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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-a szerint 
 

„23. § A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja 
meg: 

a) a helyi közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 
b) a közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait, amelyen 

belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni; 
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos 

ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit - beleértve az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó 
speciális szabályokat -, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; 

d) a közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módját, valamint a 
közszolgáltatás igénybevételének - jogszabályban nem rendezett - módját és feltételeit; 

e) a közszolgáltatással összefüggő - jogszabályban nem rendezett - települési 
önkormányzati feladat- és hatáskört; 

f) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb 
mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás 
ingyenességét; 

g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, 
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket; 

h) a gazdálkodó szervezet számára - a 20. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel - a 
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és a 13. § 
alapján nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladéka tekintetében a közszolgáltatás 
kötelező igénybevételét a 21. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.” 

 
Fentiekre, valamint arra is tekintettel, hogy várhatóan 2011. május 1-től kezdődően a szilárd 
hulladék gazdálkodási feladatok ellátása az Észak-Balatoni Regionális Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Rendszer keretein belül történik, egyértelműen szükséges e tárgyban 
önkormányzati rendelet megalkotása. 
 
A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján készült el a helyi körülmények 
figyelembevételével a csatolt  önkormányzati rendelet-tervezet. 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 24. § (2) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek 
tervezetét a szomszédos és az intézkedéssel érintett más települési önkormányzatoknak, a 
megyei önkormányzatnak tájékoztatásul, valamint a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőségnek véleményezésre megküldi.  
 
Mindezekre tekintettel javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy szíveskedjen a  
mellékelt  rendelet-tervezetet I. olvasatban megtárgyalni, módosító, kiegészítő javaslatait 
megtenni és a határozati javaslatot elfogadni. 
 
 Bazsi, 2011. február 7. 
 

                                            Szentes László sk. 
                                     polgármester 

 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2011. (II. 15.)  határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd 
hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendelet tervezetét I. olvasatban megtárgyalta. 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet a módosító és kiegészítő 
javaslatokkal együtt alkalmasnak tartja arra, hogy a közszolgáltatóval 
történő egyeztetést követően, véleményezés céljából a Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi-, Természetvédelmi- és Vízügyi Felügyelőség részére, 
továbbá tájékoztatásul a szomszédos önkormányzatoknak és a 
Veszprém Megyei Önkormányzatnak megküldésre kerüljön. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 
fentiek érdekében a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni 
szíveskedjenek.   
 
Felelős: Szentes László polgármester 
     Vincze József Ágostonné dr. körjegyző  
Határidő: 2011. március 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         MELLÉKLET 
T E R V E Z E T ! 

 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……./2011. (……….) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos  
közszolgáltatásról 

 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján,  
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleménye alapján a következőket rendeli el: 
 
 
1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a 
közszolgáltató megnevezése 
 
1. § (1) Bazsi Község Önkormányzata a település közigazgatási területén 
 
a) a települési szilárd hulladék begyűjtését;  
b) elszállítását; 
c.) környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását; 
d) a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtésével kapcsolatos tevékenységet, a szelektív 
hulladék előkezelését, hasznosításra történő átadását a Remondis Tapolca Környezetvédelmi 
Szolgáltató Kft. Tapolca, Halápi u. 33. (a továbbiakban: közszolgáltató) által szervezett 
közszolgáltatás útján biztosítja. 
 
        (2) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás nem terjed ki a 
veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékokra. 
 
2. A közszolgáltatás igénybevétele 
 
2. § (1) A kötelező közszolgáltatás igénybevétele egész évben kötelező. 
 
       (2)A község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi 
közössége, használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlője (a 
továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési 
szilárd hulladék összegyűjtéséről és a hulladékkezelőnek történő átadásáról köteles 
gondoskodni. 
 
        (3) A közszolgáltató és a tulajdonos között a kötelező közszolgáltatással kapcsolatos 
jogviszony a szolgáltatás igénybevételével jön létre, illetve a tulajdonos mulasztása esetén a 
közszolgáltatónak a közszolgáltatás teljesítésére ráutaló magatartása hozza létre. Ráutaló 
magatartásának minősül a közszolgáltató részéről a háztartási hulladék elszállításának 
megkísérlése. 
 



        (4) A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételnek, illetve 
teljesítésének lényeges feltételeiről, valamint a feltételekben bekövetkezett változásokról a 
közszolgáltató a tulajdonost írásban, illetve felhívás közzététele útján köteles előzetesen 
értesíteni. 
 
        (5) A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosnak nem kell az üresen álló lakóingatlanán, 
illetve azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési szilárd 
hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel.  
 
        (6) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 
tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék kezeléséről 
 

a)  a  hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény ( a továbbiakban:    
    Hgt.) 13. §-ában foglaltaknak megfelelően saját maga nem gondoskodik, vagy 
b)  a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezeléstől a  
     környezetvédelmi hatóság által igazoltan lényegesen kedvezőbb 
     megoldással nem gondoskodik. 

 
         (7) A gazdálkodó szervezet az (6) bekezdésben meghatározott esetekben a 
közszolgáltatás igénybevételére  a közszolgáltatóval köteles szerződést kötni és a szolgáltatási 
díjat fizetni.  
           
 
3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása 
 
3. §  (1) A közszolgáltató a rendelet 1. mellékletében feltüntetett közterületekről a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabálynak 
megfelelően  - legalább egyszer – hétfőn köteles a szabvány gyűjtőedényben a települési 
szilárd hulladékot begyűjteni, elszállítani. 
 
            (2) Az ingatlanban vagy ingatlanon nem rendszeresen képződő, a szabványosított 
gyűjtőedényekben el nem helyezhető – nagyobb méretű – lom hulladék elszállítására a 
közszolgáltató évente egy alkalommal, előre a tulajdonosoknak írásban bejelentett és a 
helyben szokásos módon közzétett időpontban lomtalanítást szervez. Az évi lomtalanításkor a 
közszolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el e hulladékot. 
 
            (3) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladékok elszállítására. 
 
            (4) A lomtalanításra meghirdetett időpontban a tulajdonos a rendszeresített gyűjtési 
helyen (az ingatlana bejárata előtti közterületen) a hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a 
jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, 
továbbá ne járjon baleset- vagy károkozás veszélynek előidézésével. 
 
 
4. A települési szilárd hulladék gyűjtése, átvétele és szállítása 
 
4. § (1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett tulajdonos, gazdálkodó szervezet a 
települési szilárd hulladékot rendszeresített, zárt szabványos gyűjtőedényben (emblémázott 
gyűjtőzsákban) köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a közszolgáltatónak 
szállításra átadni. 



 
          (2) Rendszeresített, zárt, szabványos gyűjtőedénynek minősül a 120 literes szabványos 
gyűjtőedényzet (kukaedény). 
               
 
5. §      (1) A gyűjtőedényben lom, építési törmelék, veszélyes hulladék nem gyűjthető.  
 Tilos a gyűjtőedényzetben mérgező, robbanó, folyékony, izzó, vagy egyéb olyan anyagot (pl. 
állati tetemet) elhelyezni, amely veszélyezteti a hulladék szállításával foglalkozók egészségét, 
testi épségét, megrongálja a szállító gépjármű műszaki berendezéseit (pl. betontömb, 
kockakő), ilyen anyagok szállítását a szolgáltató köteles megtagadni. Megtagadhatja továbbá 
a háztartási szemétnek nem minősülő anyagok szállítását is. 
 
            (2) A tulajdonos az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán felül települési szilárd 
hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett hulladékot 
közterületre nem helyezhet ki. 
 
            (3) A tulajdonosnak a települési szilárd hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás 
céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi épségét, egészségét ne 
veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, a környezetre bűzhatást ne okozzon, a 
közrendet és közbiztonságot ne zavarja. 
 
 
6. §  (1) Szabványosított, zárt hulladékgyűjtő edényben elhelyezett települési szilárd hulladék 
elszállítására való átadása a megjelölt szállítási napon az ingatlan bejárata előtti közterületen 
történik. A települési szilárd hulladékot úgy kell a közszolgáltató részére  átadás céljából  a 
közterületre kihelyezni, hogy az a közszolgáltató számára hozzáférhető legyen és a közterület 
forgalmát ne zavarja. 
 

(2) Hulladékszállítási napokon kívül hulladékgyűjtő edény közterületen nem  
tárolható. Ürítés után a hulladékgyűjtő edényt annak tulajdonosa, bérlője az ürítés napján 
köteles ingatlanára visszahelyezni. 
 

(3) A gyűjtőedénybe csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az  
edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható legyen. 
 

(4) Balesetveszélyes, sérült hulladékgyűjtő használata tilos. A zárt edény  
rendszeres tisztántartásáról, fertőtlenítéséről és rendszeres karbantartásáról, szükséges 
cseréjéről az edény tulajdonosa köteles gondoskodni. A gyűjtőedényzet rendeltetéstől eltérő 
használata, eltűnése vagy megsemmisülése esetén a lakóingatlan tulajdonosa köteles a 
gyűjtőedényzet pótlásáról gondoskodni. 
 

(5) A közszolgáltató felel az edény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet  
annak ürítése, szállítása során szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen 
ürítéssel okozott. 
 
7. §     (1)   Az elszállítás céljára kihelyezett gyűjtőedény környékének rendszeres tisztán- 
tartásáról a szolgáltatás igénybevételére kötelezett köteles gondoskodni. Amennyiben ezt a 
kötelezettségét felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat 
gondoskodik a kötelezett költségére. 
 



              (2)   A közterületnek a  hulladék elszállítása során  a közszolgáltató által előidézett 
szennyezését a közszolgáltató köteles megszüntetni.  
 
              (3)  A közszolgáltató köteles: 
 
a) a települési szilárd hulladékszállításba bekapcsolt 1. mellékletben foglalt területeken a 
közszolgáltatást heti rendszerességgel, az előre meghatározott, és az ingatlantulajdonosok 
által megismerhető időpontban végezni, 
 
b) a gyűjtőedényzettel történő települési szilárd hulladékszállításba be nem kapcsolt 2. 
melléklet szerinti területeken a közszolgáltató közterületen elhelyezett zárt konténereiben 
elhelyezett hulladékot folyamatosan, szükség szerinti gyakorisággal elszállítani, 
 
c) a közszolgáltatás végzése során a közterületet szennyeződéstől megóvni, a kihullott 
hulladékot összegyűjteni, a gyűjtőedényzeteket rendben a kihelyezés helyére visszarakni, 
 
d) a 2. § (6) bekezdésében meghatározott gazdasági szervezettel  a vonatkozó jogszabályok 
alapján a közszolgáltatás feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerződést megkötni. 
 

(4)    A közszolgáltató a szolgáltatás teljesítését csak a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos jogszabályokban, továbbá e rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti,  
korlátozhatja vagy tagadhatja meg. 
 
               (5)   A hulladékszállítás munkaszüneti napokon  szünetel. Amennyiben ezek hétfői 
napra esnek, úgy a közszolgáltató az elmaradt szolgáltatást az azt követő első munkanapon 
pótolja az érintettek előzetes írásbeli tájékoztatása után. 
 
 
5. A szelektív hulladék gyűjtése, átvétele és szállítása 
 
 
8. §      (1) A szelektív hulladékok a Bazsi, Fő utca 8/4 hrsz-ú ingatlanon (élelmiszerbolt 
melletti területen) lévő gyűjtőszigeten helyezhetők el. 
 
             (2) A szelektív hulladékgyűjtés céljára az (1) bekezdés szerinti közterületre 
kihelyezett edényekbe kizárólag a rendeltetésének megfelelő anyag helyezhető el. A 
gyűjtősziget edényei mellé hulladék nem helyezhető el. 
 
             (3) A gyűjtősziget edényeiből a szelektíven gyűjtött hulladékot csak a közszolgáltató 
vagy megbízottja szállíthatja el. 
 
             (4)   A közszolgáltató a gyűjtőszigetről a hulladékot a gyűjtőedények telítődésének 
megfelelő gyakorisággal köteles elszállítani. 
 
 

 
 
 
 
 



6. A közszolgáltatási díj 
 

 
9. §    (1) A közszolgáltatás díja, mely magában foglalja a lakóingatlanonként egy darab 
gyűjtőedényzet heti egyszeri kiürítését, - az évente egy alkalommal szervezett - lomtalanítás 
körébe tartozó hulladék elszállításának és ártalmatlanításának díját is: 
…………..- Ft/ 120 l gyűjtőedényzet/ ürítés. 
 
             (2) A közszolgáltatási díjat a természetes személy tulajdonosok esetében az 
önkormányzat átvállalja. 
 
 
7. Szabálysértési rendelkezések 
 
10. §  Szabálysértést követ el és 3.000.-Ft-tól 50.000.-Ftig  terjedhető pénzbírsággal sújtható 
az, aki: 

a) az ingatlanán a rendszeresített és általa igényelt gyűjtőedényzet kapacitását meghaladó 
települési szilárd hulladékot az ingatlanán felhalmoz; 

b) települési szilárd hulladékot a rendszeresített gyűjtőedényzeten kívül - a lomtalanítás 
körén kívül - a közterületre kitesz vagy ott hátrahagy; 

c) a  települési szilárd hulladék körébe nem tartozó anyagot, így különösen a veszélyes 
anyagot, illetve a gyűjtőedényzet állagát veszélyeztető anyagot elhelyez; 

d) a szelektív hulladékgyűjtés céljára kihelyezett gyűjtőedénybe a rendeltetésétől eltérő 
anyagot helyez; 

e) a szelektív hulladékgyűjtő szigeten az edényzet mellé bármilyen hulladékot helyez; 
f) a gyűjtőedényzet kihelyezésével és közterületen tartásával kapcsolatos szabályokat 

megszegi; 
g) az elszállításra kihelyezett gyűjtőedényzet tartalmának átkutatásával a környezet 

tisztaságát hátrányosan befolyásolja; 
h) aki a gyűjtőedényzet tisztántartásával és fertőtlenítésével kapcsolatos kötelezettségét 

megszegi. 
 
8. Hatályba léptető    rendelkezés 
 
11. § Ez a  rendelet  2011. május 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
Szentes László              Vincze József Ágostonné dr. 
 polgármester            körjegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 2011.  
 
Sümegprága, 2011. 
 
 
                                                                                                              Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                                               körjegyző 
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BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

POLGÁRMESTERE 

8352 Bazsi, Fő u. 91. TEL: 06/87/352-201 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Bazsi Község Önkormányzata képviselő-testületének  

2011. február 15-i nyilvános ülésére 
 
Tárgy: Pályázat rövid időtartamú közfoglalkoztatásra 
                     
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
2011. január 1-től változtak a közfoglalkoztatás szabályai. Közcélú foglalkoztatásra a 
továbbiakban nem lesz lehetőség.  
A közterületek karbantartása, a köztisztasági feladatok ellátása télen kisebb, nyári időszakban 
nagyobb létszámot is igényel, amelyre a közfoglalkoztatáson kívül az önkormányzatunknak 
nincs lehetősége. 
A közfoglalkoztatáshoz a munkaügyi központokhoz benyújtható pályázatokkal lehet  
támogatást igényelni. Annak érdekében, hogy a foglalkoztatást mielőbb megkezdhessük, 
javaslom a mellékelt pályázat benyújtását.  
 
A közfoglalkoztatás önkormányzatot érintő típusai: 
 
1. Mindennapi közfeladatokat segítő támogatások: ( rövid időtartamú közfoglalkoztatás) 
A közcélú foglalkoztatást felváltó forma, amelynek keretében kizárólag bérpótló juttatásra 
jogosultak  foglalkoztathatók, a kötelezően ellátandó , illetve önként vállalt önkormányzati 
feladatokra lehet igényelni a munkaügyi központ kirendeltségeinél. A támogatási igényt 
egyszerűsített pályázati adatlapon kell benyújtani. 
Az aktív korú, nem foglalkoztatott, bérpótló juttatásra jogosultak napi 4 órás munkaidőben, 
legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatóak. 
A közfoglalkoztatás támogatási rendjéről szóló szabályokat kormányrendelet szabályozza. 
A z önkormányzatnak 5 % önrészt kell biztosítani. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt pályázati anyagot a határozati 
javaslatnak megfelelően szíveskedjenek elfogadni. 
 
 
Sümegprága, 2011-02-10. 
 
 
                                                                        Szentes László 
                                                                          polgármester 
 
 
 



 
 
Készítette:    Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából 
                       Horváth Zoltán Imréné gazd.főea. 
 
 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
…./2011. ( II.    .) határozata 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központjához rövid időtartamú 
közfoglalkoztatás támogatására. 
A Képviselő-testület a pályázati anyagot a mellékelt 
adattartalommal elfogadja és kijelenti, hogy a támogatáshoz 
szükséges 5%-os önrészt a 2011. évi költségvetésében 
biztosítja. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 
valamint a benyújtásához szükséges nyilatkozatok 
megtételére. 
 
Felelős: Szentes László  polgármester            
Határid ő: azonnal 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADATLAP 
rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 

 
1. A pályázó adatai: 
 

Neve:   BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Címe:   8352 BAZSI, FŐ U. 91. 

Adószáma:   15430654-1-19        

Képviseletére jogosult  

neve:  Szentes László 

telefonszáma: 06-87/352-201,  06-70/335-7470 

Kapcsolattartó  

neve:  Horváth Zoltán Imréné 

telefonszáma: 06-87/550-038,   

elektronikus levélcíme:  horvathne1215@freemail.hu 

 
 
2. A rövid id őtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó összesített adatok 
 
Foglalkoztatni kívánt összes létszám:  22 fő 
 

Költségnem megnevezése A támogatás teljes időtartamára (Ft)  
Munkavállalók munkabére 2.730.000 

Munkabérek járulékai 368.550 

Bér és járulék összesen 3.098.550 

Munkabérek és járulékai után igényelt 
támogatási összeg*0,95 

2.859.533 

Közvetlen költségek (az előbbi 
támogatási igény max 5 %-a) 

 

Támogatási igény összesen (munkabérek 
és járulékai után igényelt támogatási 
összeg+közvetlen költség) 

2.859.533 

 
Amennyiben társulás nyújtja be a pályázatot, úgy ki kell tölteni az 1. mellékletet, 
valamint mellékelni kell a képviselő testület, közgyűlés pályázat benyújtására vonatkozó 
határozatát. 
 
Kelt: Bazsi, 2011. február ……     …………………………… 
          pályázó aláírása 
 
 


