Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. november 6-án tartott
r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen hozott rendelet száma
10/2014. (XI. 7.)
11/2014. (XI. 7.)

Tárgya
Szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól.
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról.

Az ülésen hozott határozat száma
124/2014. (XI. 06.)

Tárgya
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel a víziközmű
üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetése.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db
részvény megvásárlása.
Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt-vel bérleti üzemeltetési
szerződés megkötése.
UniCredit Bank Hungary Zrt. és a Ke-Víz 21 Zrt. között
létrejött – követelésen alapított zálog- és óvadéki
szerződés tudomásul vétele.

125/2014. (XI. 06.)
126/2014. (XI. 06.)
127/2014. (XI. 06.)

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. november 6-án du. 13.00 órakor megtartott
r e n d k í v ü l i nyílt üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Kövér Attila, Madarászné Mindig Erzsébet, Szakály Zsolt, Piros Tibor képviselők
(5 képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző

Igazoltan távol:

Filemon Mihály képviselő

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: --Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén hat fő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja, javaslatot tesz a
meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, valamint annak kiegészítésére az alábbiak
szerint:
4. Napirend: Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Megkérdezi, hogy a napirend kiegészítésére van-e más javaslat.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal
elfogadja.
NAPIREND:

1. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal összefüggő feladatokról.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Előterjesztés a KEVIZ 21. ZRT. zálog- és óvadéki szerződése mögöttes felelőssége
tárgyában.
Előterjesztés: írásban
3. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelettervezetről.
Előterjesztés: írásban
Előterjesztő: Kövér Mihály Csaba polgármester
4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztés: írásban
Előterjesztő: Kövér Mihály Csaba polgármester
5. Egyebek
6. Előterjesztés kamatmentes visszatérítendő támogatás folyósítása iránti kérelemről.
Előterjesztés: írásban
Előterjesztő: Kövér Mihály Csaba polgármester

1. NAPIREND
Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal összefüggő feladatokról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az integráció kérdése körülbelül két éve zajlik. A HajdúBihari Vízmű Zrt. olyan helyzetbe került, hogy nincs más megoldás. Szükséges
integrálódnunk. A Debreceni Vízmű Zrt. ajánlata nem volt olyan kedvező, mint a Tiszamenti
Regionális Vízmű Zrt-é. A TRVZRT. egyébként állami tulajdonban lévő cég.
Gajdos István képviselő megérkezett a testületi ülésre. 13.05 perc. 6 képviselő van jelen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. vállalja, hogy átveszi az
összes dolgozót, és két évig továbbfoglalkoztatja őket. A Debreceni Vízmű Zrt. nyolcvanfős
létszámleépítést tervezett. A TRVZRT. tőkeerős, vállalta az elmaradt bérleti díjak kifizetését
is. A vagyonértékelésről szóló határozati javaslat az előterjesztés ötödik oldalán szerepel. A
szennyvíz-beruházáshoz kapcsolódóan már van vagyonértékelésünk, ami megfelel az új
kormányrendeletnek is, tehát erről már nem kell döntést hoznunk. Bérleti üzemeltetési
szerződést kötünk, részvényt kell vásárolni, és ebben az esetben nem kell közbeszerzési
eljárást lefolytatni. Ígérték, hogy kifizetik az elmaradt bérleti díjakat is. Nincs más járható út
az üzemeltetésre. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Gajdos István képviselő: Az elmaradt bérleti díj kifizetése megnyugtató, reméljük, hogy meg
is fog történni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Leírták, és ígéretet tettek rá.
Gajdos István képviselő: Lehet, hogy a bérleti díj kevesebb, mint amennyi haszna lesz ebből.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A központi telephely a TRVZRT. tulajdonába fog kerülni,
amit valószínűleg értékesíteni fog.
Szakály Zsolt képviselő: Tizenöt évre, határozott időtartamra kötünk szerződést. Ez nem
befolyásolja az ivóvízminőség-javító program végrehajtását?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A közreműködő szervezetek át fogják vezetni, hogy az
üzemeltető a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. Nem céghez kötött a pályázat, az üzemeltető
neve fog változni. Javaslatom, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról
külön-külön szavazzunk. Tehát egyetértünk-e a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel
kötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével?

A képviselő—testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
124/2014. (XI. 06. ) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel Nyírmártonfalva Községi
Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
A képviselő-testület:

A Képviselő-testület elhatározza, hogy a 2012. június 14-én napján a
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel az Önkormányzat
tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött
szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.A szerződés
megszűnése a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött
szerződés hatályba lépésének napja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a tárgyalások lefolytatásra,
továbbá a szerződés aláírására.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szavaztatom a részvényvásárlásról szóló határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
125/2014. (XI. 06.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott részvény megvásárlásáról
A Képviselő-testület:
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 16. § (6)
bekezdésében rögzített feltételnek megfelelően Nyírmártonfalva Községi
Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db, 10.000.- Ft névértékű részvényének a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től történő megvásárlásához az MNV Zrt.
által meghatározott 7.200.- Ft vételáron.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott törzsrészvény
megvásárlásával a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 29.§
(1) bekezdésében foglaltak alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül
köthető meg Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat tulajdonában lévő
víziközmű-vagyon tekintetében a bérleti-üzemeltetési szerződés.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére, aláírására, a vételár kiegyenlítésére.

Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát a vagyonértékelésről nem kell döntést hoznunk,
szavaztatom a bérleti üzemeltetési szerződésről szóló határozati javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
126/2014. (XI. 06.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

az önkormányzat törzsvagyonát képező ivóvíz- közművek működtetése
tárgyában történő bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről
A képviselő-testület:
elhatározza, hogy az Önkormányzat, mint ellátásért felelős a kizárólagos
tulajdonát, törzsvagyonát képező vízi-közművek (ivóvíz-közművek)
működtetése (üzemeltetése, fenntartása), az ivóvíz szolgáltatás teljesítésének
szabályozása érdekében bérleti-üzemeltetési szerződést köt 15 évi terjedő
határozott időtartamra a Magyar Állam többségi tulajdonában lévő, ivóvíz
szolgáltatás céljára, a vízi-közművek működtetésére létrehozott Tiszamenti
Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:
Szolnok, Kossuth Lajos út 5., cégjegyzékszáma: Cg.16-10-001558, adószáma:
11265832-2-16) vízi-közmű szolgáltatóval.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés tartalmának
Víziközmű-szolgáltatóval történő egyeztetésére, valamint a szerződés
megkötésére.
Az üzemeltetési tevékenység kezdő napja a szolgáltató részére kiadott
működési engedély jogerőre emelkedését követő hónap első napja.

2. NAPIREND
Előterjesztés a KE-VÍZ 21. ZRT. zálog- és óvadéki szerződése mögöttes felelőssége
tárgyában.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Megkeresett bennünket a cég, hogy hitelre van szüksége.
Megkötött kivitelezési szerződésünk van a KE-VÍZ Zrt-vel.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az előterjesztés 2. számú melléklete a zálog- és óvadéki
szerződéshez kapcsolódik. Az első pontban megjelölt szerződés - ami a szennyvízberuházás
tervezési kivitelezési feladataira irányul 504 millió 520 ezer Ft – a társulás és a KE-VÍZ Zrt.
között létrejött szerződés értéke. Az összes fizetési kötelezettségünket a bank által megjelölt
számlaszámra kell teljesíteni, ez óvadéknak is minősül.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e ebben valamilyen kockázat?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Csak annak van kockázata, ha esetleg a KE-VÍZ Zrt-nek más
bankoknál is van számlája, és nem a megjelölt számlaszámra kérnék a pénzt.

Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez viszont nem fordulhat elő, mivel az UNICREDIT Bank
lesz megjelölve. Nekünk ez adminisztratív feladat, át kell majd vezetnünk, a közreműködő
szervezetnél is át kell vezetni ezt a tényt. Mi csak akkor fizetünk, ha elvégzi a kivitelező a
munkát. Előleget már kaptak. A közreműködő szervezet mindent megvizsgál, mind tartalmi,
mind formai szempontból is. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Gajdos István képviselő: Utasíthatja a társulást a bank, vagy csak kérheti?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A bank nyelvezete ilyen, a kísérőlevélben az szerepel, hogy kéri.
A bankjogi terminológia az utasítás szót használja.
Kövér Attila képviselő: Az egyik nem a bank levele, hanem a KE-VÍZ 21. Zrt-é.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A 2. pont a KE-VÍZ Zrt-re vonatkozik, ő a zálogkötelezett, nem a
társulás.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A bank úgy kötött vele szerződést, hogy a megadott
számlaszámra küldjék a pénzt. Van-e még kérdés? (Több kérdés nem hangzott el.)
Szavaztatom a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
127/2014. (XI. 06.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

A képviselő-testület:
1. Tudomásul veszi az UniCredit Bank Hungary Zrt. és a Ke-Víz 21 Zrt.
között létrejött – követelésen alapított zálog- és óvadéki szerződés 2.
számú mellékletében foglaltakat.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntést a Társulási Tanács ülésén
képviselje.
Határidő: azonnal
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
3. NAPIREND
Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelettervezetről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Összesen 7.277.100 Ft támogatásban részesülünk. A
keménylombos tűzifa ára 19.050 Ft/m3. Jelenleg tárgyalásokat folytatunk, megpróbálunk
olcsóbban tűzifát beszerezni, olyantól, aki a feltételeknek megfelel. Amennyiben sikerül,
akkor a 382 m3 helyett 432 m3 tűzifát tudnánk beszerezni. Új rendeletet kell alkotnunk, és a
megalkotott rendelet 2015. május 31. napján hatályát veszti. Egyedülállók is igényelhetik a
tűzifát, idősebbek is, ha a feltételeknek megfelelnek, nekik viszont jövedelemigazolást kell
benyújtaniuk majd. Minden jogosult egy erdei köbméter tűzifát kaphat majd. Keménylombos

tűzifáról beszélünk, aminek maximum 5%-a lehet lágylombos. Arra majd oda fogunk figyelni,
hogy lehetőleg egyformán oszlódjon el az 5% lágylombos fa. A rendelet melléklete az átvételi
elismervény, nekünk el kell majd számolnunk a támogatással. Kérdés?
Szakály Zsolt képviselő: A rendelet-tervezet 2. § (3) bekezdésében szerepel, hogy egy lakott
ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg a támogatás. Ez azt jelenti, hogy
ha két család él egy ingatlanban, ott is csak egy köbmétert igényelhetnek?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Így van.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Erre azért van szükség, mert hirtelen külön háztartást
fenntartónak vallanák magukat sokan.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Ez jól látható a lakásfenntartási támogatási kérelmekből.
Figyelemmel kísérjük, ki hogyan jelöli meg a háztartását. Nincs ilyen, és úgy nem is
működhet, hogy a lakásfenntartási támogatási kérelemben például kilenc fő van megjelölve,
kilenc főre ad a rendszer megállapítást, és most a tűzifa kérelemben pedig több háztartást
jelöl meg mégis. A rendelet-tervezet a szociális törvény rendelkezései szerint készült el.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát egy ingatlan, egy kérelem. A beérkezés
sorrendjében bíráljuk el a kérelmeket. Van-e kérdés? (Több kérdés nem hangzott el.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem volt.)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (XI. 7.) Önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 2. § és 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §- ában, 32. § (3)
bekezdésében és a 47. § (1) bekezdés c) pontjában, és 47. § (3) bekezdése kapott
felhatalmazás alapján, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendeletének végrehajtására
a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja, hatálya
1. § (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján a központi költségvetés
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatást biztosított Nyírmártonfalva Község Önkormányzata számára.
(2) E rendelet célja, hogy a Nyírmártonfalva településen élők részére támogatást nyújtson
szociális rászorultság alapján,- tekintettel a törvényi felhatalmazásra - meghatározza a

természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatás ellátási
forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Nyírmártonfalva Község közigazgatási területén lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen itt tartózkodnak.

2. A támogatás feltételei, mértéke
2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít
annak a személynek, aki
a) lakásfenntartási támogatásra jogosult,
b) családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
c) kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn.
(2) Szociális tűzifa természetbeni támogatásban részesíthető az az egyedálló és egyedül élő
65.életévét betöltött időskorú személy akinek a kérelem beadása előtti hónapban egyhavi
jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 3,5 – szeres mértékét.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak
állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál
veszélyének fennállását) kizárólag természetbeni ellátás formájában 1 m3 mennyiségben
függetlenül a lakásban élő személyek számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem
érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
(4) Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat családgondozójának javaslata alapján tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is
indítható.
3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban
meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család
a) Aki erődgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést
végzett.
b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a
támogatás nem kérhető.

3. A támogatás igénylésének menete
4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti
kérelemre indul.
(2) A kérelmeket 2015.január 15. napjáig lehet benyújtani, a Polgármesteri Hivatalban. A
határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A kérelmek elbírálását Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
polgármester hatáskörébe ruházza át.
(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény
aláírásával igazolja. A tűzifa házhozszállításáról 2015. február 15. napjáig az önkormányzat
térítésmentesen gondoskodik.

4 . Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2015. május 31. napján
hatályát veszti.

Nyírmártonfalva, 2014.november 6.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került: 2014. november 7. napján.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

1. sz. melléklet a 10/2014. (XI. 7.) sz. önkormányzati rendelethez

Községi Polgármesteri Hivatal
4263 Nyírmártonfalva Kossuth u. 38.

KÉRELEM
Név.:............................................................................................................................................
Születési helye, ideje: …............................................................................................................
Anyja neve: ….............................................................................................................................
4263 Nyírmártonfalva ….................................................................. utca …................. szám
alatti lakos, szociális tűzifa iránti kérelemmel fordulok a Községi Önkormányzathoz.

Kijelentem, hogy egyedülálló és egyedül élő 65 év feletti vagyok.

Havi jövedelmem: …..................................................................Ft.

Kijelentem, hogy fatüzelésű fűtőberendezéssel rendelkezem.

Kijelentem, hogy erdőtulajdonos
vagyok

nem vagyok,

és két éven belül engedéllyel fakitermelést
végeztem

nem végeztem.

Nyírmártonfalva, 201..... év …..................................... hó …..... nap.

…..................................................
kérelmező

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell a háztartásban élő személyeknek:
>a kérelem benyújtását megelőző hónap rendszeres jövedelmeiről szóló igazolást (nyugdíjszelvényt,
munkáltatói igazolást, vállalkozó esetén az előző évi adóbevallás másolatát, vagy adóhatósági
igazolást, gyermek utáni tartásdíjat, családi pótlékot, GYES, GYET ellátást megállapító okiratot, stb.)
továbbá
>a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban keletkezett nem rendszeres jövedelmeiről szóló
igazolást (pl. ösztöndíj, bérleti díj, egyszeri támogatások, stb.) kivéve az alkalmi munkavégzésből
származó jövedelmet, melyről az érintettnek a 3. sorban kell nyilatkozni.
A jövedelemnyilatkozatban a rendszeres havi nettó jövedelmet, valamint kérelem benyújtását
megelőző 12 hónapban keletkezett nettó jövedelem egy havi átlagát kell feltüntetni:

1

2

3
4
5
6
7

A jövedelem
típusa
Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
Alkalmi munkavégzésből
származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatás
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátás
Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások
Egyéb az előzőekben fel nem sorolt
jövedelem
Összes jövedelem

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek

8
Egy főre jutó havi jövedelem (ügyintéző tölti ki): ________________Ft/hó
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben, valamint a jövedelem- és
vagyonnyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Tudomásul veszem, hogy az eljáró hatóság a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a NAV illetékes
adóigazgatósága útján ellenőrizheti.
Dátum: ______________________________
_________________________________________
kérelmező vagy törvényes képviselőjének aláírása

Községi Polgármesteri Hivatal
4263 Nyírmártonfalva Kossuth u. 38.

KÉRELEM
Név.:............................................................................................................................................
Születési helye, ideje: …............................................................................................................
Anyja neve: …............................................................................................................................
4263 Nyírmártonfalva …......................................................... utca ….......................... szám
alatti lakos, szociális tűzifa iránti kérelemmel fordulok a Községi Önkormányzathoz.

Kijelentem, hogy részemre a …........................................................ számú határozattal
lakásfenntartási támogatás vagy halmozottan hátrányos helyzet került megállapításra.
Kijelentem, hogy fatüzelésű fűtőberendezéssel rendelkezem.
Kijelentem, hogy erdőtulajdonos
vagyok

nem vagyok,

és két éven belül engedéllyel fakitermelést
végeztem

nem végeztem.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiek a valóságnak megfelelnek.

Nyírmártonfalva, 201... év ....................... hó ….... nap.

…...................................................
kérelmező

2. sz. melléklet a 10/2014. (XI. 7.) sz. önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény
……………………………………………………………………………. (név) Nyírmártonfalva, ……………………………………….
u. ……… sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Nyírmártonfalva Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tüzelőanyag támogatásról szóló ………/2014. (…………)
önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ……………… m3 mennyiségű
tűzifát átvettem.

Nyírmártonfalva, 2014. …………………….. hó ………….. nap

……………………………………………………
átadó

…………….……………………………….
átvevő

4. NAPIREND
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tavaly év végén hagytuk jóvá a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendeletünket. A szolgáltató
jelezte, hogy emelni szeretné a díjat, nyolcszáz forint/m3 szállítási díjról 900 Ft/m3 szállítási
díjra. A rendelet-tervezet mellékletében 650 Ft/m3 szerepel, amit kérek javítani 700 Ft/m3re. Az utókezelés költsége pedig 200 Ft/m3. A közszolgáltatásra szükség van, a következő
évben meg fogunk kérni két céget, hogy adjon árajánlatot, de valószínű, hogy a távolabb lévő
szolgáltató esetén több a költség is.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Most a Tóni Trans a szolgáltató?
Gajdos István képviselő: Rengeteg munkája van a szolgáltatónak, alig győzi elvégezni. És
mégsem éri meg neki ilyen díjnál szolgáltatni?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Azt nyilatkozta, hogy veszteséges a szolgáltatás a jelenlegi
díjnál.
Gajdos István képviselő: A településen ő az egyedüli szolgáltató, és erről szól most ez az
egész. Meg kell javíttatnunk, vagy ki kell cseréltetnünk a saját szippantónkat!
Kövér Mihály Csaba polgármester: A vámospércsi vállalkozó 1,2 millió forintért csinálja meg.
Egy új szippantó körülbelül 3,5 millió forintba kerül. Nemrég javítattuk egyébként a
sajátunkat 500.000 Ft+Áfa összegért. Nem éri már meg megjavíttatni ezt a szippantót. A
tartály fala már teljesen el van vékonyodva.
Szakály Zsolt képviselő: Az utókezelés, monitoring költsége 200 Ft/m3. Erre jön még az Áfa.
Mit tartalmaz ez a díj?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A Vízgazdálkodásról szóló törvény szerint a közszolgáltatás díja
egytényezős vagy kéttényezős lehet. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
ürítési díjának egységnyi díjtétele - elkülönítve - tartalmazza a begyűjtés, illetve nem
szennyvíztisztító telepen történő elhelyezés esetén az utókezelés és a monitorozás költségeit
is. A szennyvíztelepen talajvízfigyelő kutakat kellett fúratnunk, vízmintavételt kell végezni, a
vízmintát pedig be kell vizsgáltatni. A szennyvízbe bizonyos időközönként ártalmatlanító
tablettákat is el kell helyezni. Ezeket a költségeket is fedeznie kell a díjnak.
Szakály Zsolt képviselő: Tehát ezekért ő fizet nekünk?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Igen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Azért az viszont pozitív dolog, hogy a szennyvíz-hálózat
építéséhez a lakosságnak nem kell anyagilag hozzájárulnia.
Szakály Zsolt képviselő: Meddig lesz hatályban a rendelet?

Kövér Mihály Csaba polgármester: Szerepel a rendelet-tervezetben, hogy meddig lesz
hatályban. Természetesen ettől függetlenül kérhetünk árajánlatot más szolgáltatóktól is.
Egyébként annak, aki szennyvízszállítás szolgáltatást végez, engedélyeztetési eljárást kell
lefolytatnia, telephely szükséges, és különböző feltételeknek meg kell felelnie.
Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A módosítás beépül az alaprendeletünkbe.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő - testületének
11/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 19/2013. ( XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Nyírmártonfalva község közigazgatási területén
minden közcsatornával el nem látott területen élő ingatlan tulajdonosára,
vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos ).
(2) Az az ingatlantulajdonos, akinek az ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet
cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál,
köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízét a gazdálkodó
szervezetnek az ingatlanon folytatott tevékenysége során keletkezett nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíztől elkülönítetten gyűjteni és arra is a
közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével
összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
kezeléséről nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik a (6) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően.
(3) A gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz kezeléséről a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak
megfelelően nem gondoskodik.



Rendelkezései beépítve a 19/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletbe.
* Hatályát vesztette: 2014. november 8. napján.

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
2.§
(1) A közszolgáltatóra vonatkozó rendelkezéseket a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi
LVII. törvény 44/F. § - a tartalmazza.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával
kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és
feltételei
3.§
(1) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a
(3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az önkormányzat által
kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető
műbe vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdekek
sérelme nélkül nem helyezhető el.
Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
4.§
*

(1) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével
összefüggésben az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló
2011.évi CXII. törvény rendelkezéseit betartani.
Záró rendelkezések
5.§
(1)E rendelet 2014. november 7. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Nyírmártonfalva, 2014.november 6.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester

A kihirdetés napja: 2014.november 7.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

*

Rendelkezései beépítve a 19/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletbe.
* Hatályát vesztette: 2014. november 8. napján.

1. melléklet a 11/2014. (XI.7.) önkormányzati rendelethez*

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás díja:

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ürítési díja 700.-Ft/m3. Az
utókezelés és monitorozás költségei 200.- Ft/m3. A feltüntetett díj az ÁFA- t nem
tartalmazza.

*

Az 1. sz. melléklet beépítve a 19/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletébe.

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő testületének
19/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja
1. §
(1) A rendelet célja a települési folyékony hulladék összegyűjtésével, elszállításával, ártalommentes
elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátásával és igénybevételével
kapcsolatos helyi szabályok megteremtése révén a település lakossága egészségének védelme, a
község természeti és épített környezetének megóvása, a folyékony hulladék által okozott terhelések
minimalizálása.
(2) A rendelet céljának elérése érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles
gondoskodni az ingatlanán keletkező a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű, a
környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről a közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok
figyelembevételével.
A rendelet hatálya
2. §
*

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Nyírmártonfalva község közigazgatási területén minden
közcsatornával el nem látott területen élő ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb
jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek begyűjtésére, valamint az erre vonatkozó
közszolgáltatás ellátására.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre, szennyvíziszapok kezelésére, szállítására,
ártalmatlanítására és a veszélyes hulladékokra, űrgödrök tartalmára, valamint az ezekkel összefüggő
tevékenységekre.
*
(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett
székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvizét a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége
során keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíztől elkülönítetten gyűjteni és arra
a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben
keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről nem a közszolgáltatás
keretében gondoskodik, a (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.
*
(5) A gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
kezeléséről a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

*

Módosította a 11/2014.(XI.7.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014.november 8.
* Módosította a 11/2014.(XI.7.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014.november 8.
*
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A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése
3.§
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes
elhelyezését az önkormányzat helyi közszolgáltatás útján látja el.
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító
helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a TÓNI- TRANS Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. ( 4263 Nyírmártonfalva, Melánia u. 1/B. ) jogosult és köteles ellátni Nyírmártonfalva
Község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében 2014. január 01. napjától
2016. december 31. napjáig, illetőleg legfeljebb a Vámospércs és Nyírmártonfalva
szennyvízberuházás üzembe helyezéséig.
(3) A vállalkozó által szállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye,
kizárólag a Nyírmártonfalva 0167/6. helyrajzi szám alatti Folyékony hulladék kezelő Telepen az erre
kijelölt fogadótér leürítő csatlakozásán üríthető le.
A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
4. §
(1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.
(2) Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének
lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz megfelelő
gyűjtését, rendszeres elszállíttatását annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő
átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.
(3) A (2) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon,
a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.
*
(4) A közszolgáltatóra vonatkozó rendelkezéseket a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény
44/F. §- a tartalmazza.

A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei
5. §
(1) A közszolgáltatóval, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kapcsolatos kötelező
közszolgáltatás teljesítésére az önkormányzat köt szerződést.
(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni.
(3) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Polgári
Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony jön létre.
(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni a szerződő felek megnevezését és azonosító
adatait, szerződés tárgyát, a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját, a teljesítés helyét, a
begyűjtésre vonatkozó szabályokat, a felek jogait és kötelezettségeit, a közszolgáltatási díj
megállapítását, a számla kiegyenlítésének a módját, a szerződés felmondásának feltételeit.

Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
6.§
(1) A közszolgáltatás tekintetében az önkormányzat feladata
a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres
átvételének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és ellenőrzése,
*
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b) a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval közszolgáltatási
szerződés megkötése.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
7.§
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt
rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor
érvényes jogszabályoknak. A gyűjtést, szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét,
címét.
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az
szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott
szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a
kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó vállalkozó kötelessége,
melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.
(3) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül 7 és 16 óra között
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles begyűjteni akként, hogy a
megrendeléskor a megrendelő számára a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható
időpontját (maximum 2 órás időintervallumban) megjelölni és végleges ártalommentes elhelyezés
végett a 3. § (3) bekezdésben megjelölt szennyvíztisztító telepre szállítani.
(4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja
meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon
feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető.
(5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az
ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes gyűjtésére
szolgáló létesítmény befogadóképességtől függő elszállításáról.
(6) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell:
a) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására a területileg illetékes
környezetvédelmi felügyelőség által nyilvántartásba vett,
b) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel,
c) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.
(7) A Közszolgáltató jogosult rendkívüli műszaki vagy időjárási körülmények fennállása esetén a
szolgáltatást az alábbi sorrend szerint korlátozni:
a) közműcsatorna hálózattal ellátott utcákban lévő vállalkozások,
b) közműcsatorna hálózattal ellátott utcákban lévő magántulajdonosok,
c) közműcsatorna hálózattal el nem látott utcákban lévő intézmények,
d) közműcsatorna hálózattal el nem látott utcákban lévő vállalkozások,
e) közműcsatorna hálózattal el nem látott utcákban lévő magántulajdonosok,
f) közműcsatorna hálózattal el nem látott utcákban lévő intézmények.
(8) A közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a
szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók vízfelhasználásáról, a közszolgáltatás ellátása során
ezekről a helyekről elszállított szennyvíz mennyiségéről, minőségéről (lakossági, egyéb kommunális),
eredetét (településrész, utca, intézmény, üzem megnevezése, címe).
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
8.§
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi
csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és
közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint –
gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni
annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse,
a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény, és állatvilágot ne károsítsa, a
közrendet és közbiztonságot ne zavarja.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles a 8.§ (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a jelen rendelet 3.§ (2)
bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét az e
rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.
(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének
ténye hozza létre. A jogviszony kezdődő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a
közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban
értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.
(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a
közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni. Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a
gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.
(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az
ingatlantulajdonos nem végeztetheti. Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és
időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.
(7) Az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett kötelező
közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos
kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
9. §
(1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén
belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.
(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló
létesítménybe mérgező -, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot
elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi
épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a
műtárgyainak állagát.
(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori
jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak
elszállítását.
*
(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (3)
bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az önkormányzat által kijelölt átadási helyen
szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe vízgazdálkodási, közegészségügyi,
környezetvédelmi vagy egyéb érdekek sérelme nélkül nem helyezhető el.
A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása
10. §
(1) Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által elszállításra átvett hulladék m3ében kerül
kifejezésre. A települési hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb, általános forgalmi adót nem
tartalmazó egységnyi díját a jelen rendelet 1. számú melléklete állapítja meg, akként, hogy a
fizetendő díj megállapításakor a Közszolgáltató által – díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján –
készített és minden év szeptember 30. napjáig Nyírmártonfalva Községi Önkormányzatához
eljuttatott díjkalkulációjához képest díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a költségek
ellentételezésére kapott költségvetési támogatást.
*
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(2)A közszolgáltatási díj fizetendő összegét a közszolgáltató állapítja meg, az egységnyi díjtétel és az
elszállított települési folyékony hulladék mennyiségének a szorzata alapján. Az elszállított települési
folyékony hulladék mennyiségét a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző)
alapján kell meghatározni. A legkisebb számlázható mennyiség 1 m3 , a közszolgáltató az 1 m3 alatti
mért mennyiség esetében is az 1 m3 - hez tartozó díjtételt számláz.
(3) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát bocsát ki,
mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére a teljesített
közszolgáltatás alapján kibocsátott számla alapján magánszemélyek esetében a teljesítéssel
egyidejűleg készpénzben; intézmények és vállalkozások esetén a teljesítéssel egyidejűleg
készpénzben vagy utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.
A meg nem fizetett díj adók módjára behajtható köztartozásnak minősül a hulladékról szóló törvény
rendelkezései szerint.
(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál, a számlázással kapcsolatban pedig a díj beszedőjénél (a
közszolgáltató megbízottjánál) írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére
vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől
számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy megbízottja válaszolni köteles.
(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a közszolgáltató visszafizeti
vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési
kötelezettségbe beszámítja.

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
11.§
(1) Az ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a
közszolgáltató gondoskodik.
*
(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével összefüggésben
az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény
rendelkezéseit betartani.
Záró rendelkezések
12.§
(1) E rendelet 2014.január 01. napján lép hatályba.
Jogharmonizációs záradék:
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Nyírmártonfalva, 2013.december 19.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. december 20. napján.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
*
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1. melléklet a 19/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez*

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja:

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ürítési díja 700.-Ft/m3. Az
utókezelés és monitorozás költségei 200.- Ft/m3. A feltüntetett díj az ÁFA- t nem tartalmazza.

*
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EGYEBEK
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Lenne arra lehetőség, hogy egy orvostan hallgató,
aki buddhista, adományt nyújtson a településen élő lakosok részére. Takarókat, ruhákat
szeretne adományozni. Kérné, hogy gyűjtsük össze ötven család nevét, ők kinyomtatják a
családneveket, minden dobozra ráragasztják, eljuttatják a családok részére. Azt is kérték,
hogy külön a fiú és külön a leány neveket is tüntessük fel a családok neveinél. Kérték
továbbá, hogy azon a napon, mikorra hozzák az adományt, vásároljon az önkormányzat
ötven kenyeret, amit majd ők ki fognak fizetni. Ők mindent rendeznek egyébként, a de
családsegítők is tudnak segíteni a munkában. Az adományt ideszállítják. Mi már Szakály
Zsolttal el kezdünk dolgozni, jegyző asszonnyal egyeztettünk, nincs akadálya az adományok
fogadásának.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Egyeztettem a családsegítő kollégával, ha vége lesz a testületi
ülésnek, átadja a listát a családok neveivel.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Alsó tagozatba és felső tagozatba járó gyerekek
családjait is felírtuk.
Szakály Zsolt képviselő: Támogatom a kezdeményezést. Az alsó és felső osztályokban az
osztályfőnökök segítségével összeírtuk a rászoruló családok neveit. A családsegítő próbálja
már meg az idősebb korosztály közül kiválogatni a családokat! Mindenki segítségét kérnénk,
hogy zökkenőmentesen folyhasson a program, a kiértesítésben is segítséget kérnénk.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Annyi veszélye van a dolognak, hogy mindenki
szeretne majd részesülni az adományból, de egyenlőre csak ennyi családot tudnak
támogatni.
Szakály Zsolt képviselő: Hangsúlyozni kell, hogy egyenlőre csak ennyire van lehetőség.

Kövér Mihály Csaba polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
rendelkezései alapján a következő napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendelek el.

k. m. ft.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester

