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Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. július 11. 

napján délután 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános ülésérıl, 
Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt. 

 
Jelen vannak:  
  
  szavazati joggal:   Kravecz Lászlóné polgármester 
     Fekete Sándorné  
     Hugyik Károlyné  
     Kocsis Sándor 
     Kovács Jolán 
     Lipót Pál Józsefné  
     Maszel László  
     Tóth Pálné  képviselık 
   

tanácskozási joggal:  Kriskó Jánosné mb. jegyzı  
      
 
Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, mivel a 12 fıs testület 8 tagja megjelent.  
 
Javaslatára az ülés napirendjét a Képviselı-testület az alábbiak szerint fogadta el:  
 

 

N a p i r e n d 
 

1., Orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos problémák megtárgyalása 

  Elıadók: Kravecz Lászlóné polgármester, Kriskó Jánosné mb. jegyzı 

 

 2., A helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település  

     tisztaságáról szóló rendelet alkotása 

  Elıadó: Kriskó Jánosné mb. jegyzı 

 

          3., Egyebek 

 

a.) Szennyvízberuházással kapcsolatos koncessziós díj kifizetésének rendezése 

  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 

 

b.) Gál Sándorné jegyzı leszázalékolásával kapcsolatos tájékoztatás 

  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 

 

 
 
 
 
 
 



 2 

 
1., Orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos problémák megtárgyalás 

 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Pilis Város Képviselı-
testülete, mint az orvosi ügyeletet ellátó társult Önkormányzat gesztora 2006. június 28-án 
megtartott zárt ülésén döntött arra vonatkozóan, hogy az E.R. Betéti Társasággal a központi 
ügyleti feladatok ellátása tárgyában 2006. február 6-án megkötött közszolgáltatási szerzıdés 
nem teljesítése miatt azonnali hatállyal felmondja. Az ügyeletet ellátó orvosok írásban 
fordultak a gesztor városi vezetık felé, hogy az ügyeleti ellátásban egyre többször súlyos 
gondok merültek fel, az orvosi eszközállomány mőködıképességébe, a gyógyszerellátásban 
egyaránt. Ezen túlmenıen az ügyeletet ellátó orvosok, asszisztensek bére is késedelmesen 
került kifizetésre, a gyógyszertárban is kifizetetlen számlák keletkeztek. A problémák az 
utóbbi idıben egyre szaporodtak, a szolgáltató a problémák jelzése ellenére nem változtatott 
módszerén. Dr. Vass Csaba tiszti fıorvos ellenırzése során megállapította, hogy az ügyeleti 
ellátás nem felel meg a központi ügyelet jogszabályi követelményeknek. Pilis Város 2006. 
június 28-án megtartott zárt ülésén az E.R. Bt-vel kötött ellátási szerzıdést azonnali hatállyal 
felmondta, és 2006. július 15. napjától 2006. december 31. napjáig a központi orvosi ügyeleti 
feladatok ellátásával az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Betéti 
társasággal kötött ellátási szerzıdést, ez idı alatt a gesztor önkormányzat bonyolítja le a 
közbeszerzési eljárást a feladat ellátására. Kéri a testületet, hogy a javaslatról szavazással 
döntsön. 
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. A lefolytatott szavazás, a 
szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs Képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 
8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:  

 
 

     75/2006. (VII.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 
 

1./ A Képviselı-testület a Pilis Város és Nyáregyháza között az 
orvosi ügyeleti feladatok ellátására létrejött társulási 
megállapodás 5/2. pontjában foglaltak alapján egyetért a 
gesztor Pilis Városi Önkormányzat 184/2006. /VI.28./ sz. 
határozatával, melyben azonnali, 2006. június 28. napjával az 
E.R. Betéti Társasággal /székhelye: 2151 Fót, Attila u. 3./ 
2006. február 6-án megkötött orvosi ügyeleti feladatok 
ellátására szóló közszolgáltatási szerzıdést felmondja. 

 
2./ A Képviselı-testület felkéri a gesztor önkormányzat 
Polgármesterét, hogy az E.R. Betéti Társasággal az elszámolást 
végezze el, és errıl értesítse a Nyáregyháza Község 
Önkormányzatának Képviselı-testületét is. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester, Kriskó Jánosné mb. jegyzı 

 
 
Kravecz Lászlóné polgármester javasolja a testületnek, hogy a gesztor Pilis Város 
Önkormányzattal egyetértve az ügyeleti feladatok ellátásával 2006. július 15. napjától 2006. 
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december 31. napjáig bízza meg az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társaságot. Kéri, hogy a javaslatról szavazással döntsön a testület.  
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. A lefolytatott szavazás, a 
szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs Képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 
8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:  
 
 

     76/2006. (VII.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 
 

1./ A Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete, valamint  Pilis Város Önkormányzat Képviselı-
testülete között létrejött társulási megállapodásban foglaltak 
alapján, a központi orvosi ügyelet feladatainak ellátására – 
egyetértve a gesztor Pilis Város Önkormányzat 185/2006. 
/VI.28./ sz. Képviselı-testületi határozatával, hogy a feladat 
ellátására 2006. július 15. napjától 2006. december 3l. napjáig  
meg bízza az Emergency Service Kereskedelmi és 
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaságot /1139 Budapest, 
Gömb u. 48. I. emelet 19./, bruttó 2.363.220 Ft./hó havi díjért. 
A  szolgáltatási díj állami támogatásból és önkormányzati saját 
forrásból tevıdik össze, a  két önkormányzat között a költség 
elszámolás a társulási megállapodás 3/1/d.  és 4.1 pontjában 
foglaltak alapján történik. 

 
2./ A Képviselı-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 
Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató 
Betéti Társaság / 1139 Budapest, Gömb u. 48. I. emelet 19./ az 
állami támogatás, a finanszírozás igénybevételéhez szükséges 
szerzıdést a maga nevében közvetlenül az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár Pest Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztárával  kösse meg. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 

2., A helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település  

     tisztaságáról szóló rendelet alkotása 

  
 
Kriskó Jánosné mb. jegyzı tájékoztatja a testületet, hogy elkészítette a helyi környezet 
védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról szóló egységes 
szerkezetbe foglalt rendelet-tervezetét. Kisebb dolgokkal kiegészítésre került a rendelet, 
melyek vastag betővel vannak szedve. Így el tudunk járni azokkal az állampolgárokkal 
szemben, akik megszegik a benne foglaltakat. Tájékoztatja a testületet, hogy a rendeletek és 
meghívók ezen túl fel lesznek téve a hivatali honlapra.   
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H o z z á s z ó l á s o k: 

 

Maszel László képviselı elmondja, hogy a 4.§. 3. bekezdésével kapcsolatban elmondja, hogy 
nálunk nincs külön csapadékvíz elvezetı csatorna. Szerinte sokan bele fogják vezetni a 
szennyvíz csatornába. Javasolja a 4. pont kiegészítését annyival, hogy az automata 
mosógépbıl kifolyó mosószeres vizet szintén tilos legyen bevezetni a szennyvízcsatornába.  
 
Kriskó Jánosné jegyzı elmondja, hogy a rendelet ki lesz egészítve a fenti javaslattal. A 
mosógépbıl származó folyékony szennyvíz kivezetésének tilalma pótlólag bele lesz foglalva 
a rendeletbe.      
 
Fekete Sándorné képviselı megkérdezi, hogy a záró rendelkezésekben a rendelet hatályba 
lépésének idıpontja miért 2000. július 1. Véleménye szerint a szövegezésen pontosítani 
kellene. Kérdésére válaszolva Kriskó Jánosné mb. jegyzı elmondja, hogy mivel a 2000. évi 
rendelet benne lett hagyva, így lett egységes szerkezetbe foglalva, ezért maradt ez a dátum. 
Esetleg azzal lehet kiegészíteni, hogy a módosítás mikor lépett hatályba.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés, javaslat nem 
érkezett. Kéri, hogy a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a 
település tisztaságáról szóló rendeletrıl - a javasolt módosításokkal - szavazással döntsön a 
testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı rendeletet alkotta:  
 
 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

                                           10/2006. /VII. 11./ sz. Kt. r e n d e l e t e 

a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település 

                                                  tisztaságáról szóló  

a 12/200l /I.1/, a  16/2003. /XII.25/, a 13/2004./I.1/ , a 11/2005./I.1/ , a 3/2006 /IV.1/, 6/2006 
/IV. 19/ önkormányzati rendelettel módosított 7/2000 /VII.12/ Kt. Rendelet 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

Nyáregyháza község képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) 
pontjában, és az 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján Nyáregyháza 
község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, 
fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, az alábbi 
rendeletet alkotja. (A változás szövege dılt betővel szedve.) 
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I. Fejezet  
Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A rendelet célja, hogy Nyáregyháza község közigazgatási területén a köztisztaságot 
fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi 
sajátosságoknak megfelelıen rendezze. 

(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint 
jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. Nem terjed ki 
a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és az 
azokkal összefüggı tevékenységre. 

(3) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsırendő közegészségügyi érdek, 
ezért ennek elımozdításában mindenki köteles hathatósan közremőködni, a 
szennyezıdést, fertızést eredményezı tevékenységtıl, illetıleg magatartástól tartózkodni. 

(4) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának 
(haszonélvezıjének, másnak a használatában lévı ingatlanok tisztántartásáról pedig a 
használati joggal rendelkezı bérlınek) kell gondoskodni. 

(5) A település egész területén a szervezett szemétszállításról az önkormányzat gondoskodik. 

 

2. § 

(1) Alapfogalmak: 
a) települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék (szemét) és az egyéb szilárd hulladék; 
b) háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára 

használt egyéb helyiségekben, valamint a lakás közös használatára szolgáló helyiségekben 
és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pl.: a salak (beleértve a központi főtésbıl 
keletkezett salakot is), a rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, 
konyhai hulladék (ideértve a mőanyag konzervdobozt, üveget), a kerti és gazdasági 
hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott vállalkozási tevékenység 
gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkezı mennyisége nem haladja meg a 
rendelet alkalmazása szempontjából szokásosnak minısülı mennyiséget, mely 15 liter, 

c) nem háztartási szemét: az emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég, a hó, a sár, az 
épület vagy egyes részeinek megrongálódásából, bontásából vagy javításából származó 
nagyobb mennyiségő anyag, továbbá tőz- vagy robbanásveszélyes, mérgezı, illetve fertızı 
anyag, valamint a nem lakás céljára szolgáló épületekben (irodákban, intézményekben, 
üzemekben, üzletekben stb.) és a hozzájuk tartozó területen, továbbá a vegyes (részben 
lakás, részben egyéb) célra szolgáló épületekben keletkezett hulladék, tekintet nélkül arra, 
hogy az a mőködési tevékenység gyakorlása során keletkezett-e, vagy sem; 

d) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben 
felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb mértékő berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, 
háztartási berendezés és készülék stb., valamint az azokhoz tartozó területeken, illetıleg 
közterületeken keletkezett szilárd hulladék, szemét) az ipari tevékenység során keletkezı, a 
b) pontot meghaladó mennyiségő hulladék, építési törmelék; 

e) köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a köztér tisztántartása, a 
települési szilárd hulladék kezelése; 

f) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság 
mentesítése, illetıleg pormentesítése; 
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g) kezelés: a települési szilárd hulladék összegyőjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt 
lerakóhelyre való elszállítása. 

II. Fejezet  
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

3. § 

(1) A község területén lévı ingatlanok tisztántartásáról, a rovar és rágcsáló mentességrıl 
az ingatlanok tulajdonosai, az ingatlan  tényleges használói kötelesek gondoskodni, 
továbbá kötelességük,  ingatlanukat gyomtól, gaztól, különösen a parlagfőtıl 
megtisztítani. 

 (2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, 
portalanításáról, általános jellegő takarításáról, síkosság-mentesítésérıl, a szilárd 
burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezésérıl, ürítésérıl az önkormányzat 
a polgármesteri hivatal útján gondoskodik. 

(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkezı egyéb szervezetek 
tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyezıdés megszüntetése, a 
szennyezıdést okozó szerv, illetve személy feladata. 

(4) Köztisztasági szempontból járdának minısül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített 
és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) 
terjed. 

(5) Az ingatlan elıtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve 
tulajdonosának kötelessége. 
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek elıtti 
járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét 
üzleti tevékenységbıl származik-e. 
Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos 
feladatokra is. 

(6) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növı gaz kiirtása, a 
járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelı nyesése. 

(7) Ónos esıtıl, jégtıl, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel 
kell hinteni. 
A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, 
főrészpor, kıporliszt) kell használni. 
E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. 
A szóróanyag beszerzésérıl a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. 

(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, 
hogy abból ne származzon baleset. 

4. § 

(1) A közterületen lévı árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a 
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan elıtti szakaszra terjedıen 
- az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

(2) Jármőbehajtók átereszeinek építése, jó karban és tisztántartása minden esetben az ingatlan 
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

(3) Az ingatlanon keletkezı csapadékvíz saját területen történı elhelyezésérıl, illetıleg 
kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történı bevezetésérıl - elızetes bejelentés 
alapján - az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. 

(4) A csapadékelvezetı árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos! 
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Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, 
törmeléket, tőz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezetı árokba szórni, 
beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos! 
 

5. § 

(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés elıtti területen) az 
építést végzı kivitelezınek kell biztosítani a tisztaságot. 

(2) Beruházások esetén a birtokbavételtıl a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak 
(bonyolítónak), ezt követıen a kivitelezés befejezéséig a kivitelezınek kell gondoskodni 
az általa elfoglalt terület tisztántartásáról. 

(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és 
bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyezıdés ne 
keletkezzen. 

(4) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati 
engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és idıtartamig 
szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad 
tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen. 

(5) Közterületen bárminemő burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a jegyzı, az országos 
közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelıjének hozzájárulásával lehetséges. 

(6) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag 
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésıbb a munka befejezésétıl számított 48 órán 
belül a kivitelezést végzı szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet 
helyre kell állítani, illetıleg meg kell tisztítani. 

(7) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni! 
Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa 
köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani. 

6. § 

(1) Közterületen szennyezı anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan módon 
szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. 
Ha a szállítás közben a terület szennyezıdnék, a szennyezıdés elıidézıje köteles azt 
eltávolítani és a további szennyezıdés megakadályozásáról gondoskodni. 

(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület szennyezıdik, a 
szennyezıdés elıidézıjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell 
tisztítani. 

7. § 

(1) A község közterületén tilos jármővet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet 
végezni, amely szennyezıdést okoz. 
Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyezıdés 
közterületre ne kerüljön. 

(2) A gondozott zöldterületre jármővel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani 
tilos! 

 
8. § 

(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad 
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elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élıfákat bármilyen felirattal megrongálni. 
A közszemérmet és közízlést sértı feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját 
költségén eltávolítani. 

(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévı, idejét múlt hirdetményt az 
elhelyezı köteles eltávolítani. 

 

9. § 

(1) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek, valamint a kiránduló- és táborozó-
helyek beszennyezése tilos! 
A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az említett területen 
szemetet, hulladékot (üveg, papír stb.), szennyezı vagy egészségre ártalmas anyagot 
kiönteni, elszórni vagy eldobni tilos. 

(2) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet 
elhelyezni. 

(3) Aki közterületet, kiránduló-helyeket, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési 
tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni. 

(4) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegıjét szennyezi, az egészséget 
veszélyezteti, vagy élısdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem 
magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet 
fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni tilos! 

(5) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön rendelet rendelkezik. 
(6) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a dögtemetıbe szállítani. 

Közúton történt állat elhullását - ha annak tulajdonosa ismeretlen - a polgármesteri 
hivatalnál azonnal be kell jelenteni. 

 
10. § 

(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, jármővek 
tárolása közterületen tilos! 

(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevı 10 méteres területsáv 
tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. 
Az árusításból keletkezı hulladék győjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját 
költségen elszállítani. 

11. § 

(1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetızetérıl az esıvíz, hólé a 
járdára ne csorogjon. 

(2) A település területén belvízelvezetı árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, 
partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos! 

12. § 

(1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a 
gyalogos, se a gépjármő forgalmat ne akadályozza. 

(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése: 
- a gyalogos közlekedési útvonalon, 
- az útkeresztezıdésben, 
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- az úttorkolatban, 
- a kapubejárat elé, annak szélességében, 
- a tömegközlekedésre szolgáló jármő megállóhelyénél, a jármő megállóhelye és a járda 

között, 
- a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekő létesítményein. 

(3) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal el kell 
takarítani. 

 

III. Fejezet  
A települési szilárd és folyékony hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás 

13. § 

(1) A háztartási és egyéb szemét tárolása, kezelése céljából az önkormányzat - társulási 
formában - megfelelı szemétlerakó hely (továbbiakban: szeméttelep) létesítésérıl és 
fenntartásáról gondoskodik, albertirsai telephellyel. 

(2) A háztartási és egyéb szemetet csak a szeméttelepen szabad elhelyezni. A kijelölt 
szeméttelepen kívül szemét lerakása tilos! 

(3) A szeméttelepen a szolgáltatást végzı vállalkozó alkalmazottai, valamint az engedéllyel 
rendelkezık, csak szemétlerakás céljából tartózkodhatnak. 

(4) A szeméttelepen bármilyen anyagot győjteni tilos! 
A szeméttelepen elhelyezhetı minden olyan termelı és szolgáltató tevékenységbıl 
származó hulladék, amely a települési szilárd hulladékkal együtt kezelhetı és a 
szeméttelep üzemeltetését károsan nem befolyásolja. 

(5) A szeméttelepet úgy kell fenntartani, hogy közegészségügyi és környezetvédelmi 
szempontból környezetére ártalmat ne jelentsen. 

(6) A szeméttelepen mérgezı, robbanó, sugárzó, fertızést keltı anyagot elhelyezni nem lehet. 
Ezen anyagok megsemmisítése külön jogszabályban foglaltak szerint történik. 

 

14. § 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyőjtése, 
elszállítása és ártalommentes elhelyezése az önkormányzat által szervezett - URBANETT 
Kft. 2364 Ócsa, Vörösmarty u. 19. sz. alatti telephellyel rendelkezı vállalkozó által 
végzett - köztisztasági közszolgáltatás útján történik. Az összegyőjtött szilárd hulladék 
elhelyezése a szeméttelepen történik. 

(2) A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött megállapodás 
szerinti gyakorisággal - hetente, minden héten hétfıi napon - zártrendszerő kukásautóval 
végzi, az 1. számú melléklet alapján. 

(3) Lomtalanításra évi egy alkalommal kerül sor a polgármesteri hivatal és a szolgáltatást 
végzı szerv között egyeztetett idıpontban, amelyrıl a lakosságot elızetesen tájékoztatni 
kell. 

(4) A szolgáltató és az ingatlan használója, illetve tulajdonosa között a közszolgáltatási 
szerzıdés ráutaló magatartással (a szolgáltatás igénybevételével) jön létre. A szolgáltató 
az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést csak jogszabályban illetve a jelen 
rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, illetıleg korlátozhatja. 
A szolgáltató a rendszeres szemétszállításba bevont valamennyi ingatlantulajdonos 
tekintetében rendszeresen köteles teljesíteni. 
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(5) Ha a teljesítés a szolgáltató hibájából marad el, köteles a szemetet a következı 
munkanapon elszállítani. 

15. § 

(1) Az ingatlan használója, illetve tulajdonosa a hulladékot köteles bármilyen edényben, vagy 
megfelelı teherbírású mőanyag zsákban az ingatlan elıtt elhelyezni, oly módon, hogy az 
elszállítható legyen. 

(2) Minden szállítás alkalmával  
 a) magánszemély esetén maximálisan 2 db 110 literes szabványmérető kukának 

megfelelı fedhetı győjtıedény, vagy 3 db mőanyag zsák  
 b) vállalkozások, kereskedelmi és vendéglátó egységek esetén 3 db 110 literes 

szabványmérető kukának megfelelı fedhetı győjtıedény, vagy 5 db mőanyag zsák  
 helyezhetı el az ingatlan elıtt. A győjtıedények, illetve mőanyag zsákok ürítése a 

szolgáltatást végzı feladata. 
(3) A keletkezı szemét mennyiségének megfelelı számú fedhetı szemétgyőjtı edény és 

mőanyag zsák beszerzése, pótlása, javítása, tisztántartása, fertıtlenítése a tulajdonos, 
illetve használó kötelessége. 

(4) Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a megadott szemétszállítási napon elszállítás 
céljából a szolgáltatást végzı szerv rendelkezésére kell bocsátani. 

(5) A szemétgyőjtı edénybe nem szabad mérgezı, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan 
anyagokat elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végzı dolgozók testi épségét és 
egészségét vagy a szállítójármőben rongálódást okozhat. 

(6) Ha a szolgáltatást végzı szerv dolgozója azt észleli, hogy a győjtıedénybe vagy mőanyag 
zsákba olyan tárgyakat helyeztek el, amely nem minısül szállítható szemétnek, valamint 
ha a nyesedék átmérıje a 2 cm-t, kötegelése a 70 x 40 cm-t meghaladja, annak szállítását 
megtagadhatja. 

(7) A szolgáltatást végzı dolgozóknak a győjtıedények megrongálása nélkül kell a 
szemétszállítással kapcsolatos feladatokat ellátni. 

 

16. § 

(1) A szemétszállítási szolgáltatásért az igénybevevık szolgáltatási díjat kötelesek fizetni. 
(2) A szolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót megilletı díjat a képviselı-testület állapítja meg, a 

szolgáltatást végzı vállalkozóval történt egyeztetést követıen. 
(3) A szolgáltatási díj mértéke 2006. évben  

 a) magánszemélyek (Nyáregyháza község területén lakóhellyel rendelkezık) esetén 

139.14 - Ft/fı/hó,  

 b) jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek (vállalkozók, 

kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek) esetében a szemétszállítás a szolgáltatóval 

kötött külön szerzıdés szerinti mértékő. 

(4) A képviselı-testület a szolgáltatási díjat évente felülvizsgálja. A szolgáltatási díj 
beszedését, valamint a szemétszállítással kapcsolatos ügyintézést a polgármesteri hivatal 
végzi. 

(5) Az ingatlan tulajdonosának, használójának a szolgáltatási díjat évente két egyenlı 
részletben március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni a polgármesteri hivatal 
házipénztárába. 

(6) A szolgáltatási díj nem fizetése esetén a fizetésre kötelezettet az esedékességet követıen 
tartozásának rendezésére kell felszólítani és tájékoztatni arról, hogy az 1.000 Ft-ot 
meghaladó hátralék meg nem fizetése esetén fizetési meghagyás kibocsátására kerül sor. 
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(7) Teljes mértékben ingyenes a szemétszállítás a 70 év feletti egyedülálló személyek vagy 
házaspárok esetében. 

17. § 

(1) Az egyéb - nem háztartási szemét - összegyőjtésérıl és saját költségen történı 
elszállításáról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett. 

(2) Az egyéb - nem háztartási - szemét győjtésére szolgáló tartályok beszerzése, javítása, 
pótlása, elhelyezése, tisztántartása és fertıtlenítése azt terheli, akinél a szemét keletkezik. 

(3) A vegyes (részben lakás, részben egyéb) célra szolgáló épületekben keletkezett egyéb - 
nem háztartási - szemét győjtésére szolgáló győjtıedényeket, mőanyag zsákokat általában 
a tulajdonos, használó által biztosított helyen, a háztartási szemétgyőjtı tartályokkal 
együtt kell elhelyezni. 

(4) Akinél rothadó vagy bőzös szemét, hulladék keletkezik, annak elszállításáról és 
megsemmisítésérıl haladéktalanul gondoskodni kell. 

 

       17/A. § 

                                                       Szelektív hulladékgyőjtés 
 
/1/ Nyáregyháza község Önkormányzata a település szilárd hulladék kezelésére  a szervezett 
közszolgáltatáson  belül elrendeli a hulladékok szelektív módon  történı kezelését az alábbi 
feltételekkel. 
 
/2/ Nyáregyháza község közigazgatási területén képzıdı – lakosság és közületi – települési 
szilárd hulladék szelektív begyőjtése és a jogszabályi, illetıleg a hatósági elıírások szerinti 
kezelése, hasznosítása /újra feldolgozására való átadása /, valamint ártalommentes elhelyezése 
a Közszolgáltató feladata. 
 
/3/ A közszolgáltató a begyőjtési és hasznosítási tevékenységet önállóan, saját üzleti 
kockázatára végzi oly módon, hogy a célok elérése érdekében önálló vállalkozókat, teljesítési 
segédeket és együttmőködı partnereket vehet igénybe. 
 
/4/ A lakosság szelektív  begyőjtés a következı módszerekkel történhet, a szolgáltatási 
szerzıdésben meghatározott módon: 
 
                                              közterületi szelektív hulladékgyőjtı szigetek 
                                              házhoz menı begyőjtés 
                                              hulladék udvarok üzemeltetése 
                                              intézményekben történı győjtés 
 
/5/Az önkormányzat az igényeknek megfelelıen szelektív hulladékgyőjtı szigeteket alakit ki, 
melyhez biztosítja a szükséges edényzetet. A győjtı szigeteket közös megegyezéssel úgy 
helyezik el, hogy azok frekventált helyen legyenek, elérhetı közelségben a lakosság számára, 
az ott élıket ne zavarják, é könnyen megközelíthetık legyenek töltés és ürítés szempontjából 
is. A győjtıszigetek közterületen történı elhelyezését a az Önkormányzat térítésmentesen 
biztosítja. 
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/6/ A közszolgáltató a szelektív hulladékgyőjtéssel kapcsolatos tevékenységét – a lakosság 
irányában  térítésmentesen végzi.  
 
/7/A  hulladékgyőjtı szigetek környezetének tisztántartását és az edények karbantartását a 
Közszolgáltató végzi akkor amikor a hulladék elszállításra kerül, egyéb esetekben az edények 
karbantartását, a szigetek környezetének állandó tisztántartását  a Nyár-VÍZ. KHT. Végzi. 
 
/8/ A szelektív hulladékgyőjtés mőködtetése, felügyelete és minél szélesebb körben való 
elterjesztésének céljából a felek közösen cselekszenek. A szelektív hulladékgyőjtéssel 
kapcsolatosan propagandaanyagokat az Önkormányzat és a Közszolgáltató egymással 
együttmőködve juttatja el a lakossághoz.   
 
/9/ A lakossági csomagolóanyagok visszagyőjtésével kapcsolatos, Koordináló Szervezettel 
való együttmőködés esetén, az Önkormányzat és a Közszolgáltató, a szerzıdés és 
szándéknyilatkozatban foglaltaknak megfelelıen jár el. 
 
/10/ Az önkormányzat részérıl a tevékenység felügyeletét és az üzemeltetéssel kapcsolatos 
készletek bonyolítását, / szigetek elhelyezése, bıvítése, szükséges igazolások stb/ a 
szolgáltatóval együttmőködve a szolgáltatási szerzıdésben meghatározott személy végzi. 
 
/11/ Aki a  hulladékszigeteken kihelyezett edényeket megrongálja, vagy a  hulladékot úgy 
helyezi el, hogy azzal hulladékszigetet beszennyezi szabálysértést követ el. 

 
 

17/B. § 
 

Folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos feladatok 
 

 
Folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatási munkák ellátása, a 
szolgáltató kötelezettségei 
 
(1) A folyékony hulladék rendszeres begyőjtése azokra a tulajdonosokra, használókra terjed 
ki, akiknek az ingatlanán keletkezı folyékony hulladék elszállítására, ártalommentes 
elhelyezésére szennyvízcsatorna útján nincs lehetıség 
 
(2) Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterületen a 
szennyvízcsatorna hálózat megépült, a szennyvizet elvezetni csak azon keresztül szabad. 
 
(3) Azon ingatlan tulajdonosok, akik elıtt megépült a szennyvízhálózat I. üteme, kötelesek 
2006.október 15 napjáig rácsatlakozni a szennyvízelvezetı hálózatra, és azon keresztül 
elvezetni a folyékony hulladékot. 
 
(4) A folyékony hulladék győjtését és ideiglenes tárolását az ingatlan tulajdonosa, használója 
oly módon köteles tárolni, hogy az közegészségügyi, környezetvédelmi  elıírásokat ne 
sértsen, másnak kárt ne okozzon. 
 
(5) Zárt szennyvíztároló megépítésére, az építésügyi hatóság adhat ki építési engedélyt. 
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(6) A jegyzı közegészségügyi, környezetvédelmi és vízgazdálkodási jogszabályok 
megsértése esetén az ingatlanok bekötését a tulajdonos költségére elrendelheti. 
 
(7) A folyékony hulladék szippantását, szállítását csak az a szakvállalkozó végezheti, aki a 
jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel és a szennyvíz üzemeltetıvel a feladat 
végzésére megállapodást köt. 
 
(8) A hulladékkezelési közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki: 
Az ingatlanokon  győjtött, a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló 
közmőpótló létesítmény kiürítése és a szennyvíztisztító mőben történı leürítése. 
 
(9) A Képviselı-testület szennyvízelhelyezı és tisztítómőve: 
Nyáregyháza külterületén, a 027/33 hrsz.-ú ingatlanon, Dánszentmiklóssal közös 
üzemeltetéső., hatósági engedéllyel rendelkezı telephely. 
 
(10) A szolgáltató kötelessége e rendelet, a környezetvédelmi és egyéb jogszabályi elıírások 
megtartásával az ingatlan tulajdonosok megrendelését a bejelentéstıl számított 48 órán belül 
teljesíteni. A szennyvíztisztító mőben történı befogadás hétköznap 07 - 15 óráig, szombat, 
vasárnap és ünnepnap alkalmával nincs szennyvízbefogadás. 
 
(11)  A folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan 
tulajdonosa díjat köteles fizetni: 
A közszolgáltatás díja 2006. évben, a csatornahálózattal elérhetı ingatlanok esetén 280 Ft./m3 
+ ÁFA, szennyvízcsatorna hálózatba nem kötött ingatlanok esetén 644 Ft./m3 + ÁFA., +ÁFA.                             
 
(12) Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által elszállításra, ártalmatlanításra átvett 
folyékony hulladék l M3-ére vonatkozik, és az elszállított folyékony hulladék mennyiségének 
a szorzata alapján kell megállapítani a fizetendı díjat. A települési hulladékkezelési 
közszolgáltatás egységnyi díját az önkormányzat Képviselı-testülete állapítja meg, a forgalmi 
adóval növelten. 
(13) A jegyzı rendszeresen ellenırizheti, hogy a szennyvízcsatorna hálózatba be nem 
kapcsolt ingatlan tulajdonosa a keletkezett szennyvíz elszállításáról gondoskodott-e, a 
szállítást e rendeletben megjelölt szakvállalkozóval végezteti-e, továbbá a szakvállalkozó a 
szennyvizet e rendeletben kijelölt szennyvíz elhelyezı telephelyre szállította-e. 
 
(14) A közszolgáltatási díjat a települési folyékony hulladék szállítását végzı szakvállalkozó 
szedi be, és számol el a szennyvíztelep üzemeltetését végzı INNOTERV. Zrt./1106 Bp. 
Jászberényi út 24,-36/ részére. A díjfizetésre szóló bizonylatokat 5 évi meg kell ırizni, és 
ellenırzés esetén felmutatni. 
 
(15) A kötelezı közszolgáltatás végzésével megbízott közszolgáltató köteles a jegyzınek 
írásba jelezni, ha tevékenység végzése során e rendelet szabályainak megsértését tapasztalja. 
 
(16) Lakóterületen folyékony szennyvízzel trágyázni szigorúan tilos. 

(17) Tilos az ingatlanon keletkezett, bármilyen folyékony szennyvizet /pl: mosóvizet/ 
közterületre, vagy a megépült szennyvízhálózat tisztítóaknájába átszivattyúzással, 
vagy egyéb módon kiengedni. 

 



 14

 

IV. Fejezet  

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 

18. § 

(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tőzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, 
hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hısugárzása kárt 
ne okozzon. 

(2) Az égetendı kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredető 
hulladékot (PVC, veszélyes hulladék). 

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelıberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a 
környezetére tőz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 

(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelıberendezést ırizetlenül hagyni nem szabad, s 
veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 

(5) A tüzelés, a tüzelıberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tőz terjedése megakadályozható, 
illetıleg a tőz eloltható. 

(6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülı lomtalanítási akció is 
igénybe vehetı. 

(7) A hatóságilag elrendelt általános tőzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 

 

19. § 

A községgazdálkodási körbe tartozó parkfenntartási feladat magában foglalja a község 
területén lévı parkok, játszóterek, sorfák, sövények gondozását. 

 

V. Fejezet  
A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenırzése 

20. § 

(1) Aki a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és 
tilalmakat megszegi - amennyiben súlyosabbnak minısülı cselekmény nem valósul meg 
- szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. 

(2) Szabálysértést követ el az, s vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki 

a) az általa használt, illetve tulajdonát képezı ingatlant nem mőveli meg, nem tartja 
rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, 

b) szemetet felhalmoz, 
c) a szemétgyőjtı edénybe mérgezı, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végzı 

dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjármővet veszélyeztetı anyagot helyez el, 
d) a szemétgyőjtıedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertıtlenítésérıl) 

nem gondoskodik, 
e) az ingatlan és az ingatlan elıtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság-
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mentesítésérıl) nem gondoskodik, 
f) az ingatlan elıtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a 

csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, 
g) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan elıtti járdán, illetve mellette nıtt gazt 

nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyesésérıl nem gondoskodik, 
h) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt 

bejelentés nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti, 
i) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve jármőközlekedést akadályozó módon 

rakja le. Havat útkeresztezıdésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, 
tömegközlekedéshez szolgáló jármő megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, 
felszerelési tárgyra, közérdekő létesítményre, illetve parkosított területre rakja, 

j) gépkocsit tiltott helyen és módon mos, 
k) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a 

csapadékvízlefolyó utcai aknába, illetıleg a csapadékelvezetı árokba vezet, önt, 
l) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve 

hozzájárulás nélkül igénybe vesz, 
m) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el, 
n) építményeket, kerítéseket, élıfát bármilyen felirattal megrongál, 
o) közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és 

berendezési tárgyakat nem tisztítja meg, 
p) a gondozott zöldterületre jármővel ráhajt vagy azon parkol, 
q) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy 

elhelyez, 
r) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, 

gépjármővet közterületen tárol, 
s) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem 

győjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik, 
t) a településen lévı tavakba, holtágakba élıvízfolyásokba, belvízelvezetı árokba 

tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék 
lerakásával beszennyezi, 

u) a rothadó bőzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítésérıl haladéktalanul 
nem gondoskodik, 

v) avar és kerti hulladékok nyílt téren történı égetését nem a rendeletben foglaltak szerint 
végzi 

z) aki a hulladékszigeteken kihelyezett edényeket megrongálja, vagy a hulladékot úgy 
helyezi el, hogy azzal a hulladékszigetet beszennyezi 

 
zs) aki lakóterületén a folyékony szennyvízzel trágyáz, vagy az ingatlanon 

keletkezett bármely folyékony  szennyvizet közterületre, vagy a megépül 
szennyvízhálózat tisztító aknájába átszivattyúzással kiengedi. 

     szabálysértést követ el. 
 
(3) Az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. számú rendelet szabályai 

szerint kell eljárni azzal szemben, aki: 
a) háztartási és egyéb szemetet nem a polgármesteri hivatal által kijelölt szeméttelepen 

helyez el, 

b) a közterületet beszennyezi, és az általa elıidézett szennyezést nem takarítja el, 

c) az általa alkalmi jelleggel igénybevett közterületen valamint annak környékén az 
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igénybevétel során keletkezett hulladékot nem győjti össze és elszállításáról nem 
gondoskodik. 

VI. Fejezet  
Záró rendelkezések 

21. § 

(1) Ez a rendelet 2000. július 1-én lépett hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik, a 
módosító rendelkezés a kihirdetés napján lép hatályba, és ezzel egyidejőleg hatályát veszti, a 
szemétszállítási díjra vonatkozó 7/2000 /VII 12/ önk. rendeletet módosító 12/2001 /I.1/, 
16/2003. /XII.25/ önk. rendelet 16 § /3/ bek. a./ pontja, a 13/2004./I.1/ , a 11/2005 /I.l/ 
önkormányzati rendeletek 
 
(2) A rendelet kihirdetésérıl az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyzı gondoskodik. 
 
 
          3., Egyebek 

 

a.) Szennyvízberuházással kapcsolatos koncessziós díj kifizetésének rendezése 

 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a szennyvízberuházás 
kivitelezıjével, az INNOTERV Ipari Fıvállalkozó Zrt. 2006. április 20. napján aláírt 
koncessziós szerzıdésében foglaltak, valamint a 2006. július 6-án kelt megállapodás, melyben 
a közcsatorna szolgáltatásának, mint koncessziós tevékenység átengedésének ellentételezésére 
megállapított koncessziós díj kifizetésérıl szól, a megállapodásban foglaltak szerint 
pénzforgalom nélkül jóváhagyja. A 2004. augusztus 18-án aláírt kölcsönszerzıdés a fenti 
megállapodás  aláírásával hatályát veszti. A testületnek döntést kell hoznia arra vonatkozóan, 
hogy a 3. negyedévi zárásnál ne szerepeljen, a hitel lezárásra kerüljön a költségvetésünkbıl. A 
csatorna koordinációs bizottsági ülésen elhangzott egy javaslat, miszerint hozzanak létre egy 
2/a. ütemet. A javaslatot a koordinációs bizottság is leszavazta.   
 
Maszel László képviselı megkérdezi, hogy az ÁFA kérdés hogy jelentkezik? Kérdésére 
válaszolva Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy pénzügyi veszteség nem 
keletkezik, ÁFA tartalom nélkül utalják a hitelt. Pályáztunk, de írásos papírt, nemleges 
dolgokat nem küldték vissza. További hitelt nem tart célszerőnek felvenni. Feltehetıleg 2007-
ben tudjuk folytatni a csatornaépítést.  Elmondja, hogy az INNOTERV Zrt. Legalább 10-15 
bejelentést megvár, és után jönnek bekötni. 
 
Maszel László képviselı elmondja, hogy felemelte az INNOTERV Zrt. az élıre kötési díjat, 
és a vezetékre kötést. Véleménye szerint szinte semmi munka nincs az élıre kötéssel, amit 
7.500,-Ft-ról 8.000,-Ft-ra emeltek, amit ı személy szerint leszavazott a koordinációs 
bizottsági ülésen. Irreálisnak tartja a 20%-os emelést, így a lakosságnak többet kell fizetnie. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy ez minden közmőnél így van, minél késıbb 
csatlakozik valaki, a díj úgy emelkedik.   Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés, 
javaslat nem érkezett. Kéri, hogy a javaslatról szavazással döntsön a testület. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:      
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  77/2006. (VII.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, a 
szennyvízberuházás kivitelezıjével, az INNOTERV Ipari 
Fıvállalkozó Zrt. /1106 Budapest, Jászberényi út 24-36./ 2006. 
április 20. napján aláírt koncessziós szerzıdésben foglaltak, 
valamint a 2006. július 6-án kelt megállapodás, melyben a 
közcsatorna szolgáltatásának, mint koncessziós tevékenység 
átengedésének ellentételezésére megállapított koncessziós díj 
kifizetésérıl szól, a megállapodásban foglaltak szerint – 
pénzforgalom nélkül – jóváhagyja. Kötelezettségét a 
megállapodás 5. pontja szerint teljesíti.  
A 2004. augusztus 18-án aláírt kölcsönszerzıdés a fenti 
megállapodás aláírásával hatályát veszti. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, döntést kell hozni arra vonatkozóan 
is, hogy hozzájárulnak a szennyvíz kibocsátók számának növelése érdekében ahhoz, hogy a 
községben megépült szennyvízhálózat gerinc vezeték mellett lakók a hálózatra 
rácsatlakozzanak. Nekünk is jó lenne, ha nıne a bekötések száma. Több lakossági bejelentés 
is érkezett a bőz miatt. A bőz azért van, mert a biofilter nem lép mőködésbe, ha viszont több 
fogyasztó kötne rá, elkerülhetı lenne a kellemetlen szag. A tisztítómőnél gond van a pangó 
vízzel. A körülötte lévı gazt levágták.  Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés, javaslat 
nem érkezett. Kéri, hogy a javaslatról szavazással döntsön a testület. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  

      
  78/2006. (VII.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
szennyvíz kibocsátók számának növelése érdekében hozzájárul 
ahhoz, hogy a községben megépült szennyvízhálózat gerinc 
vezeték mellett lakók a hálózatra rácsatlakozzanak.  

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 

b.) Gál Sándorné jegyzı leszázalékolásával kapcsolatos tájékoztatás  
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet, miszerint Gál Sándorné jegyzı 
bejelentette, hogy 100%-os rokkanttá nyilvánítása folyamatban van. Ennek következtében a 
munkaviszony megszüntetésével felmerülı költségeket törvényi kötelességünk kifizetni, ilyet, 
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mint felmentési idı, 40. éves jubileumi jutalom, szabadságmegváltás. Ezek miatt szükségessé 
válik a költségvetés módosítása, várhatóan 5.671.000,-Ft.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  
 

  79/2006. (VII.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 
 

1./ Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete Gál Sándorné jegyzı munkaviszonyának 
megszőnésével felmerülı 5.671.000,-Ft költséget az éves 
költségvetésében biztosítja. 
 
2./ A Képviselı-testület felhívja Kriskó Jánosné mb. jegyzı 
figyelmét, hogy a 2006. pénzügyi rendelet módosítását készítse 
elı és terjessze a Képviselı-testület elé. 
 
Határidı: 2006. szeptember 15. 
Felelıs: Kriskó Jánosné mb. jegyzı 

 
 
Kravecz Lászlóné polgármester javasolja a testületnek, hogy a választások lezajlásáig ne 
írjanak ki pályázatot a jegyzıi állásra. Az új képviselı-testületnek kellene megpályáztatnia az 
állást, így az új jegyzı 2007. január 1. napjától munkába állna. Megállapítja, hogy egyéb 
hozzászólás, kérdés, javaslat nem érkezett. Kéri, hogy a javaslatról szavazással döntsön a 
testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
Képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  
 
 

  80/2006. (VII.11.) sz. Kt.  h a t á r o z a t 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Gál Sándorné jegyzı munkaviszonyának megszőnése esetén  
nem kíván jegyzıi pályázatot kiírni. Az újonnan megválasztott 
Képviselı-testület végezze el a pályáztatást.  

 
Határidı: 2006. november 1.  
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 

 
 

 

E g y é b    t á j é k o z t a t á s o k: 

 
Maszel László képviselı megkérdezi, hogy az iskola befejezésének határideje, valamint a 
mőszaki átadás mikorra esedékes? A temetıben lévı ızekkel kapcsolatban lehetne e tenni 
valamit? Kérdésére válaszolva Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy a mőszaki 
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átadást július 31-tıl folyamatosan el lehet kezdeni. Az építkezés gyakorlatilag megfelelı 
ütemben halad. Aggodalomra semmi ok, az iskola kezdésre az építkezés befejezésre kerül. A 
hivatalos átadás szeptember 1-én lesz. Elemi érdekük, hogy az épület idıben befejezésre 
kerüljön, mivel magas a kötbér. Az új rész átadását már el lehetne kezdeni, a régi rész 
szétbombázása folyamatban van, de a munkálatok ott is gyors ütemben haladnak. A mőszaki 
ellenırök nagyon szigorúan felügyelik a beruházást. A ZÁÉV Zrt.-vel nincs gond, tolerálják a 
problémákat. Az ızekkel kapcsolatban annyit tehet, hogy a polgárırségnek szólni fog ez 
ügyben. 
 
Fekete Sándorné képviselı tájékoztatja a testületet, hogy a két nıegylet közös parlagfő 
győjtést szervezett. A Dózsa György utca 30. szám alatt lévı, Kovács Mihály által bérelt 
lakás üres. Ennek következtében az állaga romlik, mivel nem rendeltetésszerően használják. 
Jogszabályban utána kellene nézni, hogy ezen indokok alapján a bérleti szerzıdést fel lehet e 
mondani a bérlıvel.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplı kérdéseket 
megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve 
a jelenlétet, 16.45 órakor a nyilvános ülést bezárja.  
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Kravecz Lászlóné      Kriskó Jánosné 
  polgármester         mb.  jegyzı 

 
 
    
 


