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Szeretettel k6sz6nt6k minden jelenlevot a mai nyilvanos i.ilesi.inkon. Kiilon koszontom a V ertes Videke 
Kft reszero megjelent vendegeinket. Megallapitom, hogy az Ules hatarozatkepes, mert az 5 fos 
kepvisel6-testiiletb61 rnindenki jelen van. A meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat annyibanjavaslom 
m6dositani, hogy a 7. napirend, a folyekony hulladekszallitasra kiirt palyazat elozze meg a 3. 
napirendet, azaz a koztisztasagi rendelet feliilvizsgalatat, hiszen a folyekony hulladek szallitas 
szolgaltat6jat tartalmaznia kell a rendeleti.inknek. Aki ezzel egyetert kerem kezfelemelessel jelezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviselO-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,NEM" 
szavazat es ,tart6zkodas" neJkiil az alabbi napirendi pontot fogadta el: 

1. Hulladekszallitassal kapcsolatos eszrevetelek, problemak megvitatasa, tajekoztatas a j6v6beli 
tervekrol 
Eloterjeszto: polgarmester 
Meghfvott vendeg: A Vertes Videke Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft kepviseloje 

2. Tajekoztatas a ket i.iles kozott vegzett munkar61 
El6terjeszto: polgarmester 

3. Tajekoztatas a valasztas el6keszi.ileteir61, SzSzB tagok megvalasztasa 
Eloter;eszti); ir:'lVi!:O 

4. A Kozos Onkormanyzati Hivatal Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatanak feliilvizsgalata 
Eloterjeszto: jegyzo 

5. Folyekony hulladek szallitasra kiirt palyazat elbiralasa 
Eloterjeszto: polgarmester 

6. A telepi.ilesi hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasr61 es a kozteri.iletek tisztantartasar61 sz616 
13/2008.(XII.05.) rendelet feli.ilvizsgalata 
Eloterjeszto: jegyzo 

7. Az epitett es termeszeti komyezet helyi vedelmerol sz616 onkormanyzati rendelettervezet 
j6vahagyasa 
Eloterjeszto: jegyzo 

8. LEADER akci6csoport valtozassal kapcsolatos dontes 
Eloterjeszto: polgarmester 
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N a p i r e n d e k targyahisa: 

1. HulladekszaiiHa~>~>al ka!Jl:t>ululu~> ct>z.rcvClclck, vruulcmuk mcgviluh'isu, tajckoztatas a Jovobeli 
tervekrol 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Azert keriilt sor a V ertes Videke Hulladekgazdalkodasi Tarsulas munkatarsainak megbivasara, mert uj 
szolgaltat6nk van, szeretnem kemi, bogy nehany sz6ban mutassak be a e6get, mib61 alal'Ultak, milyen 
eszkozokkel rendelkeznek, merre tart a eeg, es a bulladekgazdalkodas j6vojer61 is szeretnenk egy par 
sz6t ballani. A szelektiv bulladekgy(ijtes jovobeni terveirol is kemenk egy rovid tajekoztatast. Ezt 
k6vet6en pedig lebetoseget adnank a megjelentek reszer61 a bulladekszallitassal kapesolatos problemak 
felvetesere. 

Fenyvesi M6nika a V ertes Videke Kft reszerol: 
Udvozlok minden jelenlevot, en vagyok a eeg operativ vezetoje, kolleganom Kelemen Laszl6ne pedig 
logisztikus. A eeg 2013-ban alakult, ez egy kivalassal t6rten6 beolvadas volt. Az ad6d6 kezdeti 
neMzsegeken igyeksziink urra lenni, es megfeleloen ellatni a telepiileseket. A j6v6r61 annyit szeretnek 
mondani, bogy a szelektiv gyiijtest szeretnenk bevezetni minden haztartasban, remeljuk, bogy ez meg is 
fog val6sulni. 

Kelemen Laszl6ne a V ertes Videke Kft reszerol: 
A geppark allomanyunkat az AVE Tatabanya Zrt-tol vettuk at, remeljuk, bogy a lakossag semmit nem 
vett eszre ebb61 a folyamatb61. Zomeben ugyanazokkal az aut6kkal es kollegakkal szallitunk, mint 
korabban az AVE. Gyakorlatilag z6kken6mentesen ment azert is, mert tavaly augusztus 1-tol ugyanaz a 
fizikai allomany keriilt at a V ertes Videke Kft allomanyaba. Ot darab aut6t megvasarolt a eegiink az 
AVE Tatabanya Kft-t61, ezen feliil pedig berlemeny formajaban rendelkeziink a gepkoesikkal. A j6v6 
eloirasai, a torveny szerint az a eel, hogy minel jobban leesokkenjen az a bulladek mennyisege, ami a 
lerak6ba keriil, ugyanis ezek utan nagyon magas illeteket kell fizetnunk, ami a tavalyi evben 3000,- Ftl 
tonna volt, az ebben az evben mar 6000,- Ft, es ez meg innen is emelkedni fog. Ezzel a Kormany 
nyomatekosan pr6balja rakenyszeriteni a lakossagot, es egyben a szolgaltat6kat is, bogy minel kevesebb 
bulladek keriiljon a lerak6ba. Vertesboglaron sziget formajaban tortenik a szelektiv gyiijtes, a torveny 
most mar abba az iranyba tereli a dolgot, bogy ez minel rendszeresebb formaba tortenjen meg. A j6v6 
ebbe az iranyba, a szelektiv gyiijtes iranyaba kell, bogy elmenjen. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Egyreszt tortent egy szolgaltat6 valtas, amit nem nagyon propagalt senki. Korabban az AVE idejeben 
kaptunk egy tajekoztat6t arr61, bogy ba a lakossagnak gondja van, akkor kit keresbet. Kerem 6noket, 
bogy a V ertes Videke Kft reszer61 is keszitsenek egy bason16 tajekoztat6t, es az mindenre terjedjen ki. 
Nagyon fontos, bogy tobb telefonszamot is jel6ljenek meg ezen a tajekoztat6n, es azt bogy milyen 
jellegu problemaval kibez fordulbatnak. Szeretnenk, ba felsorolnak reszletesen azt, bogy milyen jellegu 
bulladckot ncm lchct a k'Ukaba tcnni. Korabban nem tapasztaltam ad, hugy kiJulMtk. a k.ullegai a 
kukakb61 azt, ami nem odaval6. Tehat megis tortent valtozas, mert lehet, bogy most mas az elvaras a 
gyiijtok fele. Tobben serelmeztek, bogy koran van a reggel 6 6rai szemetszallitas1 ehhez kepest meg 
nem vittek el soba reggel 6-kor a szemetet. El6fordult, hogy azt az edenyt is kifuitettek, amelyen nines 
ervenyesit6 cimke. Ezen joggal haborodnak fel azok a lak6k, akik befizetik a szolgaltatas dijat, es 
felragasztjak a kukara az ervenyesit6 matrieat. De lebet, bogy masok is befizettek, esak a eimket nem 
tettek fel. Ez a j6v6ben ne irritaljon senkit. Mi a teend6 abban az esetben, ba edenyzet rongalas tortenik 
a kuka illites soran. Erre is szeretnek egy ugymenetet es telefonszamot kemi a tajekoztat6ra. Arra is 
keriink tajekoztatast, bogy az edenyek alkatresz p6tlasara van-e lebetoseg. Az AVE Tatabanya Zrt-nel 
kor~hhan volt ilyen lehetos~e. Oriiliink, hoey f.gys~gf.s ~s nngynn tf.ts7.f.tns f.rlf:nyP.ink v:=mnr1k, I:':ZP..Io:-t 
szeretnenk is megtartani. 

Kelemen Lasz16ne a V ertes Videke Kft reszerol: 
Az egyseges edenyek beszerzesere 2002-ben palyazott az Onkormanyzat. Ezek most 10-12 eves 
f.rl~nyr.k . Hn n ey~rtnt mr.gkf:rrlf.7.7.iik, nkkm S7.nkmni nyilntkmnt~h;m n7t mnnrljR, hnmr I:':ZI:'rnP.k n:Z 
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edenyeknek az optimalis elettartama 4-5 ev, hiszen telen a fagyban, nyaron pedig a t(\zo napon tartjuk 
okct, cs a mllanyag nem bir ki tobbet. 
Az epitesi tormeleket a mi utasitasunkra veszik ki a kollegak az edenyzethOl, mert hi! fd~m~lik ::t?: 

edenyt akkor a nagy sulya miatt, az el fog torni. Mindez a szolgaltatas erdekeben tortenik. A 
kukatoresekben egy bizonyos mertekig tudunk a rendelkezesukre allni, hegeszteni tudunk, ezzel 
pr6balunk segiteni. 
A 2014-es ervenyesito cirnkek postazasa folyamatban van. A tajekoztatast termeszetesen elkeszitjuk es 
eljuttatjuk az onkormanyzat reszere, de a szarnlak hatoldalan is talalhatnak elerhetosegeket a lak6k. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
A szolgaltatasi dij befizeteseket milyen aranyban teljesitik a vertesboglari lak6k? 

Kelemen Laszl6ne a V ertes Videke Kft reszerol: 
Ezt most konkretan nem tudom megmondani, de utananezek, es eljuttatom az informaci6t. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Elkepzelheto-e, bogy a jovoben merni fogjak az egy haztartasb61 kikerulo hulladek mennyiseget? 

Kelemen Laszl6ne a V ertes Videke Kft reszerol: 
Ez sajnos meg sehol nem lehetseges. KUlfOldon mar van olyan m1to, ilhnl s7:~mft0gf.p van a kocsiban, es 
az edenyzeten levo vonalk6d azonositasaval merni tudjak a hulladek mennyiseget. Nalunk a szakma ezt 
nem eroltetni, ennek van elonye es hatranya is. Sajnos most nem fer bele a kozszolgaltatas budzsejebe, 
hogy ezzel a technikaval szerelj ek fel az aut6kat. 

Bauer Janosne a Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat Elnoke: 
A tajekoztat6ban kaphatunk arra vonatkoz6an is informaci6t, hogy hany literes kukaba, hany kil6 
szemetet tudunk kihelyezni? 

Kelemen Laszl6ne a V ertes Videke Kft reszerol: 
Erre nincsenek konkret meghatarozasok. Egy 120 literes edenybe kb 40-50 kg hulladek helyezheto el. 

Sarosi Ferenc kepviselo: 
Soknak talalom a 40-50 kil6t, abban mar ko is van. Az altalanos haztartasi hulladek nem lehet tobb 20-
25 kil6nal. 2015. januar 1-tol kotelezo lesz a haztartasokban is a szelektiv hulladekgyi.ijtes. Gondolom, 
ezzel iu6be11 elkezu foglalkozni a szolgaltal6. 

Kelemen Laszl6ne a Vertes Videke Kft reszerol: 
A Duna-V ertes Hulladekgazdalkodasi Tarsulas annak idejen azert jott letre, hogy a telepule~sek minden 
hulladekkal kapcsolatos gondjat megoldja. Ma mar a szelektiv gyiijtese a jovo, es minden eronkkel azon 
vagyunk, hogy ez meg is val6suljon. 

J6kai Erika alpolgarmester: 
Lehetne kerni, hogy a szelektiv szigetet ne reggel uritsek, mert az nagyon zajos, zavarja a pihenni 
v£gy0bl. 

Kelemen Laszl6ne a V ertes Videke Kft reszerol: 
A lakossagi hulladekszalHtas reggel 6 6rakor kezdodik, sajnos nem tudjuk figyelembe venni az ejszaka 
dolgoz6 lak6kat. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Nagyon koszonom, hogy eljottek, es taJekoztatatast kaptunk a szolgaltatasr6l. Remelem, hogy a 
tovabbiakban is nagyon j6 viszonyban tudunk majd egyi.itt dolgozni. A lakossagi tajekoztat6val 
kapcsolatban j avaslom, hozzunk hatarozatot. Aki ezzel egyetert, kerem kezfelemelessel j elezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tartozkodas'~ uetkU.I a kovdkc:t.u hataru:t.alul huzza: 
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Vertesboghir Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testtiletenek 
16/2014.(1I.27.) hahirozata 

h u lladeksza llitassal kapcsolatos tajekoztatiiriil 

V ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a V ertes Videke Kft tajekoztat6jat 
megismerte. Felkeri a szolgaltat6t, hogy keszitsen reszletes tajekoztat6t sz6r6lap formajaban a lakossag 
reszere, amely tartalmazza az elerhetosegeket, a kirakhat6, illetve nem elszallithat6 szemetfajta 
felsorolasat. Keri tovabba, hogy vizsgaljak meg a szemetszallit6 edenyek alkatresz p6tlasanak 
lehetoseget. 

Hatarido: 2014. mareius 15 
Felelos: polgarmester 

A Vertes Videke Kft munkatarsai I 6:45-kor tavoztak az iilesrol. 

2. Tajekoztatas a ket iiles kozott vegzett munkar61 
Az frasos tajekoztat6 ajegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Szt~nyi Tstv!ln polg::lrmP.StP.r: 
Az irasos tajekoztat6ban kitertem arra, hogy az 6vodaban sajnos Ietszamgondok vannak. Ha a 
gyermekletszam 30 fO ala fog esokkeni, akkor sajnos ossze kell vonni a esoportokat. Az iskolaban 
ugyanez a helyzet. Ha nem lesznek meg a minimum osztalyletszamok, akkor nem lesz felso tagozat. 
Van ket kiad6 lakasunk, nagy felelosseg, ha idehozunk sokgyermekes csaladokat, nem tudjuk, hogy be 
tudnak-e illeszkedni a kozossegbe. A telek temaban is gondolkodhatunk tovabb. Ingyen telkeket is 
lehetne kinalni. Sajnos orszagos szinten nines sziiletes, valamit az allarnnak ki kell talalni, hogy a 
fiatalokat 6szt6n6zzek. Ez igy nem maradhat. 

Terjekne Hadlacki Csilla iskola igazgat6: 
Az biztos, hogy ha a letszamunk igy marad, akkor nem tudunk 8 osztallyal kezdeni szeptemberben. A 6. 
osztalyb61 2 gyermek felvetelizett 6 osztalyos girnnaziumba, egy gyermek pedig kiilfoldre ment. Ez 
miatt sajnos nem tudunk indulni. Pedag6gus hiany is van az iskolaban, sajnos nines nemet 
nyelvtanarunk. Bajar6llenne egy jelentkezo, de nem tudunk lakast biztositani szamara. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Egy evfolyamba nagyon nehez lesz harom gyermeket talalni. Meghirdetjuk a lakasokat, es 
meghatarozzuk, hogy hany eves gyereket varunk. A lakast ingyen biztositjuk, esak a rezsit kell 
fizetniuk. V elemenyem szerint a esaladsegito szolgalatokat kell megkeresni, ok ismerik legjobban a 
helyi lehetosegeket. Az 6vodaban azokat a gyermekeket, vagyis a sziileiket kell megkeresni, akik itt 
laknak a faluban, de nem a helyi intezmenyekbe jamak. Szemelyesen kell mindenkit becsalni az 
6vodaba, Olyan programot esinalni, ami vonzza a gyerekek, ne is akarjon majrl hazamenni . 

Sarosi Ferenc kepviselo: 
Eu az egeszel 111ask.evv t:siuallaw vulua. Ha ezl lulljuk., ak.k.ur mar januurbun kellett voltla scgitscgct 
kerni. Valsagstabot hivattam volna ossze, a vedonovel, a jegyzovel. Listat kellett volna osszeirni azokr61 
a gyerekekrol, akik sz6ba keriilhetnek, akikrol az emberek tudnak es itt elnek a faluban. Az utcakat fel 
kellett volna osztani, es szemelyesen felkeresni mindenkit. Most mar mareius van, nem biztos, hogy 
eleg ez az ido a feladatra. V elemenyem szerint a szemelyes megkereses utan kell a hivatalos utat 
valasztani. Nem tehetjuk meg, hogy nyugodtan iiljiink, es ne tegyiink meg mindent a faluert. Ha nines 
iskola, akkor bezarhatjuk a falu ket veget, akkor vege mindennek. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Ezeket a szemelyes megkereseseket nagyon finoman es 6vatosan kell kezelni. Ezek nagyon kenyes 
dolgok. 
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Sarosi Ferenc kepviselO: 
Mas lemaban kerdezem a polgarmester urat, hogy a kozfoglalkoztatassal kapesolatban a fcrfi 
munkaeronek milyen m1mblehetos~p;ei wmn"lk, i'lz~rt k~rrlP-zem, mert sokszor lattam ot a sarkon 
aesorogni. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Az orvosi rendelo ajt6 festese a feladata, fahasogatas es levelhordas. A fUnyir6 esapatot is lassan ossze 
kell allitani, ugy gondoltam, hogy oket esak a szezonban foglalkoztatom. 
Amennyiben nines mas eszrevetel, a ket Ules kozti tajekoztat6mat szavazasra boesatom. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
17 /2014.(ll.27.) hatarozata 

a ket tiles kozott vegzett munka elfogadasar61 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a polgarmester ket Ules kozott vegzett 
munkajar61 sz616 tajekoztat6t megismerte, azt elfogadja. 
Fdkhi az 6voda vezetojet, hogy tegyen meg mindent annak erdekeben, hogy minden verteEJbogl:iri 
6vodaskoru gyermek a helyi 6vodaba iratkozzon be. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: polgarmester 

3. Tajekoztatas a valasztas elokesziileteirol, SzSzB tagok megvalasztasa 

T6th Janosne cimzetes fOjegyzo: 
Fontosnak tartom, hogy a Kepviselo-testiilet is kapjon tajekoztatast a Helyi Valasztasi Iroda munkajar61, 
a valasztasi feladatokr61. Ez evben harom valaszas lesz, aprilis 6-an az orszaggy(ilesi, majus 25-en az 
Europa Parlamenti es osszel pedig az onkormanyzati valasztas. 
Az egy szavaz6korrel rendelkezo telepiilesen a szavazatszarnlal6 bizottsag feladatait a helyi valasztasi 
bizottsag latja el, a nemzetisegi valasztas esetere kell szavazatszarnlai6 bizottsagot valasztani, melyet a 
mai napon kell a testu1etnek megvalasztam, az eloterJesztes alapJan. 
A Helyi Valasztasi Irodak mukodese az onkormanyzati hivatalokhoz igazodik, egy HVI latja el 
Csakvar, V ertesboglar es Bodmer telepiileseken a valasztas elokeszitesevel, lebonyolitasaval 
kapesolatos szervezesi feladatokat. Feladata tovabba tobbek kozott a valasztasi informaei6s szolgalat 
mukodtetese, a szavazatszarnlai6 bizottsagok mukodesenek es a szavazas lebonyolitasamak targyi 
teehnikai, szemelyi felteteleinek biztositasa, a valasztasban resztvevok felkeszitese. 
Az orszaggy(iles aprilistol 199 fOs lesz, ennek megfelelOen MA1'1knlti1k A?. orszaggyiilesi egyeni 
valaszt6keriiletek is. A parlamentbe keriilo kepviselok egyeni jeloltkent, illetve orszagos listar61 
kaphatnak mandatumot. Fejer megyeben a het valaszt6keriiletb016t lett, mi tovabbra is a 03. sz. egyeni 
or~zaggy(lle~i vlllu~ztokerillethez tnnozunk, n killMbseg nz, hogy cti:hek kozpontja nem M6r, hanem 
Bieske. Fontos valtozas, hogy ajanlani nem a korabban megszokott un. kopogtat6 eedula atadasaval 
lehet, hanem egy ajan16iv alairasaval, mar nines korlatozva az, hogy egy valaszt6polgar hany jeloltnek 
irja ala az ajanl6ivet. 
Valasztaskor minden valaszt6polgar ket szavazatot adhat le, egyeni jeloltre, illetve az orszagos listara. 
Ha kerte nemzetisegi listaba val6 felvetelet, akkor a partlista helyet a nemzetisegi listara szavazhat. 
Arpilis 6-an egyfordul6s lesz a valasztas, nem lesz ervenyessegi es eredmenyessegi kiiszob, att61 
fuggetlen az eredmeny, hogy hany to megy e1 szavazni. Az keriil be a parlamentbe, aki a legtobb 
szavazatot kapja. A valasztas napjan nem lesz kampanyesend, mint korabban, esupan a szavaz6kor 150 
meteres korzeteben lesz tilos kampanyolni. Valtozas a korabbihoz kepest, hogy atjelentkezessel is lehet 
szavazni. Ha a valaszt6polgar arpilis 6-an nem tart6zkodik a lak6helyen, akkor lehetosege van arra, 
hogy szavaz6lapjat atkerje arra a telepiilesre, ahol aznap tart6zkodik. 
A nemzetisegi nevj egyzekhe vet eli kerelem nyomtatv{myon kerheti meg a valaszt6polgar a mozg6umat, 
valamint az adatainak letiltasat. Ez ut6bbi azt jelenti, hogy az adatait kampany eeljara nem 
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hasznalhatjak. Ezeknek a kerelmeknek az elfogadasar61 minden valaszt6polgar hatarozat formajaban 
leap ertesitest. 
ATTa kf:rP.m a tisztP-lt kf:pvisP-lnkP-t , hogy ha a vMaszt6polg8roknak, vagy barbnek problemaja, kerdese 
van a valasztasokkal kapcsolatban, forduljanak hozzam bizalommal. Naponta hetfOtol-pentebg 8-16 
6raig. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Az eloterjesztesben szereplo szavazatszamlal6 bizottsag tagjait es p6ttagjainak szemelyet, szavazasra 
bocsatom. Aki ezzel egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet S(ot) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 
18/2014.(ll.27.) hatarozata 

szavazatszamlal6 bizottsagi tagok megvatasztasar61 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a valasztasi eljarasr61 sz616 2013. evi 
XXXVI. tv. 24. § (1) bekezdese alapjan a nemzetisegi onkormimyzati vala1:ztawn a nernzetioegi 
szavaz6k6rben szolgalatot teljesito szavazatszamlal6 bizottsag tagjait es p6ttagjait az alabbiak szerint 
valasztja meg: 

01. sz. Szavaz6k6r Miivelodesi haz 8085 V ertesboglar Alkotmany u. 7. 

P6ttag: 

Mohl Gyorgyne 
Keilbach Peteme 
Fabianne Nagl Brigitta 

Pappne Turany Margit 
Nagl Erika 

Hatarido: azonnal 
Felelos: jegyzo 

V ertesboglar Petofi u. 11 . 
V ertesboglar Rak6czi u. 2/ A 
V ertesboglar D6zsa u. 9/ A 

V ertesboglar Petofi u. 38/2. 
Vertesboglar, Petofi u. 38/5. 

4. A Kozos Onkormanyzati Hivatal Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatanak feliilvizsgalata 
A tervezet a jegyzokonyv mellekletet kepezi. 

T6th Janosne cimzetes fojegyzo: 
A hivatali SzMSz feliilvizse~lat~ra azf:rt vnlt sziiksf:e, mP.rt az P-lismP-rt 1P:tsz8munk nove.kedesevel a 
hivatali struktura valtozott, letrejott az Onkormanyzati es Tarsulasi Iroda. Az irodak feladatait 
irodankent, es nem ugyintezokre bontva szerepeltettiik a tervezetben. Erre a valtoztatasra azert kerult 
sor, m.ert igy bels5 m.unkak5r ~tcsoportoSitasa csctcn ncm kcll a szabalyzatot modositanunk. Az Allan11 
Szamvevoszek vizsgalata soran a hivatal belso kontrollrendszerere is btertiink. A vagyonnyilatkozat 
teteli kotelezettseget kiilon jogszabaly irja elo. A torveny meghatarozza, hogy mely ugyintezoknek es 
mikor kell vagyonnyilatkozatot tenniuk. 
Tegnap a bodmeri kepviselo-testiileti iilesen, olyan m6dositasi javaslat hangzott el, - melyet el is 
fogadott a testiilet -, hogy a tervezetben, a penziigyi feladatok reszletezesenel egy soron szerepeltessuk a 
onkormanyzatok es intezmenyei valamint a tarsulas penziigyi es gazdalkodasi feladatait. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Ezt a m6dositast en is javaslom a Kepviselo-testuletnek. Amennyiben nines eszrevetel, az elhangzott 
kiegeszitessel a Kozos Onkormanyzati Hivatal Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatat elfogadasra 
javaslom. 
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A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat t:s ,taduzkutlas" ut:lkii.I a kuvdkezu hataruzatul huzza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilctcnck 
19/2014.(11.27.) hatarozata 

A Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatanak elfogadasarol 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivata 1 
Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatat megismerte, azt a kovetkezok szerint elfogadja. 

A CSAKV ARI KOZOS ONKORMANYZATI HIV AT AL 
SZERVEZETI ES MUKODESI SZABALYZATA 

Magyarorszag helyi 6nkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny rendelkezesei alapjan 
Csakvar, Bodmer es V ertesboglar telepiilesek Kepviselo-testiiletei Megallapodast fogadtak el arra 
vonatkoz6an, hogy 2013. januar 1-jetolletrehozzak a Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatalt. 
Figyelembe veve az allamhaztartasr61 sz616 torveny vegrehajtasar61 sz616 368/2011. (XII. 31.) Kormany 
rendeletet, valarnint , a koltsegvetesi szervek belso kontrollrendszererol es belso ellenorzeserol" sz616 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet eloirasait a Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal Szervezeti es 
MOkodesi Szabalyzatat a kovetkezok szerint hatarozom meg: 

I. Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal 
Azonosit6 adatai: 
Torzskonyvi azonosit6 szama: 361514 
Alapit6 okiratanak kelte: 2012. december 6. 

szama: 07/361514/6/2010. 
Alapitas idopontja: 1990. szeptember 30. 
Az ellatand6 es a szakfeladat rend szerint besorolt alaptevekenysegeket a rnindenkori hatalyos alapit6 
okirat tartalmazza. 

1. Megnevezese: 
Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal (tovabbiakban: Hivatal) 
Szekhely: 8083 Csakvar Szabadsag ter 9. 

2. Miikodesi teriilete: 
Bodmer Kozseg, Csakvar V aros es V ertesboglar Kozseg kozigazgatasi teriilete . 

.:$. A Hivatalban dolgozok munkaideje: heh 40 6ra 
Koztisztviselok munkarendje: 

Hetfo 7,30- 16,00 6raig 
Kedd 7,30-16,00 6raig 
Szerda 7,30- 16,00 6raig 

C:siitortok 
Pentek 

8,00- 17,30 6raig 
7,10- 1 fi,OO c'm~ie 
7,30- 13,00 6raig 
7,30- 12,00 6raig 

A munkaidM bcltil napi 30 perc mu11kak6Zi sZiinctct kcll tartani. 
Kozszolgalati torveny hatalya ala nem tartoz6 munkavallal6k munkaideje: heti 40 6ra 
munkarendje: munkakori leiras szerint 

4. Ugyfelfogadasi rendje: 
Bodmeron: Kedd: 8,00- 12,00 6raig 
Vertesboglaron: Kedd: 13,30- 17,30 6raig 
Csakvaron: Hetfo 8,00-12,00 6raig 

Szerda 8,00-17,30 6raig 
Csutortok 8, 00-12, oo 6raig 
Kedden es penteken ugyfelfogadas nines. 
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5. Gazdalkodasi besorolasa: onall6an mukodo es gazdalkod6 koltsegvetesi szerv 

fi A Hivr1tr11 R()(lm~r Knzs~p; Onknrm:lnyzrJtrJ , \:s:lkv:lr V:lrns Onkormanyz<1t<1 , Vht~sboglar 
Kozseg Onkorm{myzata es a v ertesboglari Nemet Nemzetisegi Onkormtmyzat 
(tovabbiakban: Onkormanyzat) kepviselo-testiiletei, bizottsagaik es tisztsegviseloik, 
valamint a Csakvari Onkom1anyzati Tarsulas Tarsulasi Tanacsa, bizottsaga feladat- es 
hataskorebe tartoz6, az onkormanyzatok es intezmenyeik mukodesevel es az 
allamigazgatasi iigyek dontesre val6 elokeszitesevel, es vegrehajtasaval kapcsolatos 
feladatokat lat el. 

II. A Hivatal szervezeti tagozodasa, feladataik: 

1. A Hivatal belso szervezeti feJepitese 

Igazgatasi iroda 

8f0 

2. Ajegyzo 

Jegyzo 

Onkormanyzati es 
tarsulasi iroda 

G f& 

Gazdalkodasi iroda 

7f0 

A jegyzo felett a munkaltat6i jogokat a harom telepiiles polgarmestere egyiittesen gyakorolja. 
A Hivatalt a jegyzo vezeti es kepviseli. Akadalyoztatasa eseten helyettesiteset az igazgatasi iroda 
vezetoje latja el. 
Ajegyzo ellatja ajogszabalyokban, es az SZMSZ-ben meghatarozott feladatait. 
Biztositja az 6nkormanyzatok es a Hivatal torvenyes mukodeset. Felelos a Hivatal munkajaert es a 
dolgoz6k munkakori leirasaert. A polgarmester es a jegyzo minden het hetfoi napjan vezetoi 
ertekezletet tart az irodavezetok es az intezmenyvezetok bevonasaval. A jegyzo havonta, illetve az 
irodavezetok reszere sziikseg szerint ertekezletet tart. Az irodavezetok sziikseg szerint ertekezletet 
tartanak a vezetesiik alatt a116 iroda dolgoz6i reszere. 
Munkaltat6 jogkor gyakorlasa koreben a k6ztisztvisel6k kinevezesehez, felmentesehez, 
jutalmazasahoz elozetesen bekeri a polgarmesterek egyeterteset. 

3. Az irodak 
Az irodakjogi szemelyiseggel nem rendelkeznek, a Hivatal szervezeti egyseget kepezik. 
Az irodavezeto vezeti a jegyzo utasitasa szerint - a jogszabalyoknak megfeleloen - az iroda 
munkajat. Ellatja a kiadmanyozasi rendben szabalyozott jogkoret. Felelos az iroda munkajaert. 

4. Az irodak feladatai (mindharom telepiiles es kepviselo-testiilet vonatkozasaban) 

Igazgatasi iroda 
Igazgatasi feladatok 

• az iroda feladataihoz kapcsol6d6 kepviselo-testiileti eloterjesztesek, rendelet- tervezetek 
elkeszitese 

• birtokvedelem 
• anyakonyvezes (sziiletes, hazassag, halaleset), anyakonyvi kivonat 
" allampolgaroagi iigyolc, 
• hat6sagi bizonyitvany 
• katasztr6favedelmi feladatok 
• valaszt<isi nevjegyzekekkel kapcsolatos feladatok 
• k6zremuk6des a valasztasok lebonyolitasaban 
• onkormanyzah scgcly 
• szocialis otthoni beutalasok 

8 



) 

• meltanyossagi k6zgy6gyellatas 
• aktiv koruak elliitasa 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

o rendszeres szocialis segely 
o foglalkoztatast hclycttcsito tamogatas 
o kozfoglalkoztatassal kapcsolatos hat6sagi iigyek 

lakasfenntartasi tamogatas, vedendo fogyaszt6k iigyeinek intezese 
Helyi eselyegyenlosegi programma! kapcsolatos feladatok 
foldmuvelesiigyi igazgatas 
allat- es noveny-egeszsegiigyi igazgatas 
vadkariigyek 
kereskedelrni igazgatas 
komyezetvedelem 
hulladekgazdalkodasi iigyek 
hagyateki iigyek 
koztemetes 
postakonyv vezetese 
ugyfeliranyftas 
bodmeri iigyfelfogadas 
Rm:;;:=t H1me;:=trir.:=t t:=tnnlni ns'lfnnclfjmncls?.P-r, A r:=tny .TRnns tehets~ggondoz6 program 
nyari gyermeketkeztetes 
rendszeres gyermekvedelmi kedvezmeny 
telepiilesfejlesztesi feladatok 
telepiilesrendezesi tervek elokeszitesevel 6sszefugg6 feladatok 
onkormanyzati ingatlanok fejlesztesenek elokeszitese 
kozmu beruhazasok 
k6zmuhal6zatra val6 csatlakozas engedelyezese 
utiigyi igazgatasi feladatok 
epitesi pont 
kozteriilet-hasznalati engedelyezesi eljarasok 
kozteriilet rendjenek ellenorzese 
epitesi szakhat6sagi iigyek 
epites-feliigyeleti ellenorzesek lefolytatasaban k6zremiik6des 
szakmai ki:iLlc;Wukuues valyaLalukLaH 
kozteriiletek nev megallapitasaval kapcsolatos iigyintezes 
a csakvari Telepiilesfejlesztesi Bizottsag munkajanak tamogatasa k6zremuk6des a valasztasok 
lebonyolitasaban 
vertesboglari iigyfelfogadas, polgarmesterhez kapcsol6d6 postai feladatok 

Ad6iigyi feladatok 
• az ad6iigyi rendeletalkotas elokeszitese, a rendeletek vegrehatasa 
• ad6- es ertekbizonyitvany kiallitasa (kiilonjogszabaly alapjan) 
• lakossagi igazolasok kiadasa 
• bejelentesek, kerelmek, megkeresesek intezese, megkeresesre komyezettanulmany keszitese 
• a lakossag es a gazdalkod6k ad6iigyi tajekoztatasa 
• helyi ad6kivetes es -kozles feladatai 
• az ad6k6telezettseg megallapitasa erdekeben adatgyiijtes, tajekoztatas keres, helyszini szemle 

tartasa 
~ ad6p6tlekolafJ; ad6tartozafJ memeldefJi, elengedefJi kerelem ol6lc6ozit6oo 
• ad6behajtasi eljaras 
• allarnigazgatasi eljarasi illetek nyilvantartasa es beszedese 
• kozigazgatasi birsag behajtasa 
• ad6nyilvantartas, ad6beszedes, ad6behajtas informaci6-szolgaltatasa 
• idegeii Mtra!Ckok adok modjara tortcno bchaJtasa 
• gepjarmii ad6 valtozasok havi feldolgozasa, 
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• gepjarmu ad6kivetes es ad6hat6sagi feladatok 
• talajtcrhclcsi dfjjal kapcsolatos fcladatok 

6nkonminyzati es tarsulasi iroda 
6nkormanyzati es titkarsagi feladatok 

• a Tarsulasi Tanacs, a kepviselo-testiiletek es a bizottsagok zavartalan mukodesehez sziikseges 
szemelyi, es targyi feltetelek biztositasa 

• meghiv6k elkeszitese, bizottsagi, testiileti eloterjesztesek keszitese, osszegyujtese, kikiildese 
• szabalyzatok keszitese, nyilvantartasa 
• testiileti es bizottsagi iilesekjegyzokonyveinek vezetese 
• rendeletek, hatarozatok kozlese az erintettekkel, a rendeletek, hatarozatok taranak vezetese 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

iktatas, irattarozas, selejtezes 
hirdetmenyek kifiiggesztese 
titkarsagi feladatok 
a Csakvari Onkormanyzati Tarsulas szervezesi es ugyviteli tamogatasa 
a polgarmesterek es a jegyzo hivatali mukodesenek ugyviteli feladatai 
postabontas, ugyiratok szignalasa 
palyazatiras, palyazatfigyeles 
LRADRR bpc,solilttartiis 
szerzodesek keszitese, nyilvantartasa (intezmenyekre is) 
kommunikaci6 (sajt6, tv musor, honlap) 
rnindharom kozseg honlapjainak kezelese 
k6zremuk6des a valasztasok lebonyolitasaban 
a csakvari Human ErOforras Bizottsag munkajanak tamogatasa 
informatikai, rendszergazdai feladatok 
sportszervezesi feladatok 

Szemelyiigyi feladatok 
• a Hivatal koztisztviseloinek es munkavallal6inak, es az 6nkormanyzatok munkavallal6inak 

szemely- es munkaugyi nyilvantartasa es ugyintezese 
• a kozfoglalkoztatassal kapcsolatos munkaugyi feladatok 
• berszarnfejtesi feladatok 
.- 6nkorm{myzati kt~pviselok tiszteletdij3i 
• a kepviselok es koztisztviselok vagyonnyilatkozat-teteli nyilvantartasa es ugyintezese 
• a kepviselok es koztisztviselok szemelyi j6vedelemad6javal kapcsolatos nyilatkoztatas, 

ad6igazolasok kiadasa 
• munkaido es szabadsag nyilvantartas 
• munkaszerzodesek, kinevezesek, munkakori leirasok nyilvantartasa 
• cafeteria rendszer miikodtetese 
• koltsegteritesek 
• a koztisztviselok teljesitmenyertekelesenek (TER) szakrnai iranyitasa es ellenorzese 

Gazdakodasi Iroda 
Penziigyi feladatok 

• penziigyi targyli kepviselo-testiileti eloteijesztesek elokeszitese 
• koltsegveteshez kapcsol6d6 6nkormanyzati feladatok 
• eves koltsegvetesi tervek elokeszitese 
• f~lev~R, Mmmn~gy~o ~V~R, ev~R p6nziieyi h~R7:~mo1ok ~loki:s?:ftf.sr: 
• penziigyi targyli szabalyzatok elkeszitese, valtozasok atvezetese 
• vagyongazdalkodas, ingatlan-nyilvantartas, beszerzesek lebonyolitasa 
• vagyonkataszter, eves statisztikaijelentes keszitese 
• Kozzeteteli Szabalyzatban megfogalmazott feladatok ellatasa 
• 1\7: Onktll'mnny7:llt•·;k ,~ .. ~ inh!,7: 11h1.ny.·.i, vtil !l mintll C.~fil,-v/il'i Onkuuu!tuyMli Tt1u,ulc1:!> 1-'6w.l.igyi 

gazdalkodasi feladatai 
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• Corso penzugyi rendszerben ad6k kontirozasa 
• nmmativ Ullarni tamogatasok igenylese, elszamolasa 
• kozcelu foglalkoztatassal kapcsolatos igenylesek 
• fOkuuyvi kuuyvelesek 
• kotelezettsegvallalasok nyilvantartasa 
• banki utalasok, bankszamlak kezelese 
• penztari kifizetesek, hazipenztarak kezelese 
• penztarellenorzesi feladatok 
• szigoru szamadasu nyomtatvanyok nyilvantartasa 
• E-adat kezelese a penziigy vonatkozasaban, adattovabbitasok 
• analitikus nyilvantartasok vezetese, targyi eszkozok analitikus nyilvantartasa 
• szamlazasok 
• valasztasok penziigyi feladatai 
• kozremiikodes a valasztasok lebonyolitasaban 
• KSH statisztikak keszitese 
• a csakvari Penziigyi es Jogi Bizottsag munkajanak tamogatasa 

Telepiiles-uzemeltetesi feladatok 
• k07mllnk~sok foglalkoztatas{mak szervezese 
• kozteruletek feliigyelete 
• karbantart6i feladatok felugyelete 
• epiiletgondnoki feladatok intezmenyeknel (karbantartas felugyelete, rezsinyilvantartas, 

arajanlatkeresek, lakasigenylok nyilvantartasa, kozremiikodes leltarozasban stb.) 
• takaritas szervezese minden intezmenynel (beosztas) 
• intezmenyi portas, informatikus, kezbesito feladatainak szervezese 
• anyagbeszerzes (nyomtatvany, tisztit6szer stb.) 
• onkormanyzati ingatlanok kezelese, lakasugyek 
• felujitasok, beruhazasok lebonyolitasa 

III. A munk:iltat6i jogok gyakorl:isa, munkakori leir:isok, kepzettsegi p6tlek, belso ellenorzes 

L Mnnk:lltMo jogok gy}lkorlasa· A Hiv::Jt::Jl vF:?F:tAjt\ ::1 jAgyzo fP.lett Csakvar, Vertesbogh1r, Bodmer 
telepiilesek polgarmesterei gyakoroljak a kinevezesi, munkaltat6 jogokat. 
A jegyzo gyakorolja a Hivatal valamennyi koztisztviseloje es munkavallal6ja felett a munkaltat6i 
jogokat. 
A munkaltat6i jogok gyakorlasara vonatkoz6 reszletes szabalyokat a vonatkoz6 hatalyos jogszabalyok 
tartalmazzak. 

2. Munkakori leir:isok: A Hivatalban foglalkoztatottak szervezetben elfoglalt munkakorenek megfelelo 
feladatait a munkak6ri leinisok nevre sn11oan tartalmfl7.7.~k. A munknknri lF:frAst n szF:rvf':?F:ti Agyw~p;, R 

munkakor vagy a feladat valtozasa eseten 30 napon beliil m6dositani kell. 
A helyettesites rendjet a mindenkori munkakori leirasok tartalmazzak. 

3. Kepzettsegi p6tlek: A kozszolgalati tisztviselokrol sz616 2011. evi CXCIX. torveny felhatalmazasa 
alapjan kiadott, a kozszolgalati tisztviselok reszere adhat6 juttatasokr61 es egyes illetmenyp6tlekokr61 
sz616 249/2012. (VIII. 31.) Kormanyrendelet 2. §-aban meghatarozott kepzettsegi p6tlekrajogosultak az 
allamhaztartaoi ozakon vegzett merloglc6poo lconyvoloi v6gzotto6ggol rcndclkc~o k6zti3~tvi~d0k, hll cz:t 
a kepesitest munkakori leirasaban foglaltan hasznositjak. A kepzettsegi p6tlek merteke az illetmenyalap 
40 %-a. 
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4. A Hivatal belso kontrollrendszere es belso ellenorzese: 
A jegyzo koleles kialakflani , a kOllsegvelesi szervek belso konlrollrendszerer61 es bels6 ellenorzeserol" 
sz616 370/2011. (XTT. 31.) Korm. rendelet alapjan a helso kontroll renclsze:rt , ame:ly tartalmaz-1.a 
rnindazon elveket, eljarasokat es belso szabalyzatokat, amelyek biztositjak, hogy a 

a koltsegvetesi szerv valamennyi tevekenysege es celja osszhangban legyen a 
szabalyszeruseggel, szabalyozottsaggal, valarnint a gazdasagossag, hatekonysag eredmenyesseg 
kovetelmenyevel, 
az eszkozokkel es forrasokkal val6 gazdalkodasban ne keriiljon sor pazarlasra, visszaelesre, 
rendeltetesellenes felhasznalasra, 
megfelelo pontos es naprakesz informaci6k alljanak rendelkezesre a koltsegvetesi szerv 
mukodesevel kapcsolatosan es 
a belso kontrollrendszer harmonizaci6jara es osszehangolasara vonatkoz6 jogszabalyok 
vegrehajtasra keriiljenek a m6dszertani utmutat6k figyelembe vetelevel. 

A jegyzo koteles olyan kontrollkomyezetet kialakitani, amelyben 
vilagos a szervezeti struktura 
egyertelmi.iek a hataskori viszonyok es feladatok, 
meghatarozottak az etikai elvarasok s szervezet minden szintjen 
atlathat6 a human erOforras kezelese 

A jegyzo koteles olyan szabalyzatokat kiadni, folyamatokat kialakitani es mi.ikodtetni a szervezeten 
hF:liil , amF:lyF:k hi-ztosftj~k a rF:nclF:lkF:zP.srf': ~lln forr~sok szaMlyszt:>r(\, szabcllyozott, gazdasagos, 
hatekony es eredmenyes felhasznalasat. Erre szolgal az ellenorzesi nyomvonal, szabalytalansagok 
kezelesenek rendje, kockazatkezelesi szabalyzat, folyamatba epitett elozetes, ut6lagos es vezetoi 
ellenorzes (FEUVE) biztositasa. 

5. A Hivatal belso ellenorzese: A jegyzo koteles gondoskodni a belso ellenorzes kialakitasar61 es 
megfelelo mi.ikodteteserol. 
A Hivatalban a belso ellenorzesi tevekenyseg Csakvari Onkormanyzati Tarsulas keretein beli.il val6sul 
meg, a Tarsulassal szerzOdest koto belso ellenorrel. 
A belso ellenorzesek a kepviselo-testiilet altai elfogadott eves ellenorzesi terv alapjan tortennek. 

IV. Vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettseg 

Az egyes vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettsegekrol sz616 2007. evi CLII. torveny 3.§-a reszletezi a 
kozszolgalatban all6k vagyonnyilatkozat teteli kotelezettseget. E torvenyi eloirasokon alapul a Csakvari 
Kozos Unkormanyzati Hivatalban foglalkoztatottak vagyonnyilatkozat-teteli kote1ezettsege. 
Jegyzo, irodavezetok: evente, epitesiigyekkel, szocialis iigyekkel, vagyongazdalkodassal, 
koltsegvetessel foglalkoz6 iigyintezok: ketevente kotelesek vagyonnyilatkozatot tenni. 

V. Vegyes rendelkezesek 

Ajegyz6 hataskorebe tartoz6 iigyekben a kiadmanyozas rencljet kii!On kell szahalyozni . 
Kiilszolgalat, illetve kikiildetes teljesitese a polgarmesteri hivatal tekinteteben a jegyz6, az 
onkormanyzat mas dolgoz6i tekinteteben a polgarmester el6zetes engedelye alapjan tortenhet. 
Halalyus 201 1-1. mardus 10-Wl, a Csakvar KOzOs Oll.l.wrmaHyzali Hivuwl korabbi SZMSZ-e hatalyat 
veszti. 

Csakvar, 2014. marcius, , 

Balogh Istvan 
polgarmester 

Hal<iritlu: azunnal 
Felelos: jegyzo 

Katonane dr. V enguszt Beatrix 
polgarmester 
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Sztanyi Istvan 
polgarmester 



5. Folyekony hulladek szallitasra kiirt palyazat elbiralasa 
Az e/6te1jesztes es a hah1rozati javaslat a j egyz6klinyv mel!{ddeth kepezi. 

Toth Janosne cimzetes fOjegyzo: 
A szippantott szennyviz szallitasra a februar 4-i Ulesiinkon kiirtuk a palyazatot., melyre hataridoben zart 
boritekban egyetlen szolgaltat6t61 kaptunk ajanlatot, ez a LIQUID-PORTER Kft. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Javaslom a szolgaltat6val a megallapodast megkotni a folyekony hulladek szallitasra. Amennyiben 
nines hozzasz6las, a LIQUID-PORTER Kft. ajanlatat elfogadasrajavaslom. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
20/2014. (11.27.) hatarozata 

a telepiilesi folyekony hulladek gyiijtesenek es szallitasanak 2014. evre torteno szolgaltato 
kivalasztasarol 

Verteshoglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete - a 13//2014. (T.l o.) hat~rm:athnn e.lfnenrlntt 
palyazat alapjan - ,a teleplilesi folyekony hulladek szallitas es elhelyezes 2014. evre torteno szolgaltat6 
kivalasztasar61" targyaban az alabbiak szerint dont. 
A kepviselo-testiilet a fenti targyban kiirt palyazatot eredmenyesnek fogadja el, felhatalmazza a 
polgarmestert, hogy a LIQUID-PORTER Kft. (1077 Budapest, Bethlen Gabor u. 3. II/24.) 
szolgaltat6va1, az I. szamu mellekletben szereplo Megallapodast kosse meg. 

Felelos: polgarmester 
Hatarido a megallapodas alairasara: 2014. februar 28. 

2012014. (11 27.) szamu hatarozat I. melleklete 

MEGALLAPODAS 
a telepiilesi folyekony hulladek atmeneti szallitasi es elhelyezesi rendjerol 

amely letrejOll egyreszrOl VeHesboglar KOzseg Ouk.onuauyzata (808.5 Vertesbogh\r, Alkotmany u. 3., 
Ad6szam: 15364452-2-07, kepviseli Sztanyi Istvan polgarmester) mint megbiz6 (tovabbiakban: 
Megbiz6), masreszrol LIQUID-PORTER Kft. (1077 Budapest, Bethlen Gabor u. 3. II/.24.), 
ad6szam: 24141613-2-42 szallitasi vallalkoz6, mint szolgaltat6 (tovabbiakban: Szolgaltat6) kozott az 
alabbi feltetelekkel. 

1. Megbiz6 2014. marcius 1. napjat61 kezdOdoen a 2014. december 31. napjaig megbizza Szolg;Htat6t 
kizar6lagos jogosultsaggal, hogy v ertesboglar kozseg kozigazgatasi teriileten elhelyezkedo 
ingatlanokr61 a telepiilesi folyekony hulladek elszallitasat, elhelyezeset elvegezze. 

2. Szolgaltat6 a teleplilesi folyekony hulladekot az onkormanyzat tarsulasanak tulajdonaban levo 
szennyviztisztit6-telepre (V ertesacsa), az ott kialakitott elokezelo medencebe koteles szallitani, es 
elhelyezni. Az elhelyezes soran koteles betartani a technol6giaban megszabott mennyisegi 
korlatokat. 

3. Szolgaltat6 a teleplilesi folyekony hulladek elszallitasat az ingatlan-tulajdonosok kozvetlen 
megrendelese alapJ,:m koteles '/'2 6n'm belul elvegezm, klveve a v1s mawr, vagy az igenybevevo 
reszerol felmeriilo akadalyokat. 

4. Szolgaltat6 csak es kizar6lag V ertesboglar kozigazgatasi teriileten keletkezett telepiilesi folyekony 
hulladekot szallithat a 2. pontban megjelolt helyre. 
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5. Szolgaltat6 koteles megtagadni az olyan folyekony hulladek elsz{lllitasat, amely nem f.(lrtozik (l 
haztartasi eredetu folyekony hulladek fogalmaba (pl.: technol6giai eredetu szennyviz es 
szennyviziszap, mergek, zsirok, asvanyi olajok, higtragya, olajfog6k tartalma), kiveve, ha az 
igenybejelento rendelkezik a szennyviztisztit6 telep uzemeltetojenek ki.ilon engedelyevel. 

6. Szolgaltat6 koteles a telepi.ilesi folyekony hulladek eredetevel kapcsolatos nyilvantartast vezetni es a 
szallitast dokumentalni. Ezen dokumentumokkal koteles az illetekes hat6sagok fele a rnindenkori 
jogszabalyoknak megfeleloen elszamolni, valarnint koteles azokat a Megbiz6nak, az erre vonatkoz6 
irasbeli keres kezhezvetelet koveto 3 napon beli.il bemutatni. 

7. Szolgaltat6 koteles betartani az elszallitas, elhelyezes soran a komyezetvedelrni es kozegeszsegi.igyi 
szabalyokat, illetve a telepen az uzemelteto altal meghatarozott rendszabalyokat. 

8. Szolgaltat6 koteles a szippantott szennyvizek vertesacsai szennyviztisztit6 telepre torteno 
beszallitasaval kapcsolatos ki.ilon megallapodast - a jelen szerzodesben szereplo szolgaltatas 
megkezdese elott- megkotni a telep uzemeltetojevel. 

9. Szolgaltato a telepiilesi folyekony hullaclek elhelyezese erclekehen (JZ iizemP:ltP:totf:\1 kot~l~s dore 
szennyviz elhelyezesi jegyeket vasarolni es annak leadasa utan jogosult a szennyvizet elhelyezni. 

10.Szolgaltat6 a folyekony hulladek elszallitasaert az alabbi dijat szarnithatja fel: 
Lakossagi szolgaltatas: 1.575,- Ft/m3 + AFA, brutt6 2000,- Ft/m3 
Koziileti szolgaltatas: 1.732,- Ft/m3 + AF A, brutt6 2.200,- Ft/m3 
Szolgaltat6 kizar6lag az elszallitott folyekony hulladek mennyisegenek (m3-nek) megfeleloen 
szarnlazhatja a szolgaltatast igenybe vevo fele a szallitasi es lerakasi dijat. 
Szolgaltat6 ezen szerzodes idotartama alatt a szallitasi dijat nem emelheti. 

11. Szolgaltat6 vallalja, hogy a szolgaltatast igenybevevoknek keszpenzfizetesi szarnlat allit ki. 

12.Megbiz6 ezen megallapodast azonnali hatallyal jogosult irasban felmondani, amennyiben a 
Szolgaltat6 ezen megallapodasban foglalt kotelezettsegenek irasbeli felsz6litas ellenere sem tesz 
eleget. 
Felek, a rm\sik fel irasbeli megkeresesenek kezhezvetelet61 szatnitott, t50 napos hataridove1 
jogosultakjelen megallapodast indoklas nelki.il felmondani. 

) 13.Ezen megallapodas az 1. pontban foglalt idotartarnig sz61, de a felek k6z6s akaratukkal 
meghosszabbithatjak. 

A megallapodasban nem szabalyozott kerdesekben a Ptk. szabalyai az iranyad6k. 
Jelen megallapodast felek, elolvasas utan, mint akaratukkal rnindenben megegyezot irtak ala. 

V C1 t~.~lJugl.i1, 2014. feu will ..... 

Sztanyi Istvan 
polgarmester 

Ellenjegyzem: Csakvar, 2014 .................. . 
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(szolgaltat6 kepviseloje) 

'!'6th Janosne 
cirnzetes fOjegyzo 



6. A telepiilesi hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasr61 es a kozteriiletek tisztantartasar61 sz616 
13/2008.(XTT.05.) n~ndelet feliilvizsgalata 
Az eloteriesztes es a hatarozati iavaslat a_iegyzokonyv mellekleth kepezi. 

T6th Janosne cimzetes fOjegyzo: 
A telepiilesi folyekony hulladekkal kapesolatos hulladekkezelesi kozszolgaltatftst szerepeltetni kell a 
koztisztasagi rendeletiinkben. A rendelet feliilvizsgalatat mar elvegeztiik, most esak a kivalasztott 
szolgaltat6val es a szolgaltatas dijaval m6dositjuk a rendeletet. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Amennyiben nines eszrevetel, a rendelet tervezetet elfogadasra javaslom. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil az alabbi rendeletet alkotja: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
3/2014. (ll.05.) onkormanyzati rendelete 

a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasr61 es a kozteriiletek tisztantartasar61 sz616 
13/2008. (XII. 05.) onkormanyzati rendelet m6dositasar61 

A rendelet, az e!Ozetes hatasvizsgalati lap, es az 
indokolas a jegyzokonyv mellekletet kepezi. 

7.Az epitett es termeszeti kornyezet helyi vedelmerol sz616 onkormanyzati rendelettervezet 
j6vahagyasa 
Az el6terjesztes es a hatarozati javaslat a jegyzokonyv mellekletet kepezik. 

T6th Janosne cimzetes fOjegyzo: 
Vertesboglar jelenleg hatalyos helyi epiteszeti orokseg vedette nyilvanitasar61 sz616 rendeletenek 
feliilvizsgalata sziikseges, mert az magasabb szintii jogszabalyoknak nem felel meg, uj rendeletet kell 
alkotni, ezzel egyidejiileg az ervenyben levo rendeletet hatalyon kiviil kell helyezni. A rendelet tervezet 
La1 Lalw.i dewe.il 1 eszleleseu Lat Lal111azza az d6Lt:1jeszles. Tek.iHLeLLel arra, hogy a rendelet uj elemeket 
nem tartalmaz, esupan a jogszabalyi megfeleloseg miatt kellett aktualizalni, ezert tarsadalmi 
velemenyeztetesre nines sziikseg. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
A helyi vedelem alatt al16 ingatlanok soraban valtozas nines, esupan annyi, hogy a Polgarmesteri 
Hivatal epiilete rna mar Kozossegi Hazkent szerepel a Foldhivatali nyilvantartasban. Amennyiben nines 
eszrevetel, a rendelet tervezetet elfogadasra javaslom. Aki ezzel egyetert, kerem kezfelemelessel 
jelezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil az alabbi rendeletet alkotja: 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak 
4/2014.(ll.12.) onkormanyzati rendelete 

az epitett es termeszeti kornyezet helyi vedelmerol 

A rendelet, az altalanos es reszletes indokolas, 
valamint az elozetes hatasvizsgalati lap ajegyzokonyv mellekletet kepezi. 
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8. LEADER akciocsoport valtozassal kapcsolatos dontes 
Az ellftnjeszt.~s P.s a hat,-irozati javaslatok a j egyz6ki:inyv mellekleth kepaik. 

Szhinyi Istvan polgarmester: 
A januari iilesunkon dontottiink az EZER-J6 Videkfejlesztesi Egyesiilethez val6 csatlakozasr61, ezt 
kovetoen jelent meg egy kozlemeny, mely alapjan szukseges annak 3. mellekletet hatarozatban 
elfogadni az onkormanyzatoknak. 
Ez lenne az egyik arnirol donteni kell, a masik pedig az Egyesiilet Alapszabalyanak elfogadasa. 
Mindket hatarozati javaslatot szavazasra bocsatom, aki annak elfogadasaval egyetert, kerem 
kezfelemelessel jelezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tartozkodas" neJkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
21/2014.(ll.27.) hatarozata 

Leader akciocsoport valtozassal kapcsolatos dontes 

V ertesboglar Kozseg Onkormanyzata (tovabbiakban: Onkormanyzat) Kepviselo-testiilete az EMV A 
tarsfinanszirozas'll intezkedesek Ininyit6 Hat6saganak 5./2014 (II .6 .) kozlemeny :1 . sz~m11 m~ll~kl~t~ 
alapjan az alabbi dontest hozza: 
Az Onkormanyzat elozetes csatlakozasi szandekkal reszt kivan venni az EZER-J6 Videkfejlesztesi 
Egyesiilet 2014-2020. kozotti programozasi idoszakra vonatkoz6 videkfejlesztesi feladataiban, illetve a 
Helyi Fejlesztesi Strategia (HFS) elkesziteseben, valarnint a HFS tervezesi teruletenek elozetes 
elismereseben. 
A kepviselo-testiilet felkeri es felhatalmazza a polgarmestert, hogy az Iranyit6 Hat6sag 5./2014 (II . 6.) 
kozlemeny 3. szamu mellekleteben szereplo csatlakozasi szandeknyilatkozatot irja ala, valarnint felkeri 
arra, hogy gondoskodjon a Csatlakozasi Szandeknyilatkozat ket eredeti peldanyanak az EZER-J6 
Videkfejlesztesi Egyesulethez torteno eljuttatasar61. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: polgarmester 

A Pulganncsh~r Ur javaslata alapjan a KepvlseW-tcstUlet ~ (lSt) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
22/2014.(ll.267.) hatarozata 

EZER-JO Videkfejlesztesi Egyesiilet Alapszabalyanak elfogadasarol 

V c.rtcgbogll\r IG:iz~l!.g Onkonnanyz:atanak Kl!.pvlsdo·tcstiiktc aL DZER-JO VlJ6kfcjlcs.tlesi Egyeslilel 
2014. februar 25-en kelt es elfogadott Alapszabalyat megismerte, azt elfogadja. 
Felkeri a Jegyzot elfogad6 hatarozat Egyesiilet reszere torteno tovabbitasara. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: jegyzo 

Az bLb'J<.-JU VzdekjeJLesztesz b'gyesULet Alapszabtilya ajegyzokonyv meLLekletet kepezi. 
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9. Aktmilis iigyek 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Minden intezmenyvezetonek es szervezonek koszonom a munkajat, <1 szinvonalas programokat, amit a 
farsangi idoszakban szerveztek. 

Bauer Janosne nemet nemzetisegi onkormanyzat elnoke: 
Majus 17-en lesz Etyeken a Nemzetisegi Nap. Kemem az intezmenyvezetoket, bogy idoben sz6ljanak 
ha buszra lesz sziiksegi.ik a csoportok szallitasahoz. 

A KepviseiO-testiilet reszerol tobb hozzasz61as, bejelentes nem erkezett. A Polgarmester 
megkoszonte a megjelentek reszvetelet, es a nyilvanos Kepviselo-testiileti iilest 18.00-kor bezarta. 

k.m.f. 
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Vcrtcsboglar Kozseg Onkormanyzata 
8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 

e-mail: hivatal(tiJ,vertesboglar.fe]er.hu www. vertesboglar.hu 

MEGHIVO 

v ertesboglar Kozseg Onkorrnanyzatanak Kepvisel6-testiilete 

2014. februar 27-en (csiitortok) 16.00 6rakor 

soron kOvetkezo nyilvanos i.ilest tart, melyre ezliton 
szavazati/tanacskozasi joggal tisztelettel meghivom. 

Az iiles hdye: Muvd0d6si He:iL., Ve1tc:>LugUu, Alk.ulwe:iHy u. 7. 

N a p i r e n d e k: 

1. Hulladekszallitassal kapcsolatos eszrevetelek, problemak megvitatasa, tajekoztatas a j6v6beli 
tervekr61 
El6te1jeszt6: polgarmester 
Meghivott vendeg: A VertesVideke Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kfl kepviseloje 

2. Tajekoztatas a ket i.iles kozott vegzett munkar61 
El6terjeszt6: polgarmester 

3. Tajekoztatas a valasztas e16keszi.ileteir61, SzSzB tagok megvalasztasa 
El6terjeszt6: jegyz6 

4. A Kozos Onkorrnanyzati Hivatal Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatanak feli.ilvizsgalata 
El6terjeszt6: jegyz6 

5. A telepiilesi hulladekkal kapcsolatos k6zszolgaltatasr61 es a kozteri.iletek tisztantartasar61 sz616 
13/2008.(XII.05.) rendelet feli.ilvizsgalata 
El6terjeszt6: jegyz6 

6. Folyekony hulladek szallitasra kiirt palyazat elbiralasa 
El6terjeszt6: polgarmester 

7. Az epitett es terrneszeti komyezet helyi vedelmer61 sz616 onkorrnanyzati rendelettervezet 
j6vahagyasa 
El6terjeszt6: jegyz6 

8. LEADER akci6csoport valtozassal kapcsolatos dontes 
El6terjeszt6: polgarmester 

9. Aktualis i.igyek 

A napirendek fontossagara val6 tekintettel megjelenesere feltetleni.il szarnitok! 

Vertesboglar, 2014. februar 20. 

Szlliuyi Islvau sk. 
polgarrnester 
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JELENLETI IV 

Vertesboghir Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 

2014. februar 27-en 16.00 6rakor megtartott 

soron kovetkezo nyilvanos iileserol 

Szavazati joggal meghivottak: l -- · A~._r .. . 
1.) Sztanyi Istvan polgarmester 

2.) J6kai Erika alpolgarmester 

3.) Metyk6 J6zsef kepvisel6 

4.) Nemeth Janos kepvisel6 

5.) Sarosi Ferenc kepvisel6 

····11~·.·~············· 

···· ~~·x ····································· 

.vlii).~-7?~ .. . [~··· ... .............. . 
.~4.¥1 .. v.e ........ .. 
............... ~ .. 

Tanacskozasi joggal meghivottak: n ( ( ( t 

1.) T6th ji\nosne cfmzetes f6jegyz6 ......................... :.J.. .~ .. l:: ..... £ .. ~ ............ . 
2.) Bauer j;\nosne Nemet Nemzetisftl(i ~nkorm~Oke .:?. ........... 8.~.\0. .. .. 
3.) Hunics Ildik6 AMK igazgat6 ..... S.~~~---·································································· 

,- . t 1 · CJrx 
4.) Terjekne Hadlacki Csilla megbfzott iskola igazgat6 .... :J0.7.c/.J ... ~0: .~.0. u17 .' ........ <::.). 

5.) Keilbach Peter egyhaz vilagi elnok .............................................................................. . 

6.) T6th Lajos Sportegyesiilet Elnoke ......................................................... ....................... . 

7.) 

8.) 

9.) 

10.) 

11.) 

12.) 

13.) 

14.) 

15.) 

16.) 

17.) 

18.) 

19.) 

Nacsak Tamas Kozalapftvany Kurat6riumi Elnok ..................................................... . 

Deckert Laszlo Polgarorseg Elnoke ... .... .. .. ........ .. ········r ···· ············ ····························· 
Bardos Tibor OTE Elnoke ..................... /f:!. .~ .S::.-: ... f~ .............................. . 
Botka J6zsef OTE parancsnoka ........ .............................................................................. . --- . ~ .. :J. ~~lttk.~. ~ .. HQ~·~··· .. t!.V. .t!MJ1(0/k~~Pu~ ...... ~~- .................................... . 
[ J,_t~e_;v .... .Q_L C1 o.JJcc - ( l_ ......... / 
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Beszamol6 a ket Ules kozotti esemenyekr61 

A kozelmult legfontosabb feladata az intezmeny felujftasi palyazat elkcszftcsc volt, amelyre 

mlnd~ssze par nap alit rendelkezesre . A szoros hatarldo ellenere sikerult az elkepzeleseket 

egyeztetni, majd elkeszfttetni az arajanlatokat. A beadott anyag tartalmaban a kepvisel6-

testl.ilet altai el6zetesen elfogadott teteleket foglalja magaba. Az 6voda epulet felmereset 

kovet6en elkezdtl.ik a kozossegi haz (regi onkormanyzati hivatal}, valamint mellekepuletenek 

(regi tlizolt6 szertar) a tet6szerkezeti vizsgalatat es felujftasi koltsegeinek kiszamftasat. 

Nagyon j6 hfr, hogy az osszes felsorolt epftmeny fa tart6szerkezetei megfelel6 allapotban 

vannak, a lecezest es a hejazatot szukseges cserelni. Szeretnem javasolni, hogy a 

kozeljov6ben keszitsunk el egy hosszabb tavu fejlesztesi tervet, kidolgozott elkepzelesekkel 

es arajanlatokkal, funkci6t adva az epuleteknek. Aktualis palyazatnal ezek j61 

felhasznalhat6ak lennenek. Sajnos nem mindig az esszen1segi sorrend dont a felujitasoknal, 

hanem az adott terOietekre torten6 eppen megjelen6 kiirasok. 

A felsoroltakon kivOI foglalkoznunk kell meg az orvosi rendel6 epOietevel is, mivel allaga 

er6sen leromlott es korszerusftesre szorul. A k~vetkez6 hetekben megprobalom osszeallitani 

a varhat6 koltsegeket, majd ezt kovet6en megbeszeljOk a konkret reszleteket. 

Reszt vettem az 6vodai sz016i ertekezleten, ahol a szeptemberi iskolakezdes volt az egyik 

napirend. A leend6 els6 osztalyosok letszama megnyugtat6, de a kovetkez6 evekben nagyon 

sok a bizonytalan tenyez6. Ezzel a temaval hamarosan foglalkoznunk kell, bekertem a 

jelenleg tudhat6 adatokat, mindenkinek kikuldom majd . 

A nagycsaladosok egyes01etet61 tabbszor kerestek, ugy gondolom, hogy a szetkOidott 

felhivas nines pontosan megfogalmazva. Az iskolaigazgat6val egyeztettem, osszeallftok egy uj 

hirdetest amely konkretan megfogalmazza a csalad fele a resz0nkr61 elvart 6vodas ill. 

iskolaskoru gyermekek szamat. Ha j61 emlekszem legalabb ot f6t hataroztunk meg. A masik 

f6 kerdes mindig az alberlet osszegenek merteke, tehat szerintem ezt is celszen1 lenne 

lefixalni. Sz6ban ugyan mar beszeltl.ink r61a hogy terites nelkOI adnank hasznalatba, de a 

testl.ileti Olesen szeretnem, ha errol dontes is szuletne, mert akkor ez a hatarozat sokkal 

vonz6bba tenne az ajanlatot es igy menne ki. Azon is gondolkodjatok, hogy mennyi id6re 

adnank berbe a ket lakast, mert ez is ismet16d6 kerdes. {10ev?) A testl.ileti Olesen minden 

kerdest szeretnek lefixalni, mert sOrget az id6. A szeptemberi kezdeshez egy osztaly letszama 

mar kevesebb a minimumnal, tehat gyors es hatarozott lepeseket kell tennOnk az iskola 

fennmaradasanak biztositasaert. 

Reszt vettem a farsangi rendezvenyeken, ahol ismet a megszokott, igenyes diszletek 

szolgaltattak melt6 helyszint a programhoz. Aki eljott, az igazan j61 erezte magat, az 

intezmenyek pedig egy kis tamogatashoz jutottak. J6 dontes volt az 6vodasokat is lehozni a 

rrdgylt!rl:!riiLH:!, tllt!rl ily~•• LOr11~gt!L d llrl:!g~.wkull c~u!JurL~LuiJ<liJ<HI nern lehet normallsan 

elhelyezni. 

Reszese voltam a Nemzetisegi bnkormanyzat altai szervezett hagyomany6rz6 tollfoszt6 

rcndc;!v6nynclc SOJjnoc OJWI< OJ;! id6c cmbcrcl( ncm ji:ittcl( cl, aldl( meg 616 cmlcl<l<cnt orr il< Prt 

a munkas, de vidam orokseget. A szemelyes el6adast nem lehet semmivel sem 
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helyettesfteni, a hangulat sava-borsat a hagyomanyhoz fUz6d6 elbeszelesek jelentenek. 

Nehez dolog emlekezetes osszejovetelt produkalni, de a jov6ben is folytatni kell , mert a 

hagyomanyok apolasa a fennmaradas miatt mindannyiunk kozos feladata . 

Bormustrat rendeztunk a klubteremben, Safran Andras meghfvott baratunk reszvetelevel. 

Husz f6 jelenleteben vegeztuk a borok vallatasat, es kozben vegighallgattuk a szakember es 

egymas velemenyet is. Ez nem mind ig pendult egy huron, de a vegen megegyeztl.ink 

valahogy. 34 fele bart k6stoltunk, a vegere mar nem mindenki emlekszik kristalytisztan . 

Nagyon j61 ereztUk magunkat, majdnem ejfelig beszelgettl.ink es eldontottUk a rendezend6 

verseny reszleteit. A megmerettetest az idei esztend6ben a Kalvaria-hegyi pinceknel 

szeretnenk lebonyolftani, a zsurizest is kivisszuk a helyszfnre. A teljes kipakolas, a fazes 

mostant61 az adott pinces gazdak feladata lesz. Az id6pont majus 18 vasarnap, 10h-t61. A 

nevezesi dfj 1500 Ft, fajtamennyisegt61 fUggetlenut amely az ebedet is tartalmazza . Minden 

kepvisel6t szeretettel hfvok es varok. A napokban a gazdaknak egy el6zetes ertesftest mar 

kuldok es par plakatot is kiteszek, nehogy kimaradjon valaki. 

Van meg egy allashelyunk kozfoglalkoztatasru, amelyet marc.1-t61 Ulrich rerencne tolt be. 

Ferfi munkaer6 mar szinte nem all rendelkezesunkre, ezert ugy gondoltam, hogy egy n6 

felvetelevel megoldhatjuk a muv.haz folyamatos, ill. nagytakarftasat, es meg egyebeket, ami 

belefer a munkaidejebe. Kerni fogom az 6vodavezet6t, hogy a muv. szervez6 szabadsagat 

szorgalmazza mert most akar ket segft6 munkaer6 is rendelkezesre all a konyhan, az 

elelmezesvezet6t lehetne vezenyelni helyettesftesre. 

Reszt vettem az Ezer-J6 Egyesulet osszejovetelen Cs6kak6n. Az alakul6 ulesen elfogadott 

alapszabalyt a cegbfr6sag allasfoglalasa szerint m6dosftani kellett, melyet egyOttes akarattal 

megtettunk. Az ismetelt benyujtas holnap megtortenik. Versenyt futunk az id6vel, mert a 

jogalkot6k nem gondoltak arra az esetre, hogy valaki uj akci6csoportot hoz letre. A hatarid6 

marc.S, es meg az ugyeszsegnek is el kell fogadni az egyesulet alapft6 dokumentumat. 

Ellenkez6 esetben el6fordulhat az is, hogy a 26 erintett telepUies nem vehet igenybe EMVA 

tamogatasokat 2020-ig! Abban bfzunk, hogy m6dosftanak a hatarid6kon, mivel a valasztasok 

miatt val6szfnuleg lesz egy hosszabb holtid6. 

ElkeszOit es uzemel az uj honlapunk. Jelenleg folyamatban van a dokumentumok feltoltese, 

es az arculat formazasa. Meg sok mindent szeretnenk megjelenfteni, de kezdetnek szerintem 

nagyon j6 a jelenlegi eredmeny. Koszonet J6kai Erikanak es Gabor baratjanak a 

produktumert, majd keresunk egy megfelel6 alkalmat ahol megunnepeljOk a vegeredmenyt! 

Ha otlet vagy javaslat van, akkor kuldjetek, mert az a eel, hogy figyelemre melt6 legyen, es 

alland6an frissulve kielegftse az olvas6 igenyeit, valamint kepet adjon a falu es az itt el6 

emberek mindennapjair61. Itt is elmondhatjuk, hogy nem csak elkeszfteni nehez a honlapot, 

han em tartalommal megtolteni is sok-sok munkat jelent. Els6sorban nem az onkormanyzatra 

gondolok, hanem az intezmenyinkre, mert az 6 oldalaik nagyon uresek es szegenyesek. Mivel 

szeretek frni es szfvesen teszem, ezert a magam reszer61 igyekszem hozzajarulni a szfnes es 

sokoldalu megjeleneshez. De ez csak akkor lesz mukod6kepes, ha minden intezrneny beszall 

es anyagot szolgaltat a feltolteshez! 

Sztanyi Istvan 



. ) 

Helyi Valasztasi Iroda vezetojetol 
ROR3 Cs:ikv:ir, Szabads:ig ter 9. tel: 22/SR2-31 0 f3x: 22/3~tl -13~ 

www.csakvar.hu e-mail: jegyzo@csakvar.hu 

8085 Vertesboghir, Alkotmimy u. 3. 
tel : 22/582-956 

www. vertesboglar.hu 

Tisztelt Kepviselo-testiilet! 

8083 Csakvar, Szabadsag ter 9. 
tel : 22/582-310 

www.csakvar.hu 

8085 Bodmer, Vasvari Pal u. 58. 
tel/fax: 354-135 

www. bodmer.hu 

A valasztasi eljarasr61 sz616 2013. evi XXXVI. torveny (tovabbiakban: Ve.) 14. § nevesiti a valasztasi 
bizottsagokat, e szerint V ertesboglaron a helyi valasztasi bizottsag es a nernzetisegi onkormanyzati 
kepviselo valasztason szavazatszamlal6 bizottsag vesz reszt a valasztasok lebonyolitasaban. 

Az egy szavaz6korrel rendelkezo telepiilesen a szavazatszamlal6 bizottsag feladatait a helyi valasztasi 
bizottsag latja el, a nernzetisegi valasztas esetere kell szavazatszamlal6 bizottsagot valasztani. 

A helyi valasztasi bizottsag harom- egy szavaz6korrel rendelkezo telepiilesen ot- tagjat es legalabb 
ket p6ttagot a telepiilesi onkormanyzat kepviselo-testiilete a helyi onkormanyzati kepviselok es 
polgarmesterek altalanos valasztasanak kitiizeset kovetoen, legkesobb a szavazas napja elotti 
negyvenkettedik napon valasztja meg, szemelyiikre a helyi valasztasi iroda vezetoje tesz javaslatot. 

(Ve. 23.) 
A helyi valasztasi bizottsag mandatuma tehat az altalanos helyi onkormanyzati valasztasokig tart, mig 
a szavazatszamlal6 bizottsagok mandatuma az altalanos orszaggyiilesi kepviselo-valasztasig. 

A Ve. 24. §-a kimondja, hogy a szavazatszamlal6 bizottsag harom tagjat es sziikseges szamban 

p6ttagokat a telepiilesi onkormanyzat kepviselo-testiilete az orszaggyiilesi kepviselok altalanos 
valasztasanak kitiizeset kovetoen, legkesobb a szavazas napja elotti huszadik napon valasztja meg, 
szemelyiikre a helyi valasztasi iroda vezetoje tesz inditvanyt, a 2014. aprilis 6. napjara kitiizott 
orszaggyiilesi kepviselo-valasztas eljarasi hatandoinek es hatamapjainak megallapitasar61 sz616 
1/?.014 (T ?.0) KTM r~ncid~t (tov~hhiilkhiln KTM r~nci~l~t) 1 § (?) heke7d~se <ll<lpjan 2014. marcius 

17-en 16,00 6raig. A tagokra es p6ttagokra tett inditvanyhoz m6dosit6 javaslat nem nylijthat6 be (Ve. 
25. § (1) bek.)1 szemelyiikrol egy szavazassal dont a kepviselo-testiilet. (Ve. 25. § (2) bek.) 

A szavazatszamlal6 bizottsag valasztott es megbizott tagokb61 all, tagjainak szama minimum 5 fo, 
minimum harom fo a valasztott tag. 
A szavazatszamlal6 bizottsagba, illetve az egy szavaz6koros V alasztasi Bizottsagba a 
valaszt6keriiletben jeloltet, illetve listat allit6 jelolo szervezetek, valamint a fuggetlen jeloltek ket-ket 

ta~ot ddv~alhatnak. 

A szavazatszamlal6 bizottsagok valasztott tagjanak megbizatasa a kovetkezo altalanos valasztasra 
megvalasztott blzottsag alakul6 iileselg ta1t, a megbizott tagok megbizalasa a valasztas vegleges 
eredmenyenek j ogerosse valasaig. 



A szavazatszamlal6 bizottsagnak cs a hclyi valasztasi bizottsagnak csak a telepiilesen lakcimmel 

rcndclkczo valaszt6po lgar lchct tagj a. CV c. 1 7. §) 

A Ve. 18. §-aban foglalt osszeferhetetlensegi eloirasokat is figyelembe veve a kovetkezo hatarozat 
tervezetbe foglalt javaslatom elfogadasat kerem a Tisztelt Kepviselo-testiilettol. 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
.......... /2014. CII . .... ) hatarozata 

SzSzB tagok megvalasztasar61 

V ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a valasztasi eljarasr61 sz616 2013. evi 
XXXVI. tv. 24. § (1) bekezdese alapjim a nemzetisegi onkormanyzati valasztason a nemzetisegi 
szavaz6korben szolgalatot teljesito szavazatszamlal6 bizottsag tagjait es p6ttagjait az alabbiak szerint 

valasztja meg: 

01. sz. Szavaz6kor Muvelodesi haz 8085 V ertesboglar Alkotmany u. 7. 

Mohl Gyorgyne V ertesboglar Petofi u. 11. 

Keilbach Peteme V ertesboglar Rak6czi u. 2/ A 
Fabianne Nagl Brigitta Vertesboglar, D6zsa u. 9/a. 

P6ttag: Nagl Erika Vertesboglar, Petofi u. 38/5. 

Hi.: azonnal 

Felelos: jegyzo 

Pappne Turany Margit Vertesboglar Petofi u. 38/2 

Csakvar, 2014. februar 17. 

Tisztelettel: 

T6th Janosne 

cimzetes fOjegyzo 
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TERVEZET 

A CSAKVARI KOZOS ONKORMANYZATI HIVATAL 
SZERVEZETI ES MUKODESI SZABALYZATA 

Magyarorszag helyi 6nkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny rendelkezesei alapjan 
Csakvar, Bodmer es V ertesboglar telepiilesek Kepviselo-testiiletei Mcgallapodast fogadlak e1 arra 
vonatkoz6an, hogy 2013. januar 1-jetolletrehozzak a Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatalt. 
Figyelembe veve az allamhaztartasr61 sz616 torveny vegrehajtasar61 sz616 368/2011. (XII. 31.) 
Kormany rendeletet, valamint , a koltsegvetesi szervek belso kontrollrendszererol es belso 
ellen6rzeser61" sz616 3 70/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet eloirasait a Csakvan Kozos Onkormanyzati 
Hivatal Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatat a kovetkezok szerint hatarozom meg: 

I. Csakvari Koros Onkormanyzati Hivatal 

Azonosito adatai: 

Torzskonyvi azonosit6 szama: 361514 
Alapit6 okiratanak kelte: 2012. december 6. 

~:duua. 07/361.514/G/2010. 
A1apitas idopontja: 1990. szeptember 30. 
Az ellatand6 es a szakfeladat rend szerint besorolt alaptevekenysegeket a mindenkori hatalyos alapit6 
okirat tartalmazza. 

1. Megnevezese: 

Csakvan Kozos Onkormanyzati Hivatal (tovabbiakban: Hivatal) 

Szekhely: 8083 Csalcvar Szabadsag ter 9. 

2. Miikodesi teriilete: 

Bodmer Kozseg, Csalcvar V aros es V ertesboglar Kozseg kozigazgatasi teriilete. 

3. A Hivatalban dolgoz6k munkaideje: heti 40 6ra 

Koztisztviselok munkarendje: 
Hetro 7,30-16,00 6raig 
Kedd 7,30-16,00 6niig 
Szerda 7,30-16,00 6raig 

Csiitortok 
Pentek 

8,oo- 17,30 ornig 
7,30- 16,006rnig 
7,30- 13,00 6raig 
7,30 12,oo omig 

A munk:aidon beliil napi 30 perc munkakozi sziinetet kell tartani. 
Ko.zs:wlg.11ati torveny hatalya ala nem tartoz6 munkav6.1lal6k mtmkllidcjc: he;ti 40 uw 
munkarendje: munkakori leiras szerint 

4. lJgyfelfogadasi rendje: 

Bodmeron: Ke4d: 8,00 -12,00 6raig 
Vertesboglaron: Kedd: 13,30- 17,30 6raig 
Csakvaron: Hetfo 8,00-12,00 6niig 

Szerda 8,00-17,30 6raig 
Csiitortok 8,00-12,00 6niig 
Kedden es penteken iigyfelfogadas nines. 
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TERVEZET 

• k:Jt3 F:;;tn'rf.w~rl ~lmi fd:Jo:Jtok 

• valasztasi nevjegyzekekkel kapcsolatos feladatok 
• · kozremukodes a vaiasztasok lebonyolitasaban 
• onkormanyzati segely 
• szociaiis otthoni beutalasok 
• melt{myO!)!)agi kozgyogyellatas 
• aktiv koruak ellatasa 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

o rendszeres szocialis segely 
o foglalkoztatast helyettesfto tamogatas 
o kozfoglalkoztatassal kapcsolatos hat6sagi iigyek 

lakasfenntartasi tamogatas, vedendo fogyaszt6k iigyeinek intezese 
Helyi eselyegyenlosegi programma! kapcsolatos feladatok 
roldmiivclesiigy:i igazgatas 
allat- es noveny-egeszsegiigyi igazgatas 
vadkarugyek 
kereskedelmi igazgatas 
komyezetvedelem 
hulladekgazdalkodasi iigyek 
hagyateki iigyek 
ki:iztemetes 
postakonyv vezetese 
iigyfelirtmyitas 
bodmeri iigyfelfogadas 
Bursa Hungarica tanu16i osztondijrendszer, Arany Janos tehetseggondoz6 program 
nyari gyermeketkeztetes 
rendszeres gyermekvedelmi kedvezmeny 
telepillesfejlesztesi feladatok 
tel~pillesrendezesi tervek elokeszitesevel os,szefiiggo feladatok 
onkormanyzati ingatlanok fejlesztesenek elokeszitese 
kozmu beruhazasok 

• k6zmiihal6zatra val6 csatlakozits engedelyezese 
• utiigyi igazgatasi feladatok 
• epitesi pont 

·• kozteriilet-haszmilati engedelyezesi eljarasok 
• kozteriilet rendjenek ellenorzese 
• epitesi szakhat6sagi iigyek 
• epites-felllgyeleti ellen<'Srzesek Iefolytatasaban k<'SzremilkOdes 
• szakmai kozremiikodes paiyazatokban 

· ~ Jrn7tf':riilrlr:Jr n~v mf':g~ll::lpft~c:;~v:'l l b pr.snlMns iigyintf:7~'i: 

• a csakvan Telepillesfejlesztesi Bizottsag munkajanak tamogatasa kozremiikodes a valasztasok 
lebonyolitasaban 

• vertesboglan iigyfelfogadas, polgarmesterhez kapcsol6d6 postai feladatok 

Ad6Ugyi feladatok 

3 

• az ad6iigyi rendeletalkotas elokeszitese, a rendeletek vegrehatasa 
• ado- es ertekbiZonyitvany 1a.al1itasa (kulonjogszabaly a1apjan) 
• lakossagi igazolasok kiadasa 
• bejelentesek, kerelmek, megkeresesek intezese, megkeresesre komyezettanulmany keszitese 
• a lakossag es a gazdalkod6k ad6iigyi. tajekoztatasa . 
• helyi ad6kivetes es ..:kozles feladatai 
• az ad6k6telezettseg megailapitcisa erdekeben adatgyiijtes, tajekoztatas keres, hclyszini szem.le 

tartasa 
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Gazdakodasi Iroda 

Penziigyi feladatok 

TERVEZET 

• penziigyi targyli kepviselo-testilleti eloterjesztesek elOkeszitese 
• koltsegveteshez kapcsol6d6 onkormanyzati feladatok 
• eves koltsegvetesi tervek elokeszftese 
• feleves, haromnegyed eves, eves penziigyi beszamol6k elokeszitese 
• penziigyi targyli szabalyzatok elkeszitese, valtozasok atvezetese 
• vagyongazdalkodas, ingatlan-nyilvantartas, beszerzesek lebonylitasa 
• vagyonkataszter, eves statisztikai j elentes keszitese 
• Kozzeteteli Szabalyzatban megfogalmazott feladatok ellatasa 
• Floriana Konyvtar penziigyi feladatai 
• Mese-vac Ovoda penzugyi feladatai 
• Gr6fEsterhazy Altalanos Iskola penziigyi feladatai 
• Gondozasi Kozpont es Idosek Otthona penziigyi feladatai 
• Corso penziigyi rendszerben ad6k kontirozasa 
• nurmalfv allami l<llnogalasok ig6Hyl6st, dszamulasa 
• kozcelu foglalkoztatassal kapcsolatos igenylesek 
• fokonyvi konyvelesek 
• kotelezettsegvallahisok nyilvantartasa 
• banki utalasok, bankszamhik kezelese 
• penztari ki:fizetesek, hazipenztarak kezelese 
• penztarellenorzesi feladatok 
• szigoru szamadasu nyomtatvanyok nyilvantartasa 
• E-adat kezelese a penziigy vonatkozasaban, adattovabbitasok 
• analitikus nyilvantartasok vezetese, targyi eszkozok analitikus nyilvantartasa 
• szamiazasok 
• valasztasok penziigyi feladatai 
• kozremiikodes a valasztasok lebonyolitasaban 
• KSH statisztikak keszitese 
• a csakvari Penziigyi es Jogi Bizottsag munkajanak tamogatasa 

Telepiiles-i.izemeltetesi feladatok 

• kozmunkasok foglalkoztatasanak szervezese 
• kozteriiletek feliigyelete 
• karbantart6i feladatok feliigyelete 

• epiiletgondnoki feladatok intezmenyeknel (karbantartas fehigyelete, rezsinyilvantartas, 
arajaruatkeresek, lakasigenylok nyilvantartasa, kozremiikodes leltarozasban stb.) 

• t~brft~s S?'r.rvr.?f:~f': minnf':T1 intf:zmf.nynf:l (hr:n::;zt~::;) 
• intezmenyi portas, informatikus, kezbesito feladatainak szervezese 
• anyagbeszerzes (nyomtatvany, tisztit6szer stb.) 
• . onkormanyzati ingatlanok kezelese, lakasiigyek 
• felujitasok, beruhazasok lebonyolitasa 

m. A munkaltaloi jogok gyakorlasa, munkakori leirasok, kepzettsegi potlek, belso ellenorzes 

1. Munkaltat6 jogokgyakorlasa: A Hivatal vezetoje, ajegyzo felett Csakvar, Vertesboglar, Bodmer 
teleplllesek polg<hmesterei gyakoroljak a kinevezesi, munkaltat6 jogokat. 

A jegyzo gyakorolja a Hivatal valamennyi koztisztviseloje es munkavallal6ja felett a munkaltat6i 
jugokat. 

5 



·) 

A Csakvari Kuzus Oukurmau.yzati Hivatal SZMSZ-cuck kicgeszitese 

III/4. A Hivatal belso kontrollrendszere es belso ellenorzese: 

A jegyzo koteles kialakitani ,a koltsegvetesi szervek belso kontrollrendszererol es belso 
ellenorzeserol" sz616 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapjan a belso kontroll rendszert, amely 
tartalmazza mindazon elveket, eljarasokat es belso szabalyzatokat, amelyek biztositjak, hogy a 

a koltsegvetesi szerv valamennyi tevekenysege es celja osszhangban Iegyen a 
szabalyszeruseggel, szabalyozottsaggal, valamint a gazdasagossag, hatekonysag 
eredmenyesseg kovetelmenyevel, 

az eszkozokkel es forrasokkal val6 gazdalkodasban ne kertiljon sor pazarlasra, visszaelesre, 
rendeltetesellenes felhaszna!asra, 
megfelel6 pontos es naprakesz informaci6k alljanak rendelkezesre a koltsegvetesi szerv 
mukodesevel kapcsolatosan es 

a bels6 kontrollrendszer harmonizaci6jara es osszehangolasara vonatkoz6 jogszabalyok 
vegrehajtasra keriiljenek a m6dszertani utmutat6k figyelembe vetelevel. 

Ajegyz6 koteles olyan kontrollkornyezetet kialakitani, amelyben 
vilagos a szervezeti struktura 
egyertelmuek a hataskori viszonyok es feladatok, 

meghatarozottak az etikai elvarasok s szervezet minden szintjen 
atlathat6 a human erOfornis kezelese 

A jegyzo koteles olyan szabalyzatokat kiadni, folyamatokat kialakitani es mukodtetni a szervezeten 
beliil, amelyek biztosi~ak a rendelkezesre all6 forrasok szabalyszeru, szabalyozott, gazdasagos, 
hatekony es eredmenyes felhasznalasat. Erre szolgal az ellenorzesi nyomvonal, szabalytalansagok 
kezelesenek rendje, kockazatkezelesi szabalyzat, folyamatba epitett el6zetes, ut6lagos es vezetoi 

ellenorzes (FEUVE) biztositasa. 

IV. Vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettseg 

Az egyes vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettsegekrol sz616 2007. evi CLII. t6rveny 3.§-a reszletezi a 
) k5zszolgalatban aii6k vagyonnyilatkozat teteli kotelezettseget. E t6rvenyi eloirasokon alapul a 

Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatalban foglalkoztatottak vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettsege. 
Jegyzo, irodavezetok: evente, epitesiigyekkel, szocia!is iigyekkel, vagyongazdalkodassal, 

koltscgvctcsscl foglalkoz6 iigyint6z6k: lcetevente koteleeek vagyonnyilatkozatot tenni. 



Napirend: 

Vertesbogh1r Ki:i:Lseg Oukunmiuyzala 
8085 Vertesboghir, Alkotm{my u. 3. 

hlvatal(alvertesiJoglar.tejer.hu www.vert~sboglar.hu 

ELOTERJESZTES 

A KepviseiO-testiilet 2014. februar 27-i nyilvanos iilesenek 
5. napirendi pontjahoz 

A telepiilesi hulladekkal kapcsolatos k6zszolgaltatasr61 sz616 rendelet m6dositasa 

E!Oterjeszto: T6th Jimosne cimzetes fojegyzo 
Elaterjesztest keszitette: . dr. Szollosy Tamas igazgatasi irodavezeto 

Tisztelt Kepviselo-testiilet! 

A vizgazdalkodasr61 sz616 1995. evi LVII. torveny (tovabbiakban: Vgt.) 44/C. § (1) - (2) bekezdese 
alapjan a telepiilesi 6nkormanyzat kepviselo-testi.ilete onkormanyzati rendeletben allapitja meg a nem 
kozmiivel 6sszegyiijt6tt haztartasi szennyviz begyiijtesere vonatkoz6 kozszolgaltatas (a tovabbiakban: 
kozszolgaltatas) 

a) tartalmat, a kozszolgaltatassal ellatott teri.ilet hatarait; 
b) a k6zszolgaltat6 megnevezeset, valamint annak a miikodesi teri.iletnek a hatarait, amelyen 

beliil a k6zszolgaltat6 a kozszolgaltatast rendszeresen ellatni koteles, es az artalmatlanitas 
celjab61 torteno atadasi helyet; 

c) a kozszolgaltatas ellatasanak rendjet, m6djat es idotartamat, a k6zszolgaltat6 es az 
ingatlantulajdonos ezzel 6sszefiiggo jogait es kotelezettsegeit, valamint a kozszolgaltatasra 
vonatkoz6 szerzodes egyes tartalmi elemeit; 

d) a kozszolgaltatas igenybevetelere vonatkoz6 kotelezettseget, a kozszolgaltatas 
igenybevetelenek m6djat es felteteleit; 

e) az ingatlantulajdonost terhelo dijfizetesi kotelezettseget, az alkalmazhat6 dij legmagasabb 
merteket, megfizetesenek rendjet, az esetleges kedvezmenyek es a szolgaltatas 
ingyenessegenek eseteit; 

f) az iidiiloingatlanokra, az idolegesen hasznalt es a nem hasznalt ingatlanokra vonatkoz6 sajatos 
szabalyokat; 

g) a kozszolgaltatassal 6sszcfiiggo szcmClycs adatok (a tcnncszctcs szcmClyaz:onosit6 adatok, 
valamint a lakcim) kezelesere vonatkoz6 rendelkezeseket. 

A Fejer Megyei Kormanyhivatal torvenyessegi felhivassal elt, hogy az 6nkormanyzat 2013. januar 1. 
napjat kovetoen a fentiekkel kapcsolatos jogalkotasi kotelezettsegenek nem tett eleget, valamint 
folyamatban van illetve most zarul a kozszolgaltatasra kiirt kozbeszerzesi palyazat elbinilasa, igy a 
szolgaltat6 valtozasa miatt is sziikseges a rendelet m6dositasa. 

Jt:>ltmkg "' lr07'>70lgAltl'ltR'>'>l'll kl1pr:''>0ll'lt0'> P10fr8 <>nlrl'lt ""' tt:>kpiile!ii h1llladd--..kal kapc!!olatm; 
k6zszolgaltatasr61 es a kozteri.iletek tisztantartasar61" sz616 13/2008. (XII. 05.) 6nkormanyzati rendelet 
(tovabbiakban: Or.) tartalmazza, melynek m6dositasat az uj torveny szerinti feliilvizsgalatot illetve az 
11j szolgaltat6 kivalasztasat kovetoen az alabbiak szerint teljesztem a tisztelt kepviselo-testi.ilet ele. 



1.1 Az Or. I. § (3) es ( 4) bekezdeseben foglalt targyi hatalyat a szilard hulladekok mellett a telepi.ilesi 
folyekony hulladekra is ld lcell terjeszteni. 

2.1 Az or. 3. § cgy uj, (6) bckczdcsc tartalmazza a kozszolgaltatas vegzesere jogosult, kotelezoen 
megnevezendo szolgaltat6t, ide a kozbeszerzesi eljarason nyertes, uj szolgaltat6 keriil. 

3./ Az Or. 4.- 13. §-aig tartalmazza a szilard hulladekkal kapcsolatos hulladekkezelesi kozszolgaltatas 
nylijtasanak es igenybevetelenek szabalyait, ezt kovetoen 13/A. § - 13/C. §-ig terjedoen a haztartasi 
szennyviz begyi.ijtesere vonatkoz6 kozszolgaltatas nylijtasanak es igenybevetelenek arait es szabalyait 
kell rogziteni. 

Vertesboglar, 2014. februar 20. 

Sztanyi Istvan 
polgarmester 



Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata kepviseiO-testiiletenek 
... ./2014. ( ....... ) onkormanyzati rendelete 

a telepiifesi hulladekka( kapcso(atOS kozszo(ga(tatasro( es a kozteriiletek tiRzt:intart:iR:iro) RZO)O 
13/2008. (XII. 05.) onkormanyzati rendelet m6dositasar61 

v ertesboglar Kozseg Onkonnanyzatanak Kepviselo-testiilete a vizgazdalkodasr61 sz616 1995. evi 
LVII. torveny 44/C. § (1) - (2) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi 
6nkonnanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § 19. pontjahan megh::Jtarozott 
feladatkoreben eljarva a kovetkezo rendeletet alkotja. 

1. § (1) v ertesboglar Kozseg Onkonnanyzata kepviselo-testiiletenek a telepiilesi hulladekkal 
kapcsolatos k6zszolgaltatasr61 es a kozteriiletek tisztantartasar61 sz616 13/2008. (XII. 05.) 
onkonnanyzati rendelet (tovabbiakban Or.) 1. § (3) bekezdese az alabbi d) ponttal kiegesziil: 

,d) a telepiilesi folyekony hulladekra." 

(2) Az Or.) 1. § (4) bekezdese az alabbira valtozik: , (4) Nem alkalmazhat6 a rendelet a veszelyes 
hulladekra es az azzalosszefuggo tevekenysegre." 

2. § (1) Az or. 3. § egy uj, (6) bekezdessel egesziil ki. 
, (6) A telepiileE:i folyekony hulbde¥-.kal kapcE:ohtoE: kotelezo lcozozolgaltataat a LIQUID 
PORTER Kommunalis Szolgaltat6 Kft. (1077 Budapest, Bethlen Gabor u. 3. II/24.) (a 
tovabbiakban: Szolgaltat6) vegzi az 1 § (1) bekezdes szerinti teriileten." 

3. § Az or. a kovetkezo cimmel es a 13/A. §- 13/c. §-sal egesziil ki-: 

, A TELEPULESI FOLYEKONY HULLADEKKAL KAPCSOLATOS 
HULLADEKKEZELESIKOZSZOLGALTATAS 

A telepiilesi folyekony hulladekkezeles (szippantott szennyviz) kozszolgaltatas 
dija 

13/A. § (1) A telepiilesi folyekony hulladekkezelesi (szippantott szennyviz) kozszolgaltatas 
dija: folyekonyhulladek elhelyezeseert fizetendo dij: Ft + AF Nm3 

folyekonyhulladek szallitasaert fizetendo dij: Ft + AF Nrn3 

(2) A Szolgaltat6 koteles a a vizgazdalkodasr61 sz616 1995. evi LVII. torveny 25.§ (19) 
bekezdeseben meghatarozottak szerint evente november 15 . napjaig koltsegelernzest kesziteni 
es azt javaslat fonnajaban az onkonnanyzat reszere eloteljeszteni. 

(3) Az onkonnanyzat koteles a javaslat alapjan a kozszolgaltatas dijat meghataroz6 
rendeletenek elfogadasat megelozoen reszletes koltsegelernzest kesziteni. 

A telepiilesi folyekony hulladek gyiijtese, szallitasa artalmatlanitasa 

13/B. § (1) A telepiilesi folyekony hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatast a 
szennyvizcsatorna hal6zatba be nem kotott, valarnint engedelyezett hazi szennyviztarol6val 
nem rendelkezo ingatlanok tulajdonosai, hasznai6i, berloi, kezeloi (tovabbiakban: igenybe 
vevok) kotelesek igenybe venni es annak e rendeletben meghatarozott ellenerteket /dijat/ a 
szolgaltat6 reszere a szallitaskor azonnal megfizetni. 

(2) 1<\z (1) bckczdc3 3ZCrinti k6z3zolgtiltat{l3 igcnybcvctclcrc kotclczctt igcnybc VCVO C~ ll 

szolgaltat6 kozott kozszolgaltatasra vonatkoz6 szerzOdes a kozszolgaltatas igenybevetelevel 
jon letre. 

(3) A szolgaltat6 az igenybevevo megrendelese alapjan legkesobb 72 6ran beliil koteles 
cb r.nllftnni n:r. ingntlnnokon kclct.kcr.ctt tcl cpiilbi folyckm1y lmllnd{krk Ar. ig,'.nytn:.vcvl:, <t 



( ) 

telepUlesi folyekony hulladekhoz val6 hozzaferest az ingatlanim beliil koteles biztositani . 
Ellenkezo esetben a szolgaltat6 az elszallitast megtagadhatja. 

( 4) A tclcpiilcsi folyckony hulladck clszallitasara a szolgaltat6 altai biztositott erre alkalmas 
tartaly aut6val tortenik. A szallitas alkalmaval esetlegesen szennyezodott kozteriiletet a 
szolgilltat6 koteles haladektalanul megtisztitani. 

(5) A szolgaltat6 a telepiilesi folyekony hulladekot az onkormanyzat tulajclonM kepezo, 
FEJERVIZ Zrt. altai iizemeltetett szennyviztisztit6 mi.iben koteles elhelyezni. 

(6) A haztartasi eredeti.i folyekony hulladek korebe nem tartoz6 egyeb folyekony hulladek /pl.: 
technol6giai eredeti.i szennyviz es szennyviz iszap, olajszarmazekok, mergezo anyagok, zsirok, 
asvanyolajok, higtragya, zsir es olajfog6k tartalma stb./ a szennyviztelepen nem helyezheto el. 

(7) A termelesi es szolgaltatasi tevekenysegb61 szarmaz6 technol6giai eredeti.i szennyviz a 
szennyviztisztit6 telep iizemeltetojevel kiilbn kotott szerzodes alapjan helyezheto csak el. 

(8) A szolgaltat6 koteles megtagadni a (6), (7) bekezdesben foglalt folyekony hulladek 
elszallitasat kiveve, ha igenybevevo rendelkezik a szennyviztisztit6 telep iizemeltetojevel 
kotott kiilon szerzodessel. 

(9) Az igenybevevo a kozszolgaltatas elvegzeseert a szolgaltat6nak e rendelet 3. szamu 
mellekleteben foglalt dijat koteles megfizetni. 

(10) A szolgaltat6 a telepiilesi folyekony hulladekot a szennyviztisztit6 telepen az iizemelteto 
altai meghatarozott nyitvatartasi idoben koteles elhelyezni. 

13/C. § (1) Az ingatlanoknal (lakasok, egyeb ingatlanok) keletkezo barmilyen tipusu 
folyekony hulladekot tilos az ingatlanon beliil kilocsolni, kozteriiletre, vizfolyasokba, arkokba 
vagy- az allati higtragya kivetelevel- egyeb foldteriiletre kiengedni, leengedni. 

(2) A telepUles azon teriiletein, ahol kozcsatoma hal6zat nines, vagy az ingatlan nines bekotve 
a kozesatomaba, a telepUlesi folyekony hulladek osszegyi.ijtesere a tulajdonos, hasznai6 altai a 
telken beliilletesitett szennyviz szikkaszt6k es zart szennyviztarol6k szolgalnak. 

(3) A telepUlesi folyekony hulladek forgalornkorebe nem tartoz6 folyekony hulladek 
osszegyi.ijtese a kozegeszsegiigyi komyezetvedelrni es egyeb hat6sagi eloirasok szerint 
tortenhet. 

( 4) Az allati higtragya elhelyezeset es kezeleset az onkormanyzat az allatok tartasar61 sz616 
minclP.n lmri h::1t:llyns rP.nclP.lP.tP. sz::1M ly0ZZ<l . 

(5) A Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal koztisztviseloi jogosultak ellenorizni az 
ingatlanon osszegylijtott szennyviz elhelyezeset, tarolasat." 

4. § Ez a rendelet kihirdeteset koveto napon lep hatalyba. 

Vertesboglar, 2014. februar 28. 
T6th Janosne sk. 
cirnzetes fojegyzo 



Verteshnglar Kiizseg Onknrmanyzata Kepviselii-testiiletenek 
13/2008. (XII.S.) iinkormanyzati rendelete 

a telcpiilcsi hulladekkal kapcsolatos kiizszolgaltatasr61 es a koztcriiletek tisztantartasar61 

(Egyseges szerkezetben a 1312012. (V.14.) es az 112014. (1.23.) onkornuinyzati rende1ette1) 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepvisel6-testiilete a hulladekgazdatkodasr61 sz616 2000. evi 
XLIII. Torveny 21. § (5) bekezdeseben, a 23 . §-aban es a 31. § (2) bekezdeseben kapott felhatalmazas 
alapjan a kovetkez6 rendeletet alkotja: 

ALTALANOSRENDELKEZESEK 

A rendelet alkalmazasi kore 

I § (I) A rendelet teriileti hatalya: V ertesboglar Kozseg kozigazgatasi teriileten kell alkalmazni. 
(2) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosara, birtokosara, hasznal6jara, fiiggetleniil 
att61, hogy a tulajdonos termeszetes vagy jogi szemely, illetoleg jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 
szervezet. 
(3) A rendelet targyi hatalya kiterjed: 

a) a telepiilesi szilard hulladek komponenseire 
a.a.) haztartasi hulladekra 
a.b.) egyeb szilard hulladek koreben a haztartasi hulladekkal osszeteteleben hasonl6, egyiittesen 

kezelhet6 hulladekra, 
b) szelektiv hulladekra, 
c) evi ket alkalommal vegzett lomtalanitasra 
d) a telepiilesi folyekony hulladekra. 

(4) Nem alkalmazhat6 a rendelet a veszelyes hulladekra.,_~~- ~~-'!~~-'!~~~~~f!filgg~_t_f!~~~~-[l)'_S_~gr_f! · ________ _____ _____ :: · ··· Torti It: , valamint a telepiilesi folyekony 
hulladekra 

Hulladekkezelesi kozszolgaltatas 

3 § ( 1 )V ertesboglar Kozseg Onkormanyzata (a tovabbiakban: Onkormanyzat) a jelen rendeletben foglaltak 
szerint hulladekkezelesi kozszolgaltatast szervez es tart fenn. 
3 (2) A telepiilesi szilard, valamint a szelektiv hulladek kezelesevel (gyiijtese, szallitasa, hasznositasa) es 
artalmatlanitasaval kapcsolatos kotelez6 helyi kozszolgaltatas teljesitesere vallalkozasi kozszolgaltatasi 
szerz6des alapjan a Vertes Videke Kft. jogosult. 
4(3) 

( 4) A kozszolgattatasi kotelezettseg es jogosultsag az ingatlantulajdonosokkal kiilon szerzodeskotes nelkiil 
e rendeler alapjan jOn letre. 
5(5) A kozszolgaltat6 a Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal altai atadott adatokr61 es a nyilvantartasban 
gyiijtiitt szemelyes adatokr61 mas szemelynek, szervnek adatot nem bocsathat rendelkezesere. 
(6) b tolopiil6oi folyolcony hulludoldml lmpooolutoo l@olod \ lco~o~olr;ultatuot a LIQUID POfiiiln. 
Kommunalis Szolgaltat6 Kft. (1077 Budapest, Bethlen Gabor u. 3. II/24.) (a tovabbiakban: Szolgaltat6) 
vegzi az 1 § (I) bekezdes szerinti teriileten. 

'Hatalyon kiviil helyezte az 1/2014. (1.23.) onkorm:lnyzati rendelet I §-sa. Hatalyos 2014. januar 24. napjat61. 
3 M6dositotta az 1/2014. (1.23 .) onkormanyzati rendelet 2 §-sa. Hatalyos 2014. januar 24. napjat61. 
4Hatalyon kiviil helyezte az 1/2014. (1.23.) onkormanyzati rendelet 2 §-sa. Hatalyos 2014. januar 24. napjat61 
'M6dositotta az 1/2014. (1.23.) onkormanyzati rendelet 2 §-sa. Hatalyos 2014. januar 24. napjat61. 

···j Tortilt: veliik 
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A TELEPULESI SZILARD HULLADEKKAL KAPCSOLATOS HULLADEKKEZELESI 
KOZSZOLGALTATAS 

A kozszolgaltatas igenybevetelenek m6dja es feltetelei 

4.§ (I) Az ingatlantulajdonos es a kozszolgaltat6 kozotti jogviszonyt a kozszolgaltatas igenybevetelenek 
tenye hozza letre. 
(2) A jogviszony kezdo idopontja 2003. Januar I. napja, amelyrol a szolgaltat6 a kozszolgaltatas 
teljesitesenek megkezdeserol es lenyeges felteteleirol az ingatlantulajdonost irasban ertesiti, vagy felhivas 
kozzetetele utjan tajekoztatja. 

A telepiilesi szilard hulladek gyujtese, szallitasa, kezelese es artalmatlanitasa 

5.§ (I) A telepiih~si szilard hulladek rendszere kezelesebe (gyujtes, szallitas) bekapcsolt teriileten a 
szolgaltatas igenybevetele, valamint a kozszolgaltat6val egyeztetett szabvanyos tarol6 edenyzet hasznalata 
kotelezo. 
(2) Az igenybe veheto gyujtoedenyek tipusai es a gy(ijtoedenyben elhelyezheto telepiilesi szilard 
hulladekok sulyanak felso hatara: 

a) 80 literes gy(ijtoedeny 28 kg 
b) II 0 literes gyujtoedeny 45 kg 

(3) Az ingatlantulajdonos a gyujtoedenyek koziil azt a tipust es olyan szamban koteles igenybe venni, 
amelyen az ingatlanan keletkezett telepiilesi szilard hulladek tarolasara ket iirites kozott 
kornyezetszennyezes nelkiil oldhat6 meg. 
(4) A (3) bekezdesben foglaltak alapjan a gy(ijtoedenyt ugy kell megvalasztani, hogy 

a) 1-2 fovel rendelkezo csalad eseten 80 liter, 
b) 2 fo feletti letszammal rendelkezo csalad eseten II 0 liter tarol6kapacitas minimalisan 

rendelkezesre alljon. 

A kozszolgaltatas ellatasanak rendje es m6dja 

b. s (I) A telepuU~s1 szilard hulladek elszallitilsa heh egy alkalommal tortemk. A hulladek mgatlanon beliih 
gyujtesehez- az iiritesi gyakorisag meghatarozasa mellett- a k6zszolgaltat6 az ingatlantulajdonos reszere 
biztositani koteles, hogy kiilonbozo urmertekii gy(ijtoedenyek koziil valaszthasson az 5. § (4) bekezdeseben 
meghatarozott minimum mennyiseg figyelembe vetelevel. 
(2) A rendszeres szallitasi nap megvaltoztatasar61 a kozszolgaltatasi tevekenyseget ellat6- a megvaltozott 
szallitasi napot megelozoen legalabb 15 nappal- a helyi ujsagban, a hirdetotablan koteles a lakossagot 
tajekoztatni. 

/\. hullud6lcgyiijto cd6nyzot hunzmilutu 

7 § (1) A tr.lr.pii1f.si s7i1~rrl h111l~rlf.k eYf\jtf.sr. Wi( (1) hr.kr.7rlf.shr.n mr.ehM~mrntt iirtRrtR1m{l wRhv~nyn~ 
tarol6 edenyzetben tortenik. Az igenybe vevo lak6helyenek valtozasat 15 napon beliil koteles jelezni a 
kozszo lgaltat6nak. 
6(2) A szemetgyiijto edenyzet beszerzeserol, javitasar61, p6tlasar61 az ingatlantulajdonos koteles 
gondoskodni. 
(3) A szemetgyiijto edenyzet beszerzesi, javitasi koltsege az ingatlan tulajdonosat terheli . 

'M6dositotta az 1/2014. (1.23.) 6nkonminyzati rendelet 3 §-sa. Hatalyos 2014. januar 24. napjat61. 



) 

(4) Amennyihen az edenyzet allapota nem teszi leheti\ve a szemet elszallitasii.t, ugy a Szolgaltato kiiteles 
felhfvni az ingatlan tulajdonosanak figyelmet, hogy annak javftasar61 vagy javfttatasar61 gondoskodjek. 
(5) A hulladekgyiljto edenyzetet csak annyira szabad megtoltetni, hogy azok zarhat6ak legyenek. 
(6) A hulladekgyiljto edenyzetbe nem szabad mar6, mergezo, robban6, folyekony, ego, pan1zsl6 anyagot, 
allati tetemet, tragyat, vagy egyeb olyan anyagot elhelyezni, amely veszelyezteti a szallftast vegzo 
dolgoz6k testi epseget, egeszseget, vagy a szallit6 jarmil milszaki allapotaban rongal6dast idezhet eli\. Nem 
helyezheto el az edenyzetben tovabba olyan anyag, amely a hulladekkezelo telepen nem tarolhat6 vagy 
nem artalmatlanfthat6. 
(7) A hulladekgyiljto edenyzetet - kiveve az alland6 jelleggel kozteriileten elhelyezett edenyzeteket - az 
elszallitasi, iirftesi idopontig az ingatlanon beliil kell tarolni. 
(8) A szallft6 (gyiljto) jarmil szemelyzete a hulladekgyiljto edenyzetet- a forgalom akadalyozasa nelkiil
az atadas-atvetelre kijelO!t kozteriileten veszi at es azt a kiiirftes utan az atvetel helyere koteles 
visszahelyezni. Az atvetelre kijelolt hely a kozut szeleti\1- utszegelytol 2,0 m-nel tavolabb nem lehet. 
(9) A hulladekgyiljto edenyzet gyiljtes idejere torteno kihelyezese, majd az iirftest kovetoen annak 
visszahelyezesere a szolgaltatast igenybe vevo feladata. 
(1 0) A hullndf\keyiijti\ edf\nyzet<:k (kukn vngy kontener) hegyiijtesehi\1 es szallitilsilhol eredi\ sz<:nnyezi\rlP.s 
megsziintetese a szallft6 feladata, mig a gyiljtes soran keletkezo szennyezi\des eltavolftasa a hulladek 
termelojenek feladata. 
(II) A hulladek gyiljtoedenyzet rendeltetesszeril haszm1latar61, tisztantartasar61, fertotlenfteseri\1 a 
szolgaltatast igenybevevo koteles gondoskodni. 
(12) Kozszolgaltat6 a szolgaltat6 azonosftasara, illetve a dfjfizetes igazolasara matricat biztosft, amit a 
szolgaltatast igenybevevonek kell a hulladekgyiljto edenyre felragasztani. 

A kozszolgaltatas igenybevetelenek korlatozasa, megtagadasa 

8 § (I) A hulladekgyiljtest vegzo jarmil szemelyzete, ha az edenyzet olyan hulladekot tartalmaz, mely 
osszetomorodott, vagy befagyott, es fgy nem iirfthet6, a szolgaltatas igenybevetelet az iirfthet6 mennyiseg 
mertekeig korlatozhatja. Az ingatlan tulajdonosa, illetve az edenyzet hasznal6ja koteles az fgy visszamaradt 
hulladekot kiiirfteni es a gyiljtoedenyzetet hasznalhat6va tenni. 
(2) A hulladekgyiljtest vegzo jarmil szemelyzete, ha az edenyzetbe olyan anyagot, targyat helyeztek el, 
am ely nem minos iii telepiilesi szilard hulladeknak, annak elszallftasat megtagadhatja. 
7(3) Az eseti tobblethulladek elszallftasa csak a Szolgaltat6 altai rendszeresitett gyiljtozsakba elhelyezes 
eseten veheto igenybe. Gyiljtozsak a Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatalban (8083 Csakvar, Szabadsag 
ter 9.) vagy a Hivatal Vertesboglari Kirendeltsegen (8085 Vertesboglar, Alkotmany u 3.) vasarolhat6 
ugyfelfogadasi id6bert. 
(4) A gyiljtoedenyzet melle elhelyezett telepiilesi szilard hulladekot, amennyiben nem a kozszolgaltat6t61 
vasarolt hulladekgyiljt6 zsakban helyeztek el, a kozszolgaltatast vegzo nem koteles elszallitani. 

A haztartasi hulladekhoz hasonl6 jellegil es osszetetelil, azzal egyiltt kezelheto 
mas hulladek elszallitasa, kezelese, artalmatlanitasa 

89. § A gazdalkod6 szervezet a gazdasagi tevekenysegevel osszeftiggesben keletkezett, nem elkiilOnitetten 
gyiljtott hullndek elczallitamirn kiilon czerzodect kat n czolgaltnt6vnl. 

Lomtalanitas 
1 0 9 \I) A lomtalanit~s mevs?:erve?:eseri\1 es lehonyolitasiirol a S7:ol~altato evente ket alkalommal 
gondoskodik, amelynek dijat a megallapitott kozszolgaltatasi dij magaban foglalja. 
(2) A kozszolgaltat6 a lomtalanitasi akci6 id6pontjar61 az onkormanyzatot levelben tajekoztatja az idopont 
elott legalabb ket hettel. A kozszolgaltat6 az onkormanyzat utjan levelben es a lakossagi hirdetes utjan 
koteles tajekoztatni a lakossagot. 
(3) A Szolgaltat6 kizar6Iag a lomtalanitas ala tartoz6 szilard hulladek elszallitasara koteles. 

7 M6dosftotta az 1/2014. (1.23.) onkonnanyzati rendelet 3 §-sa. Hatalyos 2014. januar 24. napjat61. 
' Mnrto~itolta a7. 112014, (1.4~ .1 iinkonn~nnati r~nct~1~t ~ ~-~a . Hati\1vo~ ;w 14. ianul\r 24. naniatli1. 



(4) A lomtalanitasi akci6 soran osszegyiijtott hulladek kezeleserol , esetleg tovabbi hasznositasar61, 
ertekesiteserol a kozszolgaltatast vegzo szabadon rendelkezik. 

A telepiilesi szilard hulladekgyiijtes, szallitas, kezeles es 
artalmatlanitas kozszolgaltatas dija, dij merseklese 

II.§ (I) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, tenyleges hasznal6ja koteles a szolgaltatasokat igenybe venni. 
(2) A rendszeres hulladekgyiijtesbe bevont teriileten a telepiilesi szilard hulladek gy(ijtese, szallitasa, 
kezelese es artalmatlanitasa kotelezo dijfizetes mellett tortenik, a kiizszolgaltatast igenybevevo 
ingatlantulajdonosnak telepiilesi hulladekkezelesi kiizszolgaltatasi dijat kell fizetne (a tovabbiakban: 
szolgaltatasi dij). 
(3) A szolgaltatast igenybevevo a kiizszolgaltatasi dijat negyedevente ut6lag a Szolgaltat6 alta! kibocsatott 
szamlaja alapjan atutalassal fizeti meg. 
(4) A szolgaltatasi dijat ingatlanonkent, illetve iinal16 rendeltetesi egysegenkent kell megfizetni. 
Onkormanyzati berlemenyek eseteben a szolgaltatasi dijat a berlo tartozik fizetni . 
("i) A7 iir~~~n ~llr\ 1\n~lln r~nrfP.ltPtP5 i l"gy5<'gl"lr ut<ln n~m lr~ll ~mlg~lt~ t <\5 i rlij~t fi zl"tni, ha az iireiede~t a 
kiizszolgaltatast vegz6nek es az iinkormanyzatnak irasban bejelentik, es az iiresedes idotartalma a 30 napot 
meghaladja. A bejelentest az iiresedest megel6z6en 30 nappal kell teljesiteni. 

12 § (1) 10 

(2) A szolga!tatasi dijfizetes a telepiilesi szilard hulladek eseteben negyedeves szamlazassal ut6lag 
tiirtenik. 
(3) A szolgaltatasi dij magaban foglalja a gyujt6edenyzetek meghatarozott id6pontokban tiirten6 iiriteset, 
tatabanyai hulladekkezel6 telepre val6 szallitasat, a hulladekkezelesi es artalmatlanitasi, valamint az 
evente 2 alkalommal kiitelez6en vegzend6 lomtanitasi koltseget. 
(4) Ha a hetente keletkezett hulladek mennyisege az edenyzet urtartalmat meghaladja, ugy a szolgaltatast 
igenybe vev6 kiiliin edenyzet igenytjelenthet be, annak biztositasar61 kiizszolgaltat6 kiiteles gondoskodni, 
kiiliin terites fejeben. 

Szelektiv hulladek gy(ijtese, kezelese 

13 §(I) Az iinkormanyzat a szelektiv hulladekgyujtes szolgaltatast a Szolgaltat6val tiirtent egy(ittmiikiides 
eredmenyekent a 2004. evben vezette be. A kiizseg teriileten I kijeliilt teriileten kialakitott szelektiv 
hulladekgy(ijto szigetek a kiizszolga!tatasba bekapcsoltan mukiidnek, iizemeltetojiik a Szolgaltat6. 
(:L) A szelektiv hulladekot a kozszolgaltat6 harom trakct6ban gy{iJh. 
(3) A kihelyezett gyujt6edenyekbe az azokon feltiintetett fajtaju hulladek helyezhet6 el. A hulladek csak a 
gy(ijt6edenyzetbe teheto, a kiizteriilet szennyezese tilos! 
( 4) A szelektiven gy(ijtiitt hulladekok atvetele, kezelese a kiizszolgaltat6 feladata. 
(5) A begy(ijtiitt hulladekot a kiizszolgaltat6 az edenyzetekb61- megallapodas alapjan- rendszeresen iiriti. 
(6) A szelektiv hulladekgy(ijto szigetek helyet a rendelet 1. szamu melleklete tartalmazza. 

A TELEPULESI FOL YEKONY HULLi\DEKY~'\L L'\PCSOLATOS HULLADEKY...EZELESI 
KOZSZOLGAL T ATAS 

A Nl~piil~~i folv~konv hullad~kk~~~~~~ ( ~~ ippantott ~;;:;~nnvvi~) 
kiizszolgaltatas dija 

a) 13/ A. § (!) A telepiilesi folyekony hulladekkezelesi (szippantott szennyviz) kiizszolgaltatas 

dija:.f9)X~!c_<?!Whli)!<J~~~-!':l_~~JX~?~~~~-rt_fi?!':t_~l)~~- ~_ij: __ _____________________ _ }:!_~_f..E!Y_!11~- -------- ------- -- -- - ---- {'-T_i:i_ro_· rt_:..::.,l ________ ~ 
b) folyekonyhulladek szallitasaert fizetend6 dij : Ft + AF Aim 

(2) A Szolgaltat6 kiiteles a Hgt. 25.§ (19) bekezdeseben meghatarozottak szerint evente november 15. 
napj:hg kiiltsegelemzest kesziteni es azt javaslat formajaban az iinkormanyzat reszere el6terjeszteni. 

9 M6dositotta az 1/2014. (1.23.) 6nkonminyzati rende1et 6 §-sa. Hatalyos 2014. janm\r 24. napjat61. 
1
" HUJUIYOtl RlVUl H~Jy~tW tlt 1/ LU 1 ~. lUJ.J OrtRotll\:!rtyza!l rertdelet I ~-!:!. H:!myos LUI~. JtlrtUilt L~. rta~j:!tOI. 



(3) Az onkonm\nyzat koteles a javaslat alapj<'m a kozszolgaltatas dijat meghataroz6 rendeletenek 
elfogadasat megelozoen reszletes koltsegelemzest kesziteni . 

A telepiilesi folyekony hulladek gyiijtese, szallitasa artalmatlanitasa 

13/B. § (1) A telepiilesi folyekony hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatast a szennyvizcsatorna hal6zatba 
be nem kotott, valamint engedelyezett hazi szennyviztarol6val nem rendelkezo ingatlanok tulajdonosai, 
hasznal6i, belroi, kezeloi /tovabbiakban: igenybevevok/ kotelesek igenybe venni es annak e rendeletben 
meghatarozott ellenerteket /dijatl a szolgaltat6 reszere a szallitaskor azonnal megfizetni. 
(2) Az (I) bekezdes szerinti kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezett igenybe vevo es a szolgaltat6 kozott 
kozszolgaltatasra vonatkoz6 szerzodes a kozszolgaltatas igenybevetelevel jon letre. 
(3) A szolgaltat6 az igenybevevo megrendelese alapjan legkesobb 72 6n\n beliil koteles elszallitani az 
ingatlanokon keletkezett telepiilesi folyekony hulladekot. Az igenybevevo a telepiilesi folyekony 
hulladekhoz val6 hozzaferest az ingatlanan beliil koteles biztositani. Ellenkez6 esetben a szolgaltat6 az 
elszallitast megtagadhatja. 
(4) A telepiilesi folyekony hulladek elszallitasara a szolgaltat6 altai biztositott erre alkalmas tarta!y aut6val 
ti:.irt~ni k. A m \lifti\5 ~11<nlm~vn1 ~> 5 ~>t1Pp;~>51"11 57Annyl"7i\rli:\tt 1<i:\7t~>riil~>t~>t n 57nlp;~ltnt6 1<i:itl"k 5 h~l~Mkt~l~mJI 
megtisztitani. 
(5) A szolga!tat6 a telepiilesi folyekony hulladekot az 6nkormanyzat tulajdonat kepezo, FEJERVIZ Zrt. 
altai iizemeltetett szennyviztisztit6 miiben koteles elhelyezni. 
(6) A telepiilesi folyekony hulladek korebe nem tartoz6 egyeb folyekony hulladek /pl.: technol6giai eredetii 
szennyviz es szennyviz iszap,olajszarmazekok, mergezo anyagok, zsirok, asvanyolajok, higtnigya, zsir es 
olajfog6k tartalma stb./ a szennyviztelepen nem helyezheto el. 
(7) A termelesi es szolgaltatasi tevekenysegb61 szannaz6 technol6giai eredetii szennyviz a szennyviztisztit6 
telep iizemeltetojevel kiil6n k6tiitt szerz6des alapjan helyezheto esak el. 
(8) A szolgaltat6 kiiteles megtagadni a (6), (7) bekezdesben foglalt folyekony hulladek elszallitasat kiveve, 
ha igenybevev6 rendelkezik a szennvviztisztit6 telep iizemeltetojevel k6t6tt kiiliin szerzodessel. 
(9) Az igenybevev6 a kiizszolgaltatas elvegzeseert a szolgaltat6nak e rendelet 3. szamu mellekleteben 
foglalt dijat kiiteles megfizetni. 
(I 0) A szolgaltat6 a telepiilesi folyekony hulladekot a szennyviztisztit6 telepen az iizemeltet6 altai 
meghatarozott nyitvatartasi idoben kiiteles elhelyezni. 
13/C. § (!) Az ingatlanoknal /lakasok, egyeb ingatlanok/ keletkez6 barmilyen tipusu folyekony hulladekot 
tilos az ingatlanon beliil kiloesolni, kozteriiletre, vizfolyasokba, arkokba vagy - az allati higtragya 
kivetelevel- egyeb foldteriiletre kiengedni, leengedni. 
(2) A telepiiles azon teriiletein, ahol kiizesatorna hal6zat nines, vagy az ingatlan nines bek6tve a 
ki:izesatornaba, a telepiilest tolyekony hulladek i:isszegyiiJtesere a tulaJdonos, hasznal6 altai a telken beliil 
letesitett szennyviz szikkaszt6k es zart szennyviztarol6k szolgalnak. 
(3) A telepiilesi folyekony hulladek forgalomk6rebe nem tartoz6 folyekony hulladek 6sszegyiijtese a 

kiizegeszsegiigyi kiirnyezetvedelmi es egyeb hat6sagi e16irasok szerint tiirtenhet. 
( 4) Az allati higtragya elhelyezeset es kezeleset az 6nkormanyzat .. Az allatok tartasar61" sz616 mindenkori 

hatalyos rendelete szabalyozza. 
(5) A Polgarmesteri Hivatal kiiztisztviseloi jogosultak ellenorizni az ingatlanon iisszegyiijtiitt szennyviz 

elhelyezeset, tarolasat. 

A KOZTERULETEK TISZT ANT ART ASA, T AKARIT ASA ES A TELl HOELT AKARiTASI ES 
SiKTALANiTASI FELADATOK ELLATASA 

K ii7tf'rii lf'tf'k ti57t~ntnrt~5R 

14 § Kiiztisztasagi feladatok, kozteriiletek tisztantartasar61, az 6sszegyiijtiitt hulladek elszallitasar61 
v ertesboglar Ki:izseg Onkormanyzata gondoskodik, reszben maga, reszben az erintett ingatlantulajdonosok, 
haszna!6k kiitelezesevel. 

A kiizteriiletek szennyezesenek megelozese 

13 § (I )THus a kOztetUieteH tOt U:\110 tulmleH olya11 tevekeHyseg, atul a kOztetUlet szeHuyezesevel j:h. 



(2) Tiles a kiizteriileteken elhelyezett berendezesi targyakat, felszereleseket, miitargyakat, mi\~lkot~sobt 
beszennyezni, megrongalni. 
(3) Tilos dugulas vagy rongal6das okozasara alkalmas anyagot, - targyat (tiirmeh~ke, homokot, hulladekot, 
papirt, tiiz- es robbanasveszelyes anyagot, stb.) a kiizcsatoma viznyelojebe, csapadekviz-elvezeto arkaba 
sz6mi, 6nteni, vagy bevezetni. 
(4) Allati tetemet, valamint olyan szerves, vagy szervetlen anyagot, mely a kiirnyek levegojet 
szennyezheto, a szomszedos teriilet lak6inak egeszseget veszelyezteti, sem kiizteriileten, sem 
maganteriileten elhelyezni nem szabad. 
(5) A kiizteriileten elhullott allatok eltavolitasar61 az iinkormanyzat haladektalanul gondoskodik. 
(6) Minden olyan teriileten, illetoleg letesitmenyben, ahol tomegforgalom bonyol6dik le az 6nkormanyzat 
gondoskodik a varhat6 forgalomnak megfelelo mennyisegii kiizhasznalatu hulladekgyiijto tartaly 
elhelyezeserol, javitasar61, p6tlasar61, tovabba a rendszeres kiiiriteserol es tisztan tartasar61. 
(A kiiztisztasaggal es a telepiilesi szilard hulladekkal 6sszefiigg6 tevekenysegekrol sz616 1/ 1986. (11.21.) 
EVM-EiiM egyiittes rendelet 15. §) 
(7) Epitesnel, bontasnal vagy tatarozasnal a munkalatokat ugy kell vegezni, az epitesi, bontasi anyagot, 
foldet tarolni. ho~ mas ineatlanon pores szennyezodes indokolatlanul ne keletkezzen. 
(8) Az epitest, felujitast, tatarozast vegzo tulajdonos, kivitelezo az epitesi teriileten es kiizvetlen kiirnyeken 
(az epites kiiriili kiizteriileten) a kiizteriilet tisztasagat es a biztonsagos kiizlekedes lehetoseget kiiteles 
biztositani. 
(9) Az utcai hulladekgyiijtokbe a hulladekgyiijto terfogati jellemzoitol lenyegesen eltero hulladekot (nagy 
meretii targyak), valamint a lakasokban, intezmenyekben, kereskedelmi egysegekben stb. rendszeresen 
keletkezo kommunalis jellegii hulladekot elhelyezni tilos. 
(I 0) Kozteriileten a gepjarmiivek javitasa, szerelese es mosasa tilos, kiveve a hirtelen fellepo hibak 
elharitasat celz6 javitast. 

A kiizteriiletek tisztantartasa 

16 § (!)A tulajdonos koteles gondoskodni: 
a) Az ingatlan elotti jardaszakasz, jarda hianyaban egy meter szeles teriiletsav, illetoleg ha a jarda 

mellett ziildsav is van, az ingatlan hatarat61 az uttestig terjedo teljes teriilet; 
b) A jardaszakasz melletti nyilt arok es ennek miitargyai, tovabba 
c) Tombtelkeken a kiilon tulajdonban all6 egyes epiiletek gyalogos megkiizelitesre es kiiriiljarasra 

szolgal6 teriilet tisztan tartasar61, a csapadekviz zavartalan lefolyasat akadalyoz6 anyagok es 
mas hulladekok eltavolitasar61. 

(A kU:lli~ztasaggal""~ " telepoie~t HZilill'll hullatlekkal ll~~zef!lggll teveRel'ly~egi:!RI'Ill' "~z6t6 u t Y8b. (tt::L 1.)' 
EVM-EiiM egyiittes rendelet 6. § (1)). 
(2) A sz6rakoz6-, vendeglat6- es arusit6 helyek, iizletek elotti jardaszakaszt a nyitva tartas ideje alatt- ettol 
eltero megallapodas kivetelevel- a hasznal6 kiiteles tisztan tartani es a hulladekot eltavolitani. 
(A k6ztisztasiiggal es telepiilesi szilard hulladekkal osszefiiggo tev6kenys6gekfol sz616 1/1986. (1!.21.) 
EVM-EiiM egyiittes rendelet 6. § (4)). 
(3) A kozteriilet rendeltetesetol eltero celra (arusitas, epitesi-szerelesi munka, stb.) tiirteno hasznalata 
eseten a hasznalattal erintett teriilet kozvetlen kornyezetet a hasznal6 koteles tisztan tartani . 
(A k0zti~:rta~aggal es t~lepiilesi szilard hull:idel'..kal osszeftiggo tevekenysegi!krol cz616 ,l/J986: (11.21.) 
EVM-EiiM egyiittes rendelet 6. § (5)). 
( 4) Az (I), (2), valamint a (3) bekezdesben fel nem sorolt kozteriiletek tisztan tartasar61, kaszalasar61, 
hulladek- es gyomm~mtv~iteser91 v ertvsbogh\r l).oz:s~g Onkormanvz:ata gondoskodik r~szhr.n m~e-~ , n\s7hr.n 
az erintett ingatlantulajdonosok, hasznal6k kotelezesevel. 
(5) Onkormanyzati tulajdonu ingatlanok eseteben a berlo, kezelo stb. koteles gondoskodni a kozteriiletek 
tisztantartasar61. 
(5) Biizos anyagokat csak legmentesen lezart tartallyal felszerelt vagy zart rakterii jarmiivel szabad 
szallitani. Sz6r6d6 jellegii anyagok belteriileten csak letakarva szallithat6k. Ha a kozteriileten szallitott 
anyaggal a kozteriilet szennyezodik (olajfolyas, sarfelhordas, anyagsz6r6das, stb.), a szennyezodest 
eloidezo koteles azonnal gondoskodni annak eltavolitasar61. Amennyiben a szennyezodest eloidezo 
szemely kilete ismeretlen, ugy a szennyezodes megsziintetese a kozteriilet kezelojenek feladata. 



H6eltakaritas- siktalanitas 

17 §(I) A 16. §(I) bekezdeseben meghatarozottak kotelesek 6nos esotol, h6t61 vagy jegtol sikossag valt 
jardat folyamatosan koteles (kozegeszsegiigyileg veszelytelen komyezetkimelo anyaggal: homok, zuzalek, 
salak, stb.) csuszasmentesse tenni, a jardar61 a havat letakaritani, ezt az id6jarast61 fliggoen napkozben is 
megismetelni. 
(2) A 16. § (2) bekezdeseben meghatarozottak kotelesek a nyitva tartasi ido elso 6rajaban az 6nos esotol, 
h6t61 vagy jegtol sikossag valt jardat kozegeszsegiigyileg veszelytelen k6rnyezetkime16 anyaggal (homok, 
zuzalek, salak, stb.) csuszasmentesse tenni, a jardar61 a havat letakaritani, ezt az id6jarast61 fliggoen a 
nyitva tartasi idoben megismetelni. 
(3) A jardar61 letakaritott havat a 8 m-nel szelesebb kozut eseten a jarda szelen kell osszegyiijteni, ugy, 
hogy a gyalogos kozlekedes szamara megfelelo teriilet szabadon maradjon. 
(4) A gyalogos es kozuti forgalom zavartalansaganak biztositasa erdekeben h6rakast tilos elhelyezni: 

utkeresztezodesben 
uttorkolatban (8 m-en beliil) 
kijeliilt ~rYalo~osatkeli\ helyen 
kapubejar6 ele- annak teljes szelessegeben 
t6megk6zlekedesi jarmu megall6jaban (aut6buszmegall6), ott az uttest es jarda koze 
kozszolgaltatasi felszerelesi targyak (vizelzar6, viznyelo, kozvilagitasi lampaoszlop, tiizcsap, 
hirdetooszlop, stb.) melle, kore. 

A kozteriiletek tisztantartasara, a h6eltakaritasra es siktalani tasra 
vonatkoz6 rendelkezesek ellenorzese 

18 §. (I) A rendeletben meghatarozott szolgaltat6i tevekenysegek: 

119. § 

a) A szilard hulladekgyujtessel, hulladekszallitassal, kezelessel, artalmatlanitassal kapcsolatos 
kotelezettsegek teljesitesenek ellenorzeserol a k6rjegyz6 gondoskodik; 

b) A koztisztasaggal kapcsolatos kotelezettsegek teljesitesenek ellenorzeserol az erdekelt 
szakhat6sagok kozremukodesevel a k6rjegyz6 gondoskodik. 

(A koztisztasaggal es telepiilesi szilard hulladekkal 6sszefiigg6 tevekenysegekrol sz616 111986. 
(II.21.) EVM-EiiM egyiittes rendelet 17. §(I) b). 

Egyeb rendelkezesek 

zAR.6 RENDELKEZESEK 

20 § Ez a rendelet a kihirdetese napjan lep hatalyba. Ezzel egyidejiileg Vertesboglar Kozseg 
Onkormanyzatanak a 13/1995. (XII. 22.) rendelete, valamint a rendelet m6dositasar61 sz616 12/2005 . (XII. 
23 .) Ez:imu nmdelet hat:ily:it veEzti . 

Vertesboglar, 2012. majus 17. 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 

Szabo Gabor sk. 
k6rjegyz6 

'Hatalyon kivu! helyezte a U /lU 11.( V.l4.) onkormanyzah rendelet. Hatillyos lUl L maJus .J I. nap Jato! 
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1. szanni mellek!et a rendelethez 

A szelektfv hulladekgyujto szigetek helyszinei Vertesboghir Kozsegben 

I. Vertesboglar, Kossuth utca, Vertes Takarekszovetkezet mellett 



EL6ZETES HATASVIZSGALATI LAP VERTESBOGLAR KOZSEG 
ONKOR M ANYZA T KF.PVOSF.T ,j-TF.STffLETENEK 

...... .! ............. ( ........... ) onkormanyzati rendelete 
a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasr61 es a kozteriiletek tisztantartasar61 

Tajekoztatas az elozetes hatasvizsgalat eredmenyerol 

1. A jogszabaly-tervezet hatasai 

1.1 Tarsadalmi hatasok 

A rendelet a kozigazgatasi teriileten elo, szolgaltatast igenybevevo fogyaszt6kat es a szolgaltatast 
nylijt6 k6zszolgaltat6kat erinti, szamukra kotelezettseget ir elo. 

1.2 Gazdasagi, koltsegvetesi hatas 

Gazdasagi, koltsegvetesi hatasai nem merhetoek, rnivel a szolgaltatasok ellenerteke a fogyaszt6kat 
terheli. 

1.3 Kornyezeti, egeszsegi hatasok 

A kozszolgaltatas igenybevetelet a koztisztasag es telepiilestisztasag megorzese, valarnint a komyezet 
vedelme teszi sziiksegesse. 

1.4. Adminisztrativ terheket befolyasol6 hatasok 

A k6zszolgaltat6 rendelkezik a kozszolgaltatashoz sziikseges feltetelekkel. Az 6nkormanyzat 
gondoskodott a kotelezo kozszolgaltatas megszervezeserol, melyet a kozigazgatasi teriileten elo 
ingatlantulajdonosok, haszna16k kotelesek igenybe venni. 

2. A jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhat6 hatasai 

A vizgazdalkodasr61 sz616 1995. evi LVII. torveny 44/C. §-a hatarozza meg, hogy az 6nkormanyzati 
rendeletnek mit kell tartalmaznia. A jogalkotas elmaradasa a Kormanyhivatal torvenyessegi felhivasat 
kovetoen torvenyessegi felugyeleti eljarast vonhat maga utan. 

3. A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek 

A kotelezo kozszolgaltatashoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek a 
k6zszolgaltat6nal rendelkezesre allnak. 

Csakvar,2014.februar 

T6th Janosne 
cimzetes fO,jegyzo 
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INDOKLAS 

VERTESBOGLAR KOZSEG ONKORMANYZA T 
KEPVISELO-TESTULETENEK 

...... .! ............. ( ........... ) onkormanyzati rendelete 
a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltahisr61 es a ki.izteriiletek tisztantartasarol 

Altalanos indokolas 

Az elmult idoszakban lezajlott jogszabalyvaltozasok illetve a kozbeszerzeseket koveto szolgaltat6-
valtozasok miatt sziiksegesse valt a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos k6zszolgaltatasr61 es a 
kozteriiletek tisztantartasar61 sz616 onkormanyzati rendelet m6dositasa. A feliilvizsgalat a szilard 
hulladekok tekinteteben mar az elmult evben megtortent, a telepi.ilesi folyekony hulladek tekinteteben 
- melyet a vizgazdalkodasr61 sz616 1995. evi LVII. torveny (tovabbiakban: Vgt.) ir elo- azonban csak 
most, az uj szolgaltat6 kivalasztasat kovetoen keriil sor. 

A vizgazdalkodasr61 sz616 1995. evi LVII. torveny (tovabbiakban: Vgt.) 44/C. § (1) - (2) bekezdese 

alapjiin a telepi.ileoi onlcormiinyzat kepvioelo teotiilete onlcormiinyzati rendeletben allapitja meg a ncm 

kozmuvel osszegylijtott haztartasi szennyviz begylijtesere vonatkoz6 kozszolgaltatas (a tovabbiakban: 

kozszolgaltatas) 

a) tartalmat, a kozszolgaltatassal ellatott teriilet hatarait; 
b) a kozszolgaltat6 megnevezeset, valamint annak a mukodesi teriiletnek a hatarait, amelyen 

beliil a k6zszolgaltat6 a kozszolgaltatast rendszeresen ellatni koteles, es az artalmatlanitas 
celjab61 torteno atadasi helyet; 

c) a kozszolgaltatas ellatasanak rendjet, m6djat es idotartamat, a k6zszolgaltat6 es az 
ingatlantulajdonos ezzel osszefuggo jogait es kotelezettsegeit, valamint a kozszolgaltatasra 
vonatkoz6 szerzodes egyes tartalmi elemeit; 

d) a kozszolgaltatas igenybevetelere vonatkoz6 kotelezettseget, a kozszolgaltatas 
igenybevetelenek m6djat es felteteleit; 

e) az ingatlantulajdonost terhelo dijfizetesi kotelezettseget, az alkalmazhat6 dij legmagasabb 
merteket, megfizeteoenek rendjet, az eoetlegeo kedvozm6nyolc 6n a nzolgGltata3 
ingyenessegenek eseteit; 

f) az i.idi.iloingatlanokra, az idolegesen hasznalt es a nem hasznalt ingatlanokra vonatkoz6 sajatos 
szabalyokat; 

g) a kozszolgaltatassal osszefuggo szemelyes adatok (a termeszetes szemelyazonosit6 adatok, 
valamint a lakcim) kezelesere vonatkoz6 rendelkezeseket. 

A Fejer Megyei Kormiinyhivatal t6rv6nyllt:a:;egi felhiviiGGal elt1 hogy az onlcormunyzat 2013. januar 1. 
napjat kovetoen a fentiekkel kapcsolatos jogalkotasi kotelezettsegenek nem tett eleget, valamint 
folyamatban van illetve most zarul a kozszolgaltatasra kiirt kozbeszerzesi palyazat elbiralasa, igy a 
szolgaltat6 valtozasa miatt is sziikseges a rendelet m6dositasa. 

Fentiek alapjan celszeru a telepi.ilesi hulladekkal kapcsolatos k6zszolgaltatasr61 es a kozteriiletek 
tisztantartasar61 sz616 13/2008. (XII. 05.) szamu onkormanyzati rendeletet m6dositani es egyseges 
szerkezetben kozzetenni. 

Reszletes indokohis 

az 1. §-hoz 

A rendelet targyi hatalyat az eddigi szilard hulladekok mellett a telepi.ilesi folyekony hulladekra is ki 
kell teljeszteni. 
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a 2. §-hoz 

A V gl. 44/C. § (2) IJek.t:zJe:,; b) vuulja .ilja du a kw.:,;zulgallalu, valamiul a muki.iJes1 Lerulel hal.:ua1uak 
a megnevezeset. 

a 3. §-hoz 

A 13/ A. § - 13/C. §-ok a telepiilesi folyekony hulladek kozszolgaltatas tartalmat, dijat, ellatasanak 
rendjet es m6djat hatarozzak meg. 

a 4. §-hoz 

A hatalyba lepteto rendelkezest tartalmazza. 

Vertesboglar, 2014. februar 

T6th Janosne 
cimzetes fojegyzo 



Vertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak kozigazgatasi teruleten, a nem kozmuvel 

osszegyujtott haztartasi szennyvlz begyujtesere vonatkoz6 dljkalkulaci6 

Dijkalkul<ki6, a nern kozrnuvel 6sszegyujt6tt haztartasi szennyviz begyOJtesehez haszn;Ht gepjarmuvek, az 

azon szolgalatot teljesft6 alkalmazottak, utdfjak, valamint az ehhez kapcsol6d6 egyeb kiadasok 

koltsegelemzesen alapul6, kobmeterre vetftett, nett6 Orftesi dfj kialakftasahoz: 

Kozuleti: 

--------------~---·--~------·---~------------- ---
atlagolt kilometer koltseg: 240 Ft/m3 

--~----------

____ ,. ______________________ 

atlagolt utdfj koltseg: 48 Ft/m 3 

---------------------· 
gepjarmu karbantartasi rafordftasok: 190 Ft/m 3 

--~----------·---------N·~---·------.-

atlagolt alkalmazotti koltseg: 341 Ft/m3 

kapcsol6d6 egyeb rafordftasok: 29 Ft/m3 

ad6jellegu terhek: 96 Ft/m3 

lerakasi dfj: 664 Ft/m3 

talajterhelesi dij : 11 Ft/m3 

fejlesztesi alap: 115 Ft/m3 

osszesen: 1732 Ft/m3 

koltsegvetesi tamogatas: 0 Ft/m3 

mindosszesen: 1 732 Ft/m3 

Lakossagi: 

atlagolt kilometer koltseg: 204 Ft/m3 

0 
atlagolt utdfj koltseg: 41 Ft/m3 

. -- ·· · ................ ,,, ____ ···········-· '"'''" "'' ""''' 

gepjarmu karbantartasi rafordftasok: 161 Ft/m3 

atlagolt alkalmazotti koltseg: 290 Ft/m3 

kapcsol6d6 egyeb rafordftasok: 24 Ft/m3 

r~rlnjPIIPeli tPrhPk: 81 Ft/m3 

lerakasi dfj: 664 Ft/m3 

talajterhelesi dfj: 11 Ft/m3 

fejlesztesi alap: 98 Ft/m3 

oss;zesen : 1.'17.'1 Ft/m3 

koltsegvetesi tamogatas: 0 Ft/m3 

f-------- ·- -----.-
mindosszesen: 1575 Ft/m3 

----·-
A LIQUID-PORTER Kft. a kozszolgaltatas megkezdesehez minden technikai feltetellel rendelkezik, fgy 

megel6z6 koltsegek, celiranyu beruhazasi koltsegek nem merulnek fel, ezert az kulon nem kerult 

felszamftasra. 
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Napirend: 

Eloterjeszto: 

Vertesbogllir Kozseg Onkormanyzata 
8085 Vertesboglar, Alkotmimy u. 3. 

hivatal@vertesboglar.fejer.hu www.vertesboglar.hu 

ELOTERJESZTES 

A KepviselO-testiilet 2014. februar 27-i nyilvanos iilesenek 
6. napirendi pontjahoz 

Telepill.esi folyekony hulladek gyiijtesere es szallitasara szolgaltat6 kivalasztasa 
2014. evre 

El6terjesztest kiszitette: . 
Toth Janosne cimzetes f0jegyz6 
Richter Gabor palydzati referens 

Tisztelt KepviseiO-testiilet! 

Jogszabalyi kotelezettsege az onkormanyzatnak a folyekony hulladek szallitas megszervezese. A 
kozszolgaltat:as igenybevetelehez szolgaltat6t kell igenybe venni, mivel az onkortrul.nyzat sajat 
eszkozzel (szallit6 jarmii) es szemelyzettel nem rendelkezik. 
Tekintettel arra, hogy a folyekony hulladek szallitas es elhelyezes szolgaltat6janak kivalasztasa nem 
tartozik a Kbt. hatalya ala, a szabad verseny es nyilvanossag erdekeben javasolt palyazatot kiirni. A 
szolgaltatas versenyeztetesehez sziikseges pa.Iyazati kiiras az onkormanyzat a .. ./2014. (II ...... ) 

. hatarozata alapjan kiirasra kerill.t. 
A palyazatra- a palyazatban megadott hataridoig (2014. februar 17-ig)- zart boritekban egy ajaruat 
erkezett, melynek bontasat az onkormanyzati hivatal dolgoz6ib61 all6 bizottsag a palyazati kiicisban 
meghatarozott napon felbontott (bontasijegyzokonyv es ajaruat mellekelve). 

Beerkezett ervenyes palyazat: 

1. -LIQUID-PORTER KFf. (1 077 Budapest, Beth! en Gabor u. 3. II/24.) 
Lakossagi szolgaltatas: 1.575,- Ftlm3 + AFA, brutt6 2000,- Ft/m3 
Koziileti szolg:ilfutas: 1.732,- Ftlm3 + AFA, brutt6 2.200,- Ft/m3 

Az ajaruati ar tartalmazza a 10 %-os rezsicsokkentest, a szallitast (utdijjal egyiitt) es az 
artalmatlanit6 helyen torteno elhelyezest. 

Egy arajaruat ervenyes. Az arajaruat az AF A-t tartalmazza. 

Beerkezett ervenytelen palyazat: 

1. . nem erkezett 

Kerem a Tisztelt Kepviselo-testill.etet, hogy az elotetjesztest megvitatni es a hatarozati javaslatot 
elfogadni sziveskedjen. 

Vertesboglar, 2014. februar 20. 

I 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 



v ertesboghir Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
...... ./2014. an ..... ) hat:irozata 

a telepiilesi folyekony hulladek gyiijtesenek es szallitasanak 2014. evre torteno szolgaltato 
kivalasztasarol 

v ertesboglar Kozseg Onkorrnanyzata Kepviselo-testillete - a .. ./2014. (II ..... ) hatarozatban elfogadott 
palyazat alapjan- ,a telepillesi folyekony hulladek szallitas es elhelyezes 2014. evre torteno szolgaitat6 
kivaiasztasfu-61" targyaban az alabbiak szerint dont. 
A kepviselo-testiilet a fenti targyban kiirt paiy:izatot eredmenyesnek fogadja el, felhatalmazza a 
polg<irmestert, hogy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. szolgaltat6val, az 1. szarnu mellekletben szereplo 
Megallapodast kosse meg. 

Felelos: polg<irmester 
Hatarido a megallapodas alairasara: 2014. februar 28. 

. .. ./2014. (ill ..... ) hatarozat 1. melleklete 

MEGALLAPODAS 
a telepiilesi folyekony hulladek atmeneti szallitasi es elhelyezesi rendjerol 

amely letrejott egyreszrol Vertesboglar Kozseg Onkorrnanyzata (8080 Vertesboglar, Alkotmany u. 3., 
Ad6szam: ..................... , kepviseli Sztanyi Istvan polgarmester) mint megbiz6 (tovabbiakban: 
Megbiz6), masreszrol ....................... ( ....................... , ad6szam: .................... ) szallitasi 
vallalkoz6, mint szolgaltat6 (tovabbiakban: Szolgaitat6) kozott az alabbi feltetelekkel. 
1. Megbiz6 2014. marcius 1. napjat61 kezdodoen a 2014. december 31. napjaig megbizza 
Szolgaltat6t kizar6lagos jogosultsaggal, hogy V ertesboglar kozseg kozigazgatasi terilleten 
elhelyezkedo ingatlanokr61 a telepiilesi folyekony hulladek elszallitasat, elhelyezeset elvegezze. 
2. Szolgaltat6 a telepillesi folyekony hulladekot az onkormanyzat tarsulasanak tulajdonaban levo 
szennyviztisztit6-telepre (Vertesacsa), az ott kialakitott elokezelo medencebe koteles szaiiitani, es 
elhelyezni. Az elhelyezes soran koteles betartani a technol6giaban megszabott mennyisegi korlatokat. 
3. . Szolga!tat6 .a telepiilesi folyekony hulladek elszallitasat az ingatlan-tulajdonosok kozvetlen 
megrendelese alapjan koteles 72 6ran belill elvegezni, kiveve a vis maior, vagy az igenybevevo 
reszerol felmerillo akadalyokat. 
4. Szolga!tat6 csak es kizar6lag V ertesboglar kozigazgatasi teriileten keletkezett telepiilesi 
folyekony hulladekot szallithat a 2. pontban megjelolt helyre. 
5. . Szolgaltat6 koteles megtagadni az olyan folyekony hulladek elszallitasat, amely nem tartozik a 
haztartasi eredetii folyekony hulladek fogalmaba (pl.: technol6giai eredetii szennyviz es 
szennyviziszap, mergek, zsirok, asvanyi olajok, higtragya, olajfog6k tartalma), kiveve, ha az 
igenybejelento rendelkezik a szennyviztisztit6 telep iizemeltetojenek kiilOn engedelyevel. 
6. Szolgaltat6 koteles a telepiilesi folyekony hulladek eredetevel kapcsolatos nyilvantartast 
vezetni es a szallitast dokumentalni. Ezen dokumentumokkal koteles az illetekes hat6sagok fete a 
mindenkori jogszabalyoknak megfelelOen elszarnolni, valamint koteles azokat a Megbiz6nak, az erre 
vonatkoz6 irasbeli keres kezhezvetelet koveto 3 napon beliil bemutatni. 
7. Szolgaltat6 koteles betartani az elszallitas, elhelyezes soran a komyezetvedelmi es 
kozegeszsegiigyi szabalyokat, illetve a telepen az iizemelteto altai meghatarozott rendszabalyokat. 

· 8. Szolgaltat6 koteles a szippantott szennyvizek vertesacsai szennyviztisztit6 telepre tOrteno 
besza!litasaval kapcsolatos killon megallapod<ist - a jelen szerzodesben szereplO szolgaltatas 
megkezdese elott - megkotni a telep iizemeltetojevel. 
9. Szolgaitat6 a telepiilesi folyekony hulladek elhelyezese erdekeben az iizemeltetotol koteles 

.elore szennyviz elhelyezesijegyeket vasarolni es annak leadasa utanjogosult a szennyvizet elhelyezni. 
10. · Szolgaltat6 a folyekonyhulladek elsza!litasaert az alabbi dijat sz<imithatja fel: 

Lakossagi szolg:iltatas: 1.575,- Ftlm3 + AF A, brutt6 2000,- Ft/m3 
Koziileti szolg:iltatas: 1.732,- Ftlm3 + AFA, brutt6 2.200,- Ft/m3 

Szolgaltat6 kizar6lag az elszallftott folyekony hulladek mennyisegenek (m3-nek) megfeleloen 
szamlazhatja a szolgaltatast igenybe vevo fele a szallitasi es lerakasi dijat. 
Szolgaltat6 ezen szerzodes idotartama alatt a szallitasi dijat nem emelheti. 

2 
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11. Szolga1tat6 vallalja, hogy a szolgaltatast igenybevevoknek keszpenzfizetesi szamlat ailit ki. 
12. Megbiz6 ezen megallapodast azonnali hatallyal jogosult irasban felmondani, amennyiben a 
Szolga1tat6 ezen megallapodasban foglalt ki::itelezettsegenek irasbeli felsz61itas ellenere sem tesz 
eleget. 
Felek, a masik fel irasbeli megkeresesenek kezhezveteletol szarnitott, 60 napos hatandovel jogosultak 
jelen megallapodast indoklas nelkiil felmondani. 
13 _ Ezen megallapodas az 1. pont ban foglalt idotartamig sz61, de a felek ki::izi::is akaratukkal 
meghosszabbithatjak. 

A megallapodasban nero szabalyozott kerdesekben a Ptk. szabalyai az iranyad6k. 
Jelen megallapodast felek, elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot irtak ala. 

Vertesboglar, 2014. februar ..... 

Sztanyi Istvan 
polgarmester 

Ellenjegyzem: Csakvar, 2014 .................. . 

T6th Janosne 
cimzetes fojegyzo 

.. .................................................. . 
( szolgaltat6 kepviseloj e) 
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PALYAZAT 

Vertesboglar Kozseg Kozlgazgatasl terUieten 2014. evben torteniS szennyvfz gyajtesenek es 
szallltas~nak vegzesere 

A VALLALKOZAS BEMUTATASA: . 

Folyekony hulladekszallftasi, kes6bb gyajtesl tevekenysegemet 1987 6ta vegzem csaladl 
vallalkozasl<ent. Az evek so ran megn1lvekedett lgenyek mlatt ceget alapftottam, a gepparkot 
noveltern, hogy a szolgaltatas mln6sege mlndlg megfelel6 szfnvonalu lehessen. 

Ccgm!atol!: 

Cfm: 

Kozpontl iroda: 

Dlszpecser: 

Ogyvezet6: 

E-mail: 

Ad6sz6m: 

Cegfegyzekszam: 

KOJ szam: 

KTlsz6m: 

H-1077. Budapest, Bethlen Gabor u 3 11/24 

06-22/951-276 

06-20/805-9009 

06-70/622-5422 

llquld.porter@gmall.com 
24l41613-2-42 

01-09-992372 

103055248 

102378499 

Cl~gOnk, a K1Szep-Duna-VBigyl K1Srnyezetvedelml, Termeszetvedelml es VfzUgyl 
FeiUgyeloseg KTVF: 9496-2/2013 lktat6sz3mon nyllvantartott engedelyevel rendelkezlk, ami 
az ormlg egesz terilletere sz61. 

A gyors es predz munkavegzes feltetele, hogy megfelel6 szakkepes!tessel, megfelelc5 
gepparkkal valamlnt megbfzhat6 Ozemeltet6 hatterrel rendelkezzOnk. CegOnk torekszlk a 
tevekenyseghez szUkseges szakmal hatteret Is biztosftani, fgy a gep]armavek tarolasat, 
karbantartasat es tlsztftasat sajat dolgoz6ink vegzlk, melyhez a;: ahlbbl fcltetelek 
blztosftottak: 

./ A szlppant6 gepjarmavek, gepek tarolasara alkalmas sajat, magantulajdonban lt~v6 

telephely, melyen tehergepkocsl ~os6 letesOit . 

./ 1 db MAN tfpusu 30m3 kapacltasu szlppant6 tehergepjarma . 

.t 1 db MAN tfpusu 10 m' kapacltasu szippant6 tehergepjarma . 

.t 1 db MAN tfpusu 15m3 kapacltasu szlppant6 tehergepjarma, amelynek beOzemelese 
folyamatban van, hatarldli 2014.03.30. 

,......... ~ 

.( A. gepjarmu park karbantartasara gyors es biztos szervizkapcsolatta\ rende\kezunk. 

./ RendelkezOnk a szukseges hat6sagi engede\yekkel, 'melyek kiterjednek a szennyvfz 
gy(ljtf5.s!\re, m\1\ltasi:\ra es kezeli!sere el'.varc\nt. 

.t A hulladekkezeles maszakl felteteleinek maxlmallsan megfeleiOnk, ezt a KDT 
Kiirnyezetvedelml Fel0gyel6seg felulvizsgalata alapjan kladott engedelye garantalja . 

.{ Rendelkezilnk ,Aitah~nos felel6ssegblztosftassal" mely klterjed tevekenysegi, 
szolgaltat61 es kllrnyezetszennyezesl felet<lssegblztosftasra, merteke 50 ml\116 Ft 
kar/ev, 

.t Rendelkezilnk a tevekenyseg eivegzesehez szUkseges letszamu, megfeleloen 
'elkeszftett, vlzsgaztatott, egeszsegOgylleg aikalmas szakemberekkel. 

.t Szerzc5dlltt kornyezetvedelml megbfzott, a tevekenyseg elvegzesehez szUkseges 
admlnlsztratfv, (adatszolgaltatasl es nyllvantartasi) ki:ivetelmenyeknek blztosftasara . 

.{ Az alkalmazott techno16glank, teljesen zart rendszera, ki:irnyezetl kibocsatasaink 
mlnlmallsak, hatarertek alattlak. 

.t Szerzc5dott jogl szaktanacsad6 blztos!tja az aktualls jogszabalyok ismeretet, jogi 
Ogyelnk lntezeset. 

.{ ;;. szennyvfzszallftast a mlndenkorl hatalyos jogszabalyoknak megfeleloen 
fuvarokmany, szallft61evel stb. vezetesevel kovetjiik. 

./ Diszpecser szolgalatot tartunk fent, a megrendelesek kezelesere, a szallft6 jarmavek 
fuvarszervezesere, panaszkezelesre. Az egyedi feladatok megoldasaban 
Ogyfelkozpontuan lgyekszOnk eljarnl. 

.t CegOnk jelenleg 6 alland6 alkalmazottal latja el a feladatokat. Szukseg eseten 
fehet6seg van ennek b6v!tesere. 

/", 
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Az e/mU/t evekben te/jesftett sz.'Jlgd/tatasok es fobb rej'erencia munka/c: 

Kiizszo/galtat61 szerz6dessel vegzett tev~kenyseg: 

~ Lovasbereny Ktlzseg Onk6rmanyzata 

~ Vereb Kiizseg Onkormanyzata 

~ Zlchyu]falu Kiizseg IJnkormanyzata 

~ Klsapostag Kozseg Onkormanyzata 

~ Baracs Kiizseg Cnkormanyzata 

~ Adony Yaros Onkormanyzata, 

~ Daruszentmlkl6s Ktlzseg Onkormanyzata 

~ Nagykanksony Kiizseg On~~_rmanyza_ta ____ _ 

Egyedl szerz6desse/, vagy hagyomanyo.ron klalakult vfsszater6 megren.de/esek alapjan 
vegzett szo/galtatas partneref: 

~ Martonvasar szoclalis letesftmenyek 

~ REVOX 

~ Baracskal BOntetes Vegrehajtasi intezet 

~ PJ benzinkutak · 

~ AGIP benzinkutal: 

~ KTSZ Martonvasar 

~ Agard!, Sukor61, Lovasberenyi, Szabadbattyanl, Pazmandl 
szeszfllzdek 

~ Shell benzlnkutak 

~ Mol benzlnkutak 

~ Vereb! Altalanos lskola 

~ Zlchyu]falul Altalanos lskola es Ovoda 

~ Lovasbereny Ovoda 

~ Lo~asbereny lskola 

<J 

Egyedl mag an megrende/ese/c alapjan, fo/yamatosan visszater6 partnerkozossege/c: 

~ Martonvasar Lak6park 

-1 Kapolnasnyekl maganhazak 

-1 Gardony - Ag~rd, Sukor6, Lovasbereny, Vereb, Csakvar maganhazak 

~ Tordas- Gyuro lak6park 

-1 Martonvasat maganh;hak 
../ P<Hka maganhatak 
-1 Szekesfehervar maganhazak 
-1 Lovasbereny maganhazak 

_:__y.:_r.~ .. ~~-g-~~~~-~a~----·--·--····· ········-----·--······--· -····-·····················--·······-···-·-·········. 

Budapest, 2014. februar 14. 
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A)ANLATTETEL 

Targy: telepGiesl folyekony hulladek elszal!ltasa 

Arajanlat: 

Az 6ni:ik altai el/5re egyeztetett ldllpontban, vagy folyamatos egyeztetessel, a nem 
kozmavel i:isszegyGjtBtt, kommunalls szennyvfz elszallft<lsat a LIQUJDcpoRTER Kft. az 
al;lbbl dfjert vallalja: 

Lakossagl szolgaltatas: 

1575 Ft/m' + 27 % AFA = 2 000 Ft/m•, mely tartalmazza az Mat, 2013.07.01.-vel 
elrendelt, (2013. XIV. tl:lrveny)10 %-os rezslcsl:lkkentest, a szallftast (utdfjjal egyGtt) 
es az artalmatlanft6 helyen tl:lrten6 elhelyezest. 

KozUietl szolgaltatas: 

1 732 Ft/m' + 27 % AFA = 2 200 Ft/m', mely tartalmazza a szallftast (utdfjjal egyGtt) 
es az artalmatlanft6 helyen torterio elhelyezest. 

Ceg:lnk feleiiSsseget vallal a felszlppantott szennyvfz elszallftasara es annak hlvatalos 
!er!J~6helven tortenlll<!r<!kas;lra. 
A szennyvfz elmlllftasar61 szallft61evelet allltunk kl. 

~ 

MELLELETEK 

1. Ktlrnyezetvedelmi nyilvantartasba vetel 

2 . . Forgalml engedelyek 

3. TelepUJesl hulladekkeze161 blzonyftvany 

4 . Undort keltll anyagok szallftasanak engedelyel 

5. Egeszsegugyl alkalmassagllgazolasok 

6. Feleldssegblztosftas 

7. Gepjarmavek tlsi:tltasanak, fertlltlenftesenek szerz6desel. 

8 . Telephelyek berleti szerziSdesel 
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Vlz~gyi engedely 
e:-. -.. ===-=-= - tmrmr- mwe.t 

~~ K6ZEI'-OUNA-V6Lt;YJ K6RNYEZETVEDELMI, 
~;}\ TERMRSZ£TVEOELMI ts vfzOGYI FEL0GYEL0StG 
q."f 

Klrja.l: . vthulih:ln 1\h' tll.:ouo'n ll:tatGUimllt'llm.t 

lkt. »..: KTVf": 94%-212013. 

E16od6: Csennik Hajnnlka 

· Till!)•: S6sk~t. lparl pntl< 3508142 hr.~! . LIQUID· 
PORTER Kn. nem kHzmQvel ~megylljt~tt 
hiztartAsi szcnnyv{z nyilvAntarul.!bl'l. vitele . 
ujekonat&s 
KOJ: 103055248, I:Tl: 10237&499 

J, !QUID·l'ORTER Kommundtls Sr.ol~lil1at6 Kfl. 
2451 Ercsl, Pf.: 24. 

Tin\clt Cfmicul 

2012. ok16bcr 29. n11pjOn kelt hutlsd~k!o:t:7.cltsi cngeMly kCrelem tMgyt\ megkcn:sC~Cvel a1. 
olftbhiakrnltftjCkoztl\tom. 

A vfzgnzdOikodnsr<ll .,,\/6 199S. e>l LV:r. 'tv. (l tovahhiakbnn: Vgw,) I."· mell~tleten<k 37. 
JXmlja ulnpjUn n.:m k01.mti\ el tl~s7.1!@rlljl6rt hftz.tart:isl szenn)'vft at ,.olymt hd:ftlrttbl s:cnnrvlr. 
om~(rt~t o kt:l~tlktt:<'l lu:!~\ C•·<il t'O,!tl' tilnr.J"?':!tl llirn!dbdl • kl7!c.frllomctra vato bd.6tb vagy a 
ht•l.rbt!n t(MJmj lh:til(ix .;,, llt:.J(1L'fJd,~lw \'C!:,•Ib lehutOsCgdnrtk. hldn,~eiban • ~cfpjdnnflvel 
.r:tillitmwk eJ ,lrwlmmlanil(b· t•cf{i(ihr;r, '.al:mim a Vgt.v. I. sl. mel~klct~nck 38. pontju 5tt:rint 
begytijtes .. a "''m kiJ:nu'iwl ti .H:,,~·iij'tiJ:t ha;/1/l'tOs; .~~tl!nrryvf.mek ar lngatlrm tul~jdonnsdMI, 
vagyonkr.:e/Djt!ttfl. birtolr.osllt0/1•tt&'V htiS!I'diCjrittiltl>rlfinti tifl·~tl!ilr cd.,~tilliui.m ~J til'tf'lmfltlanitrfs 
('/lNrihtU JOrTJnO itlacltisa··. 

T. Cimun ~(JI ~ - olo.u)~r 19. 11:1('1,iiin l..t"h I..&~ I me IArtalmd:nRk •la.pj4n meg~llapftom, hJgy a VHtV. 
dl!tn8M kth etkez!Cl'h~n a kcw:\bhi. hulbd&k ~zillitA.~io vonatko~ k~rtlm~rc jelenlcg, e nem 
kOtmih·~l ('lsszcgy\ljt~\l h:i7.t3n:isi su•m~ \i:! be!:!~\1jtesere vonutkozO szab4tyok. az ir!n:;ad6k. 

Tdjekoztntom. hogy • nyilvnnta~sb~ . vet< lid egyidejO!cg rendolkezt<m • :Obbletklm 
meg:Hz.ctctl ign1.gotdsi szolgdl!atdsi dfj Vi$S7~utull\s6r6f. 

A V~w. 45/C §·a alnpj!n c tllrv<nynek a -~rdl<td<kml oz616 2012. ~.,; Cl.XXXV. Wvennycl (u 
tovabbiakbon: Ht.) megollapftott rondelkczeseh a Ht. haJSlybal~plsekor joger6sen rweg el n<m 
b\nllt Og)<kben is olknlmo111i kell uzzol, ho~) a telepOIIsl fol)~kony hullodlk begyujt~c ~s 
sz:HihUsa inlnti engcdelykdrelem a tcrw.::eelllc'tt!~en)'sCg bejelenLC~I!nck mlnlSsOI. 

Tlijt!koztatom, hogy a FdOA!yeld!i~g a te\·~kenysl!gel nyilv,nuutt\sba vette. 

Budapest, 2013. Aprilis 10. 

Dollo Eszter 
lgazgat6 

megbizA..,bUI: 

d~ ~~o.h!~~i·T6th Pdte~~-. 
oszt6lyve2.et6 
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EGESZSEGUGYI ALKALMASSAGI 
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ltt •@ .oJ\ 
MunkAJtat6 megnevezese: ....... '; , ,,~ij~~@\~ .. .. . ,:,1 ..................... . II~ ('~' 

'~~~~~·~~·~~~~:.· :·: ::,:;\\ J~;// 
Bcutolns munltakBiHikiilntifiiagl vlzsgnlatrn 

A munkav8llal6 neve: 2~\~~·~.c?.~.Y .. :~.~.~7!ET:., ....... , . , .. szal.: ~r;;~~ ~. ~ ~~~~~-~:~;~~ . ,, .. 

ev: !.R\\•.'il h6: .. ~:\~ .. nap: .·.~.:;! .. 

MunkakOr: .. !i"~~0!.>;:;?;~\~ .. .................. ..... TN s:zAma: 5?~~ .. '!':-f.<:U~C.');~ ...... .. 

Ken:m nevezett munkakOrlnlkalmmdgArn vonatkoz6 vclemeny kOzleset. 

A vl75g6!nt oka: ldOszako• vlzsgAiat. . . . 
'\.2J (),9_ pfr -~~~{lj~\J~ SZill.tMI.'r;.·..,,; , 

Kelt:.!f.!:t ........ .... · ..... ;, .. ... ~""· · · " '' '"' ""~~ 1;c- ·, 

~~ . ~«q~a~~, ~ ,\ 
-.,, p© .(l>f /' 

~::;i~~" ) hl?l.l~~::;:;~~~~~~~;;~~~~;:. 

FoglolkozAs-egcsZ!~gUgyl szakelldt6 hcly megnevezese: Czlkajl6 es T!rsa 
Egists6&0SYI Szolg4\te~t6 BT. 
2461 MartonvU!r, Bnmnvik 6t J, 
1'e\efon. 460-053 
AdOsz.!m: 22061096·1·07 

MunkakOrVs:tnkme.l orvasl alkftlm11.ss:\gi vt.lem!ny 

· · . J!x/11.->''-1 2.1!/.u-· A vtzsg41at eredmenye a!apJAn ................ . 1 ...... .. .. .. ............ ..... Ugyfel ,(<((; 9 . Of' .J,J 

••• (/ c.Y.. ll.>f.1.r;..t-rf.. .. .. munkak6rben!sukn1Aban 

·~ ------ NEM ALKALMAS 

Nevezett munkak6rl/szakmai alkalmassdgdt erint6 korlatozAs: . I c ( ;_,-----"· 

.. -Kelt: ·: .. : .. .. 7.013fEilll · Ql, 

' ' " ' '"(~~; 
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foglalko?is·egeszsegilgyi 
szakell4t6 hely orvosa 
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MunkA!tat6megnevezese: . .. ..... l\.,.;;· .... · ~;~;,;:;!t;;../ ...... ......... .. ........... .. 

· .. ·'f!~~i!:.!~~~!:~~.~~~~t·· 
Deutal's munks~ alkslmftSs'gl vlzsgilatro 

A munkav,llal6 neve: .... l-0.<.'!':.' .. .. ~:?!:::>:-~::! .. ........... sztll.: .~":'::~~~~0.1!..1 

cv: .m~ h6: .. ~~-r ... llBp: .!U:! .. 

MunkakOr: :':!"ff.':'c~~i':.':':~~:-:\~.~~ ........ TAl szAma: .l?. \<.9..~1~ .. ~~;(.?: ........ . 

K~rem nevezell munkakOri alkaltnassllgAm vonatkoz6 v6lem~ny kOzMs~t. 

A vizsglllat oka: id6szakos vizsglllat. 
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Foglalkozas-egtszsegOgyi szakel1At6 hely megneve~se: Czikajl6es TArsa 
Eg!,s!gOIJY( SzolgA!tat6 BT. 
2462 MartonvAdr, BNnnvlk :It 1. 
Telefbn. 460-0ll 
Ad6sdm: l2061096· 1·07 

Munlutk6rUszakmat ..-voslallallma"'lgl velemeny 

j J'.J o.J" .:M/ A . '1 t ed ' I .,., /L._,t•,. -'J...&Udt( , I V!ZS&• a er monye a apjou: ........ '!/.- .... ...... . : ... .... ...... ... .. .... Ugy,~ 

1.H/i:.. :>:::':':':!.'!!::.: ..... , ... munkakOrben.'szakm,ban 

~~ NEM ALKALMAS 

Nevez:ett munkakOri/szakmal alkalmass!gtt trlntO korl~tozAs: !~'c.--
1ntl ffO~ 14 

Kelt: ...... ; .. ....... ·, ;:·.·.·;:;-:-:.·.;·;.-:-.. ~; : ·.-:r,..,~::;...-~:~:: ..,., 
(. .. \ 
' · P.H.'. 

,/ 

······-·---··_::: ... i.~.- ..... 
foglalkozAs-eg6<~s6gagyi 

szakellat6 holy drvos& . 

<:J 

l. 
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I 
! 

,./~l :~!~ ~~·wu; 4·~:,: ··. · .. 
/ ... -~,S·'·'' ·" ro . ~. 

I ~l'i (o'f> 4,t. '•. 

(.,~fi. ~i~ ~ad"' · ~ \1 Munk6.ltat6megnevoz~se: ... .. . ~ .......... ~.i~~~« /' · .. ~.·~~~!;~];;~~:;~~:;;.~·:~}·,,; ............... ................ . 
Beutnhis muilk11ktlri alkalmasdgl vizsgtilatn. 

A munkavtlta16 neve: .~~:;.~c:-.-~~.'i'-;':',. ~-~~~~~~·: .... , ..... sztll.: :t· ~~?:·f.'-:1':~€: ... , .. .. .. 

~v: ),C:,!,c;!,!;, h6: .. R~ .... nap: .:1..?-.· .. 

Munkakor: ~'l'<~':il:'i'l.~! ~N:,~.~~: !1\!,, , .... ... .. .. ... .. T AJ sW.a: . \l~;:r; .. ,M9 .. ;(.)\;?.:· .. .. .. .. 

K~rem nevetett munkakori alkalmass:igMa vonatkoz6 v~lemeny k6zl6set. 

k 
s vlzsga\at. ··<~t~ijt, ~~~~~.r,~;.;. ·: ., 

A vizsgAlato a. ·~·"': . " " n@ ••.), 
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FogtnlkozA.s-eg~sz.s6gtlgyl szakelllit6 hely megnc\o e7lsc: Czlkaj\6 es T!rsa 
Eslsutgtlgyi Szolg,\tat6 ST. 
2462 Manonv6.!6.r, Brunnvik. 6t l. 
Telefon. 460-053 
Ad6s7.Am: 2206\096·1-07 

MunknkUrU!zaknu•l orvosi alkalmauligi velcmCny 
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-:~~~~~~~) NEM ALKALMAS 

Nevezett munkak~rl/szakmol alkalmassagat6rint6 korlatozAs: /e ',;.. .. 
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Munk!.ltAt6 megneven\se: .\[:~.~:.~~~~~~( .. / .... .... ..... ............ ......... .. . 

'~-'(~;;~~;.;~~1:. 
Deutalis munkakl!rlolkalma"Agl vlzsgalatro 

A munkavAlla16 neve: .~\!~f.' ... -:1·.<?.~~~,7: .................... sztil.: ~~)\.~~,':':1~0.i>,.i. 

~v: (\;l.'t.!L h6: .,9f, .... nap: . .m ... 
Munknk~r: ~':'!':~.1.~~~!.\·i~P. .................. TAl st.Ama: .S:~-~~ .. 4!..!... ..... .. 

Ktrem nevezett munkak~rl alkalmass~gAre vonatkoz6 v~lem~ny k~zl~s~t. 

A vizsgAiat oka: idOszakos vlzsgdlat. ......... .......... . 
"':'~,}~.._us ~o.·1.o1 ;;7j'··. 

V-l. .1.0I!J CI.Q.. oH. A~ .. '·•·>, 
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Foglalkot.As-eg~tgUgyl szakei1At6 bely megneveztse: Czlka] 16 ts t6na 
EghzslgUg)1 Stolgt!lfttO llT. 
2461 Me.norwbtar, Bnmszvlk ~: t. 
Telefbn. ~60-()53 
Ad6szAm; 22061096-l-0? 

MunkoMrVszakmal DO'Voslolko1ma"agl v~lem~ny 
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GEP)ARMUVEK TISZTITASA, FERTOTLENiTESE 
---- --- -·--- - - -· 

.mo'Pf- ,·u.&k."Di~ 
Bejelentes nyomtatvany ~ 

Erkeztell5 belyegzl5 

Bojo/onMs·kl:lte/es /pari tov9kenys6g folytatfldr61 sz616 

BEJELENTES 

!. Az. !pari tevllkenyseg vegzojenek adatal: 

1. Az lp•rl tev6kenyseg vegz6J6nek: 

1.1. neve: .. :E.Q.R.!?. .. Q ..... f.J..~ .. f.\..~ ............... 
1 

............................................................ . 
1.2. ezekhelye:.bRl,.-:rj;l?.!o1-. •• Y.:.fu.!",il-,,-;;-;; ... :\?..~ .... :::.~ ..... \t;-,-!;-, .. :.J.:.?,..;;,.,.,,, .. ,, .. ,,,, ,,,,, ...... . 
1.3.: Cegjegyzekszama,lllotve vallalkoz611gazolvanyanak s:z:Ama: .......................... . 

..{~ -oQ,- ..( L,':f 'bSO ........................................................................................................................ 
II. Telep adatal 

1. Telep 
"e:,· u., ~{ 1.1. tulajdonosa: •••.• 1'/r.?:~ll.~ ........ ?. ...................................................... ...... .. 

1.2. crme: .... \.t%oJ.R.:-m.v.-.~:r.R..-x ..... '\2.~.~~ .. ~-- ... S~.: .. ~~-f., ......................... :.: ..... . 
1.3. helyrajzl a:z:Ama:, ... Q.S.~.£.1..~ ................................................................................. .. 
1.4. haaznalatanak jogofme: •• :f?.li:xR.9.w.&.~ ............................................................ . 

2. A telepen folytatnl kfvant !pari tev6kenys&g(ek): 

Ity6kenystsJ megneyezese rendeletszer/ntl sorszama 

""''':!!"'" .. ''"'''"'' .. ''""''nouuuoo"''' ' ''''''' ''" ''"''''''' ' '"'''''''' '''"'''''''''''''''''''''''''''''"'''' ''' ' '''''' '''''''''' 

.':?..:? ........ w..~~--~l:r.~ .. ~r...~h.W..j .. ~~\k..Jf:;:r.i~~.c.":-.d;~~-~-~;;),) .. , .. . 
oooouoouuuoouuooouuouuoooouuoouoohouooooooooou••••u•••u••••uo ooo ooo ooo•o"'''"''''' ''' '""''"'" ''' '"' '"'''"'''''"'' ' 

................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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Nyilatkozat · 

\..../ 

Alullrott bOntetOjogl felel6ss6gem tudatdban nytlatko:tom, hogy a jegyzOhOz 
• Z.C?,1J ••. 9.:?.-.~.~., .. -n (d~tllll)) benylljto:t bejelent6s nyomtaM!nyon kOzOl adatok a 
val~s~gnak megfelelnek. 

Nyftatkozom. hogy a telepem (a megra/e/15 V!llaszt a/6 ke/1 htlm() 
- !pari terOietkent nyllvAntartott terOieteo taiAihatO 

• lgen~ 
nem !pari terOieten tal~lhat6, azonba~ a telapkl>nt szolgAI6 <!p!tm6ny vagy 6pltm6nyen 
·~nAII6 rendaltetl>el egye6g a tevl>kenysl>g v6gz6s6nek megfeleiO rendeltet6ssel 6 
•16napn61 nem r6gebbl jogell5a <Is v6grehajthat6 hasznAtatbavl>tell vagy vegleges 
'ennmarad~sl engedellyel rendelkezlk 

• {la'lln!!!!L 

Amennytben a fentlek kOzOI valamelytkr;, tgen a wtasz, akkor a ben)'\)]tott nyomtatvAny 
egyllttal a telepenged61y-koteles !pari t9\'6kenys6g megkezdlls6re lrAnyut6 szAnd6kom 
bejetent6se, s tudomesut veszem, hcgy ezt kOvet6en a tev6kenys6gemet Jogell5s 
telepengedl>ly hlenyAben Is folytathalom. 

Az elj~r.!s gyorsrtasa 6rdek6ben (nem k5telez<'l) megadom a 
- telefonszAmomat.O.r;;. •• ~.Q .. 7.:\~ .. ~1;>.h.fi ................ : ....... , .......................... .. 
- tart6zkod~sl crmemet:.~1,q,..~.~~ .. ?X .. ~':i:~ .. I:{R:g~.~:,-;: .. !~k~.?.IA .. ~.d ..... 
- e-mail crmemet: •. 'l.,!?.4 ... ~fi,.@. .. <6:~!'> . .;.,.~.,.h.~ ...................... k .......... .. 

A bejetentl>s nyomtatvAnyhoz a kOvetkezO trat<;>kat csatottam: 

:~~;;:&x?::~~~:~:.;;:;::o.~~l~~~~~:~::I;.;;;.:;.:;;.~M.;;.:::::::::::::::::::::::::::::: 

......................................................................................................... _, , ,,,, ....... . 

....................................................................................................... ,_ ............ .. 

Tudom6sul veszem, hogy 8 bejelentAs-lo01eles tevl>kenysl>gemet 8 bejelent6st kOVet~en 
folytathatom, s az !perf tev6kenye6gem v6gz6s6re a tetepenged61y, llletve a tetep 
16teslt6s6nek be)elenl<lse alepj~n gyal<orolhat6 egyes termef<'l 6s egyes ezotg~HatO 
tev6~enye6gekll51, vatamlnt a telepenged61yez6s rendj61151 6s a be)elent6s ozabalyalrOI 
sz616 57/2013. (11.27.) Korm. rende1el elt,lr.!sat az tr.!nyad6k. · 

Ha a bejelent6sre az adatokban tMl>nt rl!tozAs mlatt karill sor- a telepet kor.!bban mM 
nyllv~ntart6sb_!!..vette a )egyz6- akkor a n)'!lv6ntArt6sl azAmom.lt k0vetkez6: 

Keltezl>s . .W.(!.:.qf.:!.f. .. .. f'!.<:.!:P.i!.K.'?.~'!.'-:: .................. ........ . 

r-- . '~ 
...... ::1:!?.~.~ ... ........... ............... . 

a be)elent6 a!AirAea 

A /;f/t~wr<Y T-.1£. J /1Zo,t3 .5-<'d:v(}l! "/' '(td~>l~,.!c,j6a ,K.I,ta.- . 

<-"_/(/ 

~ 
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GOII CAR WASH 

Forg6 Antal 

Clm: 
TelefonsUm: 

H·2462 MartonvAsAr, Budai ut 122 . 
06·20/479-8346 
66163363-1·27 Ad6oz!m: 

+-- ------------------

Amely l~tre]Ott 

"' C~gn6v: 

"' Szbkhely: 
"' Ad6szam: 

SZERZ6DES 

GOIICARWASH 
Forg6 Antal 
246~ MartonvAoAr, Budai ut122. 
86163M3 -1 • 27 

mint VAIIalkoz6 (lovabblakban VA11elkoz6), valemlnt 

"' C6gn6v: 
"' Clm: 
"' Ad6szAm: 

LIQUID- PORTER Kft. 
1077 Budapest, Belhlen G. u. 3. 11124. 
24141613-2.42 

mint megrandelo (tovAbblakben Megrendal6) kOzOtt az alulltott helyen ~s napon az aiAbbl 
felt6telek szerint: 

Szerz6d6s ~rgya: 

__ ..,. 

LIQUID·PORTER Kll. lulajdonaban 6116, az eh!bb relsorolt szlppant6 g~pjMmOvek 
karbantartAso, szervlzmunk"nak alv~gz6se, valamlnt kOisO- bels6 mos~sa. fertOIIenllese a 
Megrendol6 lg6nye szerlnt. 

LTC 904 
LHY 140 
XXN987 

MAN tehergepJ~rmo 
MAN teherg6pj6rm0 
Felp6tkocsl . 

A karbanla~ashoz szUks~gae anyagok, alkatr6szek kOIIs~el a Megblz6t terhelik. Ezek 
mlndenkorl beszerzese, egyeztetes !Argya. 

Flzet6sl fe1!6!elek: 

Szorz~des ld~tartama: 

Mlndenkorl Mjegyz~k azerinl, keszpenzben. 

HatMoze!lan ldejO, mely berm ely fel kezdemenyezesere 
felbonlhat6. 

(/"" 
,, 25" 

-,·,,, ___ _) 



Felmondaslldd: 2 h~t 

Egyeb, Jelen szen:Odesben nem ozabelyozott kerdesekben a Pl.~ . vonetkoz6 reodelkezesel 
az lranyad6k. 

Martom"s~r. 2014.01 .02. .• .... .. . ..... _ 
.. ··~~,.\~ s~.ttl ';"-'-:~-.: ~,. . . 
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.. - MegrendeiO> \'-

GOIICARWASH 
' Forg6Antlil 

2<162 MartOnvAdr, Oudal 0:122. 
Ad6!l6m: 661833831-27 

Nyll~olar1hl Wm:32268683 
"KISA00z6" 

:+:. \ \ ~ 1.....,:'-\ 
VA!iaikoz6 

~ 

\ 

I 
\ 
\ 
i 
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TELEPHELYEK SZERZODESEI 

l!ERLE1'1 SZERZ6DtS 

Amely 1Mrej6tt e~su61 o. 

Ganm Tnv .. l Kft. (•zlkhoiyc: 1123 Bud.!pos~ VOrOsmarty u. 19., ~i!l•!!l'z6k•zrun: 01.{19-719122, 
ad6!:z!m: ll1Q!672·2~3. bftnk.ad.mlnsz!m: l1600006-0()()00()0{I.t0096785, kCpvlscli: Kocsis 7..o11An 
Ugyvezet6), A tovtbbiak.ban mint DC.rbe..ad6, 

misr6!znllo bojogy:o!• aiatt 4116 LIQUID·l'ORTF,R Kommud!ls S..lg~I1At6 K!L (sz6khc1yc: 1077 
Budopcst, Dcthlcn O!bor u. 3. U. t;m , 24., k~pvlscll: BArsorly Z.Solt megvAiasttqtt UgyvczetO), a 
tov!bblakhan, mint Bfrl6 (Birbtad6 to Bfr16'<gJ6ttesen • tov.!bblokban Szerz6d6 Feick) 

11. mal ntlpon a.z a.fibhl fellt\tclck.kel. 

1.) 06rhcad6 b6rbc adjo, B6rl6 p«llg 2012. okt6bcr h6 !. nopjat61 hatl\ro7.atlonid611ir1o.n\1'1\ lxlrbe 

venl t1 B&bt-.ad6 tUI!jdonlt k!!:pcz6, 3501!102 heJyraj:d :'l7.Amon nyilv!ntartolt, renn~szelbcn 
S6.ltkO:t·t lpArl Parltban tAJI\lb~tth 100ml R.lap1erl11etti lngattant. 

2.) 06rbcad6 a bt!<Jcmcnyt a megtekintett all•potban !tndds·Atvctcii jcgyzllkOnyv n101n\sAva1 
cgyld~jQicg adja 61 Bertnnck. 

3,) Szen.GdO Felek a b6rlcti d!Jat 10.()00 .. Ft + AFA-ban- tlzezer forint +MA · 81\aplti&k meg. 
Sz.on.Odf) Folek A b6r1cti dij Ossz..og~l k6z0s megegyc-dssel, hisban m6doshhatj!k. nerhcad6 
az tvcnk~nli Mreme16sre vonntko7.6 Aj&nle.h\t lcgktsObb a tlirgy6vet megc167.6 6v december 
15. nopj!lg k~tclcs o Bcr16vclir!sbnn kOz.Oini. 

4.) BMI6 a ~rleti dljat minden h6napl0. nspj~n (vogy o.z. ezt k6vct6 cls6 munkanapol\) szAmiH 
ellcniben, kc<zp6nzbon k61elel Bcrbcad6 risr~re mcgfiutni. 

5.) A blrietl dlj 6sste~cn feiOI B6rbcad6 lov!hhi k6it.Ogek B6rl6 Altai Ulrten~ mosfi><tcs<lre ncm 
WI ig!nyt. 

6.) A ~tlem~ny klz!r61ftgos haszmUathra B6fll'i .io&osutt. 0Crbend6 kUelcnti, bogy 87. ing11.th•nt 
m6st~ak b6rb~ illetve ht~s7J'18latba nem 11.dta, ~cnkinek olyan jogot nem enged6Jyezel1, ame!y 
B6rlt\ hM:z.n6\at{t b!nnilycn form8bM korl6to7.n~. 

7.) B6rl6 tudomhul vcstl, hogy a beriem6nybcn csak a 13Crbeud6 cl67..otes fr!sbeli engedOJyevel 
6s 58]M kOitscg~ro vcg~<llel bcnlh!U.okR~ At!IRkili!oka~ kom.erilsltest. 

3.) B6rl~ • bericm~nyt •• liZ epOlet !ltnla is hHSzn(\JI kOz.Os heiyls<lgci~ lelilieleil l<irer61ag 
rendehet611!nck 6& a jelen ber\ct{ szcrz6de!~nek meg(elelfien lu1sm!lhatia. Fele16s minden 
olyan k.!.r6~ am.oly a tehdeltetC!ellcnes vagy t"ZCrt.l'wJCsel\enes ha.'im!Jnt kOvetkcmenye. 

9.) ller!>ud6 kUcionti, hogy jeicn ~Iori szerrodes al!lrosdval ho7.7.Aj!rull•nt •djo nhho1, hot!)' n 
berlemcn)ll Berlft • POv!rosl Ceghfr6s!gn!l srekhciykin~ lclephclykent VOf!l' csetieg 
fl6ktclopklnl feltOntothcsse. Ezen hozz!j!Jul!ril Berbc<ul6 sr.Oks<lg cseten - a F6v!rosi 
nrv6n)'rek Ccgblr6sAga Me · kUIOn lr!sbeli nyil•lkozatban is eiismerl. 
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10.) ll~rl~ 11. b~rlcm~nyhtn fol)1:ttnl kl\•int tMkenysC~tt kOtclc,; .. sjo~s;r.a~Aiyl c!Oiri~ok !i?.C."int. 
a hutt.\S<i&okn<~k heJdc.:ntcni. illch·e • jo~-nbrtlyi cUllm eset:Co • ah.ho:t a uUk:~e!ge~ hatOs~~tl 
c.!ngcdCiyukct hc~Y.cn;rni. Fclclc'~ n1hUk11 fll~'l111 k~ftrt, i'llllcf)• en-n ~j>Jih~lyuk be ncm 
l:trt3s.~h61 creel 

II.) IMrhe:~ett'l ciM.etcl hnv.Aj~ml:\:t~ 1trllh~ 111. ~f'!Oiel, illetvt a ~tlenl~ny kOI~ lllncln, 
vnhtminl a1.~pOict l;(I7.L'" h;u;;~.n~l,t\1 ~J:~ tilrt~ncJ Lib!:\~ felln\tuk ulh<Jl)'\lt.6•&hcr .. 

12.) A felel: n hntAro;~,.,tlan IdOl\: )l):l\Jt\ ~:1erf sx:rroc!C:It l\innlkor lriJhon folntondhntj41;;. A 
fclrnond~!i n ht'mnp 11tOIJ:6 1111pjl\t'a. ;WlhJt, :1.'/l.l'tl n.onbnn. hugy n fel.,ond~~l idt) ncm !chct 
ke\'C~cbb I~ ll::lf'lr\il. 

13.) ITn OCriO rt On.1Csrc rnc~Ailclpf~t i~mtig, 11 btrlctl dljtlt ncnt Olttl meg. It btrtcll 
1ilCr7.t"ldC!ihCI\ \'Aihdt ki1tclc:relt~gcit OCI:'I tclje.dti, lflctvc 1\ bcrlem6ny1, A k~:dh h.!IO'JI IU~WI 
slulgUlt\ htlyl!'dgtket. llletw tcrUlcts!t to•tflljn Wtm' rendeltet.6s0kkol ellen.tl!tctt:n hMi'.nd~•· :a 
hl!rhclldt\ ktltclet ~t hCrli\t • " k6vakc1.n1~ nyckro UktCOO Ogyclme-t.kt~sel· 11 teiJcaMnc, 
illetvc n l?'.en:&J~srtCfil rnag11tMb tunU~ti..Hrn lrd.c;b:m fulr:MIIt.11nl. Ht:. ltdrlfl ft tbln-.61111\snllk 
8 n11pan ~tnl nt:m tell?. elc&et, IMrbe&:!~ tn,~\hhi fl nepOn bclnl lrillhen Ar.tlnnltli hnt\1)11 
fclntt"'ndAsMI ~lhel. 

1-1.) llCrl<\ jelcn lldrlcti !<7Cf1.6dC~ mcss,o:ilnt-K.'t \.: lh'\.10 I napoo hdOl n b!t!ctn~fi)•l AT. AtftdAdmri 
Allnp1)111ak mcgfl.'lcl/lcn Ct: fchm~rcltk&.~1 kOt*S; 11 h6rhendc\ ~1~re Atlldh·4hitdi 
ji.!I,\V7ilknnyv\'t:l \'h;un:u1nl. UCrli\ h1dnnld~l vc!it.l, ht't'.)' a Mrtctl jOg\tlsr.ony 11lcg~.,lln~t>=ktlr 
" O..!rl'lt.'IJd\\ 1\Cnl k\\tc:lcs rtn6re mh.'lik M·JcmCt1)'1 VIIS)' hclyis~ct bb.U~IInnl. 

1~.)S'I.Crl..6dU Feick kijclcntlk. huro- ft tlfllrtl 1nwst Kt'\. ts a Gt\&.ZSO Kft. kOr.Otl t6t"!j!~n, 20\l, 
l.'lkt6hcr M I. n11pjdn kelt hCrletl J~rtl~l!s~lcn nct.«\dk Zll~(r~sA\•allllllltlydt V.!JST.CI, n\io<tl d 
OA&7.~0 kO. UQUID·I'OI\Tf:R KO . ..!><n •lnkul meg~' •di• ben F6vlro<I1'~.Wny,.<!k 
CCltbfn\s:\W.h\\1. :\ c~gbejcgy1.C!tlk~rclm~. 

1\ kor:'tbhi ~rlctl1irom1d. ~sh6\ klthlyc\1:'1~ S1.crt.i\d6 fclcknek C(!Yil\!S'I\1 Jl'.ctltbcn Ktnlmif61c 
kllvc.1c1C~OJ..: nine.~. 

Hi.) A 17.Cf'l,i"x16shen ncm ~7~bAI)'07.tlU k;CrdC.:':I.hcn 1t 1111-. $7llbA!yftilrt\nytd.:\k. 

s..~r/1·)(\\\ !.'r;lck 11 lt'lctl'.l'klt!..\t r.lnl\·n!C\1. c.is ~.1 rtt".fm0~ ul~n. 1nint 1knmtukkAI mhld~n~n cg.yc:rot irdk 
n;~. 

ll:udd~t, 21)12. okt6ber 8. 
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BfftlETI SZERZ0ots 

Amely h~treJOtt egyr~sm51 a 

e&irsony l.!lott (lakcrm: 2451 Ercsl, ~A!'t6k et!te u. 2/A. anyja neve: Galambos Erzs~bet, szOI: 
OuneUJv~ros, 1969.05.23.) a tov4bblokbot'l, tnlnt B6rbead6, 

m~srthzr61 a LIQUID - PORTER. ICoMmun&llt StolgJltat6 Kft. (szl!khely<!: 1077 Budapest, Bethlen 

G~bor u. 3. 11. em. 24., k~pvlsell: Mrsony 2solt Ogyvezet6), a tov4bblakban, mint Bt!ri(S (Mrbead6 ~s 
efrl5egy{lttesen a tov,bblakb>n Sttrt6d6 Felek) 

a mal napon at al<4bbl felt~telek:kel . 

1.) B!rbead6 b!rbe adja, B!rl6 pedlg 2014. )anu!r 2. nep)at61 hetarozatlon ld6tartamra 
Mrbe \l'enl a Mrbead6 tulajdonAt k~petO, 049/18 helyrajzl st~mon nyllv~ntartott, 

term~szetben Martonv~dr, Budai Ut 122. alatt ta".lhatO 750m1 alapterO!ctG 
ter01etr4st. 

2.) Berbead6 a Mrlem!nyt tnegteklntett 'llapotban !tad as- !Mtell )egyzOkOnyv aiMrasaval 
egylde)Oieg ad)a at Blrl6nek. 

3.) Szert6d6 Felek • berletl dljat 10 000.· Ft + AFA- ban- tlzezer forint + AFA- allapltlak 
meg. Szerz6dt5 Felek a bMietl dij Osszegt!t kOzOs mcgegyez~sse l , lr~sban mOdoslthatJ~k. 

B~rbe!d6 at ~venk~ntl bt!remel~ue vonatkoz6 aJAnlat<it legk~s6bb a t~ rgyl!vet mege16z6 
~v december 15. napj~lg k~teles a Bl!rlc5ve\ k&z61nl. 

4.) Mrl6 a b~rletl dijat minden h6nap 10. nspj~n {vagy at att kOvetc.'S elsO munkanapon) 
mimla efleneben, keszpdntbM ktlteles B~rbead6 reszere megflzetnl. 

5.) A Mrletl dij Osszegen leiOI Berbead6 tovabbl kOitsegek B!r!O altai tOrtenO megflzetesere 
nem tart ln:~nyt. 

s:) A b6rlcm!ny klz6r61ngos h0Sln61ot6ro B6rl6 Jogosult. B6rbcad6 ki)clcntl, hogy az 
lngstlant m~snak Mrbe1 lfletve hesz.ncilatba nem adta, senklnek olyan Jogot nem 
ens:edelyetett, amely Mrl6 hsstnMatcit b4rmllyen form3ben korlatozn~. 

7.) eerl6 tudomasul vestl, hogy a berlemenyben csak ~ MrbeadO eldzetes frasbe li 

enseMiy~vel ~. so)!t k61ts~g~re v~gezhet beruhaz!sokat, !talakltbokat, korszerOslt!st. 

8.) eert6 8 bfrtemenyt fs 11t epCJiet ~!tela 1$ haszn31t kOzOs helyJsegeit, terOietelt klz<1r6l.ag 
rendeltetesenek: es a · Jelen berletl szerztidesnek megfelel6en haszn~lhatja . Fele16s 
minden olyan k.irert, amely a rendeltetesellenes vagy szerz6d~sellenes haszn31at 
kovetkezmenve. 

9.) B6rbcod6 kl)clcntl, hol!'f.Jelcn b~rletl szcrzOd~s al3fr6s6vol hozz~l~rul~o!t odjo ahhoz, 
hot'r' a berlemenyt 8 Mr\6 a Mvdrosl C~o:blr6da:n'J szekhelykent, telephelykent vagy 
esetles fl6ktetepk:ent feltOntets~. Eten hozz3J3rul3s3t eerbead6 szOkseg eset~n - a 
F6v3rosl Tl5rvt!nyszek Cdnblr6s~ga fele- kOIOn rrnsbell nyllatk:otatban ellsmerl. 
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lO.iMrl6 a Mrlem~nyben folytot·11 kfvAnt tev~kenys~get kll<ele; - a jogmn!lyt el61r,sok 
szerlnt - a hat6dsokn2;k. b~}c!lenten l, llletve - jogszab~tyl elt'Sirb eset~n - ahhoz. a 

szUkseses hat6sAsl ensedelyetet beszeretnl. Felel6s minden olyan 'k<lfert, amely e 
mbAiyok be nem tartAsAb61 e~Ed . 

ll.)Berbead6 el6tetes hottA)Arul ... stOkseges at epOie~ llletve a berlemen~ kUis6 renen, 
valamlnt at epOiet kOtOs haszn!!otu reszere t0rten6 t!b!Ak, fellratok elhelyetesehez. 

12.)A lelek, a ha!Arozatlan ld619 s:616 berletl mrz6d~st b!rmlkor fr~sban felmondhat)Ak. A 
felmond~s a h6nap utolsO nap}4ra st61hat. aual atonban, hogy a felmortd,sl ldl1 nem 
lehet kevesebb 15 napn~l. 

U.)Ha a B~rl6 a flzet~sre megdlle:prtott ld6pontlg a b~rletl dQat nem ftz:etl meg, a bl!rletl 

szerz6desben v61lalt kOtelez.ms~gelt nem teljesltl, llle.tve a b6rlemmyt, a k0t6s 
hasin!hltra szol~l6 hel~tseg!k!t, ll!et.te te:rOietet rong;MJa, va~ rendeltet~sOkkel 
ellentetesen hanMija, a eerb!ad6 k6teles a eert15t - a k6vetkezm6nvekre t0rtf!ni5 
flgyelmettet~ssel - a teljeslb!sre, 111etve a szerzlld~suerO magatart's tan6s/t~s'ra 

(r~sban f~lsz6Utan1. Ha a e~rlc5 a felst6Htisnak 8 napon be\01 nem ten ele!et, e~rbead6 
tov!bbiB nopon beiOI fr6sbon ""'""'II hatllyll felmondAssal ~lhet. 

14.)Mrl6 Jelen b~rletl Stert6d~s m<gszOn!set k6vet6 8 napon beiUI a berlemenyt az ~tad!s 
korl !llapotnok megfelell5en ts fel~tereltseggel kOteles a Mrbead6 res:ere !tad~s -
Atvetell Jegyz6k0nywel vlsmadnl. B~rlcl tudom!sut veszl, hogy a b~rletl )ogvlstony 
megstOn~sekor a Berbead6 rem k6reles rest~re m'slk b!rlemenyt vagy helyls!get 
bl:r.tosrtant. 

!S.)A szerz6desben nem mbiilyotott kerd!sekben • Ptk. stab~lyallr~nyod6k. 

szerz6dll Felel< a s:r.erzlld~st elolvas~s ~s erte!mez~s utcin, mint akaratukl<al minden ben egyezllt lrUk 

alA. 

BUdapest, 2014. janu~r 2. 
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A\uHrott Barsony Zso\t a LIQUID -PORTER Kft. iigyvezet5je, ez uton kije\entem, hogy a pa\yazati 
anyagban ta\:l\hat6 fenym:lso\atok az eredeti dokumentumokkal minden ben megegyeznek. 
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Jegyzokonyv 

Kesziilt: 2014. febmar 17 -en, 
Csakvari Kozos Onkonnanyzati IIivatal (8083 Csakvar, Szaba<.lsag ter 9.) 

Targy: Palyazat szippantott szennyviz gy(ijtese es szallitasa Vertesbogh1ron 

Jelen vannak: Toth Janosne- cimzetes fojegyzo 
Dr. Szollosy Tamas - igazgatasi irodavezeto 
Peto Tamas - muszaki iigyintezo 

Megallapitottuk, hogy cgy arajanlat erkezett azonos muszaki tartalommal, negy 
arajanlat kerest kovetoen. 

Az arajanlatok a kovetkezok: 

-LIQUID-PORTER KFT. (1077 Budapest, Bethlen Gabor u. 3. II/24.) 
Lakossagi szolgaltatas: 1.575,- Ft/m3 + AFA, brutt6 2000,- Ft/m3 
Koziileti szolgaltatas: 1.732,- Ft/m3 + AFA, bmtt6 2.200,- Ft/m3 

Az ajanlati ar tartaimazza a 10 %-os rezsicsokkentest, a szallitast (utdijjal 
egyiitt) es az artalmatlanit6 helyen torteno elhelyezest. 

Egy arajanlat ervenyes. Az arajanlat az AF A-t tartalmazza. 

A nyertes arajanlattevo LIQUID-PORTER KFT. (1077 Budapest, Bethlen 
Gabor u. 3. IU24.) vallalkozo, a vallalkoz:isi dij: 

Lakossagi szolgaltatlis: 1.575,- Ft/m3 + AFA, brutt6 2000,- Ft/m3 
Koziileti szolgaltatas: 1.732,- Ftlm3 + AFA, brutt6 2.200,- Ft/m3 

kmf 
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Dr. Sz~llosy Tamas Peto Tamas 
I 



v ertesboghir Kozseg Onkormanyzata 
8085 v ertesbogl<ir, Alkotmimy u . 3. 

hivatal@vertesboglar.fej er.hu www. vertesboglar.hu 

ELOTERJESZTES 

A KepviseiO-testiilet 2014. februar 27-i nyilvanos iilesenek 
7. napirendi pontjahoz 

Targy: az epitett es termeszeti kornyezet helyi vedelmerol az egyes helyileg vedett epitmenyekrol 
es termeszeti ertekekrol sz616 onkormanyzati rendelettervezet 

Az el6terjesztest keszitette: Pet6 Tamas iigyintez6 
El6terjeszt6: Sztanyi Istvan polgarmester 

Tisztelt Kepviselo-testiilet ! 

A komyezet valtozasai elsosorban az epfteszeti orokseg azon reszet veszelyeztetik amelyek nem allnak 
sem nemzetkozi, sem orszagos (muemleki) vedelem alatt, fgy fennmaradasuk vedelem nelki.il alig 
biztosfthat6. Az epftett komyezet alakftasar61 es vedelmer61 sz616 1997. evi LXXVIII. torveny 53. § 
(3) bekezdese teremtette meg a helyi vedelem ala helyezesre a jogi alapot. A reszletes szabalyokat az 
epfteszeti orokseg helyi vedelmenek szakmai szabalyair61 sz616 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 
tartalmazza. 
A torveny olyan m6don teszi az onkormanyzatok kotelezo feladatava a helyi epfteszeti orokseg 
vedelmet, hogy az onkormanyzat a telepiiles adottsagait figyelembe veve maga donti el, rendelkezik-e 
olyan telepiilesi, epfteszeti, taji, termeszeti ertekkel, amelynek fenntartasa, fejlesztese a helyi kozosseg 
szamara fontos. 
A telepiiles felismert, vedend6 ertekeirol az onkormanyzat rendeletben dont. Jelenleg ervenyben van a 
helyi epfteszeti orokseg vedette nyilvanftasar61 sz616 5/2006. (N. 20.) onkormanyzati rendelet, 
melynek feli.ilvizsgalatat elvegezti.ik. Megallapftottuk, hogy a magasabb jogszabalyi eloirasoknak nem 
felel meg, uj rendeletet kell alkotni, ezzel egyidejllleg az ervenyben lev6 rendeletet hatalyon kfvi.il kell 
helyezni. 
Az onkormanyzatok rendeletalkotasi jogkorebe tartoz6an j61 elki.ilonithetoen ket reszben kell 
rendeletet alkotni, amelyek tartalmukban ki.ilOnboznek, de egyi.ittesen jelentik a helyi vedelem 
onkormanyzati szabalyozasat. 
Az egyik az epfteszeti orokseg helyi vedelmenek altalanos szabalyair61 sz616 onkormanyzati 
szabalyozas, a masik a konkret teri.ilet vagy epftmeny vedelem ala helyezeset, illetve megszi.inteteset 
rogzft6 resz. 
A mostani eloteijesztes celja, hogy V ertesboglar telepiileskepe es tortenelme szempontjab61 
meghataroz6 epftett es termeszeti ertekek vedelme, a telepi.iles epfteszeti es termeszeti oroksegenek, 
jellemz6 karakterenek a jovo nemzedekek szamara torten6 meg6vasa erdekeben a helyi vedelem ala 
helyezes illetve megszi.intetes altalanos szabalyait megallapft6, valamint a tenylegesen vedelem ala 
vonand6 ertekekr61 rendelkez6 rendelet megalkotasra keri.iljon. 
Kerem a rendelettervezetet megvitatni es j6vahagyni szfveskedjenek. 

Vertesboglar, 2014. februar 18. 
Tisztelettel: 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 



Vertesboghir Kozseg Onkormanyzatanak 
... ./2014.( .... ) onkormanyzati rendelete 

az epitett es termeszeti kornyezet helyi vedelmerol 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete az epitett komyezet alakitasar61 es 
vedelmerol sz616 1997. evi LXXVIII. tv. 57. § (3) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan az 
epitett es termeszeti komyezet vedelmerol az alabbi rendeletet alkotja: 

.Altalanos rendelkezesek 

1. § (1) A rendelet a V ertesboglar kozseg kozigazgatasi teriiletere terjed ki. 
(2) A rendelet hatalya kiterjed minden termeszetes es jogi szemelyre, illetve jogi szemelyiseggel nem 
rendelkezo szervezetre. 

Ertelmezo rendelkezesek 

2. § E rendelet alkalmazasa soran: 
a) vedett telepiilesszerkezet: a kepviselo-testulet altai vedette nyilvanitott utcahal6zat, telek-szerkezet, 
beepitesi mod es epitesi vonal, 
b) vedett telepuleskarakter: a kepviselo-testiilet altai vedette nyilvanitott jellegzetes epiteszeti elemek, 
szerkezetek, formak, anyagok, szinvilag egyiittese, 
c) vedett telepiileskep: a kepviselo-testiilet altai vedette nyilvanitott utcakep, az epitett es a taji 
komyezet egyiittese. A vedett telepiileskep az epitett es a termeszetes komyezet elemeit egyarant 
magaba foglalja, igy kiilonosen az epiilethornlokzatokat, sziluetteket, mutargyakat, novenyeket 
(kerteket), kozteriileti butorzatot es burkolatokat. A vedett telepuleskep resze lehet a teriilet 
(teriiletreszek) hasznalati m6dja is. 
d) vedett epiilet, epitmeny: a kepviselo-testuiet altai vedette nyilvanitott olyan epiilet, epitmeny, ameiy 
a hagyomanyos telepuleskep megorzese celjab61, tovabba epiteszeti, telepiiles-torteneti, helytorteneti, 
regeszeti, muveszeti vagy muszaki-ipari-agrar szempontb61 jeientos aikotas. A rendelet aikaimazasa 
szempontjab61 vedettnek minosiilhet az a telek, annak hasznalati m6dja is, amelyen a vedett epiilet, 
epitmeny all. 
e) vedett epuietresz: a kepviselo-testiilet altai vedette nyiivanitott oiyan epiiletresz, amely egeszeben 
nem vedett epitmenyen, epitmenyben heiyezkedik el. v edett epiiletresz Iehet kiii6n6sen az epiilet 
tomege, hornlokzata, tetozete, portalja, lepcsohaza, diszitmenyei, illetve kiil6nleges tart6szerkezete. 
f) vedett mutargy: a kepviseio-testiiiet altai vedette nyiivanitott, a d) es az e) pontok aiatt fel nem 
sorolt epitmeny, mutargy - kiiionosen ernlekmu, szobor, sirernlek (sirko), utcabutorzat, diszkllt, 
kerites. 
g) ertekvizsgalat: a megfelelo szakkepzettseggel rendeikezo szemeiy( ek), szervezet( ek) altai keszitett 
oiyan szakvizsgalat, amely feltarja es meghatarozza a vedelemre javasolt ertek esztetikai, torteneti, 
muszaki, illetve termeszeti jellernzoit. 
h) vedett novenyzet: a kepviseio-testiilet altai vedette nyiivanitott egyedi noveny vagy noveny
egyiittes (fasor, park), amely varostorteneti vagy termeszeti szempontb6I a hagyomanyos telepuieskep 
megorzeset biztositja. 
i) vedett ertek: a 2. § a)-f) es h) pontjaiban meghatarozottak barmelyike. 
j) vedett ertek karosodasa: minden olyan esemeny, beavatkozas, amely a vedett ertek teljes vagy 
reszieges megsemrnisiileset, karakterenek eionyteien megvaltoztatasat, altaianos esztetikai 
ertekcsokkeneset eredmenyezi. 

1 
Az epiteszeti orokseg helyi vedelmenek altalimos szabitlyai 

Helyi vedettseg keletkezese es megsziinese 

3. § (1) Heiyi vedettseg ala heiyezesrol, illetve annak megszuneserol a kepviselo-testiilet rendelettel 
dont. 



(2) A helyi vedettseg ala helyezest, illetve am1ak megszunteteset a kepvisel6-testUlet, valamint 
bannely termeszetes es jogi szemely, vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkez6s szervezet irasban 
kezdemenyezheti, erre telepUlesrendezesi terv is javaslatot tehet. 
(3) A vedettseg ala helyezesi kezdemenyezesnek tartalmaznia kell: 
a) egyedi epitmenyek es termeszeti ertekek ( egyedi vedelem) eseten: 
- a vedend6 ertek megnevezeset, sziikseg eseten korulhatarolasat, 
-a pontos hely megjeloleset (utca, hazszam, helyrajzi szam, epUlet, emelet, ajt6, illetve telekresz), 
-a vedend6 ertek rovid leirasat, dokumentalasat (irodalom, fot6k), 
- a kezdemenyezes indokolasat. 
b) telepUlesszerkezet, telepUleskep, karakter, vedelemre javasolt egyiittes (teruleti vedelem) eseten: 
- az egyiittes megnevezeset, 
- korulhatarolasat, 
-a vedend6 ertek rovid leirasat, dokumentalasat (irodalom, fot6k), 
- a kezdemenyezes indokolasat. 
(4) Vedelem megsziintetesere vonatkoz6 kezdemenyezesnek tartalmaznia kell a vedelem meg
sziintetesenek okait. 
(5) Meg kell sziintetni a vedelmet teljes muszaki avulas, illetve novenyzet elhalasa eseten. 

V edelem ala helyezesi illetve megsziintetesi elj:ir:is 

4. § (1) A vedelemmel illetve annak megsziintetesevel kapcsolatos dontes el6kesziteser61 a foepitesz 
gondoskodik. 
(2) A vedette nyilvanitashoz- a vedend6 ertekre vonatkoz6, rendezesi terv ertekvizsgalati munkaresz 
hianyaban - ertekvizsgalatot kell kesziteni. 
(3) Vedelem megsziintetesehez a vedelem megsziintetesenek okait maradand6 m6don (fot6k, rajzok, 
stb.) dokumentalni kell. 
( 4) Az ertekvizsgalat illetve a vedelem megsziintetesere vonatkoz6 dokumentaci6 elkesziteser61 a 
Kepvisel6-tesrulet gondoskodik. 
(5) A vedelem ala helyezeshez illetve annak megsziintetesehez be kell szerezni az erintett ingatlan 
tulajdonosok velemenyet. A helyi szakmai, tarsadalmi szervek, egyesUlesek allaspontja beszerezhet6. 
(6) A helyi vedettseg ala helyezesi, illetve annak megsziintetesere iranyul6 eljaras meginditasar61 az 
erdekelteket ertesiteni kell. 
(7) Az egyedi vedelemre, illetve annak megsziintetesere vonatkoz6 kezdemenyezes eseten az ertesitest 
az erdekelteknek irasban kell megkiildeni. 
(8) Teruleti vedelemre, illetve annak megsziintetesere vonatkoz6 kezdemenyezes eseten az ertesites 
tortenhet helyben szokasos kozhirre tetellel is. 
(9) A vedettseggel, illetve annak megsziintetesevel kapcsolatos javaslatot - az errol sz616 dontest 
mege16z6en - a helyben szokasos m6don 15 napra kozhirre kell tenni. 
(1 0) A kozhirre tete! id6tartama alatt a javaslat, az ertekvizsgalat, illetve a megszunest dokumental6 
iratok megtekinteset biztositani kell. 
5. § (1) Egyedi vedelem elrendeleser61 illetve megsziinteteser61 ertesiteni kell: 
- az erintett ingatlan tulajdonosokat, 
- az illetekes Foldhivatalt, 
- az illetekes epitesugyi hat6sagot, 
- telepUlesrendezesi eljarason kiviili megsziintetesr61 sz616 rendelet tervezetet az epitett komyezet 
alakitasar61 es vedelmer61 sz616 1997. evi LXXVIII. torveny 57. § ( 4) bekezdeseben el6irtakon tul az 
onkormanyzati tarsulasnak is meg kell kiildeni tajekoztatasul. 
(2) Teruleti vedelem elrendeleser61 illetve megsziinteteser61 az erintett kozmuvek kezel6it kell 
ertesiteni. 
(3) A helyi vedelem ala helyezes, illetve annak megszuntetesenek a tenyet az ingatlan-nyilvantartasba 
be kell jegyezni. 
( 4) A helyi vedettseg fennallasanak ten yet a hivatalos helyszinrajzon fel kell tuntetni az alabbiak 
szerint: 
" v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata ...... rendelete alapjan vedett telepUlesi ertek." 
(5) Az ingatlan-nyilvantartasi, illetve helyszinrajzi bejegyzesr61 ajegyz6 gondoskodik. 
(6) A bejegyzes esetleges elmaradasa a vedettseg hatalyat nem erinti. 



A vedett ertekek fenntartasa 

6. § (1) A vedett ertekekj6 karbantartasa, allagmeg6vasa a tulajdonos kotelessege. 
(2) A vedett ertek tulajdonosanak keresere a szokasos j6 karbantartasi feladatokon tulmenoen, a 
vedettseggel osszefuggesben szliksegesse val6, a tulajdonost terhelo munkalatok koltsegeihez az 
onkormanyzat tamogatast adhat. 
(3) A tamogatast a tulajdonos kereset kovetoen az onkormanyzat kepviselo-testiilete evente a 
koltsegvetesben hatarozza meg. 

A vedett ertekek nyilvantart:isa 

7. § (1) A helyi vedelem ala helyezett ertekekrol nyilvantartast kell vezetni. A nyilvantartas nyilvanos, 
abba barki betekinthet. 
(2) A nyilvantartas tartalmazza a vedett ertekre vonatkoz6 
a) megnevezest, 
b) pontos hely megjeloleset (utca, hazszam, helyrajzi szam), 
c) tulajdonos, kezelo (berlo) nevet, cimet, 
d) helyszinrajzot, 
e) rendeltetes es hasznalati m6d megnevezeset, 
f) eredeti tervdokumentaci6 masolatat - ha ez rendelkezesre all, 
g) a vedelem elrendelesere vonatkoz6 kepviselo-testiileti eloteijesztes es dontes masolatat, 
h) felmeresi terveket - amennyiben ezek beszerezhetok,illetve eloallithat6k, 
i) fot6dokumentaci6t, 
j) hat6sagi intezkedeseinekjegyzeket (iktat6szamat), 
k) minden egyeb adatot, amely a megorzendo ertek szempontjab61 a vedelemmel osszefuggesben a 
nyilvantartast vezeto indokoltnak tart. 
(3) A nyilvantartas vezeteserol a jegyzo gondoskodik. 

A vedett ertekek megjelOlese 

8. § (1) A helyi egyedi vedelem alatt al16 epiiletet, epitmenyt az e celra rendszeresitett egyseges 
tablaval kell megjelolni. 
A tabla szovege: 

, Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiilete vedette nyilvanitotta. 
evszam" 

(2) V edett novenyzet eseteben az (1) bekezdesben meghatarozott tablan a noveny magyar es latin 
megnevezeset is fel kell tiintetni. 
(3) A tabla elhelyezeserol, karbantartasar61, p6tlasar61 - kiilon eljaras nelkiil - a polgarmester 
gondoskodik. 
(4) A tulajdonos a tabla elhelyezeset tiirni koteles. 
(5) Helyi teriileti vedelem eseten a vedett erteket az onkormanyzat a komyezethez igazod6, a vedettseg 
tenyet es okat, valamint a vedettseggel osszefuggo egyeb informaci6t tartalmaz6 tablaval megjelolheti. 

A helyi vedelem iranyitasa 

9. § (1) A telepiilesen a helyi vedelmet a polgarmester a foepitesz kozremiikodesevel iranyitja. 
(2) A helyi vedelemmel kapcsolatos adminisztrativ feladatok ellatasar61 ajegyzo gondoskodik. 

11 
A helyi teriileti es egyedi vedelem alatt all6 ingtlanok 

10. § Helyi vedelem alatt all 
a) Vertesboglar, 44 hrsz alatt levo Plebania epiilete, 
b) v ertesboglar, 313 hrsz. alati temetoben levo kapolna epiilete, 
c) Vertesboglar, 9. hrsz. alatt levo lak6haz (Freidler haz), 



d) V ertesboglar, 314/8 hrsz. alatti kozter telj es terlilete, s azon a kalvaria staci6i (a temeto alatti pinces 
teriilet), 
e) Vertesboglar, 286/23 hrsz. alatti kozter teljes teriilete (6vodakerti, Majus 1. utcai es Orban teri 
pinces teriilet), 
f) V ertesboglar, 612. hrsz. alatti teljes teriilet (Kalvaria alatti pinces teriilet), 
g) v ertesboglar, Alkotmany u. 3. szam alatti, 252/5 hrsz-u ingatlanon kozossegi haz. 

Zar6 rendelkezesek 

11. § (1) E rendelet 2014. aprilis 1. napjan lep hatalyba. 
(2) E rendelet hatalyba lepesevel egyidejiileg az 5/2006. (N. 20.) onkormanyzati rendelet a hatalyat 
veszti. 
(3) A rendeletet a Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatban meghatarozott m6don kell kihirdetni 
es kozzetenni. 

Jogharmonizacios zaradek 

12.§. E rendelet a belso piaci szolgaltatasokr61 sz616 2006/123/EK. iranyelvbe utkozo rendelkezest 
nem tartalmaz. 

Kihirdettem: 

Sztanyi Istvan 
polgarmester 

Vertesboglar, 2014 ............ . 

T6th Janosne 
cimzetes fOj egyzo 

T6th Janosne 
cimzetes fOjegyzo" 



Altahinos indokohis 
az epitett es termeszeti kornyezet helyi vedelmerol 

sz616 
.. ./2014.( .... ) onkormanyzati rendelet tervezethez 

A rendelet megalkotasara felhatalmazast ad6 jogszabitly: az epitett komyezet alakitasar61 es vedelmerol sz616 
1997. evi LXXVIII. Tv. 57.§ (3) (tovabbiakban Etv.) bekezdese: 

,A helyi vedette nyilvanitasr61 vagy annak megsziinteteserol, tovabbit a vedettseggel 6sszefugg6 korlatozasokr61 
es kotelezettsegekrol a telepiilesi onkormanyzat rendeletben dont." 
A komyezet valtozasai elsosorban az epiteszeti orokseg azon reszet veszelyeztetik, amelyek nem allnak sem 
nemzetkozi, sem orszagos (mi.\emleki) vedelem alatt, igy fennmaradasuk vedelem nelkiil alig biztosithat6. Az 
Etv. fentebb idezett rendelkezese a helyi vedelem megteremtesere ad jogi alapot. 
Az Etv. olyan modon teszi az onkormanyzatok kotelezo feladatava a helyi epiteszeti orokseg vedelmet, hogy az 
onkormanyzat a telepiiles adottsagait figyelembe veve maga donti el, rendelkezik-e olyan telepiilesi, epiteszeti, 
taji, termeszeti ertekkel. amelynek fenntartasa, fejlesztese a helyi kozosseg szamara fontos. 
A telepiiles felismert, vedendo ertekeirol az onkormanyzat rendeletben dont. 
Maga a helyi vedelem helyi epitesi eloirasok es szabitlyok sorozataval val6sul meg, amelyeket a Helyi Epitesi 
Szabitlyzat (HESZ) tartalmaz. 
Az Etv. 62. § (2) bekezdes 1) pontja a minisztert hatalmazza fel, hogy a szakmai szabitlyokat rendeletben 
allapitsa meg, ezaltal biztositva az egyseges szemleleti.\ ertekvedelmet. 
A torvenyben emlitett felhatalmazas alapjan kiadott rendelet az epiteszeti 6r6kseg helyi vedelmenek szakmai 
szabitlyair61 sz616 66/1999.(VIII.l3.) FVM rendelet (tovabbiakban: R.) 
Az onkormanyzatok rendeletalkotasi jogkorebe tartoz6an az R. j61 elkiilonithetoen ket rendelkezesrol beszel, 
amelyek tartalmukban kiilonboznek, de egyiittesen jelentik a helyi vedelem onkormanyzati szabalyozasat. 
Az egyik az epiteszeti orokseg helyi vedelmenek altalanos szabalyir61 sz616 onkormanyzati szabitlyozas, a masik 
a konkret teriilet vagy epitmeny vedelem ala helyezeset, illetve megsziinteteset rogzito resz. 
E rendelet celja, hogy Vertesboglar telepiileskepe es tortenelme szempontjab61 meghataroz6 epitett es termeszeti 
ertekek vedelme, a telepiiles epiteszeti es termeszeti oroksegenek, jellemzo karakterenek a jovo nemzedekek 
szamara t6rten6 meg6vasa erdekeben a helyi vedelem ala helyezes illetve megsziintetes altalanos szabitlyait 
megallapitsa, valamint rendelkezzen a tenylegesen vedendo ertekekrol. A jelenleg ervenyben levo, magasabb 
jogszabitly eloirasanak nem megfelelo, 5/2006. (IV. 20.) onkormanyzati rendelet hatalyon kiviili helyezeserol 
egyidejiileg gondoskodni kell. 

Jogharmonizaci6s szempontok: 

A targykor nem tartozik az Eur6pai szabitlyozasi hataskorbe, a rendeletet a kozossegi alapelveknek val6 
megfeleles szempontjab61 kell feliilvizsgalni. 

Legfontosabb alapelvek: 
• a meghallgatashoz val6 jog, 
• a hatekony jogi feliilvizsgalat elve, 
• az egyenloseg es egyenlo elbitnas elve, 
• a diszkriminaci6 tilalma, 
• az igazsagossag es meltanyossag elve, 
• a visszahat6 hataly tilalma, 
• a jogbiztonsag es el6relathat6sag elve, 
• az aranyossag elve, 
• az emberi jogok vedelme, 
• a j6hiszemi.\seg elve, 
• a kolcsonos elismeres elve, 
• a kozvetlen hataly elve, 
• a kozvetlen alkalmazhat6sag elve, 
• a negy gazdasagi alapszabadsag biztositasa es megengedheto kivetelek elve, 
• a verseny torzitasanak tilalma. 

A rendelet a kozossegi alapelvekkel ellentetes szabalyozast nem tartalmaz. 

A rendelet tervezetet tarsadalmi velemenyezesre kell bocsatani a rendelet elfogadasa elott. 



) 

OR. 1. §-ahoz: 

Reszletes indokolas 
az epitett es termeszeti kornyezet helyi vedelmerol sz616 

.... ./2014.( ..... ) onkormanyzati rendelet tervezethez 

A rendelet teriileti es szemelyi hatalyat rogzfti. A rendeletet a teljes kozigazgatasi teriileten kell 
alkalmazni es tulajdonformara tekintet nelkiil hatalya mindenkire kiterjed. 
OR. 2. §-ahoz: 
A rendelet altai hasznalt, illetve alkalmazasa soran el6fordul6 fogalmakjegyzeke. 
OR 3. §-ahoz: 
A R. 2. §-a alapjan egyedi illetve teriileti vedelem neven ujabb fogalmakat vezet be a rendelkezes. 
Rogzfti tovabba, hogy konkret vedelem elrendelese, illetve megsziinese onkormimyzati rendelet 
alapjan lehetseges. Vedelem ala helyezes, vedelem megsziintetes barki altai tett kezdemenyezes 
alapjan indfthat6, amelynek m6djat rogzfti a (3) es ( 4) bekezdes. Az (5) bekezdes az elpusztult, 
megsemmisiilt vedett ertek eseten kotelezo vedelem megsziintetest fr elo. 
OR. 4. §-ahoz: 
Az R. 3. §-a szerint vedelem elrendelesevel vagy megsziintetesevel kapcsolatos szakrnai elokeszftes az 
onkormahyzati foepftesz feladata. 
Az R 5. § (2) bekezdese helyi vedelem ala helyezes elott ertekvizsgalat kotelezo elvegezteteset hja elo. 
Az ertekvizsgalat anyagi kihatassal is jar, a Kepviselo-testiilet a kezdemenyezes befogadasar61 sz616 
dontesevel egyidejiileg vallalja az ertekvizsgalat elvegeztetesenek koltsegeit is. v edelem 
megsziintetese altalaban a vedett ertek pusztulasa okan kovetkezik be, ezert fontos, hogy az elpusztult 
vedett ertekrol megfelelo dokumentaci6k kesziiljenek az ut6kor szamara. Garancialis szabaly, hogy a 
Kepviselo-testiilet dontese el6tt ismerje meg a tulajdonosok, esetleg mas, a telepiilesen talalhat6 
szervezetek velemenyet. Ugyancsak ide tartozik a vedelem elrendelesevel erintettek ertesftesi kotele
zettsege is, illetve a nyilvanossag biztosftasa a dontest megelozo idoszakban. 
OR 5. §-ahoz: 
Az R. 7. § (3) bekezdese el6frja, hogy a vedelem tenyet az 6nkormanyzatnak az ingatlan
nyilvantartasba be kell jegyeztetnie. 
OR 6. §-ahoz: 
Az R. 4·. § b) pontja szerint az 6nkormanyzat rendeletben szabalyozhatja kiil6n6sen a fenntartas es 
allagmeg6vas tulajdonosi kotelezettseget, illetve az ingatlan rendeltetesszerii hasznalatahoz sziikseges 
merteket meghalad6 koltsegeinek merteket. A vedett ertek allapotanak megorzese a tulajdonos 
kotelezettsege. Az onkormanyzat anyagi teherbfr6 kepessege fiiggvenyeben, egyedi merlegeles 
alapjan, a vedett ertek j6 karbantartasat meghalad6 mertekii munkalatokhoz az onkormanyzat 
tamogatast adhat. A tamogatasi keretosszeg eves merteket celszerii az eves koltsegvetesben tervezni. 
OR 7. §-ahoz: 
Az R. 8. §-a hja el6 helyileg vedett letesftmenyek nyilvantartasi kotelezettseget es a nyilvantartas 
tartalmat. 
OR 8. §-ahoz: 
A vedett ertekek megjel6Iese oktatasi, kulturalis es idegenforgalmi szempontb61 kaphat jelentoseget. 
Tabla elkeszftesi illetve elhelyezesi, p6tlasi kotelezettseg az 6nkormanyzatot, mint a vedelem 
elrendelojet terheli. 
OR 9. §-ahoz: 
A helyi vedelem, mint tipikus 6nkormanyzati feladat operatfv iranyftasat - a foepftesz k6zre
miik6desevel - celszerii polgarmesteri hataskorbe adni. A helyi vedelemmel 6sszefiiggo adminisztratfv 
feladatok vegrehajtasa az Onkormanyzati Hivatal szervezeti keretei k6z6tt val6sfthat6 meg, ezert ezen 
feladatot a jegyzohoz celszerii telepfteni. 
OR. 10. §-ahoz: 
v ertesboglar kozseg kozigazgatasi teriileten talalhat6 vedett ertekek felsorolasat tartalmazza. 
Az a)-f) pontokban szereplo vedendo ertekek az ervenyben leva 6nkormanyzati rendeletben is 
vedettek voltak, a g) pontban szereplo epitmeny uj vedendo ertek, ezert csak ennek az ingatlannak az 
ertekelernzese kesziilt el. 
OR 11. §-ahoz: 
A rendelet hatalyba lepesenek szabalyait, valamint az 5/2006. (IV. 20.) 6nkormanyzati rendelet 
egyidejii hatalyveszteset tartalmazza. 



ELOZETES HATASVIZSGALATI LAP VERTESBOGLAR KOZSEG 
ONKORMANYZAT A KEPVOSELi-TESTULETENEK 

...... ./2014. ( ........... ) onkormanyzati rendelete 
az egyes helyileg vedett epitmenyekrol es termeszeti ertekrol 

Tajekoztatas az elozetes hatasvizsgalat eredmenyerol 

1. A jogszab:ily-tervezet hatasai 
1.1 Tarsadalmi hatasok 
A rendelet a kozigazgatasi teriileten elo, a helyi vedelemben erintett ingatlanok tulajdonosait erinti, 
szamukra kotelezettseget ir elo. 
1.2 Gazdasagi, kOitsegvetesi hatas 
Gazdasagi, koltsegvetesi hatasai nem merhetoek, rnivel az ingatlannal kapcsolatos koltsegek a 
tulajdonosokat terheli. 
1.3 Kornyezeti, egeszsegi hatasok 
A helyi ertekvedelem ala helyezest a komyezeti ertekek es epiteszeti orokseg vedelme teszi 
szi.i.ksegesse. 
1.4. Adminisztrativ terheket befolyasol6 hatasok 
Az ingatlanokkal kapcsolatos adrninisztrativ kotelezettsegeket jogszabalyok irjak elo, melyet a 
kozigazgatasi teriileten elo ingatlantulajdonosok, haszna16k kotelesek betartani. 

2. A jogszab:ily megalkotasanak sziiksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhat6 hatasai 
A komyezet valtozasai elsosorban az epiteszeti orokseg azon reszet veszelyeztetik amelyek nem allnak 
sem nernzetkozi, sem orszagos (miiemleki) vedelem alatt, igy fennmaradasuk vedelem nelkiil alig 
biztosithat6. Az epitett komyezet alakitasar61 es vedelmerol sz616 1997. evi LXXVIII. torveny 53 . § 
(3) bekezdese ad felhatalmazast az onkormanyzatoknak a helyi ertekvedelem ala helyezesre. Ennek 
hianyaban a felsobb jogszabalyokkal nem vedett, de oroksegvedelem szempontjab61 fontos epiteszeti 
es komyezeti ertekek vedelem nelkiil elveszhetnek a tarsadalom komyezetebOl. 

3. A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek 
A kotelezo hat6sagi sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek az onkormanyzati 
hivatalban rendelkezesre allnak. 

Csakvar, 2014. februar 18. 
T6th Janosne 

cimzetes fOjegyzo 
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ELOTERJESZTES 

A KepviseiO-testiilet 2014. februar 27..:i nyilvanos iilesenek 
.J. napirendi pontjahoz 

Napirend: Leader ak:ciocsoport valtozassal kapcsolatos dontes 

Eloteljeszto: 
Eloterjesztest kiszitette: . 

T6th Janosne cimzetes fiJjegyzo 
Richter Gabor palyazati referens 

Tisztelt KepviselO-testiilet! 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2014. januar 16-an mep;tartott nyilvanos 
iilesen dontott az EZER-J6 Videkfejlesztesi Egyesiilethez val6 csatlak:ozasr61. A dontest kovetoen 
megjelent, az EMV A tarsfinanszirozasu intezkedesek __lri.nyit6 Hat6saganak 5./2014 (II .. 6.) 
kozlemenye, mely alapjan sziikseg van arra, hogy az Onkormanyzatok a kozlemeny 3. szamu 
mellekletet (Csatlakozasi Szandeknyilatkozat) hatarozatban elfogadjak. 
Ketjiik a tisztelt Kepviselo-testiiletet az alabbi hatarozati javaslat megtargyalasara, es a Csatlakozasi 
Szandeknyilatkozat elfogadasara. 

Hatarozat javaslat 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiilete 
.. ./2014. (ll ... ) hatarozata 

Leader akci6csoport valtozassal kapcsolatos dontes 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata (tovabbiakban: Onkormanyzat) Kepviselo-testiilete az EMV A 
tarsfinanszirozasu intezkedesek Iranyit6 Hat6saganak: 5./2014 (II .6.) kozlemeny 3. szamu melleklete 
alapjan az alabbi dontest hozza: . 
Az Onkormanyzat elozetes csatlakozasi szandekkal reszt kivan venni az EZER-J6 Videkfejlesztesi 
Egyesiilet 2014-2020. kozotti programozasi ·idoszakra vonatkoz6 videkfejlesztesi feladataiban, illetve 
a Helyi F~jlesztesi Strategia (HFS) elkesziteseben, valamint a HFS tervezesi teriiletenek elozetes 
elismereseben. 
A kepviselo-testiilet felkeri es felhatalmazza a polgarmestert, hogy az lranyit6 Hat6sag 5/2014 (II .6.) 
kozlemeny 3. szamu mellekleteben szereplo csatlak:ozasi szandeknyilatkozatot irja ala, valamint 
felkeri arra, hogy gondoskodjon a Csatlakozasi Szandeknyilatkozat ket eredeti peldanyanak az EZER
J6 Videkffjlesztesi Egyesiilethez torteno eljuttfltnsM61. 
E hatarozat elfogadasaval Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepvisclo-tcstiiletenek a 6/2014. 
(1.16.) hatarozata hatalyat veszti. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: polgarmester 



I 

3. szamu melleklet 
CSATLAKOZASISZANDEKNYILATKOZAT 

Alulirott Sztanyi Istvan (nev) 8085 Vertesboglar Petofi u. 73. (lakcim) a(z) 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata szervezet { telepiilesi 

onkormanyzat/alapitvany/egyesiilet/egyhazi jogi szemely (bels6 egyhaz)/gaz;dasagi 

tarsasag ( egyeni vallalkoz6 is)} 1 kepviselojekent nyilatkozom, hogy az altalam 

kepviselt szervezet el6zetes csatlakozasi szandekkal reszt kivan venni a(z) EZER-J6 

Videlaejlesztesi Egyesiilet 2014-2020. k6z6tti programozasi idoszakra vonatkoz6 

videkfejlesztesi fe1adataiban, illetve a Helyi Fejlesztesi Strategia (HFS) elkesziteseben, 

va1amint a HFS tervezesi teriiletenek e16zetes elismereseben. 

Szervezet neve v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata 

Szervezet kepviselojenek neve: Sztanyi Istvan 

Szekhelye/telephe1ye: 8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 

Ad¢szam: 15364452~2-07 

Te1efon: 06-20-923-85-10 

E-mail cim: onkormanyzat@vertesboglar.t-online.hu 

Kijelentem, hogy a je1en nyi1atkozat alairasara jogosult vagyok, tovabba az altalam 
megadott adatok a val6sagnak megfelelnek. 

Tudomasul veszem, hogy a Videkfejlesztesi Miniszterium, valamint a Nemzeti 
Agrarszaktamicsadasi, Kepzesi es Videkfejlesztesi Intezet a nyilvantartasba veteli 
eljaras saran tovabbi informaci6kat kerhet be. 

Hozzajarulok ahhoz, hogy a nyilvantartasba vetelhez megadott adatokat a 
Videkfejlesztesi Miniszterium, valamint a Nemzeti Agrarszaktanacsadasi, Kepzesi es 
Videkfejlesztesi Intezet nyilvantartsa, valamint azokat a nyilvantartasba veteli 
folyamat soran kezelje, figyelemmel az informaci6s onrendelkezesi jogr6l es az 
informaci6szabadsagr6l sz6l6 2011. evi CXII torveny vonatkoz6 rendelkezeseire. 

Kelt:Vertesboglar, 2014. ev februar h6 18. nap 

cegszerii a1airas/ kepviseletre jogosult ahiirasa 

1 A megfelelo resz alahU.zand6 
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Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 
8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 

hivatal@vertesboglar.fejer.hu www. vertesboglar.hu 

ELOTERJESZTES 

A Kepviselo-testiilet 2014. februar 27-i nyilvanos iiiesenek 
8. napirendi pontjahoz 

Targy: EZER-JO Videkfejlesztesi Egyesiilet Alapszabalyanak elfogadasa 

Az eloterjesztest keszitette: T6th Janosne cimzetes fojegyzo 
Eloterjeszto: T6th Janosne cimzetes f6jegyz6 

Tisztelt Kepviselo-testiilet! 

Az EZER-JO Videkfejlesztesi Egyesiilethez val6 csatlakozasr61 illetve az Egyesiilet Alapszabalyanak 
elfogadasar61 korabban dontott a kepviselo-testiilet. 
Az Egyesiilet nyilvantartasba veteli eljarasa soran a Bir6sag jelezte Alapszabaly pontositasanak 

sziiksegesseget. A pontositast az Egyesiilet kozgy(Jlese a februar 25-i iilesen megtargyalta es elfogadta, 
kerik a m6dositott Alapszabaly kepviselo-testiiletek altal torteno elfogadasat. 

Hatarozati javaslat 
EZER-J6 Videkfejlesztesi Egyesiilet Alapszabalyanak elfogadasar61 

V ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az EZER -J6 Videkfejlesztesi Egyesiilet 
2014. februar 25-en kelt es elfogadott Alapszabalyat megismerte, azt elfogadja. 

Felkeri a Jegyzot elfogad6 hatarozat Egyesiilet reszere torteno tovabbitasara. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: jegyzo 



EZER-JO Videkfejlesztesi Egyesiilet 

Alapszabaly 

Az EZER-!6 Videkfejlesztesi Egyesiilet (a tovabbiakban: Egyesiilet) alakul6 ktizgyulese Ptk. 61-
64. §-ai, valamint az egyesiilesi jogr61, kiizhasznu jogallasr61, valamint a civil szervezetek 
muktideserol es tamogatasar61 sz616 2011. evi CLXXV. tiirveny (a tovabbiakban: Civil ttirveny), 
valamint a civil szervezetek bfr6sagi nyilvantartasar61 es az ezzel iisszefiiggo eljarasi 
szabalyokr61 sz616 2011. evi CLXXXI. ttirveny rendelkezeseire is figyelemmel a mai napon az 
egyesillet Alapszabalyat az alabbi tartalommal fogadta el: 

(1) 

(2) 

1.§ 
Az Egyesiilet neve, szekhelye, jogallasa es belyegzoje 

Az Egyesiilet neve: 

Az Egyesiilet riivid neve: 

EZER-JO Videkfejlesztesi Egyesiilet 

EZER-JO Egyesiilet 

(3) Az Egyesiilet szekhelye: 8074. Cs6kak6 Kossuth Lajos utca 39. 

( 4) Az Egyesiilet muktidesi teriilete: Magyarorszag, Fejer megye 

(5) Az Egyesiilet alapftasanak eve: 2014. 

(6) Az Egyesiilet jogallasa: iinaJI6 jogi szemelykent alapszaballyal, iinaJI6 kepviselettel, 
elkiiltinftett gazdalkodassal, tinkormanyzatisag elven mt1ktid6 szervezet. 

(7) Az Egyesiilet belyegz6je: kerek formaju, benne ktiriratban magyar nagybett'ikkel az 
Egyesiilet neve. 

(8) Az Egyesiilet hivatalos honlapjanak elerhet6sege: http:/ fwww.ezer-jo.hu 

2.§ 
Az Egyesiilet celja es tevekenysege 

(1) Az Egyesiilet celja: 
Az Egyesiilet altalanos celja a tagjai altai lefedett mukiidesi teriilet felzark6ztatasa az 
Eur6pai Uni6 altai tamasztott kiivetelmenyekhez. 

Ennek kereteben konkret celjai a kiivetkezok: 

a) A lehet6segek felkutatasa es lehet6 legoptimalisabb kihasznah\sa az iinkentesseg es a 
partnerseg elvei alapjan. 

b) Az egyiittmuktides teriiletet erint6 palyazatok felteteleinek megteremtese, a civil 
szervezetek, a gazdasagi szfera, az tinkormanyzatok es szervezeteik tevekenysegenek 
tisszehangolasa a terseg kiiztis erdekeinek ervenyesftese erdekeben. 

c) A munkanelkiiliseg es a hatranyos helyzetek csiikkentese, az eselyegyenl6seg niivelese a 
tersegben el6k eletmin6segenek javulasa erdekeben. 

d) A kiirnyezet- es termeszetvedelmi kiivetelmenyek betartasanak el6segftese, valamint a 
kiirnyezettudatos szemleletvaltas a terseg telepiilesei arculatanak es kiirnyezetenek 
fejlesztese soran. 

e) Az oktatas, a kultura felteteleinek fejlesztese. 

f) A kiiziissegi es sporttevekenysegek lehetosegeinek fejlesztese. 

g) A mez6gazdasagi vallalkoz6k es a gazdasagi szereplok tevekenysegenek tamogatasa a 
munkahelyteremtes erdekeben. 

h) A tersegi arculat kialakftasaval segftse a turisztikai kfm\latanak, szolgaltatasainak, 
marketingjenek komplex fejleszteset, ezen beliil a falusi - iiko - rekreaci6s es aktfv 
turizmus felteteleinek kialakftasat. 

i) A helyi nemzetisegek es kisebbsegek tamogatasa. 

j) A lefedett terseg tiirtenelmi, kultunllis, kiiztissegi, termeszeti, gazdasagi ertekeinek 
megorzese es fenntarthat6 fejlesztese a jtivo generaci6k szamara 

(2) Az Egyesiilet a celjai megva16sftasa erdekeben a ktivetkezo konkret tevekenysegeket 
vegzi: 

a) bsszegyujti a tagjai altallefedett mukiidesi teriileten a hozza bejelentett videkfejlesztesi 
elkepzeleseket, es segftseget nyujt informaci6k ktizvetftesevel ezek tisszehangolasahoz 

b) A teriileten felmeriilt videkfejlesztesi elkepzelesekb61 videkfejlesztesi strategiat keszft 
c) Rendszeres tajekoztatast nyujt a celjaival kapcsolatos palyazati lehet6segekr61 
d) Biztosftja a palyazatok elkeszftesevel, megval6sftasaval kapcsolatos szakmai 

segftsegnyujtast 

(3) Az Egyesiilet muktidesi adatait, beszamol6it, tevekenysegere vonatkoz6 nyilvanos 
adatokat, illet61eg a szolgaltatasok igenybevetelenek m6djara vonatkoz6 tajekoztat6jat 
a www.ezer-jo.hu cimu honlapjan hozza nyilvanossagra. 

(4) 

(1) 

(2) 

Az Egyesiilet ktizvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partokt61 
fiiggetlen es azoknak anyagi tamogatast nem nyujt. 

3.§ 
Az Egyesiilet tagjai, tagsagi viszony keletkezese es megszt'inese 

Az Egyesiilet tagja lehet minden olyan jogi szemely, illetve jogi szemelyiseg nelklili 
szervezet, aki (amely) jelen Alapszabaly rendelkezeseit magara nezve ktitelezonek 
fogadja el, es kiitelezettseget vallal az egyesiileti celok megval6sftasa erdekeben az 
Egyesiilet munkajaban ttirten6 kiizrem(iktidesre, valamint a tagsagi dfj megfizetesre. 

A tag felvetelevel kapcsolatos dtintes meghozatala az Elntikseg hataskiirebe tartozik. A 
tag felvetelenek kerdeseben az Elntikseg a tag frasbeli belepesi nyilatkozati kerelm e 
alapjan, egyszeru sz6ttibbsegi hatarozattal, nyflt szavazassal dtint a kerelem 
beerkezeset61 szamftott 15 napon beliil. A tagsagi jogviszony a tagfelveteli kerelem 
Elniikseg altai ttirten6 elfogadasaval jtin letre. 
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(3) 

(4) 

A felvetelt keronek kerelmeben frasbeli nyilatkozatot kell tennie arra vonatkoz6an, 
hogy az Egyesillet letesfto okiratat ismeri es az Egyesillet alapszabalyat, celjait, magara 
nezve kotelezonek fogadja el, kotelezi magat az egyesilleti celok megval6sftasa 
erdekeben torten a kozremukodesre, es a tagsagi dfj megfizetesere. 

Az Elnokseg tagfelveteli ilgyben hozott dontese ellen a tag, a dontes kezhezveteltol 
szamftott 15 napon belill fellebbezessel elhet a Kozgyuleshez. A Kozgyules a 
fellebbezest az altalanos donteshozatali szabalyok szerint bfralja el a soron kovetkezo 
kozgyilles alkalmaval. 

(5) Az Egyesillet Elnoksege kote!es az egyesilleti tagokr61 naprakesz nyilvantartast vezetni. 

(6) Az egyesilleti tagsag megszunik: 
a) a tag jogut6d nelkilli megszunesevel, 
b) a kilepes irasbeli bejelentesevel, 
c) tagdfj fizetesi kotelezettseg elmulasztasa miatti torlesse! 
d) az Egyesillet jogut6d nelkilli megszunesevel 

(7) Az Elnokseg barmely Elnoksegi tagja kezdemenyezesere, minosftett tobbseggel, a 
jelenlevo, szavazati joggal rendelkezo Elnoksegi tagok legalabb hi\romnegyedes 
szavazat tobbsegevel, nyflt szavazassal torli az Egyesillet tagjai kozill azt: 
a) akinek sajat felr6hat6 magatartasab61 eredoen hat h6napnal regebbi lejart tagdij 

tartozasa van, es az Elnok frasbeli felsz6Htasara 60 napon belill sem fizeti meg a 
tagdfjat. A felsz61it6 levelnek tartalmaznia kell a kotelezettseg elmulasztasanak 
kovetkezm enyet. 

(8) A torles don to elnoksegi illesre a torlesse! erintett tagot is meg kell hfvni. Amennyiben a 
torlesse! erintett tag megjelenik az elnoksegi illesen, a torlesre okot ad6 korillmenyeket 
az Elnokseg megvizsgalja, es bizonyftast vesz fel. Az eljarasban csak azt kovetoen 
hozhat6 meg a torlesrol sz616 hatarozat, hogy az erintett tagot meghallgattak, reszere 
lehetoseget biztosftottak vedekezesenek es bizonyitekainak eloterjesztesere, az enyhito 
es menta korillmenyek ismertetesere. 

(9) A torlest kimond6 elnoksegi hatarozatot 8 napon belill frasban meg kell killdeni az 
erintett tagnak, aki a dontes ellen a kezhez vetelt61 szamitott 15 napon belill az 
Egyesillet KozgyUlesehez fellebbezessel elhet. 

(10) Kilepesi szandekat a tag frasban koteles bejelenteni az Elnokseghez. A kilepes az 
Elnokseg reszere tortent bejelentes megerkezesevel egyezo idopontban hatalyos. Az 
Elnokseg a kovetkezo Kozgyulesen tajekoztatja a jelenlevoket a kilepett tag szemelyerol. 
A tag kilepesi szandekat az Elnokseghez kell, hogy frasban bejelentse. 

(11) A tagsagi viszony megszunese nem mentesiti a tagot a tagsaga idejen keletkezett es 
tagsaga idotartamara vonatkoz6 kotelezettsegek teljesftese a\61. 

4.§ 
Tagsagi jogok es ktitelezettsegek 

(1) Az Egyesillet tagjanak jogai: 
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a) reszt vehet az Egyesillet tevekenysegeben es rendezvenyein, tovabba a Kozgyules 
hatarozatainak meghozatalaban, eszreveteleket, javaslatokat tehet, velemenyt 
nyilvanfthat az Egyesillet mukodesevel kapcsolatban; 

b) ajanlasokat tehet az Egyesilletet erinto kerdesek megtargyalasara; 
c) felvilagosftast kerhet az Egyesillet tevekenysegerol a testilleti szervek vezetoitol es a 

tisztsegviseloktol, 
d) tagjainak hivatalos kepviseloi valaszthatnak, illetve valaszthat6k az Egyesillet 

elnoksegebe es egyeb (ad hoc) ilgyintezo vagy kepviseleti szerveibe, illetve tisztsegeire; 
e) betekinthet az Egyesillet nyilvantartasaba. 

(2) Az Egyesillet tagja koteles: 

a) megtartani az Alapszabaly es egyeb egyesilleti szabalyzatok rendelkezeseit, illetoleg az 
Egyesillet szerveinek hatarozatait; 

b) teljesiteni az Egyesillet tevekenysegevel kapcsolatosan onkent vallalt feladatait, es tole 
elvarhat6 m6don elosegfteni az Egyesillet celkituzeseinek megval6sftasat; 

c) a kozgyilles alta! evente meghatarozott merteku tagdfjat hataridoben megfizetni. 

(3) A jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem rendelkezo szervezet tagok jogaikat 
bejegyzett, hivatalos kepvise16ik, illetve az altaluk adott meghatalmazas alapjan 
meghatalmazottjaik utjan gyakoroljak. A bejegyzett, hivatalos kepviselok kiilon 
meghatalmazas nelkill kepviselhetik az oket delega16 szervezetet. 

5.§ 
Az Egyesiilet szervezete, tisztsegviseloi, 

tisszeferhetetlensegi szabalyok 

(1) Az Egyesillet szervezete: 
• Kozgy\.iles 

Elnokseg 
• Felilgyelo Bizottsag 
• Munkaszervezet 

(2) Az Egyesillet szervei mukodesenek alapveto szabalyait jelen alapszabaly tartalmazza, 
kiveve a munkaszervezetre vonatkoz6 alapveto mukodesi szabalyokat. Az Egyesillet 
KozgyUlese szilkseg szerint munkaszervezet letrehozasat hatarozhatja el, ebben az 
esetben azonban a dontessel egyidejuleg meg kell alkotni a munkaszervezet 
mukodesere es iranyftasara vonatkoz6 szabalyokat. 

(3) Amennyiben az Egyesillet szervezetevel kapcsolatban a mukodes saran szilksegesse 
valik tovabbi reszletesebb szabalyozas, akkor az Elnokseg szervezeti es mukodesi 
szabalyzat elfogadasara tehet javaslatot, amelyet a Kozgyules hagy j6va. 

(4) Az Egyesulet legfobb szerve a Kozgyules (6. §),am ely a tagok osszessege. 

(5) Az Egyesiilet iigyintezo es kepviseleti teendoit, illetve a napi iigyviteli feladatokat az 
Elnokseg (7. §) in\nyitja es szemelyesen, vagy az Egyesillet munkaszervezete (ttjan latja 
el. 
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(6) Az Egyesiilet vezeto tisztsegviseloi: az Elnok es az Elnokseg tagjai (8. §), valamint a 
Feliigyelo Bizottsag elnoke es tagjai. 

(7) Az Egyesiilet vezeto tisztsegviseloje lehet, aki 1egah1bb korlatozottan cselekvokepes, 
kiveve, ha a cselekvokepesseget a bfr6sag a kepviseleti joggal erintett iigycsoportban 
korliitozta, es a koziigyek gyakorli:\sat61 nines eltiltva, es aki magyar allampolgar, vagy a 
szabad mozgas es tart6zkodas jogaval rendelkezo szemelyek beutazasar61 es 
tart6zkodasar61 sz616 tiirvenyben meghatarozottak szerint a szabad mozgas es 
tart6zkodas jogaval rendelkezik, vagy a harmadik orszagbeli allampolgarok 
beutazasar61 es tart6zkodas;k61 sz616 tiirveny hatalya ala tartozik, es bevandorolt vagy 
letelepedett joga.llas(t, illetve tart6zkodasi engedellyel rendelkezik es egyeb, 
jogszabalyokban meghatarozott iisszeferhetetlensegi szabalyoknak is megfelel. 

(8) Nem lehet a Feliigyelo Bizottsag elniike vagy tagja az a szemely, aki 
a) Elniik vagy az Elniikseg tagja, 
b) az Egyesiilettel a megbfzatasan kfviili mas tevekenyseg kifejtesere iranyul6 

munkaviszonyban vagy munkavegzesre iranyu16 egyeb jogviszonyban all, ha 
jogszabaly maskepp nem rendelkezik, 

c) az Egyesiilet eel szerinti juttatasab61 reszesiil - kiveve a barki altai megkiites 
nelkiil igenybe veheto nem penzbeli szolgaltatasokat, es a civil szervezet altai 
tagjanak a tagsagi jogviszony alapjan nyujtott, letesfto okiratnak megfele!O eel 
szerinti juttatast -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatarozott szemelyek hozzatartoz6ja. 

(9) A tisztsegviselo visszahfvhat6, ha 
a) magatartasaval rombolja az Egyesiilet hfrnevet, 
b) olyan, j6 erkiilcsbe iitkiiz6 eletm6dot folytat, amely meltatlanna teszi a tisztsegre, 
c) az Egyesiilet miikiideset szandekosan akadalyozza, nehezfti vagy ellehetetlenfti, 
d) a jogszabalyi, vagy az alapszabalyban riigzftett kiitelezettsegeit nem teljesfti, 
e) szemelyevel kapcsolatban a jogszabaly altai elofrt iisszeferhetetlensegi ok all be. 

(10) A visszahfvast iisszeferhetetlensegi ok bekiivetkezese eseten sajat maga is, illetve 
barmely tag kezdemenyezheti. A kezdemenyezes benyujtasat61 szamftott 30 napon 
beliili idopontra rendkfviili kiizgyulest kell iisszehfvni, amelyre az erintett 
tisztsegviselot is frasban meg kell hfvni. 

A Kozgyiiles megvizsgalja a visszahfvasra okot ad6 kiiriilmenyeket, es bizonyftast vesz 
fel. Az erintett tisztsegviselo szamara lehetoseget kell biztosftani, hogy bizonyftekait es 
vedekezeset erdemben eloadhassa. 

A visszahfvas targyaban a Kiizgy{lles nyflt szavazassal, a jelenlevo, szavazati joggal 
rendelkezo tagok minosftett tiibbsegenek, legalabb harom-negyedenek igenlo 
szavazataval meghozott diintessel hataroz. A hatarozatot annak meghozatalat61 
szamftott 8 napon beliil kiiziilni kell az erintett tisztsegviselovel. 

A jog- vagy alapszabalyserto hatarozat megsemmisftese irant barmely tag - a 
kiiliinleges jogalh\su tag csak erintettsege eseten -, a hatarozat tudomasara jutasat61 
szamftott harmine napos jogveszto hataridoben pert indithat. A perindftas a hatarozat 
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vegrehajtasat nem gatolja, a bfr6sag azonban indokolt esetben - a tag kerelmere - a 
hatarozat vegrehajtasat felfiiggesztheti. A per a torvenyszek hataskorebe tartozik. 

(11) Az Egyesiilet vezeto tisztsegviseloje feladatait dfjazas nelklil li1tja el, indokolt 
penzkiadasai, koltsegei megterftesere azonban igenyt tarthat. 

6.§ 
A Kozgyull~s 

(1) Az Egyesiilet legfObb szerve a Kozgyiiles, amelyet evente legalabb egy alkalommal ii ssze 
kell hfvni olyan idopontban, hogy az egyesiilet kiinyvvezetesi kiitelezettsegenek, illetve 
a gazdasagi ev lezarasi kiitelezettsegenek eleget tudjon tenni. 

(2) Az Elniik az Elniikseg egyszerii sz6tiibbseggel hozott hatarozata alapjan a Kiizgyiilest 
egyeb alkalmakkor is jogosult iisszehfvni, tovabba kiiteles azt iisszehfvni, ha a bfr6sag 
elrendeli, vagy a tagok legalabb 1/3-a az ok es a eel meghatarozasaval frasban keri. 

(3) A Kiizgy(\lest az Elniik hfvja iissze valamennyi regisztralt tag elozetes frasbeli 
ertesftesevel. A meghfv6t a tagoknak a tervezett idopontot megelozoen legalabb nyolc 
naptari nappal korabban meg kell kiildeni, es a nyilvanossag biztosftasa erdekeben 
ugyanekkor, de a tervezett idopontot megelozoen legalabb nyolc naptari nappal 
korabban az Egyesiilet www ezer-jo hu cfm(i honlapjan is kiizze kell tenni. A meghfv6 
tartalmazza az iiles helyet, idopontjat, a napirendi pontokat, a meghfv6 keltet es az 
Elniik alafrasat. 

( 4) A Kiizgy{llest a Feliigyelo Bizottsag is jogosult iisszehfvni a 9.§-ban meghatarozott 
feltetelek fennalhisa eseten. 

(5) A Kiizgyiiles akkor hatarozatkepes, ha a szavazasra jogosult tagok 50 %-a + egy fa jelen 
van. 

(6) Ha a Kiizgy(iles nem volt hatarozatkepes, azt 15 napon beliil ismet iissze kell hfvni a 
Kiizgyiiles iisszehfvasara vonatkoz6 szabalyok szerint. A megismetelt Kiizgyiilesre sz616 
meghfv6nak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetest, hogy a megismetelt Kiizgyiiles a 
jelenlevok szamara tekintet nelkiil hatarozatkepes. A megismetelt Kiizgy(\les az eredeti 
napirendben szereplo iigyeket targyalja. 

(7) A Kiizgyiiles kizar6lagos hataskiirebe tartozik: 

a) Az Egyesiilet megalakulasanak, feloszlasanak, mas egyeslilettel tiirteno 
egyesiilesenek, valamint mas szervezetbe tiirteno belepesenek kimondasa. 

b) Az Alapszabaly megallapftasa, m6dosftasa. 
c) Az eves kiiltsegvetes j6vahagyasa. 
d) Az egyesiilet eves beszamo16janak, kiiltsegvetesenek es az Elniikseg, valamint a 

Feliigyelo Bizottsag eves beszamol6janak elfogadasa. 
e) Tagdfj megallapftasa. 
f) Az Elniikseg tagjai es az Elniik megvalasztasa es visszahfvasa, a Feliigyelo Bizottsag 

tagjai es az Feliigyelo Bizottsag elniike megvalasztasa es visszahfvasa. 
g) Feloszlas eseten hatarozathozatal az egyesiileti vagyon hovafordftasar61. 
h) Tagfelveteli kerelmet elutasft6 diintes ellen benyujtott fellebbezes elbfnilasa. 
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i) Munkaszervezet alapftasar61 ti:irteno di:intes. 
j) Szervezeti es muki:idesi szabalyzat j6vahagyasa. 
k) Di:intes mindazokban az iigyekben, amelyet az alapszabaly vagy jogszabaly a 

Ki:izgyules kizar6lagos hataski:irebe uta!. 

(8) A Kazgyules nyilvanos. 

(9) A Kozgyulesen minden tagnak 1 szavazata van. 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

A KozgyUiest az Elniik, akadalyoztatasa eseten tavolleteben az erre altala felkert Alelniik 
vezeti. 

A Kozgyules hatarozatait nyflt szavazassal hozza. 

A Kozgy(lles a hataskiirebe tartoz6 iigyekben hatarozatait a jelenlevo, szavazati joggal 
rendelkez6 tagok egyszeru sz6tobbsegevel hozza, kiveve az a), b), f), g) es i) pontot, ahol 
a jelenlevo, szavazati joggal rendelkezo tagok minosftett tobbsegenek, legalabb 
haromnegyedenek igenlo szavazata sziikseges. 

A Kozgy(llesi hatarozatot az erintettekkel - a hatarozat meghozatalat koveto 8 napon 
beiil frasban kiiziilni kel!. Az Elniik kiiteles a Kiizgyules altai meghozott hatarozatokat a 
Hatarozatok Konyvebe behelyezni. A Hatarozatok Konyve oly m6don tartalmazza a 
hatarozatokat, hogy abb61 a Kozgy(lles dantesenek tartalma, idopontja es hatalya, illetve 
a diintest tamogat6k es ellenz6k szamaranya (ha lehetseges, szemelye) megallapithat6 
legyen. 

A jog- vagy alapszabalyserto hatarozat megsemmisitese irant barmely tag - a 
ktilonleges jogallasu tag csak erintettsege eseten -, a hatarozat tudomasara jutasat61 
szamitott harmine napos jogveszto hatarid6ben pert indfthat. A perinditas a hatarozat 
vegrehajtasat nem gatolja, a bfr6sag azonban indokolt esetben - a tag kerelmere - a 
hatarozat vegrehajtasat felfiiggesztheti. A per a tiirvenyszek hataskiin!be tartozik. 

A Kozgyulesr61 jegyzokiinyvet kell felvenni, mely tartalmazza az tiles helyet, idejet, 
idopontjat, a jelenlev6k szamat, a hozzasz6lasok lenyeget es a hozott hatarozatokat, 
valamint a szavazati aranyokat. 

A hatarozatokat meghozataluk idobeli sorrendjeben egy naptari evre vonatkoz6an 
niivekvo sorrendben arab szammal kell megjelolni meghozataluk naptari id6pontjanak 
feltiintetesevel. 

A jegyzokiinyv tartalmazza az eredeti jelenleti fvet is. A Kiizgyulesr61 kesziilt 
jegyz6kiinyvet az elniik es ket jegyz6kiinyv hitelesit6 irja ala. 

Az Egyestilet mukodesevel kapcsolatban keletkezett valamennyi iratot, fgy kiili:inosen a 
beszamol6t, illet6leg a testiileti szervek iileser61 kesziilt jegyz6kiinyvet barki 
megtekintheti az egyesiilet szekhelyen, illetve azokb61 sajat kiiltsegere masolatot 
keszfthet. A megtekintesre frasbeli kerelem alapjan keriil sor. A betekintest a 
szekhelyen az Elniik kiiteles biztosftani a kerelem beerkezeset61 szamftott nyolc napon 
be !iii. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

7.§ 
AzElnokseg 

Az Egyesiilet operatfv vezet6 es kepviseleti szerve az Elniikb61, ket Alelniikb61 es ket 
tovabbi tagb61 all6 Elnokseg, amelynek tagjait a Kiizgyules a jelenlev6, szavazati joggal 
rendelkez6 tagok min6sftett tobbsegenek, legalabb haromnegyedenek igenl6 
szavazataval i:it ev id6tartamra valasztja. 

Az Elnokseg sziikseg szerint, de evente legah1bb ket alkalommal tart iilest. Az 
Elniikseget az Elniik hfvja iissze. Az iisszehfvas akkor min6siil szabalyszerunek, ha az 
Elniikseg az iilesr6llegalabb 3 nappal az tiles id6pontjat megel6z6en frasban (level, fax, 
email) ertesfti a tagokat, az tiles napirendjenek mellekelesevel. A nyilvanossag 
biztosftasa erdekeben az elniikseg iilesere vonatkoz6 meghfv6t a tervezett id6pontot 
megeloz6en legalabb 3 naptari nappal korabban az Egyesiilet www.ezer-jo.hu dm(i 
honlapjan is kiizze kell tenni. 

A ket Kozgyules kiizotti id6ben az Elnokseg dont minden olyan kerdesben, amely nem 
tartozik a Kiizgy(lles kizar6lagos hataskiirebe. Az Elniikseg diinteseir61, intezked eseir61 
a kiivetkez6 Kiizgyulesen kiiteles beszamolni. 

Az Elniikseg iilese hatarozatkepes, ha azon legalabb harom tagja jelen van. Az Lilesek 
nyilvanosak. 

Az Elniikseg hatarozatait nyilt szavazassal, egyszeru sz6tiibbseggel hozza meg. Az 
Elnokseg hatarozatat az erintettel a hatarozat meghozatalat ki:ivet6 nyolc napon beliil 
frasban kiiziilni kell. 

A jog- vagy alapszabalysert6 hatarozat megsemmisftese irant barmely tag - a 
kiiliinleges jogallasu tag csak erintettsege eseten - , a hatarozat tudomasara jutasat61 
szamftott harmine napos jogveszt6 hatarid6ben pert indfthat. A perindftas a hatarozat 
vegrehajtasat nem gatolja, a bir6sag azonban indokolt esetben - a tag kerelmere - a 
hatarozat vegrehajtasat felfiiggesztheti. A per a tiirvenyszek hataskiirebe tartozik. 

Az Elniikseg tigyrendjet egyebekben maga allapftja meg. 

Az Elniikseg hataski:irebe tartozik: 

a) az Egyesiilet tagjaira kiitelez6 hatarozatok meghozatala. 
b) a Kiizgyules iisszehfvasaval, mukiidesevel kapcsolatos el6keszft6 es a Ki:izgy(i les 

munkajat el6segft6 szervez6 tevekenyseg; 
c) az Egyesiilet gazdasagi tevekenysegevel kapcsolatos diintes el6keszft6 munka, az eves 

programok, koltsegvetes el6keszftese; 
d) az Elniik eves beszamol6janak elfogadasa; 
e) a munkabizottsagoknak, esetleges tam\csad6 testiilet tagjainak felkerese ill. tagsagb61 

val6 tarles; 
f) szemelyzeti munka iranyftasa; iigyintezok beszamoltatasa ; 
g) az iigyrend elfogadasa, 
h) az etikai szabalyok elfogadasa, 
i) tagfelvetel j6vahagyasa, 
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j) elniikseg diint a tagdijfizetesi kiitelezettseg elmulaszt<\sa miatti tiirlesrol 
k) diintes minden olyan egyeb kerdesben, amely nem tartozik a Kiizgyules kizar6lagos 

hataskiirebe. 

(8) A KtizgyU1es altali visszahfvas eseten tul megszunik az elniiksegi tagsag a tag halalaval 
es lemondasaval is, amely esetekben a Kiizgyules uj elniiksegi tagot valaszt. Az 
idokiizben valasztott uj elniiksegi tag megbfzatasa a mar hivatalban leva elniiksegi 
tagok mandatumaval egyezo idopontig sz61. 

(9) Az Elniik kiiteles az Elniikseg altai meghozott hatarozatokat a Hatarozatok Kiinyvebe 
elhelyezni. A Hatarozatok Kiinyve oly m6don tartalmazza a hatarozatokat, hogy abb61 az 
Elniikseg diintesenek tartalma, idopontja es hatalya, illetve a diintest tamogat6k es 
ellenzok szamaranya (ha lehetseges, szemelye) megallapithat6 legyen. 

(10) Az Elniikseg i.ileserol jegyzokiinyvet kell felvenni, mely tartalmazza az i.iles helyet, idejet, 
idopontjat, a jelenlevok szamat, a hozzasz6lasok lenyeget es a hozott hatarozatokat, 
valamint a szavazati aranyokat. 

A hatarozatokat meghozataluk idobeli sorrendjeben egy naptari evre vonatkoz6an 
niivekvo sorrendben arab szammal kell megjeliilni meghozataluk naptari idopontjanak 
felti.intetesevel. A hatarozat neveben utalni kell arra, hogy a hatarozatot az Elniikseg 
hozta (Elniikseg hat<hozata) . 

A jegyzokiinyv tartalmazza az eredeti jelenleti ivet is. 

Az Elniikseg Oleserol kesziilt jegyzokiinyvet az Elntik es az Elniikseg Olesen resztvevo 
egyik elniiksegi tag frja ala. 

8.§ 
AzEiniik 

(1) Az Elniik a Kiizgyules altai a jelenlevo, szavazati joggal rendelkezo tagok minositett 
tiibbsegenek, legalabb haromnegyedenek igenlo szavazataval, nyflt szavazassal iit ev 
idotartamra valasztott vezeto tisztsegviselo, aki az Egyesi.ilet szervezetenek 
kepviseletre iinall6an jogosult vezetoje. Az Elniik akadalyoztatasa eseten a kepviseleti 
jogot a ket Alelniik egyi.ittesen gyakorolja. 

(2) Az Elniik hataskiire es feladatai : 

a) az EgyesOlet adminisztratfv szervezetenek kialakftasa es vezetese, 
b) a munkaltat6i jogok gyakorlasa az Egyesi.ilet munkavallal6i felett, 
c) az Egyesi.ilet tevekenysegenek iranyftasa; 
d) a Kiizgy(iles iisszehfvasa, hatarozatainak ellenjegyzese; 
e) az Elniiksegi i.ilesek elokeszftese es levezetese, 
f) a Kiizgy(iles es az elniikseg hatarozatainak vegrehajtasa, 
g) az Egyesi.ilet iinall6 kepviselete harmadik szemelyek, es hat6sagok, illetoleg bfr6sag 

e!Ott. 
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h) az Egyesi.ilet kiizgy(ilesenek es az Elniikseg hatarozatair61 olyan nyilvantartas 
vezetese, amelybol a vezeto szerv diintesenek tartalma, idopontja es hatalya, illetve 
a diintest tamogat6k es ellenzok szamaranya es szemelye megallapithat6, 

i) eves beszamo16 tervezetenek keszitese, es j6vahagyas celjab61 a Kiizgyules ele 
terjesztese 

j) a Ktizgy(iles es az Elntikseg hatarozatainak az Alapszabalyban megjeltilt m6don az 
erintettekkel ttirteno ktizlese 

k) a Kiizgyules es az Elniikseg altai hozott hatarozatok es allasfoglalasok 
vegrehajtasanak iranyitasa es ellenorzese; 

1) az Egyesi.ilet gazdalkodasanak in\nyftasa, az utalvanyozasi jog gyakorlasa; 
m) minden olyan feladat ellatasa, amelyet jogszabaly az Elniik hatasktirebe uta!. 

(3) Az Elniik tavolleteben az Alelniikiik egyi.ittesen latjak el az Elniik feladatait. 

(1) 

9. §. 
A Feliigyelo Bizottsag 

A Feli.igyelo Bizottsag feladata az Egyesi.ilet Alapszabalyban riigzitett tevekenysegenek, 
gazdalkodasanak folyamatos ellenorzese es tevekenyseg feli.igyelete. Mukiideseert a 
Kiizgyulesnek felel. Feladata: 

a) figyelemmel kiseri az egyesi.ilet jogszeru es alapszabalynak megfelelo muktideset, 

b) ellenorzi az egyesi.ilet gazdalkodasat, 

c) megvizsgalja az egyesiilet merleget, 

d) tajekoztatja az egyes vizsgalat eredmenyeirol a Kiizgy(ilest. 

(2) Az Feli.igyelo Bizottsag a tisztsegviseloktol jelentest, a szervezet munkavalla16it61 pedig 
tajekoztatast vagy felvilagosftast kerhet, tovabba az EgyesOlet ktinyveibe es irataiba 
betekinthet, azokat megvizsgalhatja. 

(3) Az Feli.igyelo Bizottsag harom tagjat a Kiizgyules a jelenlevo, szavazati joggal rendelkezo 
tagok minosftett tiibbsegenek, legab\bb haromnegyedenek igenlo szavazataval. nyflt 
szavazassal tit ev idotartamra valasztja meg. 

(4) Az Feli.igyelo Bizottsag elniiket az Elniikseg i.ileseire tanacskozasi joggal meg kell hfvni. 

(5) Az Feli.igyelo Bizottsag szi.ikseg szerint, de evente legal abb egyszer i.ilesezik. Az iilest az 
Feli.igyelo Bizottsag elniike a tervezett idopont e!Ott legalabb 3 nappal frasban hfvja 
iissze a napirend egyideju irasbeli kiizlesevel. 

(6) 

(7) 

(8) 

A bizottsagi i.ilesek nyilvanosak, amennyiben ez az Egyesi.ilet vagy masok jogat, jogos 
erdeket nem veszelyezteti. 

Az Feli.igyelo Bizottsag hatarozatkepes, ha az i.ilesen mindharom tagja jelen van. 

Az Feli.igyelo Bizottsag hatarozatait egyszeru sz6tiibbseggel, nyflt szavazassal hozza. 

A jog- vagy alapszabalyserto hatarozat megsemmisftese irant barmely tag - a 
ki.iliinleges jogallasu tag csak erintettsege eseten -. a hatarozat tudomasara jutasat61 
szamitott harmine napos jogveszto hataridoben pert indithat. A perinditas a hatarozat 
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vegrehajtasat nem gatalja, a bfr6sag azanban indakalt esetben - a tag kerelmere - a 
hatarazat vegrehajtasat felf\iggesztheti. A per a torvenyszek hataskorebe tartazik. 

(9) A Fe!Ogyelo Bizattsag Ogyrendjet maga hatarazza meg. Hatarazatait az erintettekkel a 
Felugyelo Bizottsag elnoke a hatarozat meghazatalat koveto 8 nap an be!Ol frasban kozli. 
A hatarazatakat Feliigyelo Bizattsag Elnoke altai vezetett Hatarozatok Konyvebe kell 
elhelyezni. A Hatarazatok Konyve aly m6dan tartalmazza a hatarozatakat, hagy abb61 a 
Feliigyelo Bizattsag diintesenek tartalma, idopantja es hatalya, illetve a diintest 
tamogat6k es ellenzok szamaranya megallapithat6 legyen. A hatarazat neveben utalni 
kell arra, hagy a hatarozatat az Fe!OgyelO Bizattsag hazta (FB hatarazat). 

(10) Az Fe!Ogyelo Bizattsag munkajar61 es megallapitasair61 frasban tartazik a Kiizgyulest 
tajekaztatni. 

(11) Az Fe!Ogyelo Bizattsag kiiteles az Elniikseget tajekaztatni, es annak iisszehfvasat 
kezdemenyezni, ha arr6l szerez tudomast, hagy 
a) a szervezet mukodese saran olyan jagszabalysertes vagy a szervezet erdekeit 

egyebkent sulyasan serto esemeny (mulasztas) tiirtent, amelynek megsziintetese 
vagy kiivetkezmenyeinek elharftasa, illetve enyhitese az intezkedesre jagosult 
vezeto szerv diinteset teszi sziiksegesse. 

b) a vezeto tisztsegviselok felelosseget megalapaz6 teny meruit fel. 

(12) Az Elniikseget a Feliigyelo Bizattsag inditvanyara 30 napon belul iissze kell hivni. E 
hatarido eredmenytelen eltelte eseten a Kiizgy(iles iisszehivasara a Felugyelo Bizattsag 
is jogosult. 

(13) Ha az arra jagasult szerv a tiirvenyes miikiides helyreallitasa erdekeben sziikseges 
intezkedeseket nem teszi meg, az Fe!Ogyelo Bizattsag kiiteles haladektalanul ertesfteni 
a tiirvenyessegi felligyeletet ellat6 szervet. 

(14) Az Feliigyelo Bizottsag iileserol jegyzokiinyvet kell felvenni, mely tartalmazza az iiles 
helyet, idejet, idopantjat, a jelenlevok szamat, a hazzasz61asak lenyeget es a hozatt 
hatarozatakat, valamint a szavazati aranyokat. 

(1) 

A hatarazatakat meghozataluk idobeli sarrendjeben egy naptari evre vanatkoz6an 
niivekvo sarrendben arab szammal kell megjeliilni meghazataluk naptari idopantjanak 
feltiintetesevel. 

A jegyzokiinyv tartalmazza az eredeti jelenleti fvet is. 

Az Feliigyelo Bizattsag iileserol kesziilt jegyzokonyvet a bizattsag elnoke frja ala. 

10. § 
Az Egyesiilet miikOdese es gazdalkodasa 

Az Egyesiilet, mint civil szervezet tevekenyseget a nyilvantartasba vetelrol sz616 
hatarazat jogerore emelkedese napjan kezdheti meg. 

II 

(2) Az Egyesulet gazdalkodasat a civil szervezetekre vonatkoz6 jogi szabalyozas alapjan 
vegzi. 

(3) Az Egyesiilet vagyana a tagdijakb61, magan es jagi szemelyek felajanlasab61, egyeb 
adamanyakb61, palyazaton elnyerheto juttatasokb61, valamint sajat tevekenysege 
beveteleibol kepzodik. 

A felajanlasakat az Elniikseg hatarazattal fagadja el. 

A tagdfjat az Elnokseg javaslatara a Kiizgyules evente allapftja meg. 

(4) Az elso tagdij befizetese a nyilvantartasba vetelt elrendelo vegzes jagerore emelkedeset 
kiiveto 60 napan be!Ol esedekes. Ezt kiivetoen az eves tagdij merteket az egyesiilet evi 
rendes kiizgyulese allapftja meg, es a megallapftasat6l szamftott 60 napon beliil 
tartaznak a tagok atutalassal teljesiteni. 

(5) A tagok tagdijbefizeteseirol az Elniikseg a tagnyilvantartashaz kapcso16d6 
nyilvantartast vezet. 

(6) Az Egyesiilet a vagyanaval iina116an gazdalkodik, tartazasaiert sajat vagyanaval felel. A 
tagok a tagdij megfizetesen tul az Egyesiilet tartozasaiert sajat vagyanukkal nem 
felelnek. 

(7) Az Egyesulet gazdalkadasa saran elert eredmenyet nem osztja fel, azt az 
Alapszabalyban meghatarazatt tevekenysegere farditja. 

(8) Az Egyesiilet befektetesi tevekenyseget nem vegez, igy befektetesi szabalyzat-keszftesi 
kiitelezettsege nincsen. 

(9) Az Egyeslilet vallalkozasi tevekenyseget elsorendii celkent nem vegez. Vallalkazasi 
tevekenyseget kizar6lag celjai megval6sitasa erdekeben, azoka t nem veszelyeztetve 
vegezhet. 

(10) Az Egyesiilet az allamhaztartas alrendszereitol -a normativ tamagatas kivetelevel - csak 
inisbeli szerzodes alapjan reszesiilhet tamogatasban. A szerzodesben meg kell 
hatarazni a tamogatassal val6 elszamalas felteteleit es m6djat. 

(11) Az igenybe veheto tamogatasi lehetosegeket, azok merteket es felteteleit az Egyesiilet 
www.ezer-jo.hu cfmii honlapjan nyilvanassagra kell hazni. Az Egyesiilet altai nyujtatt 
eel szerinti juttatasok barki ;Htal megismerhetok. 

(12) Az Egyesiilet a felelos szemelyt, a tamogat6t, valamint e szemelyek hazzatartoz6jat - a 
barki altai megkiites nelkul igenybe veheto szalgaltatasak, illetve a civil szervezet altai 
tagjanak a tagsagi jogviszany alapjan nyujtatt, letesfto okiratnak megfelelo juttatasak 
kivetelevel- eel szerinti juttatasban nem reszesitheti. 

(13) Az Egyesiilet val tot, illetve mas hitelviszonyt megtestesfto ertekpapfrt nem bacsathat ki. 
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(14) Az Egyesiilet vallalkozasanak fejlesztesehez tevekenyseget veszelyezteto merteku hitelt 
nem vehet fel; az allamhaztartas alrendszereitol kapott tamogatast hitel fedezeteiil, 
illetve hi tel tiirlesztesere nem hasznalhatja fel. 

(15) Az Egyesiilet nyilvantartasi es beszamolasi szabalyaira a 201l.evi CLXXV. Tv. 27-30. §-ai 
az in\nyad6k. 

(16) A beszamo16kat az Egyesiilet www.ezer-jo.hu cimu honlapjan hozza nyilvanossagra az 
Elniikseg. 

11. § 
Az Egyesiilet megsziinese 

(1) Az Egyesiilet megszunik, ha a Kiizgyules a feloszlasat vagy mas civil szervezettel val6 
egyesiileset kimondja. Megszunik tovabba az Egyesiilet, ha a bfr6sag feloszlatja, illetoleg 
megszuneset megallapftja. 

(2) Amennyiben az Egyesiilet sajat maga hatarozza, el feloszlasat ugy megszunese eseten 
vagyonat elsodlegesen a hitelez6k kielegftesere kell fordftani. A hitelezok kielegftese 
utani vagyon felhasznalasanak m6djar61 a KiizgyUles diint. 

(3) A kiizgyules hatarozatanak hianyaban - amennyiben az egyesiilet feloszlatassal szunik 
meg, vagy a bfr6sag a megszuneset allapftja meg, - a fennmarad6 vagyont mas hason16 
celu szervezetnek kell juttatni. 

12.§ 
Zar6 rendelkezesek 

(1) Azokban a kerdesekben, amelyekr61 Alapszabaly nem rendelkezik, az egyesiilesi jogr61, 
kiizhasznu jogallasr61. valamint a civil szervezetek mukiideser61 es tamogatasar61 sz616 
2011. evi CLXXV. tiirveny (Civil tiirveny), rendelkezeseit kell alkalmazni. 

ZARADEK 

Az Egyesiilet Alapszabalyat az alapft6 tagok az altaluk kepviselt szervezet felhatalmazasaval a 
Cs6kak6n, 2014.ev februar 25. napjan megtartott folytat61agos alakul6 Kiizgyulesen egyhangu 
hatarozattal elfogadtak. Az Egyesiilet Alapszabalyat a Szekesfehervari Tiirvenyszekhez az 
Elniik a nyilvantartasba vetel iranti kerelemmel es a sziikseges mellekletekkel egyiitt benyujtja. 

Cs6kako, 2014. februar 25. 

Elniik aiM rasa 
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Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata kepviseiO-testiiletenek 
3/2014. (111.5.) onkormanyzati rendelete 

a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasr61 es a kozteriiletek tisztantartasar61 sz616 
13/2008. (XII. 05.) onkormanyzati rendelet m6dositasar61 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testlilete a vizgazdalkodasr61 sz616 1995. evi 
LVII. torveny 44/C. § (1) - (2) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi 
onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § 19. pontjaban meghatarozott 
feladatkoreben eljarva a kovetkezo rendeletet alkotja. 

1. § (1) v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata kepviselo-testiiletenek a telepiilesi hulladekkal 
kapcsolatos kozszolgaltatasr61 es a kozteriiletek tisztantartasar61 sz616 13/2008. (XII. 05.) 
onkormanyzati rendelet (tovabbiakban Or.) 1. § (3) bekezdese az alabbi d) ponttal kiegesziil: 

,d) a telepiilesi folyekony hulladekra.' / 

(2) Az Or.) 1. § ( 4) bekezdese az alabbira valtozik:,( 4) Nem alkalmazhat6 a rendelet a veszelyes 
hulladekra es az azzal osszefiiggo tevekenysegre." v 

2. § (1) Az or. 3. § egy uj, (6) bekezdessel egesziil ki. 
,(6) A telepiilesi folyekony hulladekkal kapcsolatos kotelezo kozszolgaltatast a LIQUID
PORTER Kommunalis Szolgaltat6 Kft. (1077 Budapest, Bethlen Gabor u. 3. II/24.) (a 
tovabbiakban: Szolgaltat6) vegzi az 1 § (1) bekezdes szerinti teriileten." / 

3. § Az br. a kovetkezo cimmel es a 13/ A. § - 13/C. §-sal egesziil ki-: tJ 

,A TELEPULJ.tSI FOLYEKONY HULLADEKKAL KAPCSOLATOS 
HULLADEKKEZELESIKOZSZOLGALTATAS 

A telepiilesi folyekony hulladekkezeles (szippantott szennyviz) kozszolgaltatas 
dija 

13/A. § (1) A telepiilesi folyekony hulladekkezelesi (szippantott szennyviz) kozszolgaltatas 
dija: Lakossagi szolgaltatas: 1.575,- Ft/rn3 + AFA, brutt6 2.000,- Ft/m3. 

Koziileti szolgaltatas: 1.732,- Ft/m3 + AFA, brutt6 2.200,- Ft/rn3. 

(2) A Szolgaltat6 koteles a a vizgazdalkodasr61 sz616 1995. evi LVII. torveny 25.§ (19) 
bekezdeseben meghatarozottak szerint evente november 15. napjaig koltsegelemzest kesziteni 
es azt javaslat formajaban az onkormanyzat reszere eloteljeszteni. 

(3) Az onkormanyzat koteles a javaslat alapjan a kozszolgaltatas dijat meghataroz6 
rendeletenek elfogadasat megelozoen reszletes koltsegelemzest kesziteni. 

A telepiilesi folyekony hulladek gyiijtese, szallitasa artalmatlanitasa 

13/B. § (1) A telepiilesi folyekony hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatast a 
szennyvizcsatoma hal6zatba be nem kotott, valarnint engedelyezett hazi szennyviztarol6val 
nem rendelkezo ingatlanok tulajdonosai, hasznal6i, berloi, kezeloi (tovabbiakban: igenybe 
vevok) kotelesek igenybe venni es annak e rendeletben meghatarozott ellenerteket /dijat/ a 
szolgaltat6 reszere a szallitaskor azonnal megfizetni. 

(2) Az (1) bekezdes szerinti kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezett igenybe vevo es a 
szolgaltat6 kozott kozszolgaltatasra vonatkoz6 szerzOdes a kozszolgaltatas igenybevetelevel 
jon letre. 

(3) A szolgaltat6 az igenybevevo megrendelese alapjan legkesobb 72 6ran beliil koteles 
elszallitani az ingatlanokon keletkezett telepiilesi folyekony hulladekot. Az igenybevevo a 



telepiilesi folyekony hulladekhoz val6 hozzaferest az ingatlanim belli! koteles biztositani. 
Ellenkezo esetben a szolga!tat6 az elszallitast megtagadhatja. 

( 4) A telepiilesi folyekony hulladek elszallitasara a szolga!tat6 altai biztositott erre alkalmas 
tartaly aut6val tortenik. A szallitas alkalmaval esetlegesen szennyezodott kozteruletet a 
szolgaltat6 koteles haladektalanul megtisztitani. 

(5) A szolgaltat6 a telepiilesi folyekony hulladekot az onkormanyzat tulajdonat kepezo, 
FEJERVIZ Zrt. altai uzemeltetett szennyviztisztit6 muben koteles elhelyezni. 

(6) A haztartasi eredetu folyekony hulladek korebe nem tartoz6 egyeb folyekony hulladek /pl.: 
technol6giai eredetu szennyviz es szennyviz iszap, olajszarmazekok, mergezo anyagok, zsirok, 
asvanyolajok, higtragya, zsir es olajfog6k tartalma stb./ a szennyviztelepen nem helyezhet6 el. 

(7) A termelesi es szolgaltatasi tevekenysegbol szarmaz6 teehnol6giai eredetu szennyviz a 
szennyviztisztit6 telep uzemeltetojevel kUion kotott szerz6des alapjan helyezhet6 esak el. 

(8) A szolgaltat6 koteles megtagadni a (6), (7) bekezdesben foglalt folyekony hulladek 
elszallitasat kiveve, ha igenybevevo rendelkezik a szennyviztisztit6 telep uzemeltetojevel 
kotott klilon szerz6dessel. 

(9) Az igenybevevo a kozszolgaltatas elvegzeseert a szolgaltat6nak e rendelet 3. szamu 
mellekleteben foglalt dijat koteles megfizetni. 

(10) A szolgaltat6 a telepUlesi folyekony hulladekot a szennyviztisztit6 telepen az uzemeltet6 
altai meghatarozott nyitvatartasi idoben koteles elhelyezni. 

13/C. § (1) Az ingatlanokna! (lakasok, egyeb ingatlanok) keletkez6 barrnilyen tipusu 
folyekony hulladekot tilos az ingatlanon beliil kiloesolni, kozteruletre, vizfolyasokba, arkokba 
vagy- az allati higtragya kivetelevel- egyeb foldteruletre kiengedni, leengedni. 

(2) A telepiiles azon teruletein, ahol kozesatoma hal6zat nines, vagy az ingatlan nines bekotve 
a kozesatomaba, a telepiilesi folyekony hulladek osszegyiijtesere a tulajdonos, hasznal6 altai a 
telken beliilletesitett szennyviz szikkaszt6k es zart szennyviztarol6k szolga!nak. 

(3) A telepUlesi folyekony hulladek forgalornkorebe nem tartoz6 folyekony hulladek 
osszegyiijtese a kozegeszsegtigyi komyezetvedelrni es egyeb hat6sagi eloirasok szerint 
tortenhet. 

(5) A Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal koztisztviseloi 
ingatlanon 6sszegyiijt6tt szennyviz elhelyezeset, tarolasat." 

4. § Ez a rbelet lyi!deteset kowttfif~~,O(]:'l~p hatalyba. \ t~~ G<·~ 
S , . I , 1) 

any1 st an- '1-~ 
polgarmester ~*~ 10~, ·o . .;:v ·· N 

A rendeletet kihirdettem: ~~ {'- /f 
~?A~ . / 

Vertesboglar, 2014. mareius 5-e~~~../ 



ELOZETES HATASVIZSGALATI LAP VERTESBOGLAR KOZSEG 
ONKORMANYZAT KEPVOSELO-TESTULETENEK 

3/1014. (111.5.) onkormanyzati rendelete 
a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasrol es a kozteriiletek tisztantartasarol 

Tajekoztatas az elozetes hatasvizsgalat eredmenyerol 

1. A jogszabaly-tervezet hatasai 

1.1 Tarsadalmi hatasok 

A rendelet a kozigazgatasi teriileten elo, szolgaltatast igenybevevo fogyaszt6kat es a szolgaltatast 
nylijt6 kozszolgaltat6kat erinti, szamukra kotelezettseget ir elo. 

1.2 Gazdasagi, koltsegvetesi hatas 

Gazdasagi, koltsegvetesi hatasai nem merhetoek, mivel a szolgaltatasok ellenerteke a fogyaszt6kat 
terheli. 

1.3 Kornyezeti, egeszsegi hatasok 

A kozszolgaltatas igenybevetelet a koztisztasag es telepiilestisztasag megorzese, valamint a komyezet 
vedelme teszi sziiksegesse. 

1.4. Adminisztrativ terheket befolyaso16 hatasok 

A kozszolgaltat6 rendelkezik a kozszolgaltatashoz sziikseges feltetelekkel. Az onkormanyzat 
gondoskodott a kotelezo kozszolgaltatas megszervezeserol, melyet a kozigazgatasi teriileten elo 
ingatlantulajdonosok, hasznal6k kotelesek igenybe venni. 

2. A jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhat6 hatasai 

A vizgazdalkodasr61 sz616 1995. evi LVII. torveny 44/C. §-a hatarozza meg, hogy az onkormanyzati 
rendeletnek mit kell tartalmaznia. A jogalkotas elmaradasa a Kormanyhivatal torvenyessegi felhivasat 

) kovetoen torvenyessegi feli.igyeleti eljarast vonhat maga utan. 

3. A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek 

A k6telez6 kozszolgaltatashoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek a 
kozszolgaltat6nal rendelkezesre allnak. 

Csakvar, 2014. februar 27. 

Toth Janosne 
cimzetes fojegyzo 



INDOKLAS 

VERTESBOGLAR KOZSEG ONKORMANYZAT 
KEPVISELO-TESTULETENEK 

3/1014. (111.5.) onkormanyzati rendelete 
a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasrol es a kozteriiletek tisztantartasarol 

Altahinos indokolas 
Az elmult id6szakban lezajlott jogszaba!yva!tozasok illetve a kozbeszerzeseket k6vet6 szolgaltat6-valtozasok 
miatt szuksegesse valt a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos k6zszolga!tatasr61 es a kozteriiletek tisztantartasar61 
sz616 onkormanyzati rendelet m6dositasa. A feliilvizsga!at a szilard hulladekok tekinteteben mar az elmult evben 
megtortent, a telepiilesi folyekony hulladek tekinteteben- melyet a vizgazda!kodasr61 sz616 1995. evi LVII. 
torveny (tovabbiakban: V gt.) ir el6 - azonban csak most, az uj szolgaltat6 kiva!asztasat k6vet6en keriil sor. 
A vizgazdalkodasr61 sz616 1995. evi LVII. torveny (tovabbiakban: Vgt.) 44/C. § (1) - (2) bekezdese alapjan a 
telepiilesi onkormanyzat kepvisel6-testiilete onkormanyzati rendeletben allapitja meg a nem kozmiivel 
osszegyiijtott haztartasi szennyviz begyiijtesere vonatkoz6 kozszolgaltatas (a tovabbiakban: kozszolga!tatas) 

a) tartalmat, a kozszolga!tatassal ellatott teriilet hatarait; 
b) a k6zszolgaltat6 megnevezeset, valamint annak a miikodesi teriiletnek a hatarait, amelyen beliil a 

k6zszolgaltat6 a kozszolgaltatast rendszeresen ellatni koteles, es az artalmatlanitas celjab61 t6rten6 
atadasi helyet; 

c) a kozszolga!tatas ellatasanak rendjet, m6djat es id6tartamat, a k6zszolgaltat6 es az ingatlantulajdonos 
ezzel 6sszefiigg6 jogait es kotelezettsegeit, valamint a kozszolgaltatasra vonatkoz6 szerz6des egyes 
tartalrni elemeit; 

d) a kozszolgaltatas igenybevetelere vonatkoz6 kotelezettseget, a kozszolga!tatas igenybevetelenek m6djat 
es felteteleit; 

e) az ingatlantulajdonost terhel6 dijfizetesi kotelezettseget, az alkalmazhat6 dij legmagasabb merteket, 
megfizetesenek rend jet, az esetleges kedvezmenyek es a szolgaltatas ingyenessegenek eseteit; 

f) az udiil6ingatlanokra, az id6legesen haszna!t es a nem hasznalt ingatlanokra vonatkoz6 sajatos 
szabalyokat; 

g) a kozszolgaltatassal 6sszefiigg6 szemelyes adatok (a termeszetes szemelyazonosit6 adatok, valamint a 
Iakcim) kezelesere vonatkoz6 rendelkezeseket. 

A Fejer Megyei Kormanyhivatal torvenyessegi felhivassal elt, hogy az onkormanyzat 2013. januar 1. napjat 
k6vet6en a fentiekkel kapcsolatos jogalkotasi kotelezettsegenek nem tett eleget, valamint folyamatban van illetve 
most zarul a kozszolgaltatasra kiirt kozbeszerzesi palyazat elbira!asa, igy a szolga!tat6 va!tozasa rniatt is 
sziikseges a rendelet m6dositasa. 
Fentiek alapjan celszerii a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos k6zszolga!tatasr61 es a kozteriiletek tisztantartasar61 
sz616 13/2008. (XII. 05.) szamu onkormanyzati rendeletet m6dositani es egyseges szerkezetben kozzetenni. 
Reszletes indokolas 
az 1. §-hoz 
A rendelet targyi hata!yat az eddigi szilard hulladekok mellett a telepiilesi folyekony hulladekra is ki kell 
terjeszteni. 
a 2. §-hoz 
A V gt. 44/C. § (2) bekezdes b) pontja irja el6 a k6zszolgaltat6, valamint a miikodesi teriilet hatarainak a 
megnevezeset. 
a 3. §-hoz 
A 13/A. § - 13/C. §-ok a telepiilesi folyekony hulladek kozszolga!tatas tartalmat, dijat, ellatasanak rendjet es 
m6djat hatarozzak meg. 
a 4. §-hoz 
A hata!yba leptet6 rendelkezest tartalmazza. 

Vertesboglar, 2014. februar 
T6th Janosne 

cimzetes fOjegyzo 



Vertesboghir Kozseg Onkormanyzatanak 
4/2014.(111.12.) onkormanyzati rendelete 

az epitett es termeszeti kornyezet helyi vedelmerol 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete az epftett komyezet alakitasar61 es 
vedelmerol sz616 1997. evi LXXVIII. tv. 57. § (3) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan az 
epitett es termeszeti komyezet vedelmerol az alabbi rendeletet alkotja: 

Altalanos rendelkezesek 

1. § (1) A rendelet a V ertesboglar kozseg kozigazgatasi teriiletere terjed ki. 
(2) A rendelet hatalya kiterjed minden termeszetes es jogi szemelyre, illetve jogi szemelyiseggel nem 
rendelkezo szervezetre. 

Ertelmezo rendelkezesek 

2. § E rendelet alkalmazasa soran: 
a) vedett telepUlesszerkezet: a kepviselo-testUlet altai vedette nyilvanitott utcahal6zat, telek-szerkezet, 
beepitesi m6d es epitesi vonal, 
b) vedett telepUleskarakter: a kepviselo-testUlet altai vedette nyilvanitott jellegzetes epfteszeti elemek, 
szerkezetek, formak, anyagok, szinvilag egyiittese, 
c) vedett telepUleskep: a kepviselo-testUlet altai vedette nyilvanitott utcakep, az epitett es a taji 
komyezet egyiittese. A vedett telepUleskep az epitett es a termeszetes komyezet elemeit egyarant 
magaba foglalja, igy kiilonosen az epiilethornlokzatokat, sziluetteket, mi.itargyakat, novenyeket 
(kerteket), kozteriileti bUtorzatot es burkolatokat. A vedett telepUleskep resze lehet a teriilet 
(teriiletreszek) hasznalati m6dja is. 
d) vedett epUlet, epitmeny: a kepviselo-testUlet altai vedette nyilvanitott olyan epUlet, epitmeny, amely 
a hagyomanyos telepUleskep megorzese celjab61, tovabba epiteszeti, telepUles-torteneti, helytorteneti, 
regeszeti, mi.iveszeti vagy mi.iszaki-ipari-agrar szempontb61 jelentos alkotas. A rendelet alkalmazasa 
szempontjab61 vedettnek minosUlhet az a telek, annak hasznalati m6dja is, amelyen a vedett epUlet, 
epitmeny all. 
e) vedett epUletresz: a kepviselo-testiilet altai vedette nyilvanitott olyan epUletresz, amely egeszeben 
nem vedett epitmenyen, epitmenyben helyezkedik el. v edett epiiletresz lehet kiilonosen az epUlet 
tomege, hornlokzata, tetozete, portalja, lepcsohaza, diszitmenyei, illetve kiilonleges tart6szerkezete. 
f) vedett mi.itargy: a kepviselo-testiilet altai vedette nyilvanitott, a d) es az e) pontok alatt fel nem 
sorolt epitmeny, mi.itargy - kiilonosen ernlekmi.i, szobor, sirernlek (sirko), utcabutorzat, diszklit, 
kerites. 
g) ertekvizsgalat: a megfelelo szakkepzettseggel rendelkezo szemely(ek), szervezet(ek) altai keszitett 
olyan szakvizsgalat, amely feltarja es meghatarozza a vedelernre javasolt ertek esztetikai, torteneti, 
mi.iszaki, illetve termeszeti jellernzoit. 
h) vedett novenyzet: a kepviselo-testUlet altai vedette nyilvanitott egyedi noveny vagy noveny
egyiittes (fasor, park), amely varostorteneti vagy termeszeti szempontb61 a hagyomanyos telepUleskep 
megorzeset biztositja. 
i) vedett ertek: a 2. §a)-f) es h) pontjaiban meghatarozottak barmelyike. 
j) vedett ertek karosodasa: minden olyan esemeny, beavatkozas, amely a vedett ertek teljes vagy 
reszleges megsemrnisUleset, karakterenek elonytelen megvaltoztatasat, altalanos esztetikai 
ertekcsokkeneset eredmenyezi. 

I 
Az epiteszeti orokseg helyi vedelmenek altalimos szabalyai 

Helyi vedettseg keletkezese es megsziinese 

3. § (1) Helyi vedettseg ala helyezesrol, illetve annak megszi.ineserol a kepviselo-testiilet rendelettel 
dont. 

1 
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(2) A helyi vedettseg ala helyezest, illetve annak megszunteteset a kepviselo-testi.ilet, valamint 
barmely termeszetes es jogi szemely, vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezos szervezet irasban 
kezdemenyezheti, erre telepi.ilesrendezesi terv is javaslatot tehet. 
(3) A vedettseg ala helyezesi kezdemenyezesnek tartalmaznia kell: 
a) egyedi epitmenyek es termeszeti ertekek ( egyedi vedelem) eseten: 
- a vedendo ertek megnevezeset, szi.ikseg eseten korulhatarolasat, 
-a pontos hely megjeloleset (utca, hazszam, helyrajzi szam, epi.ilet, emelet, ajt6, illetve telekresz) , 
-a vedendo ertek rovid leirasat, dokurnenta.Iasat (irodalom, fot6k) , 
- a kezdemenyezes indokolasat. 
b) telepi.ilesszerkezet, telepi.ileskep, karakter, vedelernrejavasolt egyi.ittes (teri.ileti vedelem) eseten: 
- az egyi.ittes megnevezeset, 
- korulhatarolasat, 
- a vedendo ertek rovid leirasat, dokumenta.Iasat (irodalom, fot6k), 
- a kezdemenyezes indokolasat. 
( 4) V edelem megszi.intetesere vonatkoz6 kezdemenyezesnek tartalmaznia kell a vedelem meg
szi.intetesenek okait. 
(5) Meg kell szi.intetni a vedelmet teljes miiszaki avulas, illetve novenyzet elhalasa eseten. 

V edelem ala helyezesi illetve megszlintetesi eljaras 

4. § (1) A vedelemmel illetve annak megszi.intetesevel kapcsolatos dontes elokesziteserol a foepitesz 
gondoskodik. 
(2) A vedette nyilvanitashoz- a vedendo ertekre vonatkoz6, rendezesi terv ertekvizsga.Iati munkaresz 
hianyaban - ertekvizsga.Iatot kell kesziteni. 
(3) Vedelem megszi.intetesehez a vedelem megszi.intetesenek okait maradand6 m6don (fot6k, rajzok, 
stb.) dokumenta.Ini kell. 
( 4) Az ertekvizsga.Iat illetve a vedelem megszi.intetesere vonatkoz6 dokumentaci6 elkesziteserol a 
Kepviselo-testi.ilet gondoskodik. 
(5) A vedelem ala helyezeshez illetve annak megszi.intetesehez be kell szerezni az erintett ingatlan 
tulajdonosok velemenyet. A helyi szakmai, tarsadalmi szervek, egyesi.ilesek allaspontja beszerezheto. 
(6) A helyi vedettseg ala helyezesi, illetve annak megszi.intetesere iranyul6 eljaras meginditasar61 az 
erdekelteket ertesiteni kell. 
(7) Az egyedi vedelernre, illetve annak megszi.intetesere vonatkoz6 kezdemenyezes eseten az ertesitest 
az erdekelteknek irasban kell megki.ildeni. 
(8) Teri.ileti vedelernre, illetve annak megszi.intetesere vonatkoz6 kezdemenyezes eseten az ertesites 
tortenhet helyben szokasos kozhirre tetellel is. 
(9) A vedettseggel, illetve annak megszi.intetesevel kapcsolatos javaslatot - az errol sz616 dontest 
megelozoen - a helyben szokasos m6don 15 napra kozhirre kell tenni. 
(1 0) A kozhirre tete! idotartama alatt a javaslat, az ertekvizsgalat, illetve a megsziinest dokumental6 
iratok megtekinteset biztositani kell. 
5. § (1) Egyedi vedelem elrendeleserol illetve megszi.inteteserol ertesiteni kell: 
- az erintett ingatlan tulajdonosokat, 
- az illetekes Foldhivatalt, 
- az illetekes epitesugyi hat6sagot, 
- telepi.ilesrendezesi eljarason kiviili megszi.intetesrol sz616 rendelet tervezetet az epitett komyezet 
alakitasar61 es vedelmerol sz616 1997. evi LXXVIII. torveny 57. § ( 4) bekezdeseben eloirtakon tul az 
6nkormanyzati tarsulasnak is meg kell ki.ildeni tajekoztatasul. 
(2) Teri.ileti vedelem elrendeleserol illetve megszi.inteteserol az erintett kozmiivek kezeloit kell 
ertesiteni. 
(3) A helyi vedelem ala helyezes, illetve annak megszuntetesenek a tenyet az ingatlan-nyilvantartasba 
be kelljegyezni. 
(4) A helyi vedettseg fennallasanak tenyet a hivatalos helyszinrajzon fel kell tuntetni az alabbiak 
szerint: 
, v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata 4/20 14.(III.12.) rendelete alapjan vedett telepi.ilesi ertek., 
(5) Az ingatlan-nyilvantartasi, illetve helyszinrajzi bejegyzesrol a jegyzo gondoskodik. 
(6) A bejegyzes esetleges elmaradasa a vedettseg hata.Iyat nem erinti. 
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A vedett ertekek fenntartasa 

6. § (1) A vedett ertekekj6 karbantart:isa, allagmeg6vasa a tulajdonos kotelessege. 
(2) A vedett ertek tulajdonosanak keresere a szokasos j6 karbantartasi feladatokon tulmenoen, a 
vedettseggel ossze:fuggesben sziiksegesse val6, a tulajdonost terhelo munkalatok koltsegeihez az 
onkormanyzat tamogatast adhat. 
(3) A tamogatast a tulajdonos kereset kovetoen az onkormanyzat kepviselo-testiilete evente a 
koltsegvetesben hatarozza meg. 

A vedett ertekek nyilvantartasa 

7. § (1) A helyi vedelem ala helyezett ertekekrol nyilvantartast kell vezetni. A nyilvantartas nyilvanos, 
abba barki betekinthet. 
(2) A nyilvantartas tartalmazza a vedett ertekre vonatkoz6 
a) megnevezest, 
b) pontos hely megjeloleset (utca, hazszam, helyrajzi szam), 
c) tulajdonos, kezelo (berlO) nevet, cimet, 
d) helyszinrajzot, 
e) rendeltetes es hasznalati m6d megnevezeset, 
f) eredeti tervdokumentaci6 masolatat - ha ez rendelkezesre all, 
g) a vedelem elrendelesere vonatkoz6 kepviselo-testi.ileti eloterjesztes es dontes masolatat, 
h) felmeresi terveket - amennyiben ezek beszerezhetok,illetve eloallithat6k, 
i) fot6dokumentaci6t, 
j) hat6sagi intezkedeseinekjegyzeket (iktat6szamat), 
k) minden egyeb adatot, amely a megorzendo ertek szempontjab61 a vedelemmel ossze:fuggesben a 
nyilvantartast vezeto indokoltnak tart. 
(3) A nyilvantartas vezeteserol a jegyzo gondoskodik. 

A vedett ertekek megjeiOiese 

8. § (1) A helyi egyedi vedelem alatt al16 epiiletet, epitmenyt az e celra rendszeresitett egyseges 
tablaval ke11 megjelolni. 
A tabla szovege: 

, Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiilete vedette nyilvanitotta. 
evszam" 

(2) Vedett novenyzet eseteben az (1) bekezdesben meghatarozott tablan a noveny magyar es latin 
megnevezeset is fel kell tiintetni. 
(3) A tabla elhelyezeserol, karbantartasar61, p6tlasar61 - kiilon eljaras nelkiil - a polgarmester 
gondoskodik. 
( 4) A tulajdonos a tabla elhelyezeset tiirni koteles. 
(5) Helyi teriileti vedelem eseten a vedett erteket az onkormanyzat a komyezethez igazod6, a vedettseg 
tenyet es okat, valamint a vedettseggel ossze:fuggo egyeb informaci6t tartalmaz6 tablaval megjelolheti. 

A helyi vedelem iranyitasa 

9. § (1) A telepiilesen a helyi vedelmet a polgarmester a foepitesz kozremiikodesevel iranyitja. 
(2) A helyi vedelemmel kapcsolatos adrninisztrativ feladatok e1latasar61 a jegyzo gondoskodik. 

11 
A helyi teriileti es egyedi vedelem alatt all6 ingatlanok 

10. § Helyi vedelem alatt all 
a) V ertesboglar, 44 hrsz alatt levo Plebania epiilete, 
b) v ertesboglar, 313 hrsz. alati temetoben levo kapolna epiilete, 
c) Vertesboglar, 9. hrsz. alatt levo lak6haz (Freidler haz), 
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d) Vertesboglar, 314/8 hrsz. alatti kozter teljes teriilete, s azon a kalvaria staci6i (a temeto alatti pinces 
teriilet), 
e) Vertesboglar, 286/23 hrsz. alatti kozter teljes teriilete (6vodakerti, Majus 1. utcai es Orban teri 
pinces teriilet), 
f) V ertesboglar, 612. hrsz. alatti teljes teriilet (Kalvaria alatti pinces teriilet), 
g) v ertesbog1ar, Alkotmany u. 3. szam alatti, 252/5 hrsz-u ingatlanon kozossegi haz. 

Zar6 rendelkezesek 

11. § (1) E rendelet 2014. aprilis 1. napjan lep hatalyba. 
(2) E rendelet hatalyba lepesevel egyidejuleg az 5/2006. (IV. 20.) onkormanyzati rendelet a hatalyat 
veszti . 
(3) A rendeletet a Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatban meghatarozott m6don kell kihirdetni 
es kozzetenni. 

Jogharmonizaci6s zaradek 

Kihirdettem: 
Vertesboglar, 2014. marcius 12. 
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Altahinos indokohis 
az epitett es termeszeti kornyezet helyi vedelmerol 

sz616 
4/2014.(111.12.) onkormanyzati rendelet tervezethez 

A rende1et mega1kotasara fe1hata1mazast ad6 jogszaba1y: az epitett komyezet a1akitasar61 es vedelmer61 sz616 
1997. evi LXXVIII. Tv. 57.§ (3) (tovabbiakban Etv.) bekezdese: 

,A helyi vedette nyilvanitasr61 vagy annak megsziinteteser61, tovabba a vedettseggel i:isszefugg6 korlatozasokr61 
es k6te1ezettsegekr61 a te1epiilesi i:inkormanyzat rendeletben dont." 
A ki:imyezet valtozasai els6sorban az epiteszeti i:iri:ikseg azon reszet veszelyeztetik, ame1yek nem allnak sem 
nemzetkozi, sem orszagos (miiemleki) vede1em a1att, igy fennmaradasuk vedelem ne1kiil a1ig biztosithat6. Az 
Etv. fentebb idezett rendelkezese a helyi vede1em megteremtesere ad jogi ala pot. 
Az :Etv. olyan m6don teszi az onkormanyzatok kote1ezo feladatava a helyi epiteszeti orokseg vede1met, hogy az 
i:inkormanyzat a te1epiiles adottsagait figyelembe veve maga di:inti el, rendelkezik-e o1yan te1epiilesi, epiteszeti, 
taji, termeszeti ertekkel. amelynek fenntartasa, fejlesztese a he1yi ki:izi:isseg szamara fontos. 
A telepiiles felismert, vedend6 ertekeir61 az i:inkormanyzat rende1etben di:int. 
Maga a he1yi vede1em he1yi epitesi e16irasok es szabalyok sorozataval val6sul meg, ame1yeket a He1yi Epitesi 
Szaba1yzat (HESZ) tartalmaz. 
Az Etv. 62. § (2) bekezdes 1) pontja a minisztert hata1mazza fe1, hogy a szakmai szaba1yokat rende1etben 
allapitsa meg, ezaltal biztositva az egyseges szemleletii ertekvedelmet. 
A torvenyben emlitett felhatalmazas alapjan kiadott rendelet az epiteszeti i:irokseg helyi vedelmenek szakmai 
szaba!yair61 sz616 66/1999.(VIII.13.) FVM rendelet (tovabbiakban: R.) 
Az onkormanyzatok rendeletalkotasi jogki:irebe tartoz6an az R. j61 elkiili:inithet6en ket rendelkezesr61 beszel, 
amelyek tartalmukban kiili:inbi:iznek, de egyiittesen jelentik a helyi vedelem i:inkormanyzati szabalyozasat. 
Az egyik az epiteszeti 6r6kseg helyi vedelmenek alta1anos szabalyir61 sz616 i:inkormanyzati szabalyozas, a masik 
a konkret teriilet vagy epitmeny vedelem ala helyezeset, illetve megsziinteteset ri:igzit6 resz. 
E rendelet ce!ja, hogy Vertesbog1ar telepiileskepe es ti:irtenelme szempontjab61 meghataroz6 epitett es termeszeti 
ertekek vedelme, a telepiiles epiteszeti es termeszeti 6r6ksegenek, jellemz6 karakterenek a ji:iv6 nemzedekek 
szamara ti:irten6 meg6vasa erdekeben a helyi vede1em ala helyezes illetve megsziintetes alta1anos szaba1yait 
megallapitsa, valamint rendelkezzen a tenylegesen vedend6 ertekekr61. A jelenleg ervenyben lev6, magasabb 
jogszabaly el6irasanak nem megfelel6, 5/2006. (IV. 20.) i:inkormanyzati rendelet hatalyon kiviili helyezeser61 
egyidejiileg gondoskodni kell. 

Jogharmoniuici6s szempontok: 

A targyki:ir nem tartozik az Eur6pai szabalyozasi hataski:irbe, a rendeletet a ki:izossegi alapelveknek val6 
megfeleles szempontjab61 kell feliilvizsgalni. 

Legfontosabb alapelvek: 
• a meghallgatashoz val6 jog, 
• a hatekony jogi feliilvizsgalat elve, 
• az egyenl6seg es egyenl6 elbanas elve, 
• a diszkriminaci6 tilalma, 
• az igazsagossag es meltanyossag elve, 
• a visszahat6 hataly tilalma, 
• a jogbiztonsag es el6relathat6sag elve, 
• az aranyossag elve, 
• az emberi jogok vedelme, 
• a j6hiszemiiseg elve, 
• a ki:ilcsi:ini:is elismeres elve, 
• a ki:izvetlen hataly elve, 
• a ki:izvetlen alkalmazhat6sag elve, 
• a negy gazdasagi alapszabadsag biztositasa es megengedhet6 kivete1ek elve, 
• a verseny torzitasanak tilalma. 

A rendelet a kozi:issegi alapelvekkel ellentetes szabalyozast nem tartalmaz. 

A rendelet tervezetet tarsadalmi velemenyezesre kell bocsatani a rendelet elfogadasa el6tt. 
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OR. 1. §-ahoz: 

Reszletes indokohis 
az epitett es termeszeti kornyezet helyi vedelmerol sz616 

4/2014.(III.12.) onkormanyzati rendelet tervezethez 

A rendelet teriileti es szemelyi hatalyat rogziti. A rendeletet a teljes kozigazgatasi teriileten kell 
alkalmazni es tulajdonformara tekintet nelkiil hatalya mindenkire kiterjed. 
OR. 2. §-ahoz: 
A rendelet altai hasznalt, illetve alkalmazasa soran el6fordul6 fogalmakjegyzeke. 
OR 3. §-ahoz: 
A R. 2. §-a alapjan egyedi illetve teriileti vedelem neven ujabb fogalmakat vezet be a rendelkezes. 
Rogziti tovabba, hogy konkret vedelem elrendelese, illetve megsziinese onkormanyzati rendelet 
alapjan lehetseges. Vedelem ala helyezes, vedelem megszi.intetes barki altai tett kezdemenyezes 
alapjan indithat6, amelynek m6djat rogziti a (3) es (4) bekezdes. Az (5) bekezdes az elpusztult, 
megsemmisiilt vedett ertek eseten kotelezo vedelem megsziintetest ir elo. 
OR. 4. §-ahoz: 
Az R. 3. §-a szerint vedelem elrendelesevel vagy megsziintetesevel kapcsolatos szakmai elokeszites az 
onkormanyzati foepitesz feladata. 
Az R 5. § (2) bekezdese helyi vedelem ala helyezes elott ertekvizsgalat kotelezo elvegezteteset irja elo. 
Az ertekvizsgalat anyagi kihatassal is jar, a Kepviselo-testiilet a kezdemenyezes befogadasar61 sz616 
dontesevel egyidejiileg vallalja az ertekvizsgalat elvegeztetesenek koltsegeit is. v edelem 
megsziintetese altalaban a vedett ertek pusztulasa okan kovetkezik be, ezert fontos, hogy az elpusztult 
vedett ertekrol megfelelo dokumentaci6k kesziiljenek az ut6kor szamara. Garancialis szabaly, hogy a 
Kepviselo-testiilet dontese elott ismerje meg a tulajdonosok, esetleg mas, a telepiilesen talalhat6 
szervezetek velemenyet. Ugyancsak ide tartozik a vedelem elrendelesevel erintettek ertesitesi kotele
zettsege is, illetve a nyilvanossag biztositasa a dontest megelozo idoszakban. 
OR 5. §-ahoz: 
Az R. 7. § (3) bekezdese eloirja, hogy a vedelem tenyet az onkormanyzatnak az ingatlan
nyilvantartasba be kell jegyeztetnie. 
OR 6. §-ahoz: 
Az R. 4. § b) pontja szerint az onkormanyzat rendeletben szabalyozhatja kiilonosen a fenntartas es 
allagmeg6vas tulajdonosi kotelezettseget, illetve az ingatlan rendeltetesszerii hasznalatahoz sziikseges 
merteket meghalad6 koltsegeinek merteket. A vedett ertek allapotanak megorzese a tulajdonos 
kotelezettsege. Az onkormanyzat anyagi teherbir6 kepessege fuggvenyeben, egyedi merlegeles 
alapjan, a vedett ertek j6 karbantartasat meghalad6 mertekii munkalatokhoz az onkormanyzat 
tamogatast adhat. A tamogatasi keretosszeg eves merteket celszerii az eves koltsegvetesben tervezni. 
OR 7. §-ahoz: 
Az R. 8. §-a i:tja elo helyileg vedett Ietesitmenyek nyilvantartasi kotelezettseget es a nyilvantartas 
tartalmat. 
OR 8. §-ahoz: 
A vedett ertekek megjelolese oktatasi, kulturalis es idegenforgalmi szempontb61 kaphat jelentoseget. 
Tabla elkeszitesi illetve elhelyezesi, p6tlasi kotelezettseg az onkormanyzatot, mint a vedelem 
elrendelojet terheli. 
OR 9. §-ahoz: 
A helyi vedelem, mint tipikus onkormanyzati feladat operativ iranyitasat - a foepitesz kozre
miikodesevel - celszerii polgarmesteri hataskorbe adni. A helyi vedelemmel osszefiiggo adminisztrativ 
feladatok vegrehajtasa az Onkormanyzati Hivatal szervezeti keretei kozott val6sithat6 meg, ezert ezen 
feladatot a jegyzohoz celszerii telepiteni. 
OR. 10. §-ahoz: 
v ertesboglar kozseg kozigazgatasi teriileten talalhat6 vedett ertekek felsorolasat tartalmazza. 
Az a)-f) pontokban szereplo vedendo ertekek az ervenyben levo onkormanyzati rendeletben is 
vedettek voltak, a g) pontban szereplo epitmeny uj vedendo ertek, ezert csak ennek az ingatlannak az 
ertekelemzese kesziilt el. 
OR 11. §-ahoz: 
A rendelet hatalyba lepesenek szabalyait, valamint az 5/2006. (IV. 20.) onkormanyzati rendelet 
egyidejii hatalyveszteset tartalmazza. 
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ELOZETES HAT ASVIZSGALATI LAP VERTESBOGLAR KOZSEG 
ONKORMANYZATA KEPVOSELi-TESTULETENEK 

4/2014. (111.12.) onkormanyzati rendelete 
az egyes helyileg vedett epitmenyekrol es termeszeti ertekrol 

Tajekoztatas az eiOzetes hatasvizsgalat eredmenyerol 

1. A jogszabaly-tervezet hatasai 
1.1 Tarsadalmi hatasok 
A rendelet a kozigazgatasi teriileten 616, a helyi vedelemben erintett ingatlanok tulajdonosait erinti, 
szamukra kotelezettseget ir elo. 
1.2 Gazdasagi, koltsegvetesi hatas 
Gazdasagi, koltsegvetesi hatasai nem merhetoek, mivel az ingatlannal kapcsolatos koltsegek a 
tulajdonosokat terheli. 
1.3 Kornyezeti, egeszsegi hatasok 
A helyi ertekvedelem ala helyezest a komyezeti ertekek es epiteszeti orokseg vedelme teszi 
sziiksegesse. 
1.4. Adminisztrativ terheket befolyasol6 hatasok 
Az ingatlanokkal kapcsolatos adminisztrativ kotelezettsegeket jogszabalyok hjak elo, melyet a 
kozigazgatasi teriileten elo ingatlantulajdonosok, hasznal6k kotelesek betartani. 

2. A jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhat6 hatasai 
A komyezet valtozasai elsosorban az epiteszeti orokseg azon reszet veszelyeztetik amelyek nem allnak 
sem nemzetkozi, sem orszagos (muemleki) vedelem alatt, igy fennmaradasuk vedelem nelkiil alig 
biztosithat6. Az epitett komyezet alakitasar61 es vedelmerol sz616 1997. evi LXXVIII. torveny 53. § 
(3) bekezdese ad felhatalmazast az onkormanyzatoknak a helyi ertekvedelem ala helyezesre. Ennek 
hianyaban a felsobb jogszabalyokkal nem vedett, de oroksegvedelem szempontjab61 fontos epiteszeti 
es komyezeti ertekek vedelem nelkiil elveszhetnek a tarsadalom komyezetebOI. 

3. A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek 
A kotelezo hat6sagi sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek az onkormanyzati 
hivatalban rendelkezesre allnak. 

Csakvar, 2014. februar 18. 
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EZER-JO Videkfejlesztesi Egyesiilet 

Alapszabaly 

Az EZER-JO Videkfejlesztesi Egyesiilet (a tovabbiakban: Egyesiilet) alakul6 kozgyulese Ptk. 61-
64. §-ai, valamint az egyesiilesi jogr6t kozhasznu jogallasr6t valamint a civil szervezetek 
mukodeserol es tamogatasar6l sz616 2011. evi CLXXV. torveny (a tovabbiakban: Civil torveny), 
valamint a civil szervezetek bfr6sagi nyilvantartasar6l es az ezzel osszefiigg6 eljarasi 
szabalyokr6l sz616 2011. evi CLXXXI. torveny rendelkezeseire is figyeleminel a mai napon az 
egyesiilet Alapszabalyat az alabbi tartalommal fogadta el: 

1.§ 
Az Egyesiilet neve, szekhelye, jogallasa es belyegzoje 

(1) Az Egyesiilet neve: EZER-JO Videkfejlesztesi Egyesiilet 

(2) Az Egyesiilet rovid neve: EZER-JO Egyesiilet 

(3) Az Egyesiilet szekhelye: 8074. Cs6kako Kossuth Lajos utca 39. 

( 4) Az Egyesiilet mukodesi terulete: Magyarorszag, Fejer megye 

(5) Az Egyesiilet alapftasanak eve: 2014. 

(6) Az Egyesiilet jogallasa: onall6 jogi szemelykent alapszaballyal, onall6 kepviselettel, 
elkiilonftett gazdalkodassal, onkormanyzatisag elven mukodo szervezet. 

(7) Az Egyesulet belyegzoje: kerek formaju, benne koriratban magyar nagybetukkel az 
Egyesiilet neve. 

(8) Az Egyesulet hivatalos honlapjanak elerhetosege: http:/ jwww.ezer-jo.hu 

2.§ 
Az Egyesiilet celja es tevekenysege 

(1) Az Egyesiilet celja: 
Az Egyesiilet altalanos celja a tagjai altai lefedett mukodesi teriilet felzark6ztatasa az 
Eur6pai Uni6 altai tamasztott kovetelmenyekhez. 

Ennek kereteben konkret celjai a kovetkezok: 

a) A lehetosegek felkutatasa es lehet6 legoptimalisabb kihasznalasa az onkentesseg es a 
partnerseg elvei alapjan. 

b) Az egyiittmukodes teruletet erint6 palyazatok felteteleinek megteremtese, a civil 
szervezetek, a gazdasagi szfera, az onkormanyzatok es szervezeteik tevekenysegenek 
osszehangolasa a terseg kozos erdekeinek ervenyesftese erdekeben. 
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c) A munkanelktiliseg es a hatranyos helyzetek csokkentese, az eselyegyenloseg novelese a 
tersegben elok eletminosegenek javulasa erdekeben. 

d) A kornyezet- es termeszetvedelmi kovetelmenyek betartasanak elosegftese, valamint a 
kornyezettudatos szemleletvaltas a terseg telepiilesei arculatanak es kornyezetenek 
fejlesztese soran. 

e) Az oktatas, a kultura felteteleinek fejlesztese. 

f) A kozossegi es sporttevekenysegek lehetosegeinek fejlesztese. 

g) A mezogazdasagi vallalkoz6k es a gazdasagi szereplok tevekenysegenek tamogatasa a 
munkahelyteremtes erdekeben. 

h) A tersegi arculat kialakftasaval segftse a turisztikai kfnalatanak, szolgaltatasainak, 
marketingjenek komplex fejleszteset, ezen beliil a falusi - oko - rekreaci6s es aktfv 
turizmus felteteleinek kialakftasat. 

i) A helyi nemzetisegek es kisebbsegek tamogatasa. 

j) A lefedett terseg tortenelmi, kulturalis, kozossegi, termeszeti, gazdasagi ertekeinek 
megorzese es fenntarthat6 fejlesztese a jovo generaci6k szamara 

(2) Az Egyesiilet a celjai megval6sftasa erdekeben a kovetkezo konkret tevekenysegeket 
vegzi: 

a) bsszegyujti a tagjai altallefedett mukoctesi tertileten a hozza bejelentett videkfejlesztesi 
elkepzeleseket, es segftseget nyujt informaci6k kozvetftesevel ezek osszehangolasahoz 

b) A teruleten felmertilt videkfejlesztesi elkepzelesekbol videkfejlesztesi strategiat keszft 
c) Rendszeres tajekoztatast nyujt a celjaival kapcsolatos palyazati lehetosegekrol 
d) Biztosftja a palyazatok elkeszftesevel, megval6sftasaval kapcsolatos szakmai 

segftsegnyiljtast 

(3) Az Egyestilet mukodesi adatait, beszamol6it, tevekenysegere vonatkoz6 nyilvanos 
adatokat, illetoleg a szolgaltatasok igenybevetelenek m6djara vonatkoz6 tajekoztat6jat 
a www.ezer-jo.hu cfmu honlapjan hozza nyilvanossagra. 

( 4) Az Egyestilet kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partokt6l 
fiiggetlen es azoknak anyagi tamogatast nem nyujt. 

3.§ 
Az Egyesiilet tagjai, tagsagi viszony keletkezese es megszunese 

(1) Az Egyestilet tagja lehet minden olyan jogi szemely, illetve jogi szemelyiseg nelkiili 
szervezet, aki (amely) jelen Alapszabaly rendelkezeseit magara nezve kotelezonek 
fogadja el, es kotelezettseget vallal az egyestileti celok megval6sftasa erdekeben az 
Egyesulet munkajaban torten a kozremukodesre, valamint a tagsagi dfj megfizetesre. 

(2) A tag felvetelevel kapcsolatos dontes meghozatala az Elnokseg hataskorebe tartozik. A 
tag felvetelenek kerdeseben az Elnokseg a tag frasbeli belepesi nyilatkozati kerelme 
alapjan, egyszeru sz6tobbsegi hatarozattal, nyflt szavazassal dont a kerelem 
beerkezesetol szamftott 15 napon belul. A tagsagi jogviszony a tagfelveteli kerelem 
Elnokseg altai torten a elfogadasaval jon letre. 

2 



(3) A felvetelt ker6nek kerelmeben fra.sbeli nyilatkozatot kell tennie arra vonatkoz6an, 
hogy az Egyesulet letesft6 okiratat ismeri es az Egyesulet alapszabalyat, celjait, magara 
nezve ki:itelez6nek fogadja el, ki:itelezi magat az egyesuleti celok megval6sftasa 
erdekeben ti:irten6 ki:izremuki:idesre, es a tagsagi dfj megfizetesere. 

( 4) Az Elni:ikseg tagfelveteli ugyben hozott di:intese ellen a tag, a di:intes kezhezvetelt6l 
szamftott 15 napon belul fellebbezessel elhet a Ki:izgy(ileshez. A Ki:izgyules a 
fellebbezest az altalanos di:inteshozatali szabalyok szerint bfralja el a soron ki:ivetkez6 
ki:izgy(iles alkalmaval. 

(5) Az Egyesi.ilet Elni:iksege ki:iteles az egyesuleti tagokr6l naprakesz nyilvantartast vezetni. 

(6) Az egyesuleti tagsag megszunik: 
a) a tag jogut6d nelki.ili megszunesevel, 
b) a kilepes frasbeli bejelentesevel, 
c) tagdfj fizetesi ki:itelezettseg elmulasztasa miatti ti:irlessel 
d) az Egyesi.ilet jogut6d nelki.ili megszunesevel 

(7) Az Elni:ikseg barmely Elni:iksegi tagja kezdemenyezesere, min6sftett ti:ibbseggel, a 
jelenlev6, szavazati joggal rendelkez6 Elni:iksegi tagok legalabb haromnegyedes 
szavazat ti:ibbsegevel, nyflt szavazassal ti:irli az Egyesi.ilet tagjai ki:izi.il azt: 
a) akinek sajat felr6hat6 magatartasab6l ered6en hat h6napnal regebbi lejart tagdfj 

tartozasa van, es az Elni:ik frasbeli felsz6lftasara 60 napon beli.il sem fizeti meg a 
tagdfjat. A felsz6lft6 levelnek tartalmaznia kell a ki:itelezettseg elmulasztasanak 
ki:ivetkezmenyet. 

(8) A ti:irles di:int6 elni:iksegi ulesre a torlesse! erintett tagot is meg kell hfvni. Amennyiben a 
torlesse! erintett tag megjelenik az elni:iksegi Ulesen, a ti:irlesre okot ad6 ki:irulmenyeket 
az Elni:ikseg megvizsgalja, es bizonyftast vesz fel. Az eljarasban csak azt ki:ivet6en 
hozhat6 meg a ti:irlesr6l sz616 hatarozat, hogy az erintett tagot meghallgattak, reszere 
lehet6seget biztosftottak vedekezesenek es bizonyftekainak el6terjesztesere, az enyhft6 
es ment6 ki:iri.ilmenyek ismertetesere. 

(9) A ti:irlest kimond6 elni:iksegi hatarozatot 8 napon beli.il frasban meg kell ki.ildeni az 
erintett tagnak, aki a di:intes ellen a kezhez vetelt6l szamftott 15 napon beli.il az 
Egyesulet Ki:izgylllesehez fellebbezessel elhet. 

(10) Kilepesi szandekat a tag frasban ki:iteles bejelenteni az Elni:ikseghez. A kilepes az 
Elni:ikseg reszere ti:irtent bejelentes megerkezesevel egyez6 id6pontban hatalyos. Az 
Elni:ikseg a ki:ivetkez6 Ki:izgyulesen tajekoztatja a jelenlev6ket a kilepett tag szemelyer6l. 
A tag kilepesi szandekat az Elni:ikseghez kell, hogy frasban bejelentse. 

(11) A tagsagi viszony megszunese nem mentesfti a tagot a tagsaga idejen keletkezett es 
tagsaga id6tartamara vonatkoz6 ki:itelezettsegek teljesftese al6l. 

4.§ 
Tagsagi jogok es kotelezettsegek 

(1) Az Egyesi.ilet tagjanak jogai: 
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a) reszt vehet az Egyesulet tevekenysegeben es rendezvenyein, tovabba. a Kozgyules 
hatarozatainak meghozatalaban, eszreveteleket, javaslatokat tehet, velemenyt 
nyilvanithat az Egyestilet mukodesevel kapcsolatban; 

b) ajanlasokat tehet az Egyestiletet erinto kerdesek megtargyalasara; 
c) felvilagositast kerhet az Egyestilet tevekenysegerol a testtileti szervek vezetoitol es a 

tisztsegviseloktol, 
d) tagjainak hivatalos kepviseloi valaszthatnak, illetve valaszthat6k az Egyestilet 

elnoksegebe es egyeb (ad hoc) tigyintezo vagy kepviseleti szerveibe, illetve tisztsegeire; 
e) betekinthet az Egyestilet nyilvantartasaba. 

(2) Az Egyestilet tagja kOteles: 

a) megtartani az Alapszabaly es egyeb egyestileti szabalyzatok rendelkezeseit, illetoleg az 
Egyestilet szerveinek hatarozatait; 

b) teljesiteni az Egyestilet tevekenysegevel kapcsolatosan onkent vallalt feladatait, es tole 
elvarhat6 m6don elOsegiteni az Egyestilet celkituzeseinek megval6sitasat; 

c) a kozgy(iles altai evente meghatarozott merteku tagdfjat hataridoben megfizetni. 

(3) A jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem rendelkezo szervezet tagok jogaikat 
bejegyzett, hivatalos kepviseloik, illetve az altaluk adott meghatalmazas alapjan 
meghatalmazottjaik utjan gyakoroljak. A bejegyzett, hivatalos kepviselok ktilon 
meghatalmazas nelktil kepviselhetik az oket delegal6 szervezetet. 

(1) 

5.§ 
Az Egyesiilet szervezete, tisztsegviseloi, 

osszeferhetetlensegi szabalyok 

Az Egyestilet szervezete: 
• Kozgyules 
• Elnokseg 
• FeltigyelO Bizottsag 
• Munkaszervezet 

(2) Az Egyestilet szervei mukodesenek alapveto szabalyait jelen alapszabaly tartalmazza, 
kiveve a munkaszervezetre vonatkoz6 alapveto mukodesi szabalyokat. Az Egyestilet 
Kozgy(ilese sztikseg szerint munkaszervezet letrehozasat hatarozhatja el, ebben az 
esetben azonban a dontessel egyidejuleg meg kell alkotni a munkaszervezet 
mukodesere es iranyftasara vonatkoz6 szabalyokat. 

(3) Amennyiben az Egyestilet szervezetevel kapcsolatban a mukodes soran sztiksegesse 
valik tovabbi reszletesebb szabalyozas, akkor az Elnokseg szervezeti es mukodesi 
szabalyzat elfogadasara tehet javaslatot, amelyet a Kozgyules hagy j6va. 

( 4) Az Egyestilet legfObb szerve a Kozgyules ( 6. §), am ely a tagok osszessege. 

(5) Az Egyestilet tigyintezo es kepviseleti teendoit, illetve a napi tigyviteli feladatokat az 
Elnokseg (7. §) iranyftja es szemelyesen, vagy az Egyestilet munkaszervezete utjan latja 
el. 
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(6) Az Egyesi.ilet vezet6 tisztsegvisel6i: az Elnok es az Elnokseg tagjai (8. §), valamint a 
Feli.igyel6 Bizottsag elnoke es tagjai. 

(7) Az Egyesi.ilet vezet6 tisztsegvisel6je lehet, aki legalabb korlatozottan cselekv6kepes, 
kiveve, ha a cselekv6kepesseget a bfr6sag a kepviseleti joggal erintett i.igycsoportban 
korlatozta, es a kozi.igyek gyakorlasat6l nines eltiltva, es aki magyar allampolgar, vagy a 
szabad mozgas es tart6zkodas jogaval rendelkez6 szemelyek beutazasar6l es 
tart6zkodasar6l sz616 torvenyben meghatarozottak szerint a szabad mozgas es 
tart6zkodas jogaval rendelkezik, vagy a harmadik orszagbeli allampolgarok 
beutazasar6l es tart6zkodasar6l sz616 torveny hatalya ala tartozik, es bevandorolt vagy 
letelepedett jogallasu, illetve tart6zkodasi engedellyel rendelkezik es egyeb, 
jogszabalyokban meghatarozott osszeferhetetlensegi szabalyoknak is megfelel. 

(8) Nem lehet a Feli.igyel6 Bizottsag elnoke vagy tagja az a szemely, aki 
a) Elnok vagy az Elnokseg tagja, 
b) az Egyesi.ilettel a megbfzatasan kfvi.ili mas tevekenyseg kifejtesere iranyul6 

munkaviszonyban vagy munkavegzesre iranyul6 egyeb jogviszonyban all, ha 
jogszabaly maskepp nem rendelkezik, 

c) az Egyesi.ilet eel szerinti juttatasab6l reszesi.il - kiveve a barki altai megkates 
nelki.il igenybe vehet6 nem penzbeli szolgaltatasokat, es a civil szervezet altai 
tagjanak a tagsagi jogviszony alapjan nyujtott, letesft6 okiratnak megfelel6 eel 
szerinti juttatast -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatarozott szemelyek hozzatartoz6ja. 

(9) A tisztsegvisel6 visszahivhat6, ha 
a) magatartasaval rombolja az Egyesi.ilet hfrnevet, 
b) olyan, j6 erkolcsbe i.itkoz6 eletm6dot folytat, am ely meltatlanna teszi a tisztsegre, 
c) az Egyesi.ilet mukodeset szandekosan akadalyozza, nehezfti vagy ellehetetleniti, 
d) a jogszabalyi, vagy az alapszabalyban rogzitett kotelezettsegeit nem teljesfti, 
e) szemelyevel kapcsolatban a jogszabaly altai el6frt osszeferhetetlensegi ok all be. 

(10) A visszahfvast osszeferhetetlensegi ok bekovetkezese eseten sajat maga is, illetve 
) barmely tag kezdemenyezheti. A kezdemenyezes benyujtasat6l szamftott 30 napon 

beli.ili id6pontra rendkfvi.ili kozgylllest kell osszehivni, amelyre az erintett 
tisztsegvisel6t is irasban meg kell hivni. 

A Kozgyliles megvizsgalja a visszahfvasra okot ad6 kori.ilmenyeket, es bizonyftast vesz 
fel. Az erintett tisztsegvisel6 szamara lehet6seget kell biztosftani, hogy bizonyitekait es 
vedekezeset erdemben el6adhassa. 

A visszahivas targyaban a Kozgyllles nyflt szavazassal, a jelenlev6, szavazati joggal 
rendelkez6 tagok min6sftett tobbsegenek, legalabb harom-negyedenek igenl6 
szavazataval meghozott dontessel hataroz. A hatarozatot annak meghozatalat6l 
szamitott 8 napon beli.il kozolni kell az erintett tisztsegvisel6vel. 

A jog- vagy alapszabalysert6 hatarozat megsemmisitese irant barmely tag - a 
ki.ilonleges jogallasu tag csak erintettsege eseten -, a hatarozat tudomasara jutas3.t6l 
szamftott harmine napos jogveszt6 hatarid6ben pert indfthat. A perindftas a hatarozat 
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vegrehajtasat nem gatolja, a bfr6sag azonban indokolt esetben - a tag kerelmere - a 
hatarozat vegrehajtasat felftiggesztheti. A per a torvenyszek hataskorebe tartozik. 

(11) Az Egyesiilet vezet6 tisztsegvisel6je feladatait dfjazas nelkiil latja el, indokolt 
penzkiadasai, koltsegei megterftesere azonban igenyt tarthat. 

6.§ 
A Kozgyiiles 

(1) Az Egyesiilet legf6bb szerve a KozgyUles, amelyet evente legalabb egy alkalommal ossze 
kell hfvni olyan id6pontban, hogy az egyesiilet konyvvezetesi kotelezettsegenek, illetve 
a gazdasagi ev lezarasi kotelezettsegenek eleget tudjon tenni. 

(2) Az Elnok az Elnokseg egyszen1 sz6tobbseggel hozott hatarozata alapjan a KozgyuJest 
egyeb alkalmakkor is jogosult osszehfvni, tovabba koteles azt osszehfvni, ha a bfr6sag 
elrendeli, vagy a tagok legalabb 1/3-a az ok es a eel meghatarozasaval frasban keri. 

(3) A Kozgy(ilest az Elnok hfvja ossze valamennyi regisztralt tag el6zetes fnisbeli 
ertesftesevel. A meghfv6t a tagoknak a tervezett id6pontot megel6z6en legalabb nyolc 
naptari nappal korabban meg kell kiildeni, es a nyilvanossag biztosftasa erdekeben 
ugyanekkor, de a tervezett id6pontot megel6z6en legalabb nyolc naptari nappal 
korabban az Egyesulet www.ezer-jo.hu cfmu honlapjan is kozze kell tenni. A meghfv6 
tartalmazza az iiles helyet, id6pontjat, a napirendi pontokat, a meghfv6 keltet es az 
Elnok alafrasat. 

( 4) A Kozgy(ilest a Feliigyel6 Bizottsag is jogosult osszehfvni a 9.§-ban meghatarozott 
feltetelek fennallasa eseten. 

(5) A Kozgyules akkor hatarozatkepes, ha a szavazasra jogosult tagok SO %-a+ egy f6 jelen 
van. 

(6) Ha a Kozgy(iles nem volt hatarozatkepes, azt 15 napon beliil ismet ossze kell hfvni a 
KozgyUles osszehfvasara vonatkoz6 szabalyok szerint. A megismetelt Kozgyulesre sz616 
meghfv6nak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetest, hogy a megismetelt Kozgy(iles a 
jelenlev6k szamara tekintet nelkiil hatarozatkepes. A megismetelt Kozgy(iles az eredeti 
napirendben szerepl6 iigyeket targyalja. 

(7) A Kozgyules kizar6lagos hataskorebe tartozik: 

a) Az Egyesiilet megalakulasanak, feloszlasanak, mas egyesiilettel torten6 
egyesiilesenek, valamint mas szervezetbe torten6 belepesenek kimondasa. 

b) Az Alapszabaly megallapftasa, m6dosftasa. 
c) Az eves koltsegvetes j6vahagyasa. 
d) Az egyesiilet eves beszamol6janak, koltsegvetesenek es az Elnokseg, valamint a 

Feliigyel6 Bizottsag eves beszamol6janak elfogadasa. 
e) Tagdfj megallapftasa. 
f) Az Elnokseg tagjai es az Elnok megvalasztasa es visszahfvasa, a Feliigyel6 Bizottsag 

tagjai es az Feliigyel6 Bizottsag elnoke megvalasztasa es visszahfvasa. 
g) Feloszlas eseten hatarozathozatal az egyesiileti vagyon hovafordftasar6l. 
h) Tagfelveteli kerelmet elutasft6 dontes ellen benytijtott fellebbezes elbfralasa. 
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i) Munkaszervezet alapftasar6l ti:irteno di:intes. 
j) Szervezeti es muki:idesi szabalyzat j6vahagyasa. 
k) Di:intes mindazokban az iigyekben, amelyet az alapszabaly vagy jogszabaly a 

Ki:izgy(iles kizar6lagos hataski:irebe utal. 

(8) A Ki:izgyules nyilvanos. 

(9) A Ki:izgyulesen minden tagnak 1 szavazata van. 

(10) A Ki:izgyulest az Elni:ik, akadalyoztatasa eseten tavolleteben az erre altala felkert Alelni:ik 
vezeti. 

(11) A Ki:izgyules hatarozatait nyflt szavazassal hozza. 

(12) A Ki:izgy(iles a hataski:irebe tartoz6 iigyekben hatarozatait a jelenlevo, szavazati joggal 
rendelkezo tagok egyszeru sz6ti:ibbsegevel hozza, kiveve az a), b), f), g) es i) pontot, ahol 
a jelenlevo, szavazati joggal rendelkezo tagok minosftett ti:ibbsegenek, legalabb 
haromnegyedenek igenlo szavazata sziikseges. 

(13) A Ki:izgy(ilesi hatarozatot az erintettekkel - a hatarozat meghozatalat ki:iveto 8 napon 
beiil frasban ki:izi:ilni kell. Az Elni:ik ki:iteles a Ki:izgyules altai meghozott hatarozatokat a 
Hatarozatok Ki:inyvebe behelyezni. A Hatarozatok Ki:inyve oly m6don tartalmazza a 
hatarozatokat, hogy abb6l a Ki:izgy(iles di:intesenek tartalma, idopontja es hatalya, illetve 
a di:intest tamogat6k es ellenzok szamaranya (ha lehetseges, szemelye) megallapfthat6 
legyen. 

A jog- vagy alapszabalyserto hatarozat megsemmisftese irant barmely tag - a 
kiili:inleges jogallasu tag csak erintettsege eseten -, a hatarozat tudomasara jutasat6l 
szamftott harmine napos jogveszto hataridoben pert indfthat. A perindftas a hatarozat 
vegrehajtasat nem gatolja, a bfr6sag azonban indokolt esetben - a tag kerelmere - a 
hatarozat vegrehajtasat felfiiggesztheti. A per a ti:irvenyszek hataski:irebe tartozik. 

(14) A Ki:izgy(ilesrol jegyzoki:inyvet kell felvenni, mely tartalmazza az iiles helyet, idejet, 
idopontjat, a jelenlevok szamat, a hozzasz6lasok lenyeget es a hozott hatarozatokat, 
valamint a szavazati aranyokat. 

(15) A hatarozatokat meghozataluk idobeli sorrendjeben egy naptari evre vonatkoz6an 
ni:ivekvo sorrendben arab szammal kell megjeli:ilni meghozataluk naptari idopontjanak 
feltiintetesevel. 

(16) A jegyzoki:inyv tartalmazza az eredeti jelenleti fvet is. A Ki:izgyulesrol kesziilt 
jegyzoki:inyvet az elni:ik es ket jegyzoki:inyv hitelesfto frja ala. 

(17) Az Egyesiilet muki:idesevel kapcsolatban keletkezett valamennyi iratot, fgy kiili:ini:isen a 
beszamol6t, illetoleg a testiileti szervek iileserol kesziilt jegyzoki:inyvet barki 
megtekintheti az egyesiilet szekhelyen, illetve azokb6l sajat ki:iltsegere masolatot 
keszfthet. A megtekintesre frasbeli kerelem alapjan keriil sor. A betekintest a 
szekhelyen az Elni:ik ki:iteles biztosftani a kerelem beerkezesetol szamftott nyolc napon 
beliil. · 
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7.§ 
Az Elnokseg 

(1) Az Egyesiilet operatfv vezet6 es kepviseleti szerve az Elnokbol, ket Alelnokbol es ket 
tovabbi tagb6l all6 Elnokseg, amelynek tagjait a Kozgyules a jelenlevo, szavazati joggal 
rendelkez6 tagok minosftett tobbsegenek, legalabb haromnegyedenek igenl6 
szavazatavalot ev idotartamra valasztja. 

(2) Az Elnokseg sztikseg szerint, de evente legalabb ket alkalommal tart Ulest. Az 
Elnokseget az Elnok hfvja ossze. Az osszehfvas akkor minosiil szabalyszerunek, ha az 
Elnokseg az Ulesrollegalabb 3 nappal az tiles idopontjat megel6z6en frasban (level, fax, 
email) ertesfti a tagokat, az tiles napirendjenek mellekelesevel. A nyilvanossag 
biztosftasa erdekeben az elnokseg Ulesere vonatkoz6 meghfv6t a tervezett idopontot 
megel6z6en legalabb 3 naptari nappal korabban az Egyestilet www.ezer-jo.hu cfmu 
honlapjan is kozze kell tenni. 

(3) A ket Kozgyllles kozotti idoben az Elnokseg dont minden olyan kerdesben, amely nem 
tartozik a Kozgyilles kizar6lagos hataskorebe. Az Elnokseg donteseirol, intezkedeseirol 
a kovetkez6 Kozgyulesen koteles beszamolni. 

( 4) Az Elnokseg Ulese hatarozatkepes, ha azon legalabb harom tagja jelen van. Az tilesek 
nyilvanosak. 

(5) Az Elnokseg hatarozatait nyflt szavazassal, egyszeru sz6tobbseggel hozza meg. Az 
Elnokseg hatarozatat az erintettel a hatarozat meghozatalat koveto nyolc napon beltil 
frasban kozolni kell. 

A jog- vagy alapszabalyserto hatarozat megsemmisftese irant barmely tag - a 
ktilonleges jogallasu tag csak erintettsege eseten -, a hatarozat tudomasara jutasat61 
szamftott harmine napos jogveszto hataridoben pert indfthat. A perindftas a hatarozat 
vegrehajtasat nem gatolja, a bfr6sag azonban indokolt esetben - a tag kerelmere - a 
hatarozat vegrehajtasat felfiiggesztheti. A per a torvenyszek hataskorebe tartozik. 

(6) Az Elnokseg tigyrendjet egyebekben maga allapftja meg. 

(7) Az Elnokseg hataskorebe tartozik: 

a) az Egyestilet tagjaira kotelezo hatarozatok meghozatala. 
b) a Kozgyules osszehfvasaval, mukodesevel kapcsolatos el6keszft6 es a Kozgyules 

munkajat el6segft6 szervez6 tevekenyseg; 
c) az Egyesiilet gazdasagi tevekenysegevel kapcsolatos dontes el6keszft6 munka, az eves 

programok, koltsegvetes elokeszftese; 
d) az Elnok eves beszamol6janak elfogadasa; 
e) a munkabizottsagoknak, esetleges tanacsad6 testtilet tagjainak felkerese ill. tagsagb61 

val6 torles; 
f) szemelyzeti munka iranyftasa; tigyintezok beszamoltatasa; 
g) az tigyrend elfogadasa, 
h) az etikai szabalyok elfogadasa, 
i) tagfelvetel j6vahagyasa, 
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j) elnokseg dont a tagdfjfizetesi kotelezettseg elmulasztasa miatti torlesr61 
k) dontes minden olyan egyeb kerdesben, amely nem tartozik a Kozgyules kizar6lagos 

hataskorebe. 

(8) A Kozgyules altali visszahfvas eseten tul megszunik az elnoksegi tagsag a tag halalaval 
es lemondasaval is, amely esetekben a Kozgyules uj elnoksegi tagot valaszt. Az 
id6kozben valasztott uj elnoksegi tag megbfzatasa a mar hivatalban lev6 elnoksegi 
tagok mandatumaval egyez6 id6pontig sz6l. 

(9) Az Elnok koteles az Elnokseg altai meghozott hatarozatokat a Hatarozatok Konyvebe 
elhelyezni. A Hatarozatok Konyve oly m6don tartalmazza a hatarozatokat, hogy abb61 az 
Elnokseg dontesenek tartalma, id6pontja es hata!ya, illetve a dontest tamogat6k es 
ellenz6k szamaranya (ha lehetseges, szemelye) megallapfthat6legyen. 

(10) Az Elnokseg i.ileser6l jegyz6konyvet kell felvenni, mely tartalmazza az iiles helyet, idejet, 
id6pontjat, a jelenlev6k szamat, a hozzasz6lasok lenyeget es a hozott hatarozatokat, 
valamint a szavazati aranyokat. 

A hatarozatokat meghozataluk id6beli sorrendjeben egy naptari evre vonatkoz6an 
novekv6 sorrendben arab szammal kell megjelolni meghozataluk naptari id6pontjanak 
felti.intetesevel. A hatarozat neveben utalni kell arra, hogy a hatarozatot az Elnokseg 
hozta (Elnokseg hatarozata). 

A jegyz6konyv tartalmazza az eredeti jelenleti fvet is. 

Az Elnokseg iileser61 kesziilt jegyz6konyvet az Elnok es az Elnokseg iilesen resztvev6 
egyik elnoksegi tag frja ala. 

8.§ 
Az Elnok 

(1) Az Elnok a Kozgyules altai a jelenlev6, szavazati joggal rendelkez6 tagok min6sftett 
tobbsegenek, legalabb haromnegyedenek igenl6 szavazataval, nyflt szavazassal ot ev 
id6tartamra valasztott vezet6 tisztsegvisel6, aki az Egyesiilet szervezetenek 
kepviseletre onall6an jogosult vezet6je. Az Elnok akadalyoztatasa eseten a kepviseleti 
jogot a ket Alelnok egyi.ittesen gyakorolja. 

(2) Az Elnok hataskore es feladatai: 

a) az Egyesi.ilet adminisztratfv szervezetenek kialakftasa es vezetese, 
b) a munkaltat6i jogok gyakorlasa az Egyesiilet munkavallal6i felett, 
c) az Egyesi.ilet tevekenysegenek iranyftasa; 
d) a Kozgy(iles osszehfvasa, hatarozatainak ellenjegyzese; 
e) az Elnoksegi iilesek el6keszftese es levezetese, 
f) a Kozgy(iles es az elnokseg hatarozatainak vegrehajtasa, 
g) az Egyesiilet onall6 kepviselete harmadik szemelyek, es hat6sagok, illet6leg bfr6sag 

el6tt. 
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h) az Egyesiilet ki:izgylilesenek es az Elni:ikseg hatarozatair61 olyan nyilvantartas 
vezetese, amelyb61 a vezet6 szerv di:intesenek tartalma, id6pontja es hatalya, illetve 
a di:intest tamogat6k es ellenz6k szamaranya es szemelye megallapfthat6, 

i) eves beszamol6 tervezetenek keszftese, es j6vahagyas celjab61 a Ki:izgyules ele 
terjesztese 

j) a Ki:izgy(iles es az Elni:ikseg hatarozatainak az Alapszabalyban megjeli:ilt m6don az 
erintettekkel ti:irten6 ki:izlese 

k) a Ki:izgyules es az Elni:ikseg altai hozott hatarozatok es allasfoglalasok 
vegrehajtasanak iranyftasa es ellen6rzese; 

I) az Egyesiilet gazdalkodasanak iranyftasa, az utalvanyozasi jog gyakorlasa; 
m) minden olyan feladat ellatasa, amelyet jogszabaly az Elni:ik hataski:irebe uta!. 

(3) Az Elni:ik tavolleteben az Alelni:ikok egyiittesen latjak el az Elni:ik feladatait. 

9. §. 
A FeliigyeiO Bizottsag 

(1) A Feliigyel6 Bizottsag feladata az Egyesiilet Alapszabalyban ri:igzftett tevekenysegenek, 
gazdalkodasanak folyamatos ellen6rzese es tevekenyseg feliigyelete. Muki:ideseert a 
Ki:izgyulesnek felel. Feladata: 

a) figyelemmel kfseri az egyesiilet jogszeru es alapszabalynak megfelel6 muki:ideset, 

b) ellen6rzi az egyesiilet gazdalkodasat, 

c) megvizsgalja az egyesiilet merleget, 

d) tajekoztatja az egyes vizsgalat eredmenyeir61 a Ki:izgyulest. 

(2) Az Feliigyel6 Bizottsag a tisztsegvisel6kt6l jelentest, a szervezet munkavallal6it6l pedig 
tajekoztatast vagy felvilagosftast kerhet, tovabba az Egyesiilet konyveibe es irataiba 
betekinthet, azokat megvizsgalhatja. 

(3) Az Feliigyel6 Bizottsag harom tagjat a Ki:izgyliles a jelenlev6, szavazati joggal rendelkez6 
tagok min6sftett ti:ibbsegenek, legalabb haromnegyedenek igenl6 szavazataval, nyflt 
szavazassal i:it ev id6tartamra valasztja meg. 

( 4) Az Feliigyel6 Bizottsag elni:iket az Elni:ikseg Uleseire tanacskozasi joggal meg kell hfvni. 

(5) Az Feliigyel6 Bizottsag sziikseg szerint, de evente legalabb egyszer Ulesezik. Az Ulest az 
Feliigyel6 Bizottsag elni:ike a tervezett id6pont el6tt legalabb 3 nappal frasban hfvja 
i:issze a napirend egyideju frasbeli kozlesevel. 

(6) A bizottsagi Ulesek nyilvanosak, amennyiben ez az Egyesiilet vagy masok jogat, jogos 
erdeket nem veszelyezteti. 

(7) Az Feliigyel6 Bizottsag hatarozatkepes, ha az Ulesen mindharom tagja jelen van. 

(8) Az Feliigyel6 Bizottsag hatarozatait egyszeru sz6ti:ibbseggel, nyflt szavazassal hozza. 

A jog- vagy alapszabalysert6 hatarozat megsemmisftese irant barmely tag - a 
kiilonleges jogallasu tag csak erintettsege eseten -, a hatarozat tudomasara jutasat6l 
szamftott harmine napos jogveszt6 hatarid6ben pert indfthat. A perindftas a hatarozat 
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vegrehajtasat nem gatolja, a bfr6sag azonban indokolt esetben - a tag kerelmere - a 
hatarozat vegrehajtasat felfi.iggesztheti. A per a torvenyszek hataskorebe tartozik. 

(9) A Feliigyel6 Bizottsag iigyrendjet maga hatarozza meg. Hatarozatait az erintettekkel a 
Feliigyel6 Bizottsag elnoke a hatarozat meghozatalat kovet6 8 napon beliil frasban kozli. 
A hatarozatokat Feliigyel6 Bizottsag Elnoke altai vezetett Hatarozatok Konyvebe kell 
elhelyezni. A Hatarozatok Konyve oly m6don tartalmazza a hatarozatokat, hogy abb61 a 
Feliigyel6 Bizottsag dontesenek tartalma, id6pontja es hatalya, illetve a dontest 
tamogat6k es ellenz6k szamaranya megallapfthat6 legyen. A hatarozat neveben utalni 
kell arra, hogy a hatarozatot az Feliigyel6 Bizottsag hozta (FB hatarozat). 

(10) Az Feliigyel6 Bizottsag munkajar61 es megallapftasair61 frasban tartozik a Kozgytilest 
tajekoztatni. 

(11) Az Feliigyel6 Bizottsag koteles az Elnokseget tajekoztatni, es annak osszehfvasat 
kezdemenyezni, ha arr61 szerez tudomast, hogy 
a) a szervezet mukodese soran olyan jogszabalysertes vagy a szervezet erdekeit 

egyebkent sulyosan sert6 esemeny (mulasztas) tortent, amelynek megsziintetese 
vagy kovetkezmenyeinek elharftasa, illetve enyhftese az intezkedesre jogosult 
vezet6 szerv donteset teszi sziiksegesse. 

b) a vezet6 tisztsegvisel6k felel6sseget megalapoz6 teny meruit fel. 

(12) Az Elnokseget a Feliigyel6 Bizottsag indftvanyara 30 napon beliil ossze kell hfvni. E 
hatarid6 eredmenytelen eltelte eseten a Kozgy(iles osszehfvasara a Feliigyel6 Bizottsag 
is jogosult. 

(13) Ha az arra jogosult szerv a torvenyes mukodes helyreallftasa erdekeben sziikseges 
intezkedeseket nem teszi meg, az Feliigyel6 Bizottsag koteles haladektalanul ertesfteni 
a torvenyessegi feliigyeletet ellat6 szervet. 

(14) Az Feliigyel6 Bizottsag iileser61 jegyz6konyvet kell felvenni, mely tartalmazza az iiles 
helyet, idejet, id6pontjat, a jelenlev6k szamat, a hozzasz6lasok lenyeget es a hozott 
hatarozatokat, valamint a szavazati aranyokat. 

A hatarozatokat meghozataluk id6beli sorrendjeben egy naptari evre vonatkoz6an 
novekv6 sorrendben arab szammal kell megjelolni meghozataluk naptari id6pontjanak 
feltiintetesevel. 

A jegyz6konyv tartalmazza az eredeti jelenleti fvet is. 

Az Feliigyel6 Bizottsag iileser61 kesziilt jegyz6konyvet a bizottsag elnoke frja ala. 

10. § 
Az Egyesiilet miikodese es gazdalkodasa 

(1) Az Egyesiilet, mint civil szervezet tevekenyseget a nyilvantartasba vetelr6l sz616 
hatarozat joger6re emelkedese napjan kezdheti meg. 
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(2) Az Egyesulet gazdalkodasat a civil szervezetekre vonatkoz6 jogi szabalyozas alapjan 
vegzi. 

(3) Az Egyesulet vagyona a tagdijakb6l, magan es jogi szemelyek felajanlasab6l, egyeb 
adomanyokb6l, palyazaton elnyerheto juttatasokb6l, valamint sajat tevekenysege 
beveteleibol kepzodik. 

A felajanlasokat az Elni:ikseg hatarozattal fogadja el. 

A tagdijat az Elni:ikseg javaslatara a Ki:izgy(iles evente allapftja meg. 

(4) Az elsa tagdfj befizetese a nyilvantartasba vetelt elrendelo vegzes jogerore emelkedeset 
ki:iveto 60 napon beltil esedekes. Ezt ki:ivetoen az eves tagdfj merteket az egyesulet evi 
rendes ki:izgy(ilese allapftja meg, es a megallapftasat6l szamitott 60 napon beltil 
tartoznak a tagok atutalassal teljesfteni. 

(5) A tagok tagdijbefizeteseirol az Elni:ikseg a tagnyilvantartashoz kapesol6d6 
nyilvantartast vezet. 

(6) Az Egyestilet a vagyonaval i:inall6an gazdalkodik, tartozasaiert sajat vagyonaval felel. A 
tagok a tagdfj megfizetesen tul az Egyestilet tartozasaiert sajat vagyonukkal nem 
felelnek. 

(7) Az Egyestilet gazdalkodasa soran elert eredmenyet nem osztja fel, azt az 
Alapszabalyban meghatarozott tevekenysegere fordftja. 

(8) Az Egyestilet befektetesi tevekenyseget nem vegez, fgy befektetesi szabalyzat-keszftesi 
ki:itelezettsege ninesen. 

(9) Az Egyestilet vallalkozasi tevekenyseget elsorendu eelkent nem vegez. Vallalkozasi 
tevekenyseget kizar6lag eeljai megval6sftasa erdekeben, azokat nem veszelyeztetve 
vegezhet. 

(10) Az Egyestilet az allamhaztartas alrendszereitol- a normatfv tamogatas kivetelevel- esak 
frasbeli szerzodes alapjan reszestilhet tamogatasban. A szerzodesben meg kell 
hatarozni a tamogatassal val6 elszamolas felteteleit es m6djat. 

(11) Az igenybe veheto tamogatasi lehetosegeket, azok merteket es felteteleit az Egyestilet 
www.ezer-jo.hu cfmu honlapjan nyilvanossagra kell hozni. Az Egyestilet altai nyujtott 
eel szerinti juttatasok barki altai megismerhetok. 

(12) Az Egyesulet a felelos szemelyt, a tamogat6t, valamint e szemelyek hozzatartoz6jat - a 
barki altai megki:ites nelktil igenybe veheto szolgaltatasok, illetve a civil szervezet altai 
tagjanak a tagsagi jogviszony alapjan nylijtott, letesfto okiratnak megfelel6 juttatasok 
kivetelevel - eel szerinti juttatasban nem reszesftheti. 

(13) Az Egyestilet valt6t, illetve mas hitelviszonyt megtestesfto ertekpapirt nem boesathat ki. 
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(14) Az Egyesulet vallalkozasanak fejlesztesehez tevekenyseget veszelyeztet6 merteku hitelt 
nem vehet fel; az allamhaztartas alrendszereit6l kapott tamogatast hitel fedezeteul, 
illetve hitel torlesztesere nem hasznalhatja fel. 

(15) Az Egyesulet nyilvantartasi es beszamolasi szabalyaira a 2011.evi CLXXV. Tv. 27-30. §-ai 
az iranyad6k. 

(16) A beszamol6kat az Egyesulet www.ezer-jo.hu dmu honlapjan hozza nyilvanossagra az 
Elnokseg. 

11. § 
Az Egyesiilet megszunese 

(1) Az Egyesi.ilet megszunik, ha a KozgyUles a feloszlasat vagy mas civil szervezettel val6 
egyesi.ileset kimondja. Megszunik tovabba az Egyesi.ilet, ha a bfr6sag feloszlatja, illet6leg 
megszuneset megallapftja. 

(2) Amennyiben az Egyesulet sajat maga hatarozza, el feloszlasat ugy megszunese eseten 
vagyonat els6dlegesen a hitelez6k kielegftesere kell fordftani. A hitelez6k kielegftese 
utani vagyon felhasznalasanak m6djar6l a KozgyUles dont. 

(3) A kozgy(iles hatarozatanak hianyaban - amennyiben az egyesi.ilet feloszlatassal szu~ik 
meg, vagy a bfr6sag a megszuneset allapftja meg, - a fennmarad6 vagyont mas hasonl6 
celu szervezetnek kell juttatni. 

12.§ 
Zar6 rendelkezesek 

(1) Azokban a kerdesekben, amelyekr6l Alapszabaly nem rendelkezik, az egyesi.ilesi jogr6l, 
kozhasznu jogallasr6l, valamint a civil szervezetek mukodeser6l es tamogatasar6l sz616 
2011. evi CLXXV. torveny (Civil torveny), rendelkezeseit kell alkalmazni. 

ZARADEK 

Az Egyesi.ilet Alapszabalyat az alapft6 tagok az altaluk kepviselt szervezet felhatalmazasaval a 
Cs6kak6n, 2014.ev februar 25. napjan megtartott folytat6lagos alakul6 Kozgyulesen egyhangu 
hatarozattal elfogadtak. Az Egyesi.ilet Alapszabalyat a Szekesfehervari Torvenyszekhez az 
Elnok a nyilvantartasba vetel iranti kerelemmel es a szi.ikseges mellekletekkel egyi.itt benyujtja. 

Cs6kak6, 2014. februar 25. 

Elnok alafrasa 
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