
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. január 31-én megtartott  

rendes  nyílt üléséről a Hévízgyörki Művelődési Ház házasságkötő helyiségében. 

 

 

Jelen vannak:    Tóth Tibor polgármester 

  Bazan Tibor 

  Bobál István 

  Fercsik Tibor 

  Rajkó Gábor 

   Dr. Sápi Attila 

   Szovics Mihály 

  
Meghívott:      
  - a jelenléti ív szerint 
 
Tóth Tibor: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 
fő bő l  7 fő  megjelent. A mai ülés jegyző könyv-hitelesítő jének javaslom  Rajkó Gábor és 
Szovics Mihály képviselő ket. 
 
Ismertetem a napirendi pontokat: 
Javaslom, hogy az Egyebek c. napirendi pontban tárgyaljuk meg Szovics Mihály kérelmét. 

 
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekrő l 
 
2.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2012. évi munkatervének megtárgyalása, jóváhagyása 
    Elő adó:  Tóth Tibor polgármester 
 
3.)  …./2012.(…)sz. rendelet,  A temető rő l és a temetkezési tevékenységrő l szóló 11/2000. 

(IX.26) számú rendelet módosítása 
    Elő adó:  Tóth Tibor polgármester 
 

4.) A  települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező  

igénybevételérő l szóló …../2012.(…).sz.rendelet  
    Elő adó:  Tóth Tibor polgármester 
 
5.)  Az élelmezési nyersanyagnormákról és térítési díjakról szóló …./2012.(…)sz.  rendelet 

elfogadása 
    Elő adó:  Tóth Tibor polgármester 
 
6.) Iskolaigazgatói állásra pályázati kiírás 
    Elő adó:  Tóth Tibor polgármester 
 
7.) ifj. Maródi István Hévízgyörk, Kossuth L.u.21.sz. lakos kérelme 
    Elő adó:  Tóth Tibor polgármester 
 
8) Egyebek 
- Szovics Mihály kérelme 
 

Fercsik Tibor: A kultúrbüfé ügyét tárgyalta a bizottság, kerül-e napirendi pontra az ülésen? 

Tóth Tibor: Napirend előtt fogok beszámolni erről. 

 

 
A Képviselő -testület egyhangúlag elfogadja a módosított napirendi pontokat. 



 
1.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között történtekrő l 

 

 Tóth Tibor: Az elmúlt ülésen foglalkoztunk a kultúrbüfé ügyével. Volt több beadvány, azóta 

még érkezett ezzel kapcsolatban, ezért az OKB vezetője egyeztető megbeszélést hívott össze, 

az érdekelt felek megjelentek. Körvonalazódik a megállapodás, azzal bíztak meg engem, hogy 

Mikus Györggyel öntsük formába, ami a bizottsági ülésen elhangzott. A kérelmezők 

egyetértettek, és amennyiben ez betartásra kerül, az ő részükről kifogás nem lesz. A 

részletekről még nem adok tájékoztatást, ezen a héten a Mikus Györggyel a részleteket 

kidolgozzuk, következő ülésen tájékoztatást adok. 

Az óvodában a sószoba kialakításra került, átadása megtörtént, minden hévízgyörki felnőtt 

lakos is igénybe veheti. A kialakításhoz az ökumenikus istentisztelet bevételét, 260eFt-ot a  

hévízgyörki egyházak lelkészei az óvoda rendelkezésére bocsátották. Köszönjük a nemes 

felajánlást. Csütörtökön Turán tartottunk megbeszélést az orvosi ügyelettel kapcsolatban. A 

megbetegedések, haláleset, megüresedett praxisok miatt nehezen lehetett ellátni az ügyeletet. 

Minden orvosnak kötelező lesz az ügyelet, de túlmunkára nem kötelezhetjük az orvosokat. A 

gondozási központ elkészült, műszaki átadása megtörtént, májusban fog beüzemelni, most 

közbeszerzési eljárás folyik a berendezések megvételére.  A lakosok fognak kapni egy 

szórólapot, igényfelmérés végett. Régi óvoda épületének lebontására 6 jelentkező volt, az 

ajánlatokat én bírálom el a holnapi nap folyamán, közlöm a nyertes pályázóval az eredményt. 

A bontási műszaki leírás engedélyeztetve van.  
 
 

2.) Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2012. évi munkatervének megtárgyalása, 
jóváhagyása 
Rajkó Gábor:PEB megtárgyalta az elő terjesztést, egy kiegészítés volt, a régi iskola 
hasznosítását vegyük bele a munkatervbe. 
Lukesné Csábi Ágnes: A PEB nem volt határozatképes, az OKB határozatképes volt, javasolja 
a bizottság, hogy szeptemberben tárgyalja meg a testület az öreg iskola hasznosítását. 
Szovics Mihály: Javaslom, hogy minél elő bb tárgyalja meg a testület az öreg iskola 
hasznosítását. 
Tóth Tibor: Aki egyetért a módosított elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 7  igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
1/2012. (I.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete megtárgyalta és elfogadja az 
Önkormányzat 2012. évi munkatervét az alábbi módosítással: 

2012. márciusi ülés: - Öreg iskola hasznosítása 
 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
Határidő : azonnal  
 
3.)  …./2012.(…)sz. rendelet,  A temető rő l és a temetkezési tevékenységrő l szóló 
11/2000. (IX.26) számú rendelet módosítása 
 
Rajkó Gábor: A decemberi ülésen döntöttünk a temető i szolgáltatások megváltoztatásáról. 
Örömmel mondhatom, hogy sikeres volt ez a felvetés, hisz 4,5MFt folyt be az 
önkormányzathoz. Volt egy javaslat, hogy mivel a szű kös anyagi körülmények nem 
mindenkinek tették lehető vé, hogy megváltson sírhelyet a temető ben, így az a javaslat, 
hogy a megváltási idő t toljuk ki ezen az áron 2012. június 30-ig. Ezután már az emelt áron 
tudják csak megváltani a sírhelyet. Aki december 31-ig nem váltja meg a sírhelyet, a 
síremléket köteles lesz elszállítani a megváltatlan sírhelyrő l. 



Lukesné Csábi Ágnes: a PEB 3 tagja úgy javasolja módosítani a kiküldött tervezetet, hogy 
június 30-ig legyenek érvényesek a régi árak. 
Tóth Tibor: Az év első  napjaiban úgy gondoltuk, hogy kellene kedvezményt adni, hogy 
lehető ség legyen a régi áron való megváltásra. Minden lakót értesítettünk. Sikeres volt ez az 
akció, mert 4,6MFt folyt be a mai napig, tehát legalább 500 sírt megváltottak. Egyeztetjük a 
nyilvántartást, akinek lejárt a sír, felszólítjuk, hogy gondoskodjon a megváltásról, ezt a 
határidő t június 30-ig szabtuk meg.  
Rajkó Gábor:Az evangélikus rész feletti gazos részt takarítsuk ki, alakítsunk ki egy „fejfa 
parcellát”, ahol a régi fejfa-emlékeket fel lehetne állítani, a temető gondnok gondozná. 
Tóth Tibor: Ott a bokrok ki vannak irtva, a szélcsendes idő ben azokat eltüzeljük. Idő  
engedtével az elhagyott sírokból csinálunk egy szoborparkot.  
Aki egyetért a módosított elő terjesztéssel, hogy 2012. június 30. után alkalmazzuk a 
megemelt árat, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testületének 

1./2012. (II.1.)sz. rendelete 
 

 A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL 
11/2000. (IX.26).sz. rendelet  

módosítása 
 

1.§. 
 
A rendelet 18.§. (1) bekezdése az alábbiakra változik: 

 
  
(1) A temetési helyek megváltási díja 2012. január 1-jétő l 2012. június 30-ig: 

1 férő hely:.......7.000,- Ft. 
2 férő hely:.......14.000,- Ft. 
3 férő hely:.......21.000,- Ft. 

 
A temetési helyek megváltási díja 2012. július  1-jétő l: 

1 férő hely:.......15.000,- Ft. 
2 férő hely:.......30.000,- Ft. 
3 férő hely:.......45.000,- Ft. 

2.§. 
 
(1) Ez a rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba. Kihirdetésérő l a jegyző  gondoskodik a 
helyben szokásos módon. 
 

 Tóth Tibor sk     Lukesné Csábi Ágnes sk 

 polgármester                 jegyző 

 
 
4.) A  települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 
kötelező  igénybevételérő l szóló …../2012.(…).sz.rendelet  
Tóth Tibor: Új szolgáltató lett, változtak az árak, sok minden változott, új köztisztasági 
rendeletet kell alkotnunk. Ez 106 önkormányzatnál azonos, a Zöld Híd egységes rendeletet 
készített az önkormányzatoknak, kiegészítve a helyi sajátosságokkal. A Zöld Híd „kisokos” 
könyvet fog kiküldeni a lakosoknak tájékoztatás céljából.  
Rajkó Gábor: Decemberben kiválasztottuk a céget, akkor tudtuk már azt, hogy új rendeletet 
kell alkotni. A szelektív hulladékgyű jtés -az üveg kivételével- újra háztól történik, zöld 



hulladék elszállítására is lehető ség van, a tájékoztatóban minden le lesz írva, a bizottsági 
ülésen elfogadásra javasoltuk a rendelet-tervezetet. 
Fercsik Tibor: Továbbra sem tartom elfogadhatónak, hogy a személyek számától tegyük 
függő vé a tárolóedény nagyságát. Mindenkinek annyi díjat kell fizetni, amennyi szemetet 
termel. Ezzel nem értek egyet, hogy bizonyos mértékű  edényt csak 1 vagy 2 fő s háztartás 
választhat. 
Bobál István: Egyetértek ezzel, hisz a rendeletben zsák vásárlási lehető ség is van, ha több 
hulladékot gyű jtenének a családok, akkor a zsákot lehet használni. Javaslom, hogy a 
rendeletbő l vegyük ki, minden család a saját belátása szerint tudja eldönteni, milyen legyen 
a hulladékedényzet mérete. Decemberben elfogadásra kerültek a díjak, akkor már tudni 
lehetett, hogy a kormányzat bele fog avatkozni a díjak alakításában. Ha a kaposvári cég díjai 
maradtak volna, ha nem változtatunk szolgáltatót, ez családonként 9,5eFt-ot jelent évente. A 
településünkön 9,5Mft-ot vett ki a lakosság zsebébő l az a 4 ember, aki megszavazta ezt a 
rendeletet, hisz nem kellett volna szolgáltatót váltani, mert semmi kötelezettségünk nincs. 
Jön majd egy maximált ár, akkor be lesz határolva, milyen árakon kell dolgozni. Nem 
tartom helyesnek, továbbra sem értek vele egyet, miért kellett a lakosságra ilyen magas 
összeget ráerő ltetni. Nekünk a falu, az emberek érdekeit kell képviselni. Nincs 
kötelezettségünk, hogy a Zöld Híddal kell szerző dést kötnünk. Javaslom, ne fogadjuk el ezt 
a rendeletet és tárgyaljunk tovább. 
Lukesné Csábi Ágnes: Az egy-két személyes háztartás választhatja a 80 l-es gyű jtő edényt, 
van egy alkotmánybírósági döntés, ami leírja pontosan, hogy egy személy egy hét alatt 
mennyi hulladékot termel. Ez a rendelet, mivel mind a 106 településre vonatkozik, jogilag 
megfelelő . Az ebben lévő  dolgokat a testület már  december 21-én elfogadta minő sített 
többséggel. Most azért kell, hogy egységes szerkezetben legyen, a vonatkozó törvényi 
szabályoknak megfelelő  legyen, és hogy a társulásnak a hévízgyörki önkormányzat is tagja.  
Bazan Tibor: A vita ideje, hogy ki legyen a szolgáltató, az meg volt a decemberi ülésen. 
Akkor nem értettem egyet a szolgáltató kiválasztásával, de a többség akarata elő tt hajoljon 
meg mindenki. Az 5.fejezetben azt olvasom ki, hogy a szolgáltatónak át kell hogy utalja a 
település jegyző je 8 napon belül az adók módjára behajtott díjhátrálékot. Akkor is át kell 
utalni, ha nem tudja behajtani? Nem tartom szerencsésnek, hogy meg lett emelve a díj, mert 
egyre kevesebben tudják a minél nehezebb körülmények miatt befizetni a díjakat.  
Lukesné Csábi Ágnes: Az elmaradt közszolgáltatási díj behajtását adók módjára kell 
behajtani. Ha valaki felszólításra nem fizeti be, elküldi az adóhatóságnak, aki adók módjára 
behajtja az elmaradt összeget. Hévízgyörkön a fizetési hajlandóság nagyon pozitív, a 
lakosság 90 %-a határidő re be szokta fizetni a díjakat. 
Tóth Tibor: Az elmúlt héten kaptuk meg az AVE-tól kb. 20 személy adatát, hogy az 
adóhatóság hajtsa be a szemétszállítási díjat. 
Aki egyetért a elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 4  igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testületének 

2/2012.(II.1.)sz. rendelet 
  

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező  
igénybevételérő l 

Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 

2000. évi XLIII. törvény (Hgt) 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

települési hulladékkezelési díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. 

(III. 28.) Korm. rendelet (Dj) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja. 

I. fejezet 



Általános rendelkezések 
1. § 

(1) A rendelet hatálya Hévízgyörk község közigazgatási területén a rendszeres 
hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, 
birtokosaira vagy használóira, együttesen használt tárolóedény esetén a 
lakásszövetkezetekre és társasházakra (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) 
terjed ki. A rendszeres hulladékszállításba bevont közigazgatási területek jegyzékét az 
1. számú melléklet tartalmazza. 

(2) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyű jtött települési szilárd hulladék (a 
továbbiakban: TSZH) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében 
összegyű jtött települési szilárd hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló 
létesítmény mű ködtetésére, valamint a begyű jtött hulladék ártalmatlanításra és/vagy 
hasznosításra történő  átadására terjed ki. 

 (3) A TSZH kezelését, azaz összegyű jtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, 
valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását – Hévízgyörk Község 
Önkormányzattal (továbbiakban: Önkormányzat) megkötött közszolgáltatási 
szerző dés alapján – a kötelező  helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illető leg 
kötelezett közszolgáltató a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) – mint az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 
tulajdonában lévő  társaság – végzi. 

 (4) Hévízgyörk Községben keletkező  TSZH lerakására és ártalmatlanítására kijelölt 
lerakóhely a Kerepes-Ökörtelek-völgyi Regionális Hulladékkezelő  Központ. 

2. § 

E rendelet alkalmazásában: 
(1) Települési szilárd hulladék (TSZH): a háztartásokból származó szilárd hulladék 

illető leg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű  és összetételű , azzal együtt 
kezelhető  más hulladék. 

(2) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a TSZH rendszeres gyű jtésére, elszállítására, 
esetleges hasznosítására irányuló közszolgáltatás, amely a kijelölt szolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített gyű jtő edényben, a közterületeken vagy az 
ingatlanon összegyű jtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék 
ártalmatlanítására és hasznosítására irányul. 

(3) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező  szervezet, illetve tulajdonközösség, akinek/amelynek ingatlanán TSZH 
keletkezik, függetlenül attól, hogy tulajdonosa, birtokosa vagy használója az 
ingatlannak.  

(4) Háztartás: minden olyan ingatlan, amely a lakhatás, pihenés, üdülés célját szolgálja, a 
tulajdonviszonyokra tekintet nélkül. 

(5) Hulladékkezelő : aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan 
tulajdonostól átveszi, begyű jti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja, 
kezeli 

(6) Kezelés: a hulladék veszélyeztető  hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés 
megelő zésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő  visszavezetésére 
irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a 
kezelő létesítmények utógondozását is. 

(7) Gyű jtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő  
elszállítás érdekében. 



(8) Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a 
fuvarozást is. 

(9) Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet 
veszélyeztető , szennyező , károsító hatásának megszüntetése, kizárása – a környezet 
elemeitő l történő  elszigeteléssel vagy anyagi minő ségének megváltoztatásával. 

(10) Egyéb szilárd hulladék: a háztartásban és az emberi tartózkodásra szolgáló vagy 
emberi tartózkodásra nem szolgáló helyiségekben, valamint az azokhoz tartozó 
területeken, illető leg a közterületen keletkező  szilárd hulladék (nagyobb méretű  
berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, stb.). 

(11) Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az alkalmilag képző dött vagy 
felhalmozódott települési szilárd hulladék (nagy méretű  bútordarabok, lom), amely a 
közszolgáltatást végző  Szolgáltató által rendszeresített gyű jtő  edényzetben mérete 
vagy mennyisége miatt nem helyezhető  el. 

(12) Ártalmatlanító hely: a TSZH ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített 
és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény. 

(13) Hasznosító hely: a TSZH-nak vagy valamely összetevő jének a termelésben vagy a 
szolgáltatásban történő  felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az 
Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény. 

(14) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyű jtése, begyű jtése, szállítása, elő kezelése, 
tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása. 

(15) Közszolgáltató: Hévízgyörk Község közigazgatási területén a TSZH-val kapcsolatos 
helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított 
hulladékkezelő . 

(16) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a TSZH-nak a feljogosított Szolgáltató által az 
ingatlantulajdonosoktól történő  rendszeres begyű jtése, elszállítása, tárolása, 
ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése), illető leg kezelő  létesítmény 
üzemeltetése, mű ködtetése. 

(17) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a 
Szolgáltatónak fizetendő , az Önkormányzat rendeletében meghatározott ellenérték. 

(18) Zöldhulladék: a TSZH azon része, mely biológiailag bontható, különös kezeléssel 
(komposztálással), hasznosítható és a Szolgáltató által üzemeltetett begyű jtési 
rendszer keretében begyű jtésre alkalmas (fanyesedék, kerti hulladék, stb). 

3. § 

(1) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a 
közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. 

(2) A kötelező  közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás 
kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenő rizhető sége. 

(3) Tilos a hulladékot elhagyni, – a gyű jtés, a begyű jtés, lerakás szabályaitól eltérő  
módon – felhalmozni, ellenő rizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 

4. § 

(1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos köteles a 
szervezett közszolgáltatást igénybe venni. 

(2) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 
tevékenységével összefüggésben keletkezett TSZH kezelésérő l a Hgt. 21. § alapján nem 
gondoskodik, vagy a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezeléstő l – 
a környezetvédelmi felügyelő ség által igazoltan – környezeti szempontból a Hgt 13. §-
ban meghatározottaknál lényegesen kedvező bb megoldást alkalmaz. 



 

5. § 

(1) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles 
ingatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges 
adatok feltüntetésével. 

(2) A Szolgáltató a közszolgáltatási szerző déshez szükséges személyes adatokat 
első dlegesen az ingatlantulajdonos kötelező  adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A 
személyes adat kezelése során a közszolgáltató a személyes adatok védelmérő l és a 
közérdekű  adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseinek 
megfelelő en köteles eljárni. 

A Szolgáltató megteremti az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az 
adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- 
és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

(3) A Szolgáltató nyilvántartásában az alábbi adatokat kezeli: 

Magánszemélyek esetében: 

a) a közszolgáltatást igénybe vevő  ingatlantulajdonos neve, 

b) szolgáltatás igénybevételének helye, 

c) születési helye, ideje, 

d) anyja leánykori családi és utóneve, 

e) a számlázás címe, ha az nem azonos a b) pontban megjelölttel. 

Gazdálkodó szervezetek esetében: 

a) a közszolgáltatást igénybe vevő  neve, 

b) szolgáltatás igénybevételének helye, 

c) számlázási, postázási címe, 

d) adószáma, 

e) cégbírósági végzés száma. 

(4) A közszolgáltatást igénybevevő  ingatlan tulajdonosa köteles a (3) bekezdésben 
meghatározott személyes adatokat a közszolgáltató felhívására, valamint a személyes 
adatainak változását követő en 15 napon belül a Szolgáltatóhoz bejelenteni. 

(5) A Szolgáltató feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat a Szolgáltató 
harmadik félnek nem adhatja ki, kivéve a település Jegyző jét. 

(6) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – 
a szerző dés viszony létrejöttétő l annak megszű néséig, díjhátralék esetén a tartozás 
fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszű nését követő en a Szolgáltató a kezelt 
adatokat megsemmisíti. 

(7) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggő en az ingatlantulajdonos 
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra 
alkalmas adatbázis létrehozása és mű ködtetése. 

6. § 

 (1) A helyi kötelező  közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerző dés létrejön: 

a) a közszolgáltatás első  igénybevételével, és a Szolgáltatónak a közszolgáltatás 
ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségének bizonyításával,  



b) természetes személyek esetén a kitöltött adatbejelentő  lapnak a szolgáltató részére 
történő  kitöltésével, 

c) Gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgáltatás igénybevételére irányuló 
szerző dés írásba foglalásával. 

 

(2) A közszolgáltatási szerző dés tartalmi elemei: 

a) a felek megnevezése és azonosító adatai (amennyiben a közszolgáltatást igénybe 
vevő  nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése 
és azonosító adatai is), 

Magánszemélyek esetében: a közszolgáltatást igénybe vevő  
ingatlantulajdonos neve, szolgáltatás igénybevételének helye, születési 
helye, ideje, anyja leánykori családi és utóneve, a számlázás címe. 

Gazdálkodó szervezetek esetében: a közszolgáltatást igénybe vevő  neve, 
szolgáltatás igénybevételének helye, számlázási és postázási címe, 
adószáma, cégbírósági végzés száma. 

b.) a szerző dés tárgya, 

c) a közszolgáltatás megkezdésének idő pontja, 

d) a szerző dött tárolóedény térfogata és darabszáma, 

e) az ellenérték (közszolgáltatási díj) megállapításának, számlázásnak módja, 

f) a szerző dés idő beli hatálya, 

g) egyéb, a szerző dő  felek által lényegesnek tartott feltételek. 

(3) A közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a 
szerző dés írásba foglalásának bármely okból történő  elmaradása esetén az 
ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. 

 (4) A rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatlap szolgáltató által alkalmazható 
formanyomtatványát e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 

A közszolgáltatás szüneteltetése 

7. § 

(1) A közszolgáltatás abban az esetben szüneteltethető  amennyiben: 

a) Az ingatlan ideiglenesen vagy véglegesen megüresedik, vagy a tulajdonos 
elhalálozik és az arra jogosult (vagy az örökös) a megüresedés tényét és annak 
várható idő tartamát 15 napon belül írásban közöli a Szolgáltatóval. 

b) A szolgáltatási területen az ingatlan beépítetlen és az arra jogosult e tényt a 
Szolgáltatóval írásban közöli. 

Amennyiben a Szolgáltató megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos közszolgáltatás 
szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a közszolgáltatás 
szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozat benyújtásának idő pontjáig visszamenő leg 1 
db 110 liter ű rtartalmú gyű jtő edény heti egyszeri ürítési gyakoriság 
figyelembevételével megállapítható szemétszállítási díj egyösszegű  megfizetésére.  

(2) Az ingatlan tulajdonjogi helyzetében bekövetkezett változás esetén a Szolgáltató 
részére történő  bejelentés napjáig a szemétszállítási díjat, a változást megelő ző  
tulajdonjogi állapot szerinti tulajdonos köteles megfizetni. 

II. fejezet 

A közszolgáltatás ellátásának rendje 

8. § 



(1) A Szolgáltató a TSZH begyű jtésérő l legalább heti egy alkalommal köteles gondoskodni 
és az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást igénybe venni. 

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeirő l a Szolgáltató az ingatlantulajdonost 
írásban vagy hirdetmény közzététele útján köteles, tájékoztatni. A TSZH 
begyű jtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és idő pont) – a keletkező  
hulladékmennyiségek figyelembevételével – a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az 
ingatlantulajdonosokat változás esetén is értesíteni. A szállítási rendet az 
Önkormányzat és a Szolgáltató e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg. 
A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat a Szolgáltatóval egyeztetett módon 
hagyja jóvá. 

(3) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a 
Szolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte elő tt – írásban, vagy 
hirdetmény útján köteles tájékoztatni. 

(4) Azon ingatlantulajdonos, aki közterületen közterület-használati hozzájárulás, illetve 

engedély alapján olyan elárusító, közszolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytat, vagy 

kíván folytatni, amely a kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó TSZH 

keletkezésével jár, köteles azt a Szolgáltatónak bejelenteni, és a közterületen végzendő 

tevékenység kezdetének és befejezésének időpontjára, valamint a keletkező hulladék 

fajtájára, valamint összetételére és mennyiségére figyelemmel a TSZH kezelésére 

szerződést kötni. 
9. § 

(1) A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos űrtartalmú tárolók használhatók: 

a.) 80 literes szabványos tároló, 

b.) 110 literes szabványos tároló, 

c.) 120 literes szabványos tároló, 

d.) 240 literes szabványos tároló, 

e.) 770 literes szabványos tároló, 

f.) 1100 literes szabványos tároló, (továbbiakban: a.)-f.) együtt: gyű jtő edény) 

g.) rendszeresített köztisztasági zsák (továbbiakban: zsák) 

h.)   zöld hulladék gyű jtésre alkalmas biológiailag lebomló zsák. 

 (2) 80 literes ű rtartalmú gyű jtő edény csak az 1 és 2 személyes háztartásokban 
igényelhető . Szolgáltató részére az igénylő  köteles az országos lakcímnyilvántartás 
alapján igazolni a szolgáltatás igénybevételének helye szerinti közigazgatási címen 
bejelentett személyek számát. Az igazolás Szolgáltató részére történő  benyújtását 
követő en köthető  meg a 80 literes gyű jtő edény tekintetében a szolgáltatási 
szerző dés. A közszolgáltatás igénybevevő je köteles az egy háztartásban élő  
személyek számában bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétő l számított 15 
napon belül Szolgáltató részére bejelenteni. Amennyiben a Szolgáltató megállapítja, 
hogy az ingatlantulajdonos az egy háztartásban élő  személyek száma tekintetében tett 
nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a valótlan tartalmú nyilatkozat benyújtásának 
idő pontjáig visszamenő leg 1 db 110 liter ű rtartalmú gyű jtő edény heti egyszeri 
ürítési gyakoriság figyelembevételével megállapítható szemétszállítási díj egyösszegű  
megfizetésére.  

(3) A társasház kezdeményezheti a Szolgáltatónál, hogy a társasház tekintetében 
kihelyezendő  megfelelő  ű rtartalmú és darabszámú gyű jtő edényre külön 
megállapodás kerüljön megkötésére jelen rendelet 10. § (9) bekezdésben 
meghatározottak figyelembevételével. A külön megállapodásban a felek rögzítik az 



ellátandó háztartások számát és az ellátandó összes háztartásban élő  személyek 
számát, valamint a kihelyezendő  gyű jtő edény számát és ű rtartalmát. 

 

 (4) A zsák a gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként alkalmazható. A község 

belterületi és külterületi üdülő és mezőgazdasági területein - jelen rendelet 1. számú 

mellékletében meghatározott utak - az ingatlantulajdonos, akinek az ingatlan nem 

bejelentett lakóhelyként, vagy nem állandó tartózkodási helyként szolgál, a választása 

szerinti gyűjtőedényben vagy zsákban helyezheti ki az ingatlanon keletkező TSZH-t a 

március 1-től október 31-ig terjedő időszakban, heti egy alkalommal. 

 (5) Az (1) bekezdésben felsorolt gyűjtőedényeknek megfelelő mennyiségben történő 

beszerzéséről – az ingatlantulajdonos megrendelése alapján – a felmerülő költségek 

(beszerzési díj, szállítási költség, stb) megtérítése ellenében a közszolgáltató 60 napon 

belül köteles gondoskodni. A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan 

tulajdonosának, vagy használójának a feladata. 

 (6) Amennyiben az ingatlantulajdonos bérleti szerződés alapján, bérleti díj ellenében bérbe 

veszi/használja a rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényt, úgy azok karbantartását, 

felújítását és szükség szerinti kicserélését a Szolgáltató végzi, a hozzá beérkezett jelzés 

alapján. A karbantartási, felújítás, csere szolgáltatás díjmentes, ha a cserét a 

gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi 

szükségessé. 

(7) Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé valótlan mennyiséget, vagy adatot közöl – 
ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot 
is – és ennek folytán az átadásra kerülő  TSZH mennyisége rendszeresen meghaladja 
az átvett gyű jtő edény ű rtartalmát, a Szolgáltató – az ingatlantulajdonos 
megkeresésével egyidejű leg – jogosult a tényleges mennyiségű  TSZH-nak megfelelő  
ű rtartalmú gyű jtő edényre cserélni az eredeti gyű jtő edényt, illetve jogosult 
megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyű jtésre átadott gyű jtő edények számát. 

(8) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a 
Szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentő sen 
meghaladó mennyiségű  TSZH keletkezése várható. A bejelentés alapján a Szolgáltató 
köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt idő pontra vagy idő tartamra a hulladék 
adott mennyiségének megfelelő  gyű jtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb 
ű rtartalmú, vagy további gyű jtő edényt, illetve a hulladék gyű jtésére alkalmas 
mű anyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a 
többletszolgáltatást a megfelelő  térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni. 

(9) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag 

haladja meg a gyűjtőedény űrtartalmát, vagy a szabványos gyűjtőedénybe nem fér bele, 

de háztartási hulladék, vagy a gyűjtőedénybe beleférne, de ezáltal az edény túlsúlyos 

lenne, akkor a többlet TSZH-t a tulajdonos a szolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott 

zsákba teheti. A zsák ára tartalmazza az elszállítás és hulladékkezelés teljes díját. 

(10) A gyűjtőedények kiürítése közben kihulló háztartási és egyéb szilárd hulladék 

eltakarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni az ürítéssel egyidejűleg. 
(11) Amennyiben a gyű jtő edény tárolása közterületen történik, a gyű jtő edényt használó 

ingatlantulajdonos (társasháznál a gondnok, házmester, közös képviselő , stb) köteles 
a tárolóhelyet és annak környékét rendben tartani. 

(12) A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. 



III. fejezet 

Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei 

10. § 

(1) A TSZH-t a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell 
bocsátani. 

(2) Az ingatlantulajdonos a gyű jtő edényben az ingatlanon szokásosan keletkező  
hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezhető  el, hogy annak fedele zárható legyen, 
valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, 
testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő  berendezést ne 
károsítsa. 

(3) A gyű jtő edény mellé TSZH-t elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel 
ellátott zsákban lehet. 

(4) A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 18
00

 órától, a szállítás napján legkésőbb 6
00

 

óráig helyezhető ki, és a szállítás napján 18
00

 óráig tartható közterületen. Kivételt képez 

ez alól a géppel mozgatható konténeres gyűjtőedény. A zsák csak megfelelően bekötve 

helyezhető ki a közterületre. 

(5) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely 

a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, 

vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, 

ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az 

ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit. 
(6) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (5) 

bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést 
jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a közszolgáltató az ok 
feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost és egyidejű leg a személyzet munkájukról 
vezetett járatnaplóba bejegyezni. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az 
ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 

(7) A Szolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az 
ingatlantulajdonos kérelmére a szerző dés szünetel. 

(8) Ha a gyű jtő edény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben 
összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő  hulladékot úgy összepréselték, 
hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhető ségét – emiatt a 
gyű jtő edényt az elő írt módon kiüríteni nem lehet – az ingatlantulajdonos köteles a 
visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető  gyű jtő edényt szabályszerű en 
kiüríteni, használhatóvá tenni. 

(9) A TSZH elszállításához szükséges edényzet ű rtartalmának megállapításánál – 
szerző déskötéskor vagy szerző dés módosításakor – a képző dő  hulladék mértékét 
legalább 4 liter/fő /nap mennyiséggel kell figyelembe venni. 

 (10) A gyű jtő edényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és 
fertő tleníteni. A gyű jtő edény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának, 
vagy használójának a feladata. 

 (11) A gyű jtő edényen fel kell tüntetni a használó címét. 

(12) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 



(13) Tilos a gyű jtő edény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy 
parkoló gépjármű vel oly módon elzárni, amely a gyű jtő edénynek a gyakorlatban 
kialakult módon történő  ürítését akadályozza. 

(14) A TSZH kezelésérő l az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége során) a 
hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség 
annak az ingatlannak a tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán a hulladék található. 

(15) A kertes lakókörnyezetben az ingatlantulajdonos köteles a háztartásban keletkező  
jelen rendeletben meghatározott zöldhulladékot elkülönítve gyű jteni. Az 
elkülönítetten gyű jtött zöldhulladékot ingatlantulajdonos a közszolgáltató által 
meghirdetett idő pontban a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató 
rendelkezésére bocsáthatja. 

 (16)  A zöldhulladék kizárólag a Szolgáltató által forgalmazott biológiailag lebomló 
zsákban helyezhető  ki. A zöldhulladékot tartalmazó zsák csak a szállítást megelő ző  
nap 1800 órától, a szállítás napján legkéső bb 600 óráig helyezhető  ki. Egy szállítási 
nap alkalmával maximum 10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák helyezhető  ki 
ingatlanonként. 

 (17) A zsákba nem helyezhető , vagy a nagy mennyiségű  zöldhulladékra az ingatlan 
tulajdonosa vagy használója szállítást rendelhet meg a közszolgáltatótól. 

IV. fejezet 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

11. § 

(1) A Szolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő  darabszámú és 
minő ségű  szabványos gyű jtő edény álljon az ingatlantulajdonos rendelkezésére. A 
gyű jtő edény a Szolgáltatótól – elő zetes megrendelés alapján – megvásárolható vagy 
bérbe vehető . 

(2) A bérbe adott gyű jtő edény karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését 
külön írásbeli szerző dés alapján a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az 
esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a gyű jtő edény rendeltetésszerű  
használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé. 

(3) A Szolgáltató köteles a gyű jtő edény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal 
végezni. 

(4) A gyű jtő edényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, 
amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az 
ebbő l eredő  karbantartási munkák, valamint a javítás idő tartamára helyettesítő  
gyű jtő edényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a 
Szolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyű jtő edény javítása, pótlása, illetve cseréje 
az ingatlantulajdonost terheli. 

(5) Az elhasználódott gyű jtő edény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell 
gondoskodnia. 

 (6) A nagydarabos hulladék szervezett gyű jtésérő l és elszállításáról (lomtalanítás) évente 
egy alkalommal a Szolgáltató az általa meghirdetett idő pontokban és módon 
térítésmentesen gondoskodik.  

 (7) A lomtalanítás idő pontjáról, valamint területi felosztásáról, módjáról a Szolgáltató 
három héttel korábban értesíti a lakosságot. 

 (8) A naponta szokásosan keletkező  háztartási hulladék biológiailag bomló része – e 
rendelet szerinti zöldhulladék (falomb és kerti hulladék) – kertes lakókörnyezetben 
történő  külön gyű jtésérő l a Szolgáltató tavasztól-ő szig március 1-tő l december 15-



ig gondoskodik. A zöldhulladék gyű jtés idő pontjáról, valamint területi felosztásáról és 
módjáról a közszolgáltató három héttel korábban értesíti a lakosságot. 

 (9) A zöldhulladék gyű jtés során a Szolgáltató csak a biológiailag lebomló zsákban 
kirakott hulladékot köteles elszállítani. 

(10) A Szolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen 
rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt 
hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai 
környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. 

(11) A Szolgáltató köteles – a közterületen általa meghatározott helyrő l – a karácsonyi 
ünnepek után az ingatlan tulajdonosa által kihelyezett fenyő fát elszállítani a kijelölt 
hulladéklerakó telepre, illetve ártalmatlanításáról más módon gondoskodni. 

V. fejezet 

A közszolgáltatás díja 

12. § 

(1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért díjat 
kötelesek fizetni. 

 (2) Közszolgáltatási díj: az ürítési díj és az edényzet ürítési gyakorisága átlagszámának 
szorzata. 

Ürítési díj: a hulladék begyű jtésének, szállításának és kezelésének díja. A díjakat a 
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a 
közszolgáltatást felajánlja. 

(4) A közszolgáltatás díját a Szolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni 
az ingatlantulajdonos. 

(5) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerű ségével 
kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a 
számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs. 

(6) Az írásban tett kifogásra, a Szolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a 
Szolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles 
visszafizetni. 

 (7) Az ingatlantulajdonost terhelő  hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék adók 
módjára behajtható köztartozás. 

(8) Amennyiben a lakásszövetkezetek, társasházak képviseletre feljogosított szerve a 
közszolgáltató rendelkezésére bocsátja a közszolgáltatási díj ingatlantulajdonosokra 
történő  felosztását tartalmazó határozatot, megállapodást, valamint az 
ingatlantulajdonosok nevét és személyi illetve azonosító adatait jelen rendelet 6. § (2) 
bekezdés szerinti tartalommal, a Szolgáltató köteles a díjat tartalmazó számlát az 
ingatlantulajdonosok nevére kiállítani. A felosztást tartalmazó határozat 
megváltoztatását a Szolgáltató a bejelentést követő  negyedévtő l köteles figyelembe 
venni. 

13. § 

(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, 
úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a 
változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A változás 



bejelentésével egyidejű leg az új tulajdonos és a közszolgáltató között a közszolgáltatási 
szerző dés létrejön. 

Ennek a bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi 
ingatlantulajdonos köteles megfizetni. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatási szerző dés (1) bekezdésében nem 
említett elemeiben bekövetkezett változást a közszolgáltatónak bejelenteni. A 
szerző désmódosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban 
kezdeményezhető . A szerző désmódosítást írásba kell foglalni. A választható 
gyű jtő edényre vonatkozó szerző désmódosítással egyidejű leg az ingatlantulajdonos 
köteles gondoskodni a gyű jtő edény lecserélésérő l. 

(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási szerző dést és az 
általa használt gyű jtő edény típusáról a közszolgáltatónak egyáltalán nem tesz 
bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult 
ingatlanonként 1 db 110 liter ű rtartalmú gyű jtő edény heti egyszeri ürítési 
gyakoriságát vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett írásban a közszolgáltatási 
szerző dést meg nem köti. 

14. § 

(1) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a díj megfizetését, ha a Szolgáltató 
közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 

(2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a Szolgáltatót a 
közszolgáltatás nyújtásában az idő járás vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok 
akadályozta és a Szolgáltató az akadály elhárulását követő en a lehető  legrövidebb 
idő n belül pótolta mulasztását. Elháríthatatlan oknak minő sül továbbá az is, amikor a 
közszolgáltató a tárolóedényt rendszeresített jármű vével önhibáján kívül nem tudja 
megközelíteni. 

15. § 

(1) A Szolgáltatót megillető  díjhátralék magában foglalja a tő két, a késedelmi kamatot, 
valamint a felszólítás költségét. 

(2) Amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő  díjhátralékos nem tulajdonosa az 
ingatlannak és a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelen, a 
díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek megfizetését a közszolgáltató 
az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelő jétő l követelheti. Közös tulajdonban 
álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelő ssége egyetemleges. 

 

A díjhátralék behajtása 

16. § 

A szolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára 

behajtható köztartozás. 

a) A díjhátralék keletkezését követő  30 napon belül a Szolgáltató felhívja az 
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és 
felszólítja annak teljesítésére. 

b) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot 

követően a Szolgáltató – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a 

díjhátralék adók módjára történő behajtását a települési önkormányzat jegyzőjénél 

kezdeményezi.  



c) A települési önkormányzat jegyző je a külön jogszabályban meghatározottak 
szerint haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségek behajtása 
érdekében. 

d) A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a Szolgáltatónak az ezzel 
kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a települési önkormányzat 
jegyző je nyolc napon belül átutalja a közszolgáltatónak. 

VI. fejezet 

Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása 

17. § 

(1) A közterületeken keletkező  háztartási és egyéb szilárd hulladékról az önkormányzat a 
közszolgáltatás keretein kívül, külön szerző dés alapján gondoskodik. 

(2) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás 
keretein kívül gondoskodik. A közterületre illegálisan kihelyezett hulladékok 
összegyű jtésérő l, elszállításáról a Szolgáltató, – a mű szaki elő adó helyszínt 
megjelölő  és mennyiséget tartalmazó írásos jelzésére – a Polgármesteri Hivatal 
rendelkezése alapján, 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. 

VII. fejezet 

Szabálysértési rendelkezések 

18. § 

 (1) Aki: 

a.) a gyű jtő edény tisztántartási és fertő tlenítési kötelezettségét elmulasztja; 

b.) gyű jtő edényt rendeltetéstő l eltérő en használ, nem háztartási hulladékot rak a 
tartályba, rothadó, bű zös hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról nem 
gondoskodik; 

c.) gyű jtő edény mellé – a szolgáltatótól vásárolt, jelzett zsák kivételével – 
hulladékot helyez ki; 

d.) a lomtalanításra a közszolgáltató által megjelölt és kihirdetett idő ponttól eltérő  
idő ben helyez ki lomhulladékot; 

e.) a zöldhulladék begyű jtés során nem biológiailag bontható hulladékot helyez ki. 

amennyiben cselekménye, vagy mulasztása nem bű ncselekmény és nem törvény, vagy 
kormányrendelet által nevesített szabálysértés "a köztisztaság biztosítására vonatkozó helyi 
szabályok megszegése" szabálysértést valósítja meg, amely miatt 50.000 Ft-ig terjedő  
pénzbírsággal sújtható. 

VIII. fejezet 
A hulladékok szállításának különös szabályai 

19. § 
 (1) Az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanán keletkező  települési hulladékának, valamint 

zöldhulladékának elszállításáról, elhelyezésérő l e rendeletben foglaltak szerint maga 
is gondoskodik, azt csak: 

a) zárt, leponyvázott konténeres, vagy leponyvázott platós szállító jármű vel 
rendelkező , erre jogosult cég, vállalkozás igénybevételével,  

b) a köztisztasági közszolgáltatótól történő  többletszolgáltatás megrendelésével 
(pl.: alkalmi konténer rendelés); 

c) közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során, hirdetményben kijelölt helyre 
történő  kihelyezéssel gondoskodhat. 



IX. fejezet 

Települési szilárd hulladékok elhelyezése 

20. § 

(1) TSZH-t kizárólag a települési önkormányzat képviselő -testülete által a területi 
adottságok figyelembevételével e célra kijelölt, a hatósági elő írásoknak megfelelő en 
kialakított és üzemeltetett lerakóhelyen (telepen), illető leg létesítményben (a 
továbbiakban együtt: lerakóhely) szabad elhelyezni és ártalmatlanítani. 

(2) Az Ökörtelek-völgyi lerakóhelyen (a Repülő téri úton közelíthető  meg) a beszállított 
szilárd hulladék kezeléséért Szolgáltató a 2. sz. melléklet szerinti díjat számítja fel. 

(3)  A komposztáló telepre beszállított zöld hulladék kezeléséért a Szolgáltató a 2. sz. 
melléklet szerinti díjat számítja fel. 

(4) A lakosság által közvetlenül az Ökörtelek-völgyi komposztálóba beszállított, 1 tonnát 
meghaladó zöldhulladék mennyiség kezeléséért, valamint a nem lakosság által 
beszállított zöldhulladék kezelésért  - kivéve az önkormányzati intézményeket – 
Szolgáltató a 2. sz. melléklet szerinti díjat számítja fel. 

(5) A lerakóhely hulladékkezelő  központ nyitvatartási idejét a szolgáltató a honlapján 
köteles közzétenni. 

Hatálybalépés 

21. § 
(1) E rendelet a kihirdetés lép hatályba. 

(2) Egyidejűleg a többször módosított 17/2004.(XII.8.) sz. önkormányzati rendelet hatályát 

veszti. 
Jogharmonizációs záradék 

22. § 
E rendelet a belső  piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 

        Tóth Tibor sk.                                                Lukesné Csábi Ágnes sk. 
  polgármester                 jegyző  

 

 

1. melléklet  

1.sz.melléklet* 
 szemétszállítási nap: PÉNTEK 
A település utcajegyzéke 

Utcanév 

Ady Endre 
Akácfa 
Akácvirág 
Alsókert 
Arany János 
Béke 
Dózsa György 
Erdély  
Fürst Sándor 
Hajnal 



Határ 
Jókai Mór 
József Attila  
Kossuth Lajos 
Liget 
Napos 
Nyár 
Nyárfa 
Ősz 
Pető fi Sándor 
Sallai Imre 
Ságvári Endre  
Szahara 
Széchenyi István 
Tavasz 
Táncsics Mihály 
Temető  
Templom tér 
Úttörő  köz 
Úttörő  
Vass Zoltán 
Vasút 
Vörösmarty Mihály 
Vadvirág  
Deák Ferenc u. 
Deák Ferenc köz 
Galga part 
Gyümölcsös 
Sporttelep 
Őrház 



2. melléklet  

 

A települési szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási díj mértéke 

Egységnyi díjak (nettó) 

60-80 literes szabványos tároló,   380  Ft/ürítés 

110-120, literes szabványos tároló,              454  Ft/ürítés 

240 literes szabványos tároló,   820  Ft/ürítés 

1100 literes szabványos tároló,                    3800  Ft/ürítés 

60 literes zsák az alkalmanként keletkező többlethulladék számára: 390 Ft/db   

110 literes zsák a zöldhulladék számára: 40 Ft/db   

3 m
3
-es konténer    12660 Ft/ürítés     

4 m
3
-es konténer    16880 Ft/ürítés 

5 m
3
-es konténer    21100 Ft/ürítés 

 
Hulladékkezelési és ártalmatlanítási díjak: 
Települési szilárd hulladék (EWC 200 301):   15.960.- Ft/tonna+Áfa 
Biológiailag lebomló hulladékok (EWC 200 201):     5.010.- Ft/tonna+Áfa 
 
Komplex szolgáltatási díjak (nettó) 
Edényzet mérete Ürítés díja 
60-80 l 19.760,-Ft/év 
110-120 l 23.608,-Ft/év 
240 l 42 .460 Ft/év 
1100 l 197.600 Ft/év 

 

 



 

 Tóth Tibor sk     Lukesné Csábi Ágnes sk 

 polgármester                 jegyző 



 
 
5.)  Az élelmezési nyersanyagnormákról és térítési díjakról szóló …./2012.(…)sz.  rendelet 
elfogadása 
Rajkó Gábor: A bizottságon PEB 3 jelenlévő  tagja elfogadásra javasolta a rendeletet. 
Tóth Tibor:Aki egyetért a elő terjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2012.( II.1. ) sz. rendelete 

Az élelmezési nyersanyagnormákról és térítési díjakról 

 

1. Nyersanyagnorma 

a, Napi háromszori étkezés esetén: 

- Óvodás gyermekeknél:      300,- Ft/fő/nap 

- Iskolás gyermekeknél:                   358,- Ft/fő/nap 

- Étkezésre kötelezett intézményi dolgozók:               358 ,- Ft/fő/nap  

 

b, Ebéd+Tízórai: 

- Iskolás gyermekeknél:     306,- Ft/fő/nap 

c, Csak ebéd igénybevétele esetén: 

- Iskolás gyermekeknél:      234,- Ft/fő/nap 

- Intézményi dolgozók:      358,- Ft/fő/nap 

- Vendégebéd:       560,- Ft/fő/nap 

 

2. Térítési díj: 

 

a, Napi háromszori étkezés esetén: 

-  Óvodás gyermekeknél:    300,- Ft/fő/nap + ÁFA  

- Iskolás gyermekeknél:     358,- Ft/fő/nap +ÁFA 

- Étkezésre kötelezett intézményi dolgozók:  358,- Ft/fő/nap +ÁFA  

b, Ebéd+Tízórai: 

- Iskolás gyermekeknél:     306,- Ft/fő/nap +ÁFA 

 Csak ebéd igénybevétele esetén: 

- Iskolás gyermekeknél:     234,- Ft/fő/nap+ ÁFA 

- Intézményi dolgozók:     358,- Ft/fő/nap + ÁFA 

- Vendégebéd:      560,- Ft/fő/nap + ÁFA 

 

Ez a rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a  4/2011 

(I.12.)  sz. rendelet. 

 Tóth Tibor sk     Lukesné Csábi Ágnes sk 

 polgármester                 jegyző 

 
6.) Iskolaigazgatói állásra pályázati kiírás 
Tóth Tibor:  Az iskolaigazgató megbízatása ebben az évben lejár, a törvény értelmében ki 
kell írni a pályázatot az állás betöltésére.  



Rajkó Gábor: Az OKB megtárgyalta az elő terjesztést, a kiírás a törvényeknek megfelel, 
június 30-val lejár a mandátum az iskolaigazgatónak, a törvény értelmében pályáztatnunk 
kell. 
Lukesné Csábi Ágnes: Az eredeti anyaghoz képest most adtunk egy új anyagot a 
képviselő knek, két javítást eszközöltünk benne, hogy a pályázati feltételekhez a törvényi 
számot írtuk oda pontosan, illetve a hirdetés módja változott, mert már Nemzeti 
Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő  közzététel, illetve elektronikus 
adathordozón is kérjük a pályázatot. 
Fercsik Tibor: A törvényi változás miatt az állam mű ködtetésébe fog kerülni 2013.jan.1-
jétő l az iskola, van-e arra törvényi lehető ség, hogy ezt a döntést elodázzuk arra a dátumra? 
Ez majd újabb ilyen eljárást fog eredményezni. 
Lukesné Csábi Ágnes: Nincs erre lehető ség, a mai napon hatályos törvények szerint 
december 31-ig a testület a fenntartó, a testületnek mind az oktatási tv. mind az 
önkormányzati tv. szerint a kinevezési jogkör gyakorlója a testület dec.31-ig. Még nem 
tudja senki, hogy jövő re hogy lesz. Egyeztettem a kormányhivatallal, ott is azt a 
tájékoztatást adták, hogy a testületnek kötelessége kiírni a pályázatot. 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
2/2012. (I.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete a Pető fi Sándor Általános Iskola 
igazgatói   ( megbízott magasabb vezető i )  álláshely 2012. július 1-vel    történő  
betöltésérő l határoz.  
A képviselő -testület megbízza a polgármestert a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. sz. 
törvényben, valamint a végrehajtási rendeletekben  foglaltaknak megfelelő en  az 
iskolaigazgatói álláshely betöltése érdekében  a pályáztatási eljárás lefolytatására  az 
elő terjesztés részét képező  pályázati kiírás tervezetben foglaltak szerint.  
A képviselő -testület megbízza a jegyző t a szükséges intézkedések megtételére. 
A képviselő -testület a pályázatokat szakértő vel véleményezteti.  
 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
Határidő : azonnal  
 
7.) ifj. Maródi István Hévízgyörk, Kossuth L.u.21.sz. lakos kérelme 
 
Tóth Tibor: Maródi István kéri, hogy az öreg iskola udvarát bocsássuk rendelkezésükre 
esküvő  megtartására. Ennek akadálya nincs. Szóban már az elmúlt évben megállapodtunk 
velük, a bérleti díjat is megmondtuk. Akkor úgy gondoltuk, hogy az iskolaudvar igénybe 
vételéért ugyanannyi pénzt kérünk, mint a kultúrházban tartott esküvő ért.  
Lukesné Csábi Ágnes:Kiegészítésem van, Maródi István a mai napon telefonált, hogy 
kérelmét kiegészíti azzal, hogy az iskolából + 1 termet szeretne még kérni.  
Rajkó Gábor: A decemberi határozatunkat átlépjük, decemberben úgy döntöttünk, hogy a 
mű v.házban lakodalom céljára felemeltük a bérleti díjat 100eFt-ra. Mivel ez a kérelem már 
az elmúlt évben futott be, és van egy másik kérelem is, aki lakodalom céljára szeretné 
igénybe venni a mű v.házat, már ő sszel jelezte ezt. Úgy tartottuk elfogadhatónak, hogy aki 
tavaly kérte, vagy jelezte a bérlést, azoknak az embereknek a tavalyi áron adjuk bérbe a 
mű v.házat.  Javasoljuk, hogy a két embernek a tavalyi áron adjuk oda a mű v.házat és az 
iskola területét. 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A Képviselő -testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
3/2012. (I.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 



Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy Maródi István 
2192 Hévízgyörk, Kossuth L.u.21.sz. alatti lakos részére bérbe adja a Pető fi Sándor 
Általános Iskola területét és az iskolában biztosít egy termet, valamint az épületet víz- és 
villanyhálózat elérése érdekében 2012. június 28-tól 2012. július 1-jéig. A bérleti díj 
mértéke 66.000.-Ft. 
A képviselő -testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerző dés aláírására. 
 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 
 Hajdu Tünde ig.ea. 
Határidő : azonnal  
 
8) Egyebek 
 
a.) Szovics Mihály és Szovics Mihályné 2192 Hévízgyörk Ady E. u. 58/a.  szám alatti 
lakosok kérelme 
 
Tóth Tibor: Szovics  Mihály udvarán középen van egy önkormányzati tulajdonú árok, amit 
már sok évvel ezelő tt Szovics Mihály lefedett, az önkormányzat engedélyével használta. 
Szovics Mihály ingatlana két helyrajzi számon van nyilvántartva, az árok miatt. Az 
ingatlanokat nem lehetett összevonni. Szovics Mihály szeretné azt a területet megvásárolni, 
akkor meg lehetne valósítania a telekegyesítést. Átnéztem a jogszabályokat,  földmérő  
szakemberrel átbeszéltem, semmi akadályát nem látta ennek. Az elő terjesztés 2500.-Ft/m2 
árat jelöl meg. Ez az ár ugyanannyi, mint az elmúlt évben egy másik magánszemélynek 
megállapított ár a Deák Ferenc utcában, ahol egy személy szerette volna az ingatlanát 
kiegészíteni 50m2-rel.  
Rajkó Gábor: Az elmúlt évben jött a kérelem a Deák F.utcában lakó tulajdonostól, hogy a 
mellette lévő  földterületet, ami az önkormányzat tulajdona, szeretné igénybe venni. Akkor 
mi egy közel azonos árat szabtunk meg, mint az elő ző  évben eladott telek ára. 2500.-
Ft/m2 összeget határoztunk meg.  
Szovics Mihály: 1984-ben vásároltuk meg, kiderült, hogy a szomszéd melletti rész az övéké, 
megvásároltuk tő lük ezt a területet, az árok közötte volt, és az árok miatt nem lehetett 
összevonni. Ezzel megoldódik az árok része, le lett fedve, mű szakilag megnézték, megfelelő . 
Szeretném, ha az az állapot rendbe lenne téve. Anyagi vonzatát vállalnám. Biztosítanám a 
vezeték-, vagy szolgalmi jogot.  
Bobál István: Volt egy határozata az elő ző  testületnek bérleti díjról. Megtörtént-e annak 
realizálása? Felhívom a figyelmet, itt egy nagyértékű  eu-s beruházás történt ezen az 
ingatlanon, nehogy belefussunk olyan hibába, hogy ezt a beruházás értéket az 
önkormányzat nem óhajtja figyelembe venni. Ezeket meg kell nézni, utána korrekt módon 
ezt az ügyletet le lehet rendezni.  
Tóth Tibor: Megnéztük a feltételeket, a törvényi elő írásoknak megfelel. 
Bazan Tibor: Ha ez törvényi feltételeknek megfelel, ezt az önkormányzat másra nem tudja 
hasznosítani, más nem tudja megvenni, úgy gondolom, hogy Szovics Mihály ezt 
kellő képpen karban tartotta, lefedte, átereszeket rakott bele. Javaslom eladni, az 
önkormányzatnak semmi kára nem származik, más célra nem hasznosítható. 
Rajkó Gábor: A 2010-es csapadékvíz-elvezetési beruházásnál milyen munkálatok folytak 
ezen a területen?  
Szovics Mihály: Beszélünk egy belterületi árokrészrő l, amit én saját erőmbő l lefedtem, 
ugyanúgy a külterületit is. Ez a rész arról szól, amin semmiféle munkálatok nem történtek.  
Hátul történtek munkálatok, aminek semmi értelme nem volt.  
Bobál István: A beruházáskor nem írták le írásban, hogy nem kell hozzányúlni.  
Rajkó Gábor: Azon a területen semmiféle beruházás nem folyt.  
Tóth Tibor: Az az árok tökéletesen meg lett építve 30 éve, soha üzemzavar ott nem volt.  



Lukesné Csábi Ágnes: Az elő terjesztést az önkormányzat ügyvédje jogilag véleményezte, 
jogilag megfelelő , az önkormányzatnak szolgalmi ill. használati jogot kell biztosítania a 
belterületi árokra. 115m2, ezen uniós beruházás nem történt. Önkormányzati törvényben 
van egy rész, hogy a települési képviselő  köteles bejelenteni személyes érintettségét, ill. 
bármelyik képviselő  javaslatára a kizárásról a testület dönt. A kizárt képviselő t a 
határozatképesség jelenlévő nek kell tekinteni. 
Szovics Mihály: Szeretnék lemondani a szavazásról, tartózkodom. 
 
A Képviselő -testület 6 igen szavazattal, elfogadja Szovics Mihály érintettségét, és kizárja a 
szavazásból. 
 
Tóth Tibor: Aki egyetért az elő terjesztés elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő -testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
4/2012. (I.31.) sz. Képviselő -testületi határozat 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete úgy döntött, hogy Szovics Mihály és 
Szovics Mihályné 2192 Hévízgyörk Ady E. u. 58/a.  szám alatti lakosok kérelme alapján a 
204/2. hrsz. önkormányzati árkot 2.500.-Ft/m2 áron értékesíti szolgalmi, ill. használati jog 
fenntartása mellett. 
A telekalakításhoz szükséges eljáráshoz a képviselő -testület az elvi engedélyt megadja, az 
árok átminő sítéséhez hozzájárul. 
A telekalakítással járó változási vázraj készítésének díja, telekalakítás díja, földhivatali 
bejegyzés ügyintézése és díja a kérelmező t, az ügyvédi díj az Önkormányzatot terheli. 
 
Felelő s: Tóth Tibor polgármester 
 Lukesné Csábi Ágnes jegyző  
 Gólyáné Dudás Edit gazdasági vezető  
 Hajdu Tünde igazgatási ea. 
Határidő : azonnal 
 

 

 

 

Egyebek 

 

 

Tóth Tibor: Február 18-án a „Legyen Önnek is szívügye” Alapítvánnyal közösen szervezünk 

egy jótékonysági estet a művelődési házban. A befolyt bevételből támogatjuk az aszódi sztk-t. 

Február 26-án nótaest kerül megrendezésre.  Az elmúlt rendezvénynek is nagy sikere volt. 

Rajkó Gábor: A nótaest az önkormányzatnak nem kerül pénzébe. Tavaly is nagyon jó 

hangulatban telt el a nótaest. Ha véletlenül veszteség lesz, az nem a hévízgyörki 

önkormányzatot fogja terhelni.  

Szombaton tartották meg a sportbált, köszönik az ingyenes nagyterem használatát.  A 

rendezvény jól sikerült.  
Tóth Tibor:  A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom. 

-kmf- 
 

 
Tóth Tibor sk.    Lukesné Csábi Ágnes sk. 
Polgármester      jegyző  

 



 
Rajkó Gábor 
Jegyző könyvhitelesítő  
 
 
 
Szovics Mihály 
Jegyző könyvhitelesítő  
 
 
 


