'apo Lö7l'l'

14] Az c]lij1ónilcncn _!}íjt.in iile8hu]ladék elhel]ezésélc szo]gáló szabv|inyos s}'üjti'edén],ek
elhclyczésé|óI. Ú edcnye( üríéséIill' kalbanlaíásálóI. x !yiirlóüdónler. gj'űíóponloL és
kijm}..d kul ti sztín laÍás áró1. fc nötlc n ilé sé ró l 3 KózszolEállaló gond os k od jk

14. s

Lon htlladék s iijlós.

(1) A ]onr hul]alték gyüjlésérin' el!zá]litásíól' h'sznosíásfuól és áÍalmatlani1ásáÍól a
Közszoleá]taló denle egy a]kalo]n]nal ] hul]3dékea7dá]kodási kózszolgíl1a(ás kcfu1óbcn
- külöD diife]számjtásané]kül _ sondoskodik.

(]] A kózszo]gn]tatás kerelébelr a Közszolgáltaló kizáÍólag a lakÓságnál a h'hnásokb ]

lipzödött. dc a rcldsz.r.s hulladétszállj{áya haszná]'1os gj"iLjlóedényekbeD el nem
hclyczhctö na!-vdxÍxbos' lojn hllladdkot szílljtja el.

(l) L.'nh 1n rJ\ lrk ehen lozrlru c'fl nLm rc tLzhe .l :

a) étjtés cs bontí! hLlladék]

b) gumiabr.n$ hU]ladéki

mnc\ \J!\ 
'emelrcni 

lo\;bb ncm h.\7nJ hlL 
']ÚnU;

d)'ipar fre7öe!7daság vagt szolgáLlalisi tevólcnység során kéPödóÍ hulládék:



1) híZlaíáljkbán kclctkczó 
'cg!.s 

h lladók:

g) elkü]iiDileuen g'Yűjlöll paPn. müan!ag ós léfi bull,dé(]

(.1) A lomlrul]adéko1 e jn!al]a.használó clszál1iLis có1iából a KöZszolsállalóva] eliizetesen
lelefonon' vagy j.ásban egyezteteí idólonlba. helyézheli ki' Á kihelyezeí hulladék
nennÍséte nm haladhalianeÍa 3 n' t.

(5) Az eiszállilaldó lonr lrulladékol a közte ]elen úg)'Iiell elhelyezni' hoEy Ú a jámii és
g'alo_los foLealmal ne akidál}ozza' ! gyüjló szíl]itóesliöz által jól ncEkózelnholó
legyen. a zöldterüle(ekel és a nö!én}zetet ne kárcs'tsa. és nc jáI]Ón báleset Vagy
kátokozás rcszélyének clóidézésóvc1'

(6) Közszoleálhtó a gÉtóponlos. konténeres ]omla]annás lcbon-voIitásánoz ongcdélllel
rendel* e2ö al !ál lalko zól i góí !'bc vehet.

ls. s

ElhaEyotr hull!dók €lszálütása

(]] Ha e öíkomán!2al lulaido ábm á11ó lóztcliilel.í .]haPlou' uc} lzon elle!óIizellen
knül ények kózót elhe]],'eti üLlládók kÓÍjbbi biÍokosa vaay fuLajdo osa a hÚlladék
elszál]itísám és ke7eléséE vonatLo7ó Hl szennli kötelezellséeének ncn 1cs2 clcgcl' á
hull!dé* e]sZá]lilri\áról és kezéléséÚl a K('lszol!áLlaló a kőzszolgáltatási szelődés
keretein belúl condoskodik.

16. s

Hullndékok szállitásn

(1) Á Kij7s7olgállaló a kiizszolgállalás kóréb€ llrtozó hulladik ckzálljlj5llhoz az ea),es
hu]ladék'ajlákál!éleléÍealkalmasaelépifuénn}eLrendc1ke7njáművel'esuköz1lrasznál'

c I / ..B".rr' c. nr.ldr d/rrlo ob e . O.\ ', )7 rclJf . orc'o
közzélclcl ú1iá! éÍcsili . lulladékgyrjj1.* idóponljáÍó!. rüli'n oegjelölve a ve!yes' xz
elkü]önnekn gyúi1őÍ bul]adék.k g-vtii(ésének jdópnl]J]t

v. tajezel
A közszolgíltatás keretib€n idrtónó l'ull'dóks7állilí5 ós kezelés

(4) 
^ 

Kö/s/olglhat] a hJ]ladék$ijilés idóponÚan1ak \á]1ozási]!l iz ilgallRnnasználót a
vtjllozás Lretölelkezlél 

'rege]ijzijcn 
sJijl és aZ oúomáD)'za1 ho laFján li] énij

közzéléte] útján á1esi1i



(5) Rcndkíiili idó]árás .sctén a hllladéksyújtés átmeneti változása' sziilrcl.I(clósc c\clén a
Kij2s2ol gáható Ú i ngall annaszn á1ókat h on laF] án h aladók {.l an Ll desÍr

(6) 
^ 

Kó7s7.lgáhani Ú elkÜliJníenen gliiilijn t.letűlési hulladékÓt a velyes hullldél1ól
ellülöníve' külön ent alkalnras leléPiln]énnj.c1rendelkezójánníi\el szál1ítja e1x lcze]ó
lnsz|oÍtó tclcphclyrc

1?, S

llullldókok clókczcléE' hlVnositás!' ártalDatla tísa

(1) A Kózs7olgállaló a7 inaallanhasZnílóklól Lölsuolgílhtj! keretében ái!etl elkülöniletten
gyúíiíl hLll.dékÓk'l válogalása nás hü]ladékké7€Lési engedél]yeL rend.lkczó
bul]ldékke^l(inek is álldhllja

13' ö

(l) L rendele1lihnddósét kó!eló napon lép halályba' rendc]kczésejl2016 júniLs 29ió] ke]l

(2) E fundelel halílyo. kn'ül hÉlle7j s7alla Nd*kiizsé8 onkomán]'zal Kópviseló
tcíű]clénck l teletÜlósi sli]áÍd hUlladókkJl kalrcsolalos helyi közszol!áltatásí]l s2óló
L0/]01]] (]2 06 ) ]endelelél

r,1i p) s''r.,"



A lendelet l' sz. nelléuete

{lrr)
\gÁD^

KözszoLGÁLTATÁsr sZERzóDÉs
TELF',Pi]|,í]sI s7,ll,ÁRD HI'LLADÉk cYí].lTÉsÍ:RF]

Budapest Ban* Rt' Gödóllói lgazqatóság
cl0r códöllö.s}bldsát1óÍ6)

s,'l!á llriíí iga nybt v.r 6

Ányja leá''),kü j new ' '
l'l|exe' 'r o- ía-n-l

T ed^o.l! lpoi : ".. ..

A Kö^b]!áhaló víLla]jJ u Ó|].o''ián]znJ kólón közs2o ltsi 1.úsi sn rzódés alapjár' hoAv a r!Íi
iDg lmhaszná]ó/il! lan basailó ÉszéIe i köxzolgáhatás kcÍ'Úbtn 9]]!1ja . tlepiilési sz]áld
hu adúkot rsídsz!És be$.új1.$le {Labbiak Víi.t

tkÉlési l adik ]Jruícn, y&iit] !]'iijtóse h4] e!! l ka omna ' i rlallanlól'
elkú]ö|ilc .trgj_üjlhdó s2.l.].1i! hul]adéIg!újlÉs. ]]'l cs] t]ka]om.ml u i]eáLatrló]
élole eg]Tzel kboiyoli!a a lo'nú]rDi.ást (1áB9ál. küldn feLhivs.]apjá

dóbe r ]n.lszftlczi ] hándís] g]lkkonikai és vszé v.s

ún igó]!b. lcrij. huLL&lékgazdálkodásL kd^zolpllú'ás eLLllásáhou
ll ó Íés?iÍc b'losljí és . kó^zo

'lg]épú]el]hu e]el!}i']lési nap: HeÍb: sx.da

^ 
háZhoZfi9 o s.]elhv huLL.dé[g]új]* rc.dj.:

?') A e]'üjtés a szJd3 No!3 N[fr ÚgyrékzolgáLalj úodájábm l&nésn
rcnd'ísileh gyíílüsákb r ldnénik

b') A Ve]elLiv hL]]'déklyúi1én. bítalikrx]nem Ieniellezó i]tÍ'elek vel]dik qé Ybc



.iLuLéliEn'l: ]j.'ó' !) ijjléli üp esléb
sk.dli' siiún.]Ni' péftk g\|]tl napol

^ 
!!Lilrü!{hrn dhdyyhd! | prprr. r ]idél l öb]ilúl. !]vk

llk úq|!lLdrq!] (-a* ÓLónelek 1olgyj
rlöná]ilt' r'ilogÍ:]j és an]L rd itÍ .iljállól

!j_z.' ]]*hl í!. rln rn]ÜÍ
rgd]tn hlYni]o *dén r ]10L 4 eÚéi] aI a]laki'$i.Z dorL

\e!ó L ádá] Az .]h.sznalLnLo!

]!álll]ávóL \ s7Jn!fu elsetr mg]

w'mjlhd |eL 
^ 

dir Deel]]]Jpní$ 3
HullÍlékó]9o:ó]0l2 ericfxl\v ld.'ál|46\iulamún9l\.alr]ii]llöíaljl

{ i.Ü]lD?nJ&r ru(!ábm Dcg]]i
a ;á fu: mpiá] '1 3 wálh''Íni v3m.l)^t

r.r tudji Lstr .\,, Lorrlld.s

\iJi ] ,'.|ili i} i\] l! al(;]t!'/! snn!;lfu]i\] ildlJbe r.\ó k
bizb\ih|] ' úÜ]\?d <dúhl

'rLsi!ú ]!Ld ós!]
b! crsln i |pii r . Ko^-Lgíj o lt ]J lljddll idól]üÍn 1a!]

!r'i'!1Úilt? !\ !l'.i A.hu l]L.lnns

elisn.! r,r ndvo3l 
'!rs 

dira l
J]jw.bn5 L ftlú]iN.

gM 3L]ii i/ !Úan\.[ úin[]] ft xN
iLrr!-q jo-qon' r r 1.rrr.!n n.m\ s

ó\ükr7l lj! i/. VÜ^ o ]i]tl rluelzddit
ado\ííd!] (lLcgav (a]! ] B.rrl]L]]!ir

.\nI]Jbli 1ílozls
LLridoDsn .crd$ !r$4 tdr.t-

brLiriri\h blldo.n
JjrÍ l lfl]bbL D! lnI Vnaló küd.s D.gfidlL



12. .Jehn szeuódésbe| nen óEZÍEE a ]jd]adékálLhással ószflggó kétdésekbed. huÚádéknjl szó]ó
20]2. éü crxxxv' tijÍéiy vdmi'Í szadá NaeykóTég 3'0]6 (oó 23) a 

'c]opí]ési 
sálhd

hulladét}&l kap$oldc hÜi kó^blgáltatásról vóló öi}omályz'ti rcidelet. Ú irÁnyldó

l]'viússetkben*'ödófe1ekkikótikáGődöllóiVárGiBíóságkizí

suda20]'''''' '''' ''''' '''''hó' '''nap
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R€ide]el1 s7 n.]lél].i.

Á telspülési huuadék GIl) gújtésé.e\ sáüirásálak és ártalnarhníásának díÍét€l.i

. 60l_€s gyűjtóedény ÚÍítésélek dÚa 20]6' évbo brutló 343ó,_ Fvnegyedév

. 80l'.sgyújtóedényü]ítéséíekdlja20]6'évbob íó4582'_lvnegyedév

. 1]0/]20l és gÉjtóodéíyÍlltésénékdlja20]6' évbennettó6300'_F/nesyedw

. ] l00 es gÉjtóedény üdtésének díja 20l6. évbm bruttó ] 8'5ó'_ Fn4ró

. Többlet vecyes nu]ladék cÉjtésére szolgáló l20 litaes cíjjlózsák dija 20] 6' évben

]fiIfró 505 _ Fi/d6

t szelekiv luiladék eyújtósérc szoIgáló ] 20 lilercs zsát dija 20l6' évben ingyenés



Közszol qáhalási szevó dés nró dos i lása

oroszi sí.dor DoleírneÍer: 
^z 

ó.tomán}2ar és a Kö7s,olgíllíó kó,őlt 201j. daenbcr
20in kijlijll hu]ladékgazdilkodási közszolsáltatási s2erzódés
Dódositásának oka a hulladéból szóló 2012' évi clxxxv' lőnoy
20Ló. é\'lm tralá1yba léa01l fródosjiísai A hulladékgazdálkodisi
kó7s7olgá]lalási rcndszcl ' 9l('zó évek galollalálroz lépeí
alaplglóen mets\áho,_ot. igy a josszabályváltoásoknat kószó.]rolóen
bevezeléÍe kedl az állani hulladékgÚdálkodási közfeladat ,47 állani
hullxdó(gedálkodási közfcladat vógrcnajtására u ál]an Koolnináló
szen'e7etdt ]1.7.t léfu, i]letve jneaalkot1a u oNzágos
Huuadékeu dálkodási Kózszolgáltatási Teryel, nleltben clóifu a7
alapvetóen elLátondó he]yi szinnl kőzszolgállalási lcladalÓkal

A Kúpviseló 1éíülel6 tó igcn szalLaLlal _ .llcnszrvu at és taÍózkodás léltül alóvclkczó

7420l6. (06'2?') számú KéPjsel(i lestüleli hatánzal:

sladr Nagylrij2sé_! Önkominyzal Képvneló'lestiilele A sada
Novj TeléPüléllqlesztésj NonPrcfil Kli_vel (2l l l szada, DÓzsl
cyóIgy út 88) kótótt Hulladék8azdálkoddsl közszolgállalási
s?-eÍzódés nródosilásBil e fo!idja'
Fellata lnazza a Po l8ánn eíert a szcr7ódés aláiásÁrn

Felelós] oroszjsándorpolgámesler

2. NaDir€DdiDolt
A szadai székely Ber1a]aD A]la]ános lskolx bcszánllójl y e]mú]t lanévben végzell

l]ótcljcjzló: Gtcfnd Kál]aj Tiindc intéznén]aezeló

Képvnelókel és vendégekel 
^ 

Ianleíülel nevében szerclnill
nqlös2öMi a pcdaEólusnapi ki'szönlést és az aLapítványi lánogaláí
A2 irásbcli anyagol annyjlal eaés?ilenén] ki,1'ogy a nyrn s^nelideje
Jú szclJánként lcsl üg}e]et az jskolában' 

^2 
d]*uló éfrekezletünk

lugus,fus 22'én les,' Július l.jci (]irl rlalakÚ]j5 \á rató szerehin
m4köszönni a szAK segjtsigól' 

^ 
IankeÍület] kiúndllásunka úgY

tLdfu.k clvinÓ] nrindcn Ndagólusl. hogy ók se!íteÍck vig!&ni a
gye]ekek'€' s7eretnén n]egkószónni aZ onk.mánylal l'n(galásál i

s7eptembeíól el 1i]gnak aéfii r g}'erekek?

Tfulc]eltdl kiJs7őnt(im lolcánrcíer UÍal..lcg]7ö A5sZonll' a



Pctrál ÁrDód: lnnen J slűliik nl l] il4ljk fónrj a s)'erelelel' haneD ld. ak.ník
hozn]' GratuLíLok Dr]ndenk]Dek i7 elvélzctl !u!láií1'ÓZ

orosli s:indor oolgármcít.: Bímjtijdcnik. J Nk.]lJ n]]éDk, a ilyerekenrk]inlak od..
szidaszene!rél,. F7lliiliinIkisza|iÍalics]lú!\ nc'nl.hcl

Oros/i S.i 'lt{ !t'fuJ'm$r!': I r,, l;nJk l nrliki ru 'Lr( ii.lÚ !}J Ji

A Kat\nclij 1.íiiLcla ]ijj!. \lá\az!il .llcns-\tullislanl)/kod'sné]kul J liő\ell'.zó

?5]:0l6 (()ó :7 l 5zj.rú Képviselól.Íüleli h.tirozxl

S7xd! Nx!\lözscq ajIk.oní.\7a( Ké]r\irclij ie*ülele a s7adi]
s7jkc]], Bcíalm Ahaljn!s lskola be5zánrolojá1 xz.lmül1
lonévheniég?elÍ.]UDkár]i'ó]fudo|lxsulv.!li

l.. c]ós: oÍo5zj siIdol poL9ílnl.í.Í
lllliÍidö aZ!n il

l. :!rpirendi pon(
székeLy Benalan Egysélcs o\oü Bijlc\dd! beszanroló]a iz clbú]1 nC!clós i\bcn
veezctt D]uIki]ijó]
LlólcLi.sz1o: \\.i{ZMJgdo]Mnx!/orc|)!cZ.lÓ
(lle]]eile szctrjé]yesetr bes7ám.l:)

Koví. la L.stík szil}ii: ,\dclfi carpoll Ljvó i le fuyok Kas/i|jük J pcda!ó!|l
nlPru x slcmÚl-vÜs jcl0lúlel kin/inlé* és juirhnat. airj1 kaplLj'l' 

^/ú'\b.]iün]J!h.7 i dr l /nil h'/'. ho!] j.lc|l.! a lult &od! nlag
n'vina Ún. J ]i l (nodJ be7jr Aulus7lus 2] x L.s/ J luau}i!'
adck.llc(únk }a jcD]cll l'LladJ]ul]k vol1 a..plli!}!nín], örla\c
lJlisck.th..íh! ]\ mn]dj! eljúu.I
Nlad .k. aa[ oap]l n]íjuí] ] isnr.lrc dclüsc kc.íll 

^ 
lYerekDaFl x

.s.pofokbii n]e!ütr|e|tltiik' . l'ag!i g]'ííól k3|1un( ]érkiÍ]el
E\^rók n'.jtr! rú!. ' júou clciún .reglnr1éntek NJ |die ugy Í|ul
el.L.1x nÍJlraÚl.kll. ho!ylnx!yobbJk e ludj r.k l.l.ho1r nrennl

irÍé/nréi]ekke]. J \/e]qrlésÉk Lni Li 
^zot 

x ti(rdJ]ni nLoká[ an]ik
töné||ck' nl!]oI jó'.o csl]ra( dol.!olLL \1lgdl]ll\c/elij ](i. cm]].l'
tr]iJ]d.D lnülkxlx6áDx| kii]inl kii\/i j]rinn a r.utrká1'

'\ Kí\nlLó t.íLl.1a li] igtn\7x\]/aÍJ] eL]cDs7aiili(i!1]rlnlk.dÁnalkü! ] li\.ll.zó

7ó ]0ló' (06:7 )sZájnú K.P\j:!li]1enúlet ] il!z.t:

s/xdJ NJr)kal\és ökonnitr]z.t Kilrnlló (cnülele J s7ik.Ir
l].Íalan I]!!só!.! o!odl Btl!sijde he\/'noli)]í iz .l]niLL1
n.1.lós i\b. lóy.Ío1unkíiii]nl ludonis]L\.sl]

|]el.]in: o(\/i sáDd.r p. ea!ncJ..



orosli sándor Dol9Ár elter: A viZlijznüvel vag'voni élielésé1a vi7lkijhü s70lgá]tatá!ó]
szóló 2l]l] cli aal\' 1öjain] l.l.l.Zij ]cl]lg_qel iii elij. A
Vae],ondókc]is jnódszenlíá1 a Ncn]leti Fej]es7té\i ViIGzlq 2']]20l]'
(v 29.) Nt'N'l sZí ú' a r'liLijZfuü\el vlByonéÍékelésének szabál]'liij]
és J 1i7jLij7mű s70lg:lhanik á]1aL közéld.lból krzzól.ü'dó 

'lokó]sz ol o rldelete hatánrz za me!

^ 
1a_!yonóitók.lóN 1onatkozó s/l!1!s l|]!lokJL az elóleÍicsztós

(]]lL.m:j.Yl!1j 5ZeDr]1iZkijZnrii 1a3]!Da \onallozó !ag!oD.Íók.lés elfug]dísl
E]rr]!]Ész!i oroszi s]ndor polt]]!leí.r

van cgy aklníl1énék a DiVltv_nil' Áfioí]zí.i(í tig}elemberére v.n
me!álIapiNa: Elen]i é'dekijnk' ltr]gy íxtrukó\l!* l3gyiDk

oroszisi dÚrDolgirmeÍtr: 
^nntr(il'cnjl 

fig]e]eD]be rér. A tilsulás ig!.li. siijs
Enkt csktjs lív'n. Fclcht Fc.cocnéis Í]lyelennn.lkhúnk.

,\ KÚP\isl]a Lcnü].l61Ü ig.nsZl!izallal clle!sz az.l.s1alk]/k.Jjs|élkül I kó\ k.2ó

77]]0]ó' (06 ]7.) vámiL Képvneló_1estii]c! h.úfu/11

l' s7ldl \ag\kdzsi: önkornánYzltánal Képlistlij
lcstiilctc. l lullidonábdr ]ó\ó slcnnr\ j/Lii/nrinelle von k07.
) ])Ln]a \le|l] ]tc_!io áln vi/nrii lárlköru.n \]ülijJó
ltasz1 c!!i6asá! ál1aL e]kcsziliet.Í v,31'onartókclóí. toyábbá

'7 
lbbrn \llr.plii ll$onl.ltáit clfog'dji'

] s7Jda Nu],község Ónkom'D]?Jli lilkéí r
..r. r.l,tr'.'rl .. .. ' \.rr\og\r'/r

lái!ÚIáí hogr
rág\.nérléLclúsbcn !7crcDló ad!fukri a ví7iLőzltri}.l
\'g]o.éíéLe]ó\óD.k szabil]'aü!l c\ J \ilikijzrni] szo1gílo(')k
:]]1]lliize]deLbij (ijzz.1!..dö xJx()kÍalszolo ].l'2!0] Lv ]9 )
Nl.N] I.|dcl.l ]] \ (2) bekezdésc óícl'nébcD 5oji1

.r I L e
eliin:]Í]ld ]5.l0l6' j'nlír l_' fojdulónllpál Yc7csc át.
A \ag]O.cíólc]ós slc.n1j \r$onirtÉk l''157'8,tl'78.l Fl' r7al
cg\ nlilliírd oótsl's7:i7ö[-cnIóhnillió
lolc5záltr.grye !8vez.r_hó1s7á2n\ol.rrnnógr lt.



: B'
rxrvon átékc l ]ol5' úntÚ ]0-] lordulónlppil elkiszi1e1t

.l;;.nér{ókelés.1 kerü]l nrelrillapi1áJJ a !ag}'nér1ékeló\b'|
jij;itcttek szai.(, xjnel} \.!'von .Lenelnck úi bckeiil!q
éd:lelénl lljÍé.ii nlcqel.nilcs. a v.res€g}ház é\ Könlyékc
s?enn\\jzLö7n i Títs lás l7jm!ileli -rillínunásaiban ]0]6
,n.. et J'o, q.. oo '. Jrnlr.rniu.r\'
lordulo'iapp.l m.9álIin '{t \i1\lnprlPL J uUl<' jUliu' l

d{emb.r'al. ki'z;( aktn:ix beruhízásokkál. illclrc cg!éb

Yjiko7ásÚkkal Ílódositisr. kerül ok'
\ 0ö J' . bl1'_.J
liíi , 

' 
u L.k]l]JlllLi\'dtli rnL. L (efu l 

'ne:JlJp' 
in

oÍ,szi sánJol potgímrc$er

"--.-i,'t" ,(r r'h .r'
FliilÚi.!zc orosll Sand.I poLg:]meícr

s,JJi N.!\Liizsé! Önliorir'nrzo1i ..Slad. ' l'j1lpÍ!j 1l'!ú] Grlrd|!
lő'*-c;.i c]ú.jí i.dil. . Klrt l]5 \ (l] b'kczdósi'bctr

..hJlír.zo \;bJlY.k szennl 
^z 

aiinllftéle]i jllhi!á$'_!]idejűlcg']

!]ái ll(c.ö szjnlája 20]ó' únír ] ín küldt( D]cg 
^ 

bi'jn] blzolts'gl
iilll\ ]n.g1an.sjrJ 20l6. !únnE ]'] Úo kcÍü|1s'''
\ ', p, R ' I

, .L. r

,\ L]iÍiló b z.!s!g 
'ljtjspo|ijJ 

lZ. h.|) i ]eg'bb ár édók a'ín]1

bjltTiló ón c!'res ilín&n |'lr.ns nloto's KÍl' adl]

l..t l.k |ttc] .7! ja\lso|lul i dön'jsh.zónll. hog] r\Jídl'll'érii r
' I 

' 'n' 
\l' or' lilr' t ic

t. .t, ,j !
ar:iny1 b z!]J1o ón!iles a]ínlalo1 adtJ

i\'Tjkor jtrdUl l IdUhíZásaPi ér Liios:



Á Képviselórestiilet ó ló

szada Nagykrzség Önkomány7al K é pv js el ó_feíiile1e a..szada_
L]létitóa'lá€yú kóZbcsZerZési eljáIás lefolytatása solán a bnáló
o or sr ' 1.. i "! e o:rd q q ./.oa I cDr. S.
kőzbeszeuési eljárás nyerresének x Traís MÓtos Klt t (2]1l
Szada. Kosudr lajos u l3/A)h,rdcli ki.

Ielelós: ofuszi sándor poleámeíeI
lla1álidó: azonml

Közlorgalnú gyógyszet1árnyjtására jránFló lérelan
ElóLcriesZlij: ooszi sándor polgám.slcÍ

ileD szavazatrRL ellenszivazatés lúó^odás na.]kül a k(ilelkezó

781201 6' 10ó 2? ) szánú Képvnelórestiileti halározal

'leknÍenel arra' holy ncm mi haIározzuk me!, hoeY k1

Közforellnlú gyógyszeíáI lélesíésére inüyaió kdc]Íet nyújtÓfr be
20]6' jnnils 8_án dr' szajcz Ehira EyóEyszüész Kérclnét o
elóte{eszlésenrhez csalolon' 2016' ]úniÜs 12 i dálufiÚa] a Gödöl]őj
Ezűíkehely cyógyszerkiskeleskcdclni Kt' is benÉtotla ezilányú
kérelnét, mely szinléD elóle{esztéscn nel]étltlél képezi

^ 
caidallói Eziislkcbc]y Klt. ázl js kjleJletle tinl nevezclt

beadvá.yában. hog! afrcn.yiben l Képliseló_Iestiilct úgy itél1 m€g.
hog} kt'zloryaln]ú g}1]g}szeí:jr ]élesitése egye1órcncn indokoll' úgY a
jelslegi fió*gyó$szmár ke]eie] közöt js tör.kennL* aÍa. hogy a
lakosságj igé.yeket a ]eqme\szebbDenóki9 kicléEitsÚk

oroszi sándor Dolgármester:
leayetr a pályázat nyefiese. hancn x gyógy57erészeti áaazal vezei.lsc. á
dó tós il! nódoí a kezÚnkból ti va. véve Aztjavaslom, hÓgy aki 25
éve clláIÓt banünkel. knsuk nreg. és kérni az ANTSZ löl j n'jlva
uíás h.$2abbi(is engodé]lezésél okvá]lalják, hogt ninden igéni k]
fudnak €]égíteni. kGzolgáhúlr bennűilcl. MegkeÍeícl a hízi oNosok,
\édónól. kiáll1al a jeledegi !yó!-vsz.ris2ek nelleÍ A n}ilvalanási idó
korlálozon. dc lchol az ANTSZ ló]nódosiláí kémj

^ 
Kópviscló lcíűlcló li' jgcn s7lvauaÍll ellenszarazit éstxrlóz|odás nélkül a következó

79/:0l6. (06'27 ] szánú Kéniselij tesfileljhalár.zal:

szad! Nog]kőzség Ónlomány7'l Kétljseló_leshjLelc a

iclc|lcgi liókeIógyszcí& nükÖdésélel eléredelt. lözforgx]mú
gvógy\7efrjnl v.natko7ó tályázal knrásál ndn tífiogl!| a,l

l]ele]ós: oroszisándorFoleámeíer



MAc^z Kft. Úzcmcllciósi szeuódis
Elijlerie54ó: orosZi sándol Dolgám€íe]

J.

oroszi sándor DolgírncÍor: r\ N4^c^Z e!!Ó]d!lúa. fe]m.ndt. l s7ü7ndaí
Paublics Gazálal nr.ghilluk a MAGAZ vezelójélés kétjosász isjele.
vol1 Megvétó7.1nk Ké.de7hik Posztós E|drét bÓgy ml u oka a
lelnondásrak' o lrozIa a kinrulaiásoka1. hogy g'akonalildg l/]_ám
csóklcnl a bc!ólclc a MACÁZ nár ós ó ncn ludia laíad a lelenleli
s7'alétÓs 

'Íiny 
l.vábbi lizdését. jav is e]va| mamdva 39 f'llió FLa

lóbbletkólts*, anit szadának és Mogyomdnak kel]Úe lizehi
Jalaslon' hoey a Képliseló-tcstülcl l'ogadja L.l a felaJánloí 13 %_os
béneli dijat (iöldráz elosztási tanfadij)' aménnyibe| u e]naladl s
fcnnálló bérlcli dij tarlozásail a MAGAZ Ki' egY öszegbcn
kicEycnlili.

Á KéPisdló leíü|e' 6 ló igén ]/a!&Jtál €]lensz]lazal és lartózkodás nólkül a kijlelkezii

80r2oló' (oó 27 ) szá'nú Képviscló tcÍú]eti halároz]t:

szada \aEyl'özséB Ö.*o.nín}zar (épvhclólcíülclc
lclhaldnazza a P.]gím3*eí a Maayar cázszolgállaló KJt ve]
(3300 Nagykani7sa. csén8ery út 9') lólcndó ü2omeltetési
\zer7óJés lehno.dásának lár!]'ában lovábbi l'rg}a]ások
tbl\í!ísám akkéDlen' holy amcnn!'iben u clmaradt és femálló
bé eti díj laÍtozásail ely öszoebcn kieavenlili. ú!y.
Képviseló_tesiiilel i feLajánlotl 1]] % os bé eti dijal (Íöldgíz
elo9lasi larifadir) dfogádl'.

lelc]ós: onxzj síndor ]ro]tsá.neíeI

TÚdonrásonr szednl N4olyoródllxk 'éí fizetlek' Ner csv ii!}vód jí
!rc!kd!séí és .cn ak ák. hog], lekzán]o]ási cljírást lndisanak

Ajánlal szada' szc|l Ja(.b 1.rÚlclón ló!a külte.üleLi52á ó inlatlx.ok yáelót
I]lótcr]es7tó] olos7i sándoI Pol3ámesleI

oroszi sí.dor Dolgárdcíer: Kéfum Dn]7djk Bé]át' hogy a Mpnc.d k.pcs'i láJi'kozlassa a
Képvise]ij 1estületet



DI' Sxla] Anlalnó l ]2'] Budapcs{j Pxg]n'v u1ca 10 sZ alaíi lakos sajá1
é] J sn)ml7éJol elhe]]e7kedésű S/ada szenl .,aka]r lcriil.tót livó 2
db szánló jn]lallan1 eladáya felkináll az önkomínÚál s/éÉ
N.yclclcscÓ.0l07]l5] hsz ú 233] nr2. ós o]o7/]58lrrz ü 28']6 Jn]
s7'.!j ]neljeliilé:ii Lngalla.ok!
Az nrgadalok összes 1elulele 5j79 nr
A tjcad\'áD} szcl Dl jo! Jl/]n_ áral kón'ón.k óí.. fin mindiss/c\eo

KÚftnaK|Í)vis.]ij lcs{ii]clclMclad'\] aijnlatn]egvi1ilisála

Tí\]alife]leszléselnél elól\' hi nagyobb trül.Úe sleí t€s7ú|k

vól.nónrün sz.tj.t.z ó tofr1ánrZxl nem \]isiRnbal te nóÍijld ' Ha
u iPari FÍlníl ncgvcnllnl iZlJl. ho!\ i]rari Le lel bövnésa.hcz kÜ]l.
Jklor kén]elúnk Íj enaedé]}t

ilcD sz.rxzallal e11l'nsz.!azá( ós taíó,k.d:j\ .élkül J köYetkezó

3li20l6. (06 27 ) színú KtP\ iscLó teslU eljhalánrz.l:

s/Jdx Nxg]'lii/sls onkolmn]z!1 Kilvisc]ijleíú]ere
l'elhJtJhna//l a noL!:inneslen ós a ._gvií hos! a s^d.'
0l0irl5j' 1JL nin1 ol07]]53 hB/ xlx lé\ii iru ]xIoI
vásírl:jsa kipcs]í lo!ibb] lilgJ'a]í$kJl nny1Json

l.l.Lós oloszj sándorpolgámrcncI
dÍ ljáLszjh'ixj.gl7ii

Halírjdli ]0Ló. s7.p1tnrhó Kl' iilcs

.la]as]al i szid.. ]549]]r.25]9]59 \ i]il!tr1]5j0 hrsl ú1e]1e\czéscr.
L1!!9!!sz!! oGlj síndf P]_citmcj.r

s/ilíg]i L's/ló s7J.L!. Fe|nesl!.l 25,1!]6] h']7 ú ileil].d
tu]qd.n.!] 3 ]0l6 i|]iL( iilis[ !linl]..nJó é|rílleló |éi(c]cn trl.i
elDerezési kére D]el n]i]]lolt bc x L_.Ó]llsl]sell]en L.vó ]ja0. ]'49]59.
:5]9/l5lj^Z ú nÚr1ülm tr(citk Ü]nc\e1é\éle

]J1JJlu J löVeLke^ 1oL1:

:5!01!s2 csüj. ut..
25,19/59ha7 Csr.ickóz
]5.19ll5 hrsl Rcke }Ús tr(ca

^ 
Képviseióresület i cselje ulca c]nclcli\ót 1ín)!3ta. auo1ban

misik kalhÍl u1.r cl'jc!clasiru úi]!vl!lalln kén



25.]9/59 h*Z' úl ..ÁÍalánlhaj'' uLa
2549/]5 hrz' ú1 '.P'sn" ul.!

Kércfr a KóFliscIó lcíülclcl íjavxs]al mcgvilatásáa és elfogadásári.

A Kópviscló{cÍijlcl ó ló iec. szavazatlal ellenszavaz.t 6 ldóz(odás nl1kúl - a k(lvelkc/ó

Djszdtl Eale: Az hnéle]ten beéÍkezet javdat:

n]!cl közöscn, . náÍon 1'él (onkom1án'vzaf' EEylráz, calmbos
sámucl) lciiiIclóböl kcrill kialakííÍa a leNezell ]0 mé1er széles út.
e,éÍt e3y'fomán 5 5 méleÍ s7é]e$égii lcriilctct .djanrk í1 en.ek
meg!alósí1ásála,
_ a mcllramdl ldnldükőlj 2 db kb 700 nÍ cs. az úr ulcaiontra
iyiló' és l db kb ]l50nrcsRákóc7j Ll.ai lÍn]ínl rtnd;lkezó tl.l

82/20l 6 (06'27') számú Képvi5elórcslü1cli hatáJozal:

szadx Naeyközsé_9 Önkományzat Képvhcló tcstú]de a szada'
FÚyveíiael területén lévö nd\1elen ulcákal u xlábbjak sze nt
nevczicll

2550hrz cErJe Úe
25.19/5! h[z Án'alányhlj ulca
2549/l5ltrsz' Pázsilulca

lelelós: omszi sáldol pol!ámcs.I
Hatílidii: folyam.tos

L]ey\ e! i D egbiz ás (l'elyben kdij1 kj osztásra )

E]ólcÍ].sztó oroszi sándor polgánncícr

Napirendról x 7]/2016. (06'27') száfrú Kép!iselö testijletjhalárczatlallevévc'

KeÍalja u' Rákóc2j u' úbynásLérdés.
qgr]jlE!d orosz j sándÓr F01gánncsü

Dro7dikBéla: A Keíalja u' Rákóc,i !. összekőlésircl kapcí,latban tidolgozolt
me8osztási lenrajzokat oda adfuk Ú dintet űgÉlekDek'
Galanbos sáúuelék lcvclcl iiák @ önkonnányzalíak' al Jlábbi
lcllételek teÜesiLése esdén egye7nek belc az ú1' l]lctc ] 1elkek
*ialali1ásába:



iZ trl.'úk átaJoÍj kb l]4 mélÍh.sszu telek!.táÍa k..i(é\ élrilése' a
Rll(i.7i utclr lionúal fundelLe7ó le]ek kclitósót z.jridn. nL.] jtlálhato

oroszi sá dor oolq'i.ncÍc.: Hl. /!j\édij'i]L épitiilÍ' alt.I úlndmkr Jc]entkezni."' jlrier '.

^7 
ij órdekül.I s7.].!j]la. hog\ a/, ulc. oft Drelni] on]

oro\/isÁndor polgárnlcstcr; l!el. net hi i terezeItnck mcg1.l.]ó..lcadja a 6 orélen'
i ézü mindcn1 és ablratr a Pilja.llba.:ihinósiiiük ópilósi
ü'.callannal lJ..sal rLkoI atilh.l. ha elólle út és lözm(| vllósul m!g
HJ .Legk] J ' étíésj inaallr| íátuszl' .bb.i l plllmltban Ó 7 ezc|
F! nr ín ]c\/ a7 jngal]oMk.

A2 eLózeles Dre!]rcszé1ésen az c!!ház \il]JhJ

oroszi sándor loleírneíer: Hi el n.nr jiin lóte. ]nive| ' elyllizzxl és szolírd Jó^cl'J'el
ncg tLdtLnk cgrni. n1egc!i']i]juk. de akrol nen cs]nílu|k ulai ]
KetaljJ únl'l a R'lóczi úi]a M]\]n]uD] ]csz cly g]'.]ogút

vi'lDrir1jmá]ismé.et. r]ú1céljám l.!k.ll h.g] lc!rer.!

6 tó j_!.n s7.rx7x!il cL]cnJJ1J/Jló! hnózk!dls nalkii] | linelle7.

8]]]0ló (06]7)s7ímúK!]Iis.ló lCíijl.1jhxlíro/]t:

s/lJx N]s]li(i1!é_! Ő on!í.\/Jl Ké|r\ (e]ó l.íiil.t.
t'elhliJ]m]77] J po]linncící' ]x]gl 3 K.r1ija u Ritkicli J
ú1[yitás lójdasób(. {!\Libbi lirgyJlásoki1 lo]-\ts$n cálambos
sí| ].] 2lll szMt Ríkóc7i u. 9]b' szlin xlxÍi lJkoslJl ]
Iorább j i]lísIn_!h]Áb lnglJ]Llln!l n.!iilck].

F!lllns: oÍx/is:jndo' ltl_!inn.ícl
Hrr:nida: li lrD.los

o' 'w' s; dor l olcrÍnFnp': ''
d]clYclliik 1 tc]Lc{. n]eg aoguk épilc|l xl lul AZ .tliDi' JilÍí l(ll
Lclckalakilt\i tenhef 0uba l:oen. b.nne leDfe /n d I t!\/t,r rrDh'n
refr. i!v iz nr.!|iNult

slJ\ izisuin]LiLó Biz.tsia 1.g1 xLxsz1xii
LLd!]j!s.le: ofu sll S.ilJoI p.lt'oncslÚ

L_lÍende]Le Jl ofzigg\iLLés I r L 17, r.rLn k I orrrol :-o u



Á rílaszl'si.]jáúÍól sz{']k] 20l_r é\i x{xv]' lv 2.1 $ (]) bekczdis.
szer].1 ''a szali7lls7timlíló bizotsag 1rÍon lagiíl Ús !/üks!ges
szán]ban póllalol.1 a le]e!üLisj a.kom1'n!7al kénviseló_tesiiilete Ú
ors7í!!yiiló:j kópvis.]óL ílul'no5 Víl$z1ásálal kiiizésé1 L.rctóon.
le.. b r.'Fri l..d o ,". ..
szeDrelJ_ülE a hel'i választási nodx vczeld]. 1es7 jndívn yl '\
!lrr'ltsZinl:iló bizo1Lsíg {!gjáit ós a pótr.3okat teleDiilésj sznltcn
kcll mtgr:il!vtrni''' 

^ 
ntÍl'i h!t!Ío?alj jarosli1 te]epijLésj szinlc.

lanalDJzzJ a laeokal' ós néhány új pónar fen.1elére keri|]1s.r

sladtin 3 sli\'ÚköI kcriil1 kjl]*il]i!a. A szJ\azóköDk elhelvezés..

A sziv.zokó'ökben j lag és m]njmum 2 útJg nelrálaszlisi
sziilsé_!cs Á Hvl szlvazókólijnkónl ] lijics!7i'kijn}1veZeló1 biaosn

íi aij iset \/J1a/aÍJ] ellens7J!a73I és lar1ózkodás lólkül l (ij!.1l.7i'

3! ]0l6'(0ó:-] 7n liKl|'nlli .nüLLihjjnIt:

Hrtrdt\\ÍDiLJThris.di'!!aJ!]

F.lc]ós: JÍ PíLs7rh ixjrg!/ij

^ 
Kipvkcló tíÚ]ct 6 lii ilcn 5/arazill.] ellenszxlaz.l as

tJíljlkod's nÜ]kiil J linelke7ij hiliIozatot llozza

szadi \i!]lijzsó! Ónlonná !zxl KéPviscla teslúlÉle . hc]y]
sziv.zx6zím]i]('] !j2oÍsí!.k ras]ai1 é5 pótkgiai1 az alibblxk

szÁ\ ÁzÁ rszÁN'ILÁLó BIzoTr'sÁc

Bajlli I-ü!! RÜbn yd Doq cyúq'_ ü !r



szada' 52] hrsz' iliíi illatla| oreg!ís]iÍljs]
E]óteÍi.sáó: orosz j sá doÍ polgáan.stel

oroszi síndor Dol!ármcí.r| A7 LJdva.rok] család az öDkomrátryzal rósziÍe rót.llc
ieh]ánloll. a losliköz ulca ó' szim alaú 527 h*z ü l*óh' udvJr
.lncvczósÚ l]6l m] tcriil.Íi iD_!lllalt' 

^z 
lnlallan kijzpon(i l'.króse J

!^lbbi lelbls7ná]ísszcnN ljábli] s.gi1j x jaLLki'/pontkiépÍh.tósé!é1
és ne3va lósitlr aló s' gá1

A 1l.1y] épitési szabí]y?af és s,abáLyozisi 1.í' sz.í.1i. !']lminl I
tirlLLkóztonl kixl.kilís] elképzeLis.kbc jól ]ll]k a lalkiní]t nrgrda|

A k.Íjbhl tjr!),al'yJk eÍ.dnén)'eként a l60001j0o.J1_os 1clclár
eseté|!/]dás !acln]!skijlhclii.|J\allonraZingi1la!nregvótcló1.

'\ KópvÉcló l.$ii]ct 6ló igc sza\azaltx] c]lcnszalaz.t is lllÚlkodís nallül J k(ilelkezii

s5/20]ó (06 27 ) ván]ú KaP\iseln 1e$ü]eiiMtá'o7xt:

S/JJa \€)Li'/\ég onkonn:jnrzil Ké|\ise]ó tcsliilclc x ]ll]
szadi. l'oí! kij/ utca 6 száB xlxl1l üllil]an1 mcg!'slroljJ
Ud\ nol] .](jzsef ll57 l]Udapcí' lidók.ÍÚ]ii J 30. :/l] '
UJvxí'Oh l.I'll5] BuJap.í Z$kaf]jr U ]i l]l'5. s7e]z1
'ljbo li ]0]! lJd Lnikó l':/B 7,l]7 \ir. ailli lúoso[(Úl
ló 000 000. lr1 (lzr2 1'cnbxhnllró ib.in1] ins7eaér1
\(, , L' : i r.r o.L.r'I '. o-

kiilGóg1 ÚlóscbL. bi/t)siija
A Kapvisc]ij lcíülcl fc]halilüazz! ! po]Aim]c{cí J/
Ádj$élel] s/e]/inÉ! x]áíúsim

J e e ós ojoszisá|dorDolgíün.í.Í

crccn TrJn5 Er|)] ess Kli. kérel'ne
E]ijlcr cszlö oloszj sijrdol pÚlgám.ícl

orcs' sindor lol{árnrcst.r: A c'ee| Trxns E\pre$ Kn' Déien nlduló ríl]Jko/i\ 
'7al ]

kéra$.] i'ord!1l i Ki]r!is.Ld{csli]lcl!'.Z hogy ' lIar p]]kban 1erillelel
bLzlosnsnk s7iDNnkn 

^ 
lé-! 1.\/é]es hull ik be!]iÚlasi\.l'

\'l]ill]s'\1l llllPh.]!!n li'rtónii edlez.]esíel' tilolísí]al'
s7eleklálásí\3l ésílheLre7é\é!el a.!li koztra



TörökLászló: En! ce3elnem ismqon
DI' vdtsa Tmásljxlaslon n.gkó Lznj' nogy n]ennyre komoly ez a
cég. milyen lechnológiít h$7nálnlk. mit lldni róluk
(érem' holy a cé3 a szepleDbeli Képliseló tcstijlolj ii]ése kÓm.]yaLrb
anyago1 kaszilscn cló' Elkópzclhcló' hÓgY ludunk helyel bizlosilali.

oroszi Pótor: l]lána |ézek ] cégnek. Javólorn' holy a hclyi lakoságnal
kedvezDréDyes leÍakásl b]7tosílsanok'

^ 
Kópviscló{c$i'lct 6ló igcn szalazatal ellenszavaz.t Ós LfulóZkodás nólkül _a kijlclkezii

36]20]6 (06 27.) s7nnú KéPviseló_teshj]eli halározat:

szado Nagyközség onkormán'vzal Kópvisclót lcíülclc a c'cen
Tjans |\pLes Kli (2]o0 Gödijlló. Kiss Jó7sel'Ú ],]) ipari
parlba. tőnénó leijlcl bizl.si1ásával kapcso]los kérc].rél
negNÍerle

^ 
Kcpvncló lestülel kón, hogy J 20]6 s7elrtembei ü|éséle a

v'llálkozís készihcn og! szleles elóler]eszléí a
levékeny\égűkröl lon éikr(il. a hAzná]t techno]ógiíkról'

l:elelós oDszj sándor po]8ánncí.I
llali dó: Ib -vdnalos

' Az áprilisi Kópviscló lcíii]eli ijlnscn kéí adÚncmo! és nénélek öszehasonljtísíra
vo a1ko2ó líiók.llaló Úyag
Elólcic\/li': dr Pá] s/illia jcgy/'

d!.!élszj].!b': Áz adóiroda nagyon konrpl.ll és na_gyon jó fi}agot készjtetl' ]l
lcLepii]ésnek a7 adó ménéleil gyii lilÍe kj A KépvGe]ó_lcíület azéí
kJíc iZ myJgo'. noí lalmclüll a/ lPA csók}eDlése. sz.da viszon}'lag
]]ac$ny ]dó méfrékekk3l dol!o7ik

!sg!!-4júc NdD kcll szóllcnk.z|ünk aZ ádó21a1ís n]]Jt

Dr. Pálszilvix: A Fntx s7'nrxditJkal aZ c]ólerjeszlés lanalmazza
NlísiL kélnés' ni lelnre.iih' ! lrázio$osok lpá lt5i adiledveZDrén]e.
an]i hosszabb enredé]yezési lolyamal' eléd no* k€]lene róla döntcn]
Á r.ndcl.1 1c .lclcl a n'jnisZ1óntrnnak eliizeles vélen]ályezéy. D1cJr

kc]l kíiLdenj. de nnnj is límolalisnik mi!ósi]l' cZóí x/
adDrin jsztli.iós lésze ]! r e|dkivüL L]on},o]ul1'

val.n]ény.zÓs !1in tudjlk i Képlhc!ó leíülcl c]ó tc!eszteDi A
l.n].zó 1clcti]]ésekné] e_!!cllc. hel)en. F(ío. éhek ezz.L x
lehelij!éggel



oros7i sándor Dol!ármestor: Mnel ké.éskéD1lelmelűl1' kórcm u állíslbglalást

A KéDvhelóreíijlel6 fó isen szavazana] el]eDsza\Úat ós tfulóZkoJís nólkül a köVetkezó

8?/2016. (06 27 ) szánú KéD!iseló_tcstiilcti baláÚZál]

szadl \agylözsó! ölkoínányzal Képliselól lestúlete az
ddónem és adónéíék óss7éhóonlilására vonalkozó adalokaL
nregismene és tudo ásul reszi

A Képviselórestiilet x híziÓn.sÓk s7árnára esellegcscn
ncgállapilhaló ipadizési adó nrenlesséB kéldéséról a
késóbbickbcn kiván dőnle.i

Fele]ó\: ofus/i sá.dor polaáncÍcr

szadi Part i|gyében. B0d.peíi 5ooo' Üg vódi lrodatájéko,talója
Llótcrjcszló] ofu szi sá.doI polgámcí.I

d' Prl\7il\ir. \ .Jr l.'. L BJ"e r'. -r1..' ',J, ' eere
úcgbíZási s^ÍZijdós terclében (épviseló tcíülcli diintés alapján
n]egklPia A ]egLtóbbi s^rn é l'€s elyeztclcs sorái Léíük lr.eyD]jnden
hónalb kés7ilsen€lr iÍisbeli óssze1'.glalól ' c\égzeí DrÜnkától'
eft drnényekról Ezl a Képvhe]ók szálnára.lkúldlűk
AlrjE febnlák a ígyelnü ei cgy csodeges újabb vésreh.Íásjc]iárís
solá , a íiLadózhlís kéílésc, ve\7é]ye
Ncm jolszxbállsóíó a fundc]cl. de a biósálj s!.korlal lekjnleléb.r
n.m bizl.s. hogymegáljni ] hel]ré1

\'ócsov Lás/ló: va]ga üg]aéd úl bizlos, hoe'v bnóságla hgia \innl az ügyel' Kö!ch1
kelleDe. hory nevesi1eni kel1enc al öss7es kö\elelésünlet

dr. Pílszjl}in: 
^ 

hatJJo7a!]k mi]]den évben eLkészijllL.t' xzonban ne]. bjzonyilhxtó
ld]ye\aT|),el annak jtvéteLe n]inden óv !.natk.zásáLr r'

oroszi síndor poIcírnleÍer: 
^2 

iig}1ódj irodl n m€gnondla' hoey Lóí kcl] ]nindenl
.lalrdIk./no.j. mcí nem lÉÍ ]neg1!llebbezvc a bjrós'gi llatáro7alscnl.
oelybe|.hi(áskór] kéfilésc]rclVitatlál'Gyako atilagiIltöÍéDtah]ba

\'é.seYliszló: Én láíxm Jz ndólruJl nylkrirJ. 2í]l.1 mirciusban móg knneni a



Tudonrásom sz.ínl kct d határczala nem menl ki' le8alábbh
lórtiverén)í.em ldáltak a kollegák. ós igy ncm vóFehajlható 2 oknat'
l,é lalálta ki az üePédi iroda azl ! nregoldásl' hogy ó$lc$éea'b.n'
összesillc lcgycn fchzólitva az iig}.lél a telekadó elDondás
lcndezéséÍe' mel]' 734 n11lió forint jelenleg'

A/.kó ró(7]clcl' s7adlPa.k is hefi/ete

oroszi sádor DolgárncÍ..: 
^zéÍ1 

azt mée hozzále|néN' kedles Képvhe]ók. holy Jelyzó
nó íolj'.n]alosan dollozza lel az cln.r t doleokal a l]ivalal. Evike
segilsésével.

Tá]ékozlafLak benDetekel hogy hélvégén ]20 2'0 cmbeÍel a kiíénégi
idósel Dapja lesz' lnri nílunk kerül nrege.de7éÍe slenl I_ásZló nan]

Prlraln sollzalra kalrtunk n]eghí!ól, Vl| pi]rcébe neehiltak
VÓAyoródra, vá11ik ben.etekel lehetósé! sze lr1. kinek n]irc vaD ideje

oÍoszisindor pohá neíeÍ & ülé51 ]3 ]5 ór'LoI bLYckcs2t

Ha I bnóság úgy loodolj]. hoat túladó7tat's' viss7a kéll lizetni ninden

Minck alapján állalilja nég d lúladó,taúí? 
^ 

ülajdonos la*ópa*ol
akd épilcni' A}kor ahogy leiÍa a7 üoda' úgy kcllcne a haláÍ]Zabkal

Alelekadó móg a Pl&x Parknak jcltkivcNe, az l ela t'Ioldinr Kn-nek.
és a Mond] és ] Magyal Kózúl NonT)Úfil zÍ. s izelell' Tehát e2 a

három'néE}, cé!' aki Lénylcg.s.n is lizÚl.l{ szólnx aZ ónkományzal
F l-. e er; tu,Jr1 i -le1 r' iJi JJ 7e

tr/\,1"',


