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Kepviselo-testulet tagjainak
H e i y b e n

Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur!

M E G H I V O

Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet

2014. november 2Q-an (csiitortokon) 16.30 orai kezdettel

tartja kovetkezo nyilvanos uleset, melyre tisztelettel meghivom.

Az tiles helye: Kulsovat, onkormanyzati hivatal

N a p i r e n d:

1 ./ Az onkormanyzat szervezeti es miikodesi szabalyzatanak felulvizsgalata
Eloado: Aczel Peter polgarmester

2.1 Telepiilesi szilard hulladek osszegyujteserol es elszallitasarol szolo onkormanyzati rendelet felulvizsgalata
Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo

3./ Szocialis celu tiizifajuttatasrol szolo onkormanyzati rendelet
Eloado: Aczel Peter polgarmester

4./ Kotelezo felvetelt biztosfto iskola korzethatarainak velemenyezese
Eloado: Aczel Peter polgarmester

5./ Megallapodas Agroprodukt Zrt-vel Banhalma telepiilesresz ivovizellatasa iigyeben
Eloado: Aczel Peter polgarmester

6.1 Uj villamosenergia-szolgaltatasi szerzodes
Eloado: Aczel Peter polgarmester

1.1 FIX-PONT Onkormanyzati Feladateilato Tarsulas tarsulasi megallapodasanak modositasa
Eloado: Aczel Peter polgarmester

8./ Papakornyeki Onkormanyzatok Feladatellato Tarsulas tarsulasi megallapodasanak modositasa
Eloado: Aczel Peter polgarmester

9./ Konyvtar akadalymentesitese
Eloado: Aczel Peter polgarmester

107 Allami tulajdonu belteriileti ut onkormanyzati tulajdonba valo igenylese
Eloado: Aczel Peter polgarmester

Zart ulesen:
1 ./ Bursa osztondij palyazatok elbiralasa
Eloado: Aczel Peter polgarmester

Kulsovat, 2014. november 11.
Tisztelettel:

\o \/ Aczel Peter

polgarmester
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J E L E N L E T I I V

a Kepviselo-testiilet 2014. .A? ho . .̂  P.. .napjan IP.. .v.9...6rakor megtartott
nyilvanos/zart iilesen megjelentekrol:
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Tanacskozasi joggal meghivottak:

1./ dr. Szabadics Zsuzsanna

2.1

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

a Kepviselo-testiilet 2014. november 20-i nyilvanos ulesere

Targy: Az onkormanyzat szervezeti es mukodesi szabalyzatanak feltilvizsgalata
Eloado: Aczel Peter polgarmester



Tisztelt Kepviselo-testulet!

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 felulvizsgalja a szervezeti es
mukodesi szabalyzatarol szolo rendeletet.
Az alakulo iilesen az SZMSZ feliilvizsgalata nem tortent meg, ezert az Motv. fenti
rendelkezese szerint a kovetkezo Iilesen sziikseges 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 jogszabalyvaltozasok miatt
modositasra szorulnak, valamint a fuggeleket is modositani sziikseges.
Az SZMSZ 35. § e) pontjaban az iigyrendi bizottsag feladatai kozott meghatarozott
javaslattetel a polgarmester illetmenye/tiszteletdija nagysaganak meghatarozasara -
szovegresz hatalyon kivul helyezese sziikseges, mivel a polgarmester tiszteletdijat 2014.
oktober 12-tol az Motv. 71. § (4) bekezdese hatarozza meg.

Kiilsovat, 2014. november 12. r

;el Peter
5 polgarmester

r-'-j'-v \» f

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

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

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

2. Kornvezeti, egeszsegugyi kovetkezmenvek:
A szabalyozasnak kornyezeti es egeszsegiigyi hatasa nines.

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

4. A iogszabalv megalkotasanak sziiksegessege. a jogalkotas elmaradasanak varhato
ko vetkezmenyei:
A rendeletalkotas az M6tv. feliilvizsgalatra vonatkozo eloirasa alapjan, valamint az Motv.
rendelkezeseivel valo osszhang megteremteset szolgalja.

5. A iogszabalv alkalmazasahoz sziikseges szemelvi. szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek:
Fenti feltetelek rendelkezesre allnak.



 

 

 

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2014.(…) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

7/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Külsővat 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 7/2013.(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.  

 

 

 

               Aczél Péter 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 

Intézményfenntartó 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 (FIX-PONT  

Önkormányzati 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 

Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok 

 A B C 

15. Gyermekjóléti szolgáltatás 

(Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulás) 

 1997. évi XXXI. tv. 40. § 

(3) bek. 

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

(2) bek. 

Köznevelés 

 A B C 

17. Óvodai nevelés (Nemesszalóki 

Köznevelési Intézményfenntartó 

 2011. évi CXC. tv. 8. § 

2011. évi CLXXXIX. tv. 



Társulás) 13. § (1) bek. 6. pont 

18. Gyermekétkeztetés  1997. XXXI. tv. 151. § 

(2a) bek. 

19. Sajátos nevelési igényű gyermek 

óvodai nevelése 

 2011. évi CXC. tv. 47. § 

(3) bek. 

Közművelődési, közgyűjteményi feladatok 

 A B C 

20. Könyvtári feladat ellátása (ellátási 

szerződéssel) 

 1997. évi CXL. tv. 64-

71.§ 

21. Közművelődési tevékenység 

ellátása  

 1997. évi CXL. tv. 73-

81.§ 

Környezetvédelmi feladatok  

 A B C 

22. A környezeti állapot figyelemmel 

kísérése, adatnyilvántartás és 

szolgáltatás teljesítése 

 1995. évi LIII. tv. 12. § 

(3) bek. 

23.  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 

24. 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 

25. 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 

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

13. § (1) bek. 2. pont, 

27. Közvilágítás  2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 2. pont 

28. Helyi közutak kialakítása, 

fenntartása 

 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 2. pont 

 

29. helyi közterületek, közparkok 

kialakítása, fenntartása 

 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 2. pont 

 

Lakásgazdálkodás, ingatlangazdálkodás 

 A B C 

30. Az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és helyiségek, valamint 

 2011. évi CLXXXIX.- tv. 

13. § (1) bek. 9. pont 



egyéb forgalomképes ingatlanok 

bérletére, üzemeltetésére, valamint 

elidegenítésére vonatkozó feladatok 

1993. évi LXXVIII. tv. 3. 

§ (1) bek. 

Településfejlesztési feladatok 

 A B C 

31. Településfejlesztés és 

településrendezés 

 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 1997. évi 

LXXVIII. tv. 6. § (1) bek. 

a) pont 

32. 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 

33. 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 

34. A nemzeti és etnikai kisebbségek 

jogainak érvényesítése, a helyi 

nemzetiségi önkormányzatok 

munkájának segítése 

 2011. évi CLXXIX. tv. 

80. § (1) bek. 

35. Belső ellenőrzés (Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó  

Társulás) 

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

rend. 15. § (1) bek. 

36. Közfoglalkoztatás  2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 12) pont 

2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 10. pont 

37. Egészséges ivóvízellátás  2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 21) pont, 

1995. évi LVII. tv. 4. § 

(1) bek. a) 

38. 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. § 

 

39. Helyi adóztatás  2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. §. (1) bek. 13.) pont 

1990. évi C. tv. 1. § (1) 

bek. 

 

40.  Egyházak, civil 

szervezetek, 

önszerveződő 

költségvetési rendelet 

szerint 



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.(…) 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. 064010 Közvilágítás 

4. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

5. 072111 Háziorvosi alapellátás 

6. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

7. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, 

fejlesztése 

8. 082044 Könyvtári szolgáltatások 

8. 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

10. 107051 Szociális étkeztetés 

 

 

                                                       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 9/1992.(VI.12.) önkormányzati rendeletben 

meghatározott engedélyezéssel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre átruházza.  

 

 

 

                                                                                           1. függelék 

 

 

 A képviselők névsora:  

 

           Aczél Péter 

           Feketéné Bonczók Éva 

           Hideg Tamás 

           Lengyelné Hőbe Katalin 

           Szabó Lászlóné 

             

            

 

                                                                                                                          2. függelék 

 

Az Ügyrendi Bizottság tagjai: 

 

           Feketéné Bonczók Éva 

           Lengyelné Hőbe Katalin 

           Szabó Lászlóné 

 



Kiilsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletnek
7/2014.(XL25.) onkormanyzati rendelete

az Onkormanyzat Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo
7/2013.(VI.28.) onkormanyzati rendelet modositasarol

Elfogadva: A Kepviselo-testiilet 2014. november 20-i iilesen.
Kihirdetve: 2014. november 25-en.

'*x>

rdr. Szabadics ZsJuzsanna
. lr -



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

az Onkormanyzat Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo
7/2013.(VI.28.) onkormanyzati rendelet modosftasarol

Kiilsovat Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 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 Miikodesi Szabalyzatarol szolo 7/2013. (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 hatalybalepesevel egyidejuleg a R. 35. § e) pontja hatalyat veszti.

Aczel Peter
polgarmester

^j
dr. Szabadics Zsiizsanna

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 

Intézményfenntartó 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 (FIX-PONT  

Önkormányzati 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 

Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok 

 A B C 

15. Gyermekjóléti szolgáltatás 

(Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulás) 

 1997. évi XXXI. tv. 40. § 

(3) bek. 

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

(2) bek. 

Köznevelés 

 A B C 

17. Óvodai nevelés (Nemesszalóki 

Köznevelési Intézményfenntartó 

Társulás) 

 2011. évi CXC. tv. 8. § 

2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 6. pont 



18. Gyermekétkeztetés  1997. XXXI. tv. 151. § 

(2a) bek. 

19. Sajátos nevelési igényű gyermek 

óvodai nevelése 

 2011. évi CXC. tv. 47. § 

(3) bek. 

Közművelődési, közgyűjteményi feladatok 

 A B C 

20. Könyvtári feladat ellátása (ellátási 

szerződéssel) 

 1997. évi CXL. tv. 64-

71.§ 

21. Közművelődési tevékenység 

ellátása  

 1997. évi CXL. tv. 73-

81.§ 

Környezetvédelmi feladatok  

 A B C 

22. A környezeti állapot figyelemmel 

kísérése, adatnyilvántartás és 

szolgáltatás teljesítése 

 1995. évi LIII. tv. 12. § 

(3) bek. 

23.  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 

24. 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 

25. 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 

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

13. § (1) bek. 2. pont, 

27. Közvilágítás  2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 2. pont 

28. Helyi közutak kialakítása, 

fenntartása 

 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 2. pont 

 

29. helyi közterületek, közparkok 

kialakítása, fenntartása 

 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 2. pont 

 

Lakásgazdálkodás, ingatlangazdálkodás 

 A B C 

30. Az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és helyiségek, valamint 

egyéb forgalomképes ingatlanok 

 2011. évi CLXXXIX.- tv. 

13. § (1) bek. 9. pont 

1993. évi LXXVIII. tv. 3. 



bérletére, üzemeltetésére, valamint 

elidegenítésére vonatkozó feladatok 

§ (1) bek. 

Településfejlesztési feladatok 

 A B C 

31. Településfejlesztés és 

településrendezés 

 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 1997. évi 

LXXVIII. tv. 6. § (1) bek. 

a) pont 

32. 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 

33. 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 

34. A nemzeti és etnikai kisebbségek 

jogainak érvényesítése, a helyi 

nemzetiségi önkormányzatok 

munkájának segítése 

 2011. évi CLXXIX. tv. 

80. § (1) bek. 

35. Belső ellenőrzés (Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó  

Társulás) 

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

rend. 15. § (1) bek. 

36. Közfoglalkoztatás  2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 12) pont 

2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 10. pont 

37. Egészséges ivóvízellátás  2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bek. 21) pont, 

1995. évi LVII. tv. 4. § 

(1) bek. a) 

38. 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. § 

 

39. Helyi adóztatás  2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. §. (1) bek. 13.) pont 

1990. évi C. tv. 1. § (1) 

bek. 

 

40.  Egyházak, civil 

szervezetek, 

önszerveződő 

közösségek 

költségvetési rendelet 

szerint 



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. 064010 Közvilágítás 

4. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

5. 072111 Háziorvosi alapellátás 

6. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

7. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, 

fejlesztése 

8. 082044 Könyvtári szolgáltatások 

8. 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

10. 107051 Szociális étkeztetés 

 

 

                                                     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 9/1992.(VI.12.) önkormányzati rendeletben 

meghatározott engedélyezéssel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre átruházza.  

 

 



 

                                                                                           1. függelék 

 

 

 A képviselők névsora:  

 

           Aczél Péter 

           Feketéné Bonczók Éva 

           Hideg Tamás 

           Lengyelné Hőbe Katalin 

           Szabó Lászlóné 

             

            

 

                                                                                                                          2. függelék 

 

Az Ügyrendi Bizottság tagjai: 

 

           Feketéné Bonczók Éva 

           Lengyelné Hőbe Katalin 

           Szabó Lászlóné 

 

 

 



K u l s o v a t K o z s e g 6 n k o r m a n y z at a
9 5 3 2 K u l s o v a t , K o s s u t h u . 7 0 .

Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090

e-mail: pmkvat@gmail.com

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

a Kepvisel6-testulet 2014. november 20-i nyilvanos iilesere

Targy: A telepulesi szilard huliadek 6sszegyujteser61 es elszallitasarol szolo onkormanyzati
rendelet felulvizsgalata
Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo



Külsővat község Önkormányzata képviselő-testületének 

8/2014.(…..) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladék elszállításáról és a közszolgáltatás biztosításáról  

 

 

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékról szóló 2012. 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. 

 

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 

 

1. § (1) A települési szilárd hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését Külsővat 

község közigazgatási területén az AVAR Ajka Nonprofit Kft (a továbbiakban: közszolgáltató) 

jogosult és köteles végezni. 

(2) A települési szilárd hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását, a 

gyűjtött hulladék begyűjtését, előkezelését, hasznosítására történő átadását az Észak-Balatoni 

Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban ÉBH. Kft.) 8200 Veszprém, Házgyári út 1. 

biztosítja.  

(3) A települési szilárd hulladék a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban kerül 

elhelyezésre. 

(4) A helyi közszolgáltatás körébe tartozik: 

 

a) Az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített, a 

közszolgáltatási feladatot ellátó szervezet által a díjhatároknak megfelelően hitelesített 

gyűjtőedényben, továbbá az alkalmanként keletkező többlethulladék elhelyezésére 

szolgáló, a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákban az 

ingatlanon gyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása. 

 

b) Az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd 

hulladék évente egyszeri egyeztetett időpontban és helyen a közszolgáltató általi 

begyűjtése és elszállítása. 

 

2. A közszolgáltatással ellátott terület meghatározása 

 

2. § (1) A közszolgáltatás igénybevételére Külsővat község közigazgatási területén lévő 

ingatlanok használói kötelesek. 

(2) A közszolgáltatási terület utcajegyzékét az 1. melléklet tartalmazza. 

 

3. A közszolgáltatás rendje és módja 

 

3. § (1) A közszolgáltatást a közszolgáltató helyi rendszerességgel, előre meghatározott 

napon, előre meghatározott időpontban biztosítja, melyről az igénybevevőket írásban 

tájékoztatja. A szolgáltatás időpontjának módosításáról az igénybevevőket legalább 7 nappal 

korábban tájékoztatni kell. 

(2) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot úgy 

gyűjteni, hogy az elkülönítetten gyűjtött üveget, papírt, műanyag hulladékot az e célra 

kialakított hulladékgyűjtőben kell elhelyezni, melyet a közszolgáltató végző szükség szerint 

elszállít. 



(3) Az ingatlanhasználó köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást hetente 

igénybe venni, illetve a hulladékot a gyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak 

átadni és a közszolgáltatási díjat az igénybevételtől függetlenül megfizetni. 

(4) A gazdálkodó szervezet az ingatlan területén képződő, a háztartási hulladékhoz hasonló 

hulladékának vegyesen történő gyűjtése esetén köteles a közszolgáltatás igénybevételére. 

(5) Gazdálkodó szervezet az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladéka 

esetén a közszolgáltatást igénybe veheti.  

(6) 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 a 3. § (3) bekezdés rendelkezése szerint ráutaló 

magatartással jön létre.  

 

4. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

 

4. § (1) Az ingatlan használója jogosult megválasztani, hogy 60 l-es, 80 l-es vagy 120 l-es 

gyűjtőedényt rendszeresít a hulladék gyűjtésére és elszállítására. E vonatkozásban a 

közszolgáltató felé bejelentési kötelezettsége van. 

(2) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 

szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá 

hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az 

ingatlanhasználó köteles: 

 

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,  

b) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további 

kezelésére – az elszállításra való átvételig a tulajdonában, használatában lévő 

ingatlanon gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni 

annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó 

közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne 

szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a 

közbiztonságot ne zavarja. 

 

5. § (1) A hulladék elszállítás céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület 

szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 

gyűjtőedénybe úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor ne szóródjon, valamint a 

gépi ürítést ne akadályozza. 

(2) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogosforgalmat és 

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

6. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, 

fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról. 

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

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

emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles 

az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. 

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 

tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést 

végző személyek életét, testi épségét, egészségét. 

 

5. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 



7. § (1) A közszolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett 

hulladékot az e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt 

hulladék lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi 

szabályoknak megfelelő módon gondoskodni. 

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 

végezni, a kiürített gyűjtőedényt úgy elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza. 

(3) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkező szennyeződés 

takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 

(4) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a 

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

karbantartási munka és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a 

károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, 

pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli. 

 

8. § (1) A lomtalanítás megszerzéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató évente egy 

alkalommal, külön díj felszámítása nélkül gondoskodik. 

(2) A lomtalanítás során az ingatlanonként kihelyezhető, a háztartási hulladék körébe nem 

tartozó hulladék mennyisége a m3-t nem haladhatja meg. 

(3) A hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltatóval történő előzetes megbeszélés alapján 

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

(4) 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. 

 

9. § (1) A közszolgáltató az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint 

– a közszolgáltatás igénybevételére köteles vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól a 

környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – köteles 

 

a) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött települési 

hulladékot rendszeresen gyűjteni és elszállítani, 

b) rögzíteni annak tényét, hogy az ingatlanhasználó a közszolgáltatást igénybe vette-e, 

c) az általa fenntartott és működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken, 

szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy más eszközben szelektíven 

gyűjtött települési szilárd hulladékot gyűjteni, 

d) a közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon 

összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás 

körébe vont települési szilárd hulladékot évente egyszer – a közszolgáltató által 

meghatározott időpontban és helyen – gyűjteni és elszállítani, 

e) a közterületi hulladéknak a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 

gyűjtőedényben vagy a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben, 

egyedi megrendelés alapján történő alkalmi gyűjtésére és elszállítására, 

f) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladéknak előzetesen egyeztetett időpontban 

történő évi egyszeri összegyűjtésére és elszállítására. 

 

10. § (1) A közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak 

szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének. 

(2) A közszolgáltató köteles a képviselő-testület számára közszolgáltatói tevékenységéről 

évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási 

tevékenység éves értékeléséhez. 



(3) A közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást akkor láthatja el, ha az Észak-

Balatoni térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulással – 

székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári u.1. – közszolgáltatási szerződést kötött. 

 

6. Az időlegesen használt ingatlanra vonatkozó közszolgáltatási díj 

 

11. § (1) Kérelmére mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól 

az az ingatlanhasználó, aki folyamatosan használaton kívüli ingatlan tulajdonosa, és az 

ingatlant igazoltan sem ő, sem más nem használja, települési hulladéka nem keletkezik és 

bejelentett lakóhelye más településen van. 

(2) A folyamatosan használaton kívüli ingatlan esetében, a használó köteles évente március 1-

ig a megelőző évre vonatkozó közüzemi igazolást (víz vagy elektromos áram) írásban 

megküldeni a közszolgáltató részére. Amennyiben a közüzemi igazolások nem igazolják, 

hogy az ingatlant nem használták, úgy a teljes szünetelő időszak a mindenkori jegybanki 

alapkamattal terhelten kerül kiszámlázásra. 

(3) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj adott havi ürítési díj részének megfizetése alól 

távollétének idejére az az ingatlanhasználó, aki az ingatlanát állandó lakás céljára használja, 

és az ingatlanától megszakítás nélkül legalább 60 napig távol van, és a távollétét megelőzően 

legalább 15 nappal korábban írásban a közszolgáltatónak bejelentette. Az ingatlan használója 

az ingatlan ismételt használatba vételét követő 5 napon belül köteles írásban bejelenteni a 

közszolgáltatónak. 

(4) Az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó bejelentés iratmintáját a rendelet 2. 

melléklet tartalmazza. 

(5) A folyamatosan és időlegesen használaton kívüli ingatlanok használatát a közszolgáltató 

ellenőrizheti. 

 

7. Adatvédelem, adatkezelés 

 

12. § (1) 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. 

(2) 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 helyi adóhatóság kivételével – továbbítására. 

 

8. Záró rendelkezések 

 

13. § (1) Ez a rendelet 2014. december 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Külsővat Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 14/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelete. 

 

  Aczél Péter sk.                           dr. Szabadics Zsuzsanna sk. 

                       polgármester                                            jegyző    

   

 

 



1. melléklet a 8/2014.(….) önkormányzati rendelethez 

 

A közszolgáltatási terület utcajegyzéke: 

 

Külsővat  Bánhalmapuszta         

Külsővat  Béri Balogh Ádám utca  

Külsővat  Dózsa utca             

Külsővat  Jókai utca             

Külsővat  Kossuth utca           

Külsővat  Petőfi utca            

Külsővat  Raffel Mihály utca     

Külsővat  Rákóczi Ferenc utca    

Külsővat  Széchenyi utca         

Külsővat  Vasútállomás           

Külsővat  Zrínyi utca   

 

 

 

                                                    2. melléklet a 8/2014. (…..) önkormányzati rendelethez 

 

Bejelentés az időlegesen használt ingatlanok ürítési díja alóli mentesség igényléshez 

 

Név: ____________________________________________________________________ 

Leánykori név: ____________________________________________________________ 

Anyja neve: ______________________________________________________________ 

Születési hely: ____________________________________________________________ 

Születési év, hónap, nap: ____________________________________________________ 

Személyi igazolvány száma: _________________________________________________ 

Bejelentett lakóhely: _______________________________________________________ 

Tartózkodási hely: _________________________________________________________ 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett, …….., 

_________________utca ____szám alatti lakásban nem rendelkezem bejelentett lakóhellyel, 

a lakást sem én, sem más nem használja. 

 

Az ingatlan a következő időponttól üres: ________________________________________ 

Bejelentem, hogy a közszolgáltatással érintett ingatlan átmenetileg 

______év___________naptól _____év _____________hó _____napig. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak 

megfelel és a 2012. évi C. törvény (Btk.) 342. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés 

értelmében tudomásul veszem, hogy aki közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség 

létesítésére, megváltoztatására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy 

nyilatkozatot foglal közokiratba, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő. 



A feltüntetett adatok valódiságának a központi személyi adat és lakcím-nyilvántartási 

adatokon keresztül történő ellenőrzéséhez hozzájárulok. 

Külsővat, 201__. ____________________ 

 

       _____________________________ 

        kérelmező aláírása 



Indokolás:  

 

 

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 1-2. §-hoz: 
Meghatározásra került a közszolgáltatás tartalma, illetőleg a rendelet tárgyi, területi és 

személyi hatálya. 

 

A 3. §-hoz: 
A közszolgáltatás ellátásának rendjét tartalmazzák a rendelkezések.  

 

A 4-10. §-hoz: 
Az ingatlan használók, valamint a közszolgáltató jogait és kötelezettségeit részletezik a 

rendelkezések.  

 

A 11. §-hoz: 

Az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó szabályokat határozza meg.  

 

A 12. § -hoz: 
Az adatvédelemre, adatkezelésre vonatkozó rendelkezéséket tartalmazza. 

 

A 13. §-hoz: 
A rendelet hatályba lépésének időpontját, valamint a hatályba lépéssel egyidejűleg hatályon 

kívül helyezett rendeletet határozza meg.  

 



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.  

 

 

Nemesszalók, 2014. november 10.                        

                                                                                       Dr. Szabadics Zsuzsanna sk. 

                                                                                                     jegyző 
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Külsővat község Önkormányzata képviselő-testületének 

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

a települési szilárd hulladék elszállításáról és a közszolgáltatás biztosításáról  

 

 

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékról szóló 2012. 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. 

 

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 

 

1. § (1) A települési szilárd hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését Külsővat 

község közigazgatási területén az AVAR Ajka Nonprofit Kft (a továbbiakban: közszolgáltató) 

jogosult és köteles végezni. 

(2) A települési szilárd hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását, a 

gyűjtött hulladék begyűjtését, előkezelését, hasznosítására történő átadását az Észak-Balatoni 

Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban ÉBH. Kft.) 8200 Veszprém, Házgyári út 1. 

biztosítja.  

(3) A települési szilárd hulladék a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban kerül 

elhelyezésre. 

(4) A helyi közszolgáltatás körébe tartozik: 

 

a) Az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített, a 

közszolgáltatási feladatot ellátó szervezet által a díjhatároknak megfelelően hitelesített 

gyűjtőedényben, továbbá az alkalmanként keletkező többlethulladék elhelyezésére 

szolgáló, a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákban az 

ingatlanon gyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása. 

 

b) Az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd 

hulladék évente egyszeri egyeztetett időpontban és helyen a közszolgáltató általi 

begyűjtése és elszállítása. 

 

2. A közszolgáltatással ellátott terület meghatározása 

 

2. § (1) A közszolgáltatás igénybevételére Külsővat község közigazgatási területén lévő 

ingatlanok használói kötelesek. 

(2) A közszolgáltatási terület utcajegyzékét az 1. melléklet tartalmazza. 

 

3. A közszolgáltatás rendje és módja 

 

3. § (1) A közszolgáltatást a közszolgáltató helyi rendszerességgel, előre meghatározott 

napon, előre meghatározott időpontban biztosítja, melyről az igénybevevőket írásban 

tájékoztatja. A szolgáltatás időpontjának módosításáról az igénybevevőket legalább 7 nappal 

korábban tájékoztatni kell. 

(2) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot úgy 

gyűjteni, hogy az elkülönítetten gyűjtött üveget, papírt, műanyag hulladékot az e célra 

kialakított hulladékgyűjtőben kell elhelyezni, melyet a közszolgáltató végző szükség szerint 

elszállít. 



(3) Az ingatlanhasználó köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást hetente 

igénybe venni, illetve a hulladékot a gyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak 

átadni és a közszolgáltatási díjat az igénybevételtől függetlenül megfizetni. 

(4) A gazdálkodó szervezet az ingatlan területén képződő, a háztartási hulladékhoz hasonló 

hulladékának vegyesen történő gyűjtése esetén köteles a közszolgáltatás igénybevételére. 

(5) Gazdálkodó szervezet az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladéka 

esetén a közszolgáltatást igénybe veheti.  

(6) 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 a 3. § (3) bekezdés rendelkezése szerint ráutaló 

magatartással jön létre.  

 

4. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

 

4. § (1) Az ingatlan használója jogosult megválasztani, hogy 60 l-es, 80 l-es vagy 120 l-es 

gyűjtőedényt rendszeresít a hulladék gyűjtésére és elszállítására. E vonatkozásban a 

közszolgáltató felé bejelentési kötelezettsége van. 

(2) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési 

szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá 

hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az 

ingatlanhasználó köteles: 

 

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,  

b) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további 

kezelésére – az elszállításra való átvételig a tulajdonában, használatában lévő 

ingatlanon gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni 

annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó 

közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne 

szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a 

közbiztonságot ne zavarja. 

 

5. § (1) A hulladék elszállítás céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület 

szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 

gyűjtőedénybe úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor ne szóródjon, valamint a 

gépi ürítést ne akadályozza. 

(2) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogosforgalmat és 

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

6. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, 

fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról. 

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

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

emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles 

az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. 

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 

tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést 

végző személyek életét, testi épségét, egészségét. 

 

5. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 



7. § (1) A közszolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett 

hulladékot az e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt 

hulladék lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi 

szabályoknak megfelelő módon gondoskodni. 

(2) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 

végezni, a kiürített gyűjtőedényt úgy elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza. 

(3) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkező szennyeződés 

takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 

(4) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a 

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

karbantartási munka és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a 

károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, 

pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli. 

 

8. § (1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató évente egy 

alkalommal, külön díj felszámítása nélkül gondoskodik. 

(2) A lomtalanítás során az ingatlanonként kihelyezhető, a háztartási hulladék körébe nem 

tartozó hulladék mennyisége az 1 m3-t nem haladhatja meg. 

(3) A hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltatóval történő előzetes megbeszélés alapján 

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

(4) 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. 

 

9. § (1) A közszolgáltató az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint 

– a közszolgáltatás igénybevételére köteles vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól a 

környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – köteles 

 

a) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött települési 

hulladékot rendszeresen gyűjteni és elszállítani, 

b) rögzíteni annak tényét, hogy az ingatlanhasználó a közszolgáltatást igénybe vette-e, 

c) az általa fenntartott és működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken, 

szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy más eszközben szelektíven 

gyűjtött települési szilárd hulladékot gyűjteni, 

d) a közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon 

összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás 

körébe vont települési szilárd hulladékot évente egyszer – a közszolgáltató által 

meghatározott időpontban és helyen – gyűjteni és elszállítani, 

e) a közterületi hulladéknak a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 

gyűjtőedényben vagy a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben, 

egyedi megrendelés alapján történő alkalmi gyűjtésére és elszállítására, 

f) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladéknak előzetesen egyeztetett időpontban 

történő évi egyszeri összegyűjtésére és elszállítására. 

 

10. § (1) A közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak 

szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének. 

(2) A közszolgáltató köteles a képviselő-testület számára közszolgáltatói tevékenységéről 

évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási 

tevékenység éves értékeléséhez.      



(3) A kozszolgaltato a hulladekkezelesi kozszolgaltatast akkor lathatja el, ha az Eszak-
Balatoni terseg Regionalis Telepiilesi Szilardhulladek-kezelesi Onkormanyzati Tarsulassal -
szekhelye: 8200 Veszprem, Hazgyari u. 1. - kozszolgaltatasi szerzodest kotott.

6. Az idolegesen hasznalt ingatlanra vonatkozo kozszolgaltatasi dij

11. § (1) Kerelmere mentesiil a kotelezo kozszolgaltatasi dij uritesi dijanak megfizetese alol
az az ingatlanhasznalo, aki folyamatosan hasznalaton kiviili ingatlan tulajdonosa, es az
ingatlant igazoltan sem 6, sem mas nem hasznalja, telepulesi hulladeka nem keletkezik es
bejelentett lakohelye mas telepulesen van.
(2) A folyamatosan hasznalaton kiviili ingatlan eseteben, a hasznalo koteles evente marcius 1 -
ig a megelozo evre vonatkozo kozuzemi igazolast (viz vagy elektromos aram) irasban
megkiildeni a kozszolgaltato reszere. Amennyiben a kozuzemi igazolasok nem igazoljak,
hogy az ingatlant nem hasznaltak, ugy a teljes sziinetelo idoszak a mindenkori jegybanki
alapkamattal terhelten keriil kiszamlazasra.
(3) Mentesul a kotelezo kozszolgaltatasi dij adott havi uritesi dij reszenek megfizetese alol
tavolletenek idejere az az ingatlanhasznalo, aki az ingatlanat allando lakas celjara hasznalja,
es az ingatlanatol megszakitas nelkul legalabb 60 napig tavol van, es a tavolletet megelozoen
legalabb 15 nappal korabban irasban a kozszolgaltatonak bejelentette. Az ingatlan hasznaloja
az ingatlan ismetelt hasznalatba vetelet koveto 5 napon belul koteles irasban bejelenteni a
kozszolgaltatonak.
(4) Az idolegesen hasznalt ingatlanokra vonatkozo bejelentes iratmintajat a rendelet 2.
melleklet tartalmazza.
(5) A folyamatosan es idolegesen hasznalaton kiviili ingatlanok hasznalatat a kozszolgaltato
ellenorizheti.

7. Adatvedelem, adatkezeles

12. § (1) A kozszolgaltato a kozszolgaltatassal osszefuggo szemelyes adatot csak az
ingatlanhasznalo azonositasara, jogszabalyban eloirt ellenorzesek vegrehajtasaval kapcsolatos
feladatok ellatasara, szamlazasra, postazasra, kozuzemi dijhatralekok behajtasara hasznalhatja
fel.
(2) A kozszolgaltato megfelelo technikai es szervezesi intezkedesekkel koteles gondoskodni
az adatok biztonsagarol. Az adatokat vedeni koteles, kulonosen a jogosulatlan hozzaferes,
megvaltoztatas, nyilvanossagra hozas vagy torles, illetoleg serules vagy megsemmisules ellen.
A kozszolgaltato nem jogosult az altala kezelt kozszolgaltatassal osszefuggo szemelyes adat
nyilvanossagra hozatalara, a feladatkoren tuli felhasznalasra, - a vegrehajtasi eljarasra
felruhazott helyi adohatosag kivetelevel - tovabbitasara.

8. Zaro rendelkezesek

13. § (1) Ez a rendelet 2014. december 1. napjan lep hatalyba.
(2) E rendelet hatalyba lepesevel egyidejiileg hatalyat veszti Kiilsovat Kozseg Onkormanyzat
Kepviselo-testiilete 14/2011.(XII.30.) onkormanyzati rendelete.

Aczel Peter /^ VA Szabadics^Zsuzianna
polgarmester [^ jegyzo



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

 

A közszolgáltatási terület utcajegyzéke: 

 

Külsővat  Bánhalmapuszta         

Külsővat  Béri Balogh Ádám utca  

Külsővat  Dózsa utca             

Külsővat  Jókai utca             

Külsővat  Kossuth utca           

Külsővat  Petőfi utca            

Külsővat  Raffel Mihály utca     

Külsővat  Rákóczi Ferenc utca    

Külsővat  Széchenyi utca         

Külsővat  Vasútállomás           

Külsővat  Zrínyi utca   

 

 

 

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

 

Bejelentés az időlegesen használt ingatlanok ürítési díja alóli mentesség igényléshez 

 

Név: ____________________________________________________________________ 

Leánykori név: ____________________________________________________________ 

Anyja neve: ______________________________________________________________ 

Születési hely: ____________________________________________________________ 

Születési év, hónap, nap: ____________________________________________________ 

Személyi igazolvány száma: _________________________________________________ 

Bejelentett lakóhely: _______________________________________________________ 

Tartózkodási hely: _________________________________________________________ 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett, …….., 

_________________utca ____szám alatti lakásban nem rendelkezem bejelentett lakóhellyel, 

a lakást sem én, sem más nem használja. 

 

Az ingatlan a következő időponttól üres: ________________________________________ 

Bejelentem, hogy a közszolgáltatással érintett ingatlan átmenetileg 

______év___________naptól _____év _____________hó _____napig. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak 

megfelel és a 2012. évi C. törvény (Btk.) 342. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés 

értelmében tudomásul veszem, hogy aki közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség 

létesítésére, megváltoztatására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy 

nyilatkozatot foglal közokiratba, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő. 



A feltüntetett adatok valódiságának a központi személyi adat és lakcím-nyilvántartási 

adatokon keresztül történő ellenőrzéséhez hozzájárulok. 

Külsővat, 201__. ____________________ 

 

       _____________________________ 

        kérelmező aláírása 

 

 

 



K u l s o v a t K o z s e g O n k o r m a n y z a t a
9 5 3 2 K u l s o v a t , K o s s u t h u . 7 0 .

Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090

e-mail: pmkvat@gmail.com

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

a Kepviselo-testulet 2014. november 20-i nyilvanos iilesere

Targy: Szocialis celu tlizifajuttatasrol szolo onkormanyzati rendelet
Eloado: Aczel Peter polgarmester



E l o t c r j e s z t e s
Keszitette: Szabone Piriti Marta

Tisztelt Kepviselok!

Az Onkormanyzat altal szocialis celu tiizeloanyag vasarlasara benyujtott palyazat
tamogatasban reszesiilt. Azonban a kert 92 m3 helyett csak 51 m3 kemenylombos tiizifa
vasarlasara nyujtott tamogatast a Beltigyminiszterium.

A tamogatas felteteleit a 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapjan a kepviselo testiiletnek helyi
rendeletben kell szabalyozni.

A helyi rendelet megalkotasakor a BM rendeletben foglaltakat kell figyelembe venni, amely
szerint a jogosultsag feltetelekent azokat szemelyeket kell elonyben reszesiteni, akik aktiv
koruak elldtdsdban, idoskoruak jaradekdban, adossdgkezelesi tamogatashoz kapcsolodo
adossdgcsokkentesi tamogatasban, lakdsfenntartdsi tamogatasban reszesiilnek, vagy
halmozottan hdtrdnyos helyzetiigyermeket nevelnek.

A rendeletben azt is szabalyozni kell, hogy haztartasonkent maximum 5 m3 tiizifat lehet
biztosftani.

Mivel Kiilsovaton 45 fo reszesiil a fentiekben leirt valamelyik (vagy akar tobb) ellatasban is,
az 51 m3 tuzifabol csak 1 m3-t lehet biztosftani abban az esetben, ha mindenkit szeretnenek
tamogatasban reszesiteni. Vagy lehet jovedelemhatarral sziikiteni a fentiek koret, akkor
kevesebb jogosultat lehet tobb tuzifaval tamogatni.

Csatolom a listat azon szemelyekrol, akik reszesiilnek valamilyen rendszeres ellatasban.

Kerem a fentiek alapjan a tuzeloanyag tamogatas helyi szabalyairol szolo rendeletet
megalkotni sziveskedjenek.

Kiilsovat, 2014. november 13.

.., . —
Dr. Szabadics Zsuzsanna

jegyzo



Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2014. (...) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdése, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. 

§-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

1. § (1) A rendelet célja, hogy az illetékességi területén élők részére támogatást nyújtson 

szociális rászorultság alapján, meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, mint 

egyszeri tüzelőanyag juttatás ellátási forma szociális rászorultság szabályait és az igénylés, 

odaítélés részletes feltételeit.  

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Külsővat községben lakóhellyel rendelkező személyekre.   

 

2. A támogatás feltételei 

 

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként háztartásonként 

maximum 5 m
3
 tűzifát biztosít annak a személynek, aki 

a) aktív korúak ellátásában részesül, vagy 

b) időskorúak járadékára jogosult, vagy  

c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra 

jogosult, vagy 

d) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy 

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, és 

f) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg  

fa) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, amennyiben az a)-e) pont 

szerinti rendszeres ellátások közül legalább kettőben részesül,  

fb) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 210 %-át, amennyiben az a)-e) pont 

szerinti rendszeres ellátások közül legalább egyben részesül, és egyedülállóként 

gyermeket nevel, vagy egyedül élő.  

 

(2) Jövedelem és háztartás fogalmán a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

törvényben meghatározottakat kell érteni.  

 

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. 

 

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatására a kérelmező – függetlenül a 2. §-ban 

meghatározott feltétel teljesülésétől – azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával 

egyáltalán nem fűthető.  

 



(2) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak 

saját célra használhatja fel.  

3. A támogatás igénylése 

 

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklet szerinti kérelemre 

indul. 

 

(2) A kérelemhez csatolni kell a 2. § (1) bekezdésben felsorolt feltételek meglétét igazoló 

dokumentumot, valamint a kérelmező és családja, illetve a vele életvitelszerűen közös 

háztartásban élő személyek jövedelméről szóló igazolást. 

 

(3) Kérelmet 2015. december 30. napjáig lehet benyújtani. 

 

(4) A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a 

támogatásról legkésőbb 2015. január 31. napjáig dönt.  

 

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvétel elismervény 

aláírásával igazolja.  

 

5. § A támogatás kizárólagos forrása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 

szerint az önkormányzat számára megállapított támogatás, valamint az önkormányzat által 

biztosított saját forrás.  

 

4. Záró rendelkezések 

 

 6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. április 30. napján hatályát 

veszti.  

 

  

  Aczél Péter sk.     dr. Szabadics Zsuzsanna sk. 

  polgármester              jegyző 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

 

Nemesszalók, 2014. ….hó….nap. 

 

     dr. Szabadics Zsuzsanna 

      jegyző 

 

 

                                                    1. melléklet a 9/2014. (….) önkormányzati rendelethez  

 

Kérelem 

 

.......................................................................................................................... (név)  

……………………………………………………………………………..szül. hely és idő 

Külsővat, … … … … … … … … … … . utca . … . . szám alatti lakos kérem, hogy részemre  

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi 



szabályairól szóló 9/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek 

természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.  

 

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert:*  

 

a)  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti: 

 

aa) aktív korúak ellátására jogosult vagyok,  

a megállapító határozat száma: …………………… 

 

ab) időskorúak járadékára, jogosult vagyok,  

a megállapító határozat száma: …………………… 

 

ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra vagyok 

jogosult,  a megállapító határozat száma: …………………… 

 

ad) lakásfenntartási támogatásra vagyok  jogosult,  

a megállapító határozat száma: …………………… 

 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelőnek minősülök,  

 

c) egyedülállóként gyermeket nevelek igen/nem, 

 

d) egyedül élő vagyok igen/nem. 

 

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)  

 

Külsővat, 2014. …………hó…………nap  

…………………………………… 

             kérelmező  

 

 

Csatolandó dokumentumok:  

- jövedelemigazolások,  

- a rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati 

példánya, ha az nem áll rendelkezésre a hivatal nyilvántartásában.   

 

 

                                                     2. melléklet a 9/2014.(….) önkormányzati rendelethez  

 

 

Átvételi elismervény 

 

 

 ..................................................................................................................... (név) 

 

Külsővat, .................................................................... ………………………………szám  

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Külsővat  Község Önkormányzata 

képviselő - testületének a szociális célú  tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló …………. 



/2014. (…………………..) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni 

juttatásként ………………m3 mennyiségű  tűzifát átvettem.  

 

 

Külsővat, 2014. ......................................... hó ......... nap  

  

átadó                                                                                    átvevő 

Indokolás 

 

Az 1. §-hoz 

 

A képviselő testület abból a célból, hogy a településen élő rászorulók részére természetbeni 

juttatásként tűzifát tudjon adni, pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. A támogatást 

a község területén lakóhellyel rendelkező és a 2. §-ban meghatározott rászorulók részére 

nyújtja.  

 

2-3. §-hoz 

A képviselő testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendeletben meghatározott 

szempontokat figyelembe véve a rászorultság határát is meghatározta. A jövedelemhatárt a 

kérelmezőnek megállapított rendszeres ellátások számától függően differenciáltan, az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-ában, illetve 210 %-ában állapított 

meg.  

A jogosultság elbírálásának hatáskörét pedig a képviselő-testületre ruházta át.  

 

4-5 §-hoz 

A rendelkezésre álló tűzifa mennyiségének korlátozottsága, valamint a támogatás 

felhasználásának határidejére tekintettel szükséges szabályozni azt a határidőt, amíg a 

kérelmeket be lehet adni, el lehet bírálni.  

 

6. §-hoz 

A támogatásra szánt tűzifa mennyiségének korlátozottsága miatt indokolt, hogy a készlet 

kiürülése, majd pedig a támogatásról történő elszámolás után a helyi rendelet is hatályát 

veszítse.  

  



Elozetes hatasvizsgalat
a 9/2014.(...) onkormanyzati rendelethez

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

1. Tarsadalmi, gazdasagi. koltsegvetesi hatasai:
A szabalyozas tarsadalmi hatasa a szocialisan raszorulok anyagi tamogatasa. Koltsegvetesi
hatasa van, a penziigyi fedezetet reszben kozponti koltsegvetesi tamogatas, reszben az
onkormanyzat onresze biztositja.

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

3. Adminisztrativ terheket befolyasolo hatasai:
A szabalyozas adminisztrativ feladatai az igenyek osszegyiijtesehez es a tuzifa kiosztasahoz
kapcsolodnak.

4. A iogszabaly megalkotasanak szuksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhato
ko vetkezmenvei:
A rendeletalkotas palyazati forras elnyeresen es az onkormanyzat dontesen alapul.

5. A jogszabalv alkalmazasahoz szukseges szemelvi, szervezeti, targyi es penzligvi feltetelek:
Fenti feltetelek rendelkezesre allnak.



Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletnek
9/2014.(XI.25.) onkormanyzati rendelete

a szocialis celu tuzifa tamogatas helyi szabalyairol

Elfogadva: A Kepviselo-testiilet 2014. november 20-i ulesen.
Kihirdetve: 2014. november 25-en.

r. Szabadics^suzsanna
jegyzo



Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdése, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. 

§-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

1. § (1) A rendelet célja, hogy az illetékességi területén élők részére támogatást nyújtson 

szociális rászorultság alapján, meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, mint 

egyszeri tüzelőanyag juttatás ellátási forma szociális rászorultság szabályait és az igénylés, 

odaítélés részletes feltételeit.  

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Külsővat községben lakóhellyel rendelkező személyekre.   

 

2. A támogatás feltételei 

 

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként háztartásonként 

maximum 5 m
3
 tűzifát biztosít annak a személynek, aki 

a) aktív korúak ellátásában részesül, vagy 

b) időskorúak járadékára jogosult, vagy  

c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra 

jogosult, vagy 

d) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy 

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, és 

f) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg  

fa) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, amennyiben az a)-e) pont 

szerinti rendszeres ellátások közül legalább kettőben részesül,  

fb) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 210 %-át, amennyiben az a)-e) pont 

szerinti rendszeres ellátások közül legalább egyben részesül, és egyedülállóként 

gyermeket nevel, vagy egyedül élő.  

 

(2) Jövedelem és háztartás fogalmán a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

törvényben meghatározottakat kell érteni.  

 

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. 

 

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatására a kérelmező – függetlenül a 2. §-ban 

meghatározott feltétel teljesülésétől – azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával 

egyáltalán nem fűthető.  

 



(2) A tiizifaban reszesulo szemely a tuzifat nem ertekesitheti, nem adhatja at masnak, csak
sajat celra hasznalhatja fel.

3. A tamogatas igenylese

4. § (1) A tamogatas megallapitasa iranti eljaras az e rendelet 1. melleklet szerinti kerelemre
indul.

(2) A kerelemhez csatolni kell a 2. § (1) bekezdesben felsorolt feltetelek megletet igazolo
dokumentumot, valamint a kerelmezo es csaladja, illetve a vele eletvitelszeriien kozos
haztartasban elo szemelyek jovedelmerol szolo igazolast.

(3) Kerelmet 2015. december 30. napjaig lehet benyujtani.

(4) A kerelmek elbiralasa a Kepviselo-testiilet hataskorebe tartozik. A kepviselo-testulet a
tamogatasrol legkesobb 2015. januar 31. napjaig dont.

(5) A tuzifa atvetelet a jogosult a rendelet 2. mellekletet kepezo atvetel elismerveny
alairasaval igazolja.

5. § A tamogatas kizarolagos forrasa a telepiilesi onkormanyzatok szocialis celu tuzeloanyag
vasarlasahoz kapcsolodo kiegeszito tamogatasarol szolo 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet
szerint az onkormanyzat szamara megallapitott tamogatas, valamint az onkormanyzat altal
biztositott sajat forras.

4. Zaro rendelkezesek

6. § Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hataiyba es 2015. aprilis 30. napjan hatalyat
veszti.

Aczel Peter / ov dr. Szabadic^ Zsuasanna
' '

polgarmester

-
Arendeletet amai naponkihirdettemX^i,

Nemesszalok, 2014. november 25.

dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyzo

1. melleklet a 9/2014. (XL25.) onkormanyzati rendelethez

Kerelem

.......................................................................................................................... (nev)

......................................................................................... sziil. hely es ido
Kuls6vat, ............................... utca ...... szam alatti lakos kerem, hogy reszemre
Kiilsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek a szocialis tuzifa tamogatas helyi



szabályairól szóló 9/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek 

természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.  

 

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert:*  

 

a)  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti: 

 

aa) aktív korúak ellátására jogosult vagyok,  

a megállapító határozat száma: …………………… 

 

ab) időskorúak járadékára, jogosult vagyok,  

a megállapító határozat száma: …………………… 

 

ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra vagyok 

jogosult,  a megállapító határozat száma: …………………… 

 

ad) lakásfenntartási támogatásra vagyok  jogosult,  

a megállapító határozat száma: …………………… 

 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelőnek minősülök,  

 

c) egyedülállóként gyermeket nevelek igen/nem, 

 

d) egyedül élő vagyok igen/nem. 

 

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)  

 

Külsővat, 2014. …………hó…………nap  

…………………………………… 

             kérelmező  

 

 

Csatolandó dokumentumok:  

- jövedelemigazolások,  

- a rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati 

példánya, ha az nem áll rendelkezésre a hivatal nyilvántartásában.   

 

 

                                                     2. melléklet a 9/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelethez  

 

 

Átvételi elismervény 

 

 

 ..................................................................................................................... (név) 

 

Külsővat, .................................................................... ………………………………szám  

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Külsővat  Község Önkormányzata 

képviselő - testületének a szociális célú  tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló …………. 



/2014. (…………………..) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni 

juttatásként ………………m3 mennyiségű  tűzifát átvettem.  

 

 

Külsővat, 2014. ......................................... hó ......... nap  

  

átadó                                                                                    átvevő 

Indokolás 

 

Az 1. §-hoz 

 

A képviselő testület abból a célból, hogy a településen élő rászorulók részére természetbeni 

juttatásként tűzifát tudjon adni, pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. A támogatást 

a község területén lakóhellyel rendelkező és a 2. §-ban meghatározott rászorulók részére 

nyújtja.  

 

2-3. §-hoz 

A képviselő testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendeletben meghatározott 

szempontokat figyelembe véve a rászorultság határát is meghatározta. A jövedelemhatárt a 

kérelmezőnek megállapított rendszeres ellátások számától függően differenciáltan, az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-ában, illetve 210 %-ában állapított 

meg.  

A jogosultság elbírálásának hatáskörét pedig a képviselő-testületre ruházta át.  

 

4-5 §-hoz 

A rendelkezésre álló tűzifa mennyiségének korlátozottsága, valamint a támogatás 

felhasználásának határidejére tekintettel szükséges szabályozni azt a határidőt, amíg a 

kérelmeket be lehet adni, el lehet bírálni.  

 

6. §-hoz 

A támogatásra szánt tűzifa mennyiségének korlátozottsága miatt indokolt, hogy a készlet 

kiürülése, majd pedig a támogatásról történő elszámolás után a helyi rendelet is hatályát 

veszítse.  

  


