SZANTOD KOZSEG P O L G A R M E S T E R E T O L
8622 Szantod, Iskola u.9..sz.Tel.: (36) 84/545-047, fax: 84/347-685

M E GH i V 6

Szantod Kozseg Kepviseld-testulete
2016.lunius 22. napjan 14.00 orakor
kepviselo-testuleti ulest tart,
melyre ezuton tisztelettel meghfvom.
Az iiles helve: Kozseghaza
N A P I R E ND
1./ A polgarmester tajekoztatoja a ket iiles kozotti fontosabb esemenyekrol, polgarmesteri tevekenysegrol.
Eloado: Vizvari Attila polgarmester
2J Szantod Kozseg Telepiilesrendezesi eszkozeinek 2.szamii modositasa.
Eloado: Vizvari Attila polgarmester, Madaraszne Toth Ildiko vezeto fotanacsos
3. / Moricz Zs. utcai gyalogosatkelohelyek kivitelezesere erkezett ajanlatok ismertetese.
Eloado: Vizvari Attila polgarmester
4. / Moricz Zs.utcai gyalogos atkelohelyek kozvilagitasanak kivitelezesere erkezett ajanlatok ismertetese.
Eloado: Vizvari Attila polgarmester
5. / A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasrol szolo rendelet es kozszolgaltatasi szerzodes modositasa.
Eloado: Vizvari Attila polgarmester, Koselingne dr.Kovacs Zita aljegyzo
6. / Balatonlellei Vegrehajtasi Tarsulas tagfelveteli es kilepesi iigyeben dontes.
Eloado: Vizvari Attila polgarmester
7. / Ingatlan megvetelere erkezett ajanlat ismertetese.
Eloado: Vizvari Attila polgarmester
8. / Ovodai nevelesre vonatkozo feladatellatasra torteno megkereses ismertetese.
Eloado: Vizvari Attila polgarmester
9. / Telepiiles tamogatas iranti kerelmek lebiralasa - Zart iilesen.
Szantod, 2016.junius 16.
Tisztelettel:
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Kesziilt: Szantod Kozseg Kepviselotestiiletenek
2016.junius 22 -i
nyilvanos ulesen megjelentekrol.

Vizvari Attila polgarmester
Kurdine Eberhardt Edit alpolgarmester
Hollosi Dezso kepviselo
Latranyi Janos kepviselo
Mucza Milan kepviselo

Meghivottak:
Dr.Kiss Pal

cimzetes fojegyzo

Koselingne dr.Kovacs Zita aljegyzo
Ernyes Ervin

penziigyi osztalyvezeto

Madaraszne Toth Ildiko vezeto-fotanacsos
Kissne Boiha Andrea fotanacsos

Jegyzokonyv
Keszult: Szantod Kozseg Onkormanyzat
nyilvanos uleserol.

Kepviselotestiiletenek 2016.junius

Jelen vannak: Vizvari Attila polgarmester, Kurdine Eberhardt
Latranyi Janos es Mucza Milan kepviselok

Edit

alpolgarmester,

Meghivottak: Koselingne dr.Kovacs Zita aljegyzo, Madaraszne Toth Ildiko
Bolha Andrea fotanacsos
Erdeklodo:

22 napj

vezeto-fot

1 fo

Vizvari Attila polgarmester: Koszontom az ulesen
megjelent
kepviseloket,
meghivo
Megallapitom, hogy a kepviselotestUlet ot tagjabol ot fo jelen van, az iiles hata
Egy napirendi pontot javaslok felvenni a Szantodpusztai
gyalogatkelohely
jelzolampak karbantartasi esjavitasi koltsegeinek atvallalasat A napirendi p
javaslat,eszrevetel? Ha nines, akkor a meghivoban szereplo napirendi pontokra t
kiegeszitessel. Aki egyetert vele kerem szavazzon! A szavazasban ot fo kepviselo

A kepviselo-testulet 5 igen szavazattai^ 0 nem szavazattal es 0 tartdzkoddssal az alabbi h
hozza:

Szantod Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
106/2016.(VL22.) Kthatarozata

Szdntod Kdzseg Onkormdnyzat Kepviselo-testiilete a 20J6.junius 22-i kepviselo-testuleti iiles
pontjait az aldbbiak szerint hatdrozza meg:
1. / A polgdrmester tdjekoztatoja a ket Ules kdz(>tti fontosabb esemenyekrol, polgarmestert
tevekenysegrdl.
2. / Szantod Kozseg Telepiilesrendezesi eszkozeinek 2.szdmu modosltdsa.
3J Moricz Zs. utcai gyalogos-dtkeldhelyek kivitelezesere erkezett ajdnlatok ismertetese.
4. / Moricz Zs.utcai gyalogos atkelohelyek kozvildgftdsdnak kivitelezesere erkezett ajdnlato
ismertetese.
5. / A hulladekgazddlkoddsi kozszolgdltatdsrdl szolo rendelet es kozszolgdltatdsi szerzod
modosltdsa.
6. /Balatonlellei Vegrehajtdsi Tdrsulds tagfelveteli es kilepesi iigyeben dontes.
7. /Ingatlan megvetelere erkezett ajdnlat ismertetese.
8. / Ovodai nevelesre vonatkozo feladatelldtdsra torteno megkereses ismertetese.
9. / A Szdntodpusztai gyalogdtkelohely forgalomirdnyito jelzdldmpdk karbantartasi es javitdsi
koltsegeinek dtvdllaldsa.
10. / Telepiiles tdmogatds irdnti kerelmek lebirdldsa - Zdrt iilesen.
Felelds: Vizvdri Attila polgdrmester
Hatdridd: azonnal
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Napirend targyalasa:

1. A polgarmester tajekoztatoja a ket iiles kozotti fontosabb esemenyekrol,
polgarmesteri tevekenysegrol.
Eloado: Vizvari Attila polgartnester

Vizvari Attila polgarmester:
A polgarmesteri tajekoztato 2016. majus 23. es a mai na
idoszakot foglalja magaban.
Negy
nap voltam szabadsagon.
Majus 27-en
a
szezonnyiton vettem reszt. Junius 3.napjat61 uzemel a Rigo utcai strandon a viz
db mobil WC kerult kihelyezesre azokra a teruletekre ahol tavaly is voltak. Jun
strandon megtekintettem a napvitorlakat.
Nagyon hasznos lenne mindket strandr
megkerestem arajanlat celjabol a Rigo utcai strandon a homokozo, a Juhasz Gy.utcai
fble. Az arajanlatot meg nem kaptam meg. Javaslom elhalasztani. Junius 15-t61 mun
rendesz. Junius 16-an Szantodrol is szolo miisor volt a Duna televizioban.
felhasznalni az ido rovidsege miatt. Junius 21-en a Delacs Kft.visszavonta az ep
A hulladekpressel kapcsolatban megott az elso szamla. Majus 5-en keriilt uzembe
en volt az elso iirites. Negy hetvege hulladeka belefert. Amit eddig elvitettunk
Ft lett volna osszesen egy honapra. 2,7 tonna volt a most elszallitott. Ez 87 e
kedvezobb a tavalyi koltsegekhez.
Megfontolando, hogy vasaroljunk egy ilyen t
munkak: az Endrodi utca vegen a steg be lett helyezve a Balatonba, a bejaro re
kerult. A felujitott
Jokai utcai jarda miiszaki atadasa megtortent. A Kossut
felujitasa megtortent. A rendezvenysator elkesziilt,osszeallitasa megtortent az u
temeto jarda epitese folyamatban. A Sas es a Foldvari utak katyuzasa mart asz
Kozossegi hazban a festes megkezdodott, a parketta csiszolok jonnek. Javaslom e t
Kaptunk konyveket Baticzi Laszlo hagyatekabol. Kerdes, eszrevetel?
Latranvi Janos kepviselo: A Kisfaludy utca vegen

nem lesz kihelyezve WC?

Vizvari Attila polgarmester: Nem. Nem strand. Meglatjuk milyen forgalom lesz.

Latranvi Janos kepviselo: A strandon jatek elhelyezes? A nagyobb tertilet miatt. A keres
Vizvari Attila polgarmester: Csinaljak. A z alap elkesziilt.

Hollosi Dezso kepviselo: Szantodpusztai szezonnyito. Jott a meghivo, nagyon szep. A m
hetvege szerencsesebb lenne. Nem tudom, hogy lehet-e esetleg hatast gyakorolni,
legyen, ne penteken. Sajat rendezvenyunk: a nemzeti osszetartozas napja, nagyo
jovoben munkamegbeszelesen at kellene ertekelni.
Vizvari Attila polgarmester: At kell gondoini, hogy
csak egy napos lesz.

hany rendezveny legyen. A SZKI talalkozq

Karpati Jozsef erdeklodo: Uduloheiyi forum mikor lesz?

Vizvari Attila polgarmester: Julius 23-an 10 orakor. Mas kerdes, eszrevetel?
Ha nines,
elfogadja a ket iiles kozotti fontosabb esemenyekrol, polgarmesteri tevekenysegro
kerem szavazzon!

A kepviselo-testulet 5 Igen szavazattal, 0 nem szavazattal es 0 tartozkodassai a polgdrmeste
kozotti fontosabb esemenyekrol, polgdrmesteri tevekenysegrol szolo tdjekoztatdjdt elfogadja
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2,1 Szantod Kozseg Telepulesrendezesi eszkozeinek Z.szamu modositasa.
Eloado: Vizvari Attila polgarmester, Madaraszne Toth Ildiko vezeto-fotanacsos

Madaraszne Totii Ildiko vezetd-fotanacsos: Eljutottunka rendezesi terv 2.szamu modositasanak
szakaszahoz, ahol a rendezesi tervet jova kell hagyni. A teljes eljaras befejez
j6vahagyta a rendelet tervdokumentaciojat. A kepviselo-testulet elott jart a terv
kepviselo-testulet es a kezdemenyezok akaratanak megfeleloen alakult.
Vizvari Attila polgarmester: Hosszu folyamat vegere erunk.
Madaraszne Toth Ildiko vezeto-fotanacsos: 2014.evben indult.

Vizvari Attila polgarmester: Kerdes, eszrevetel, javaslat? Ha nines, akkor az 1.sza
eloterjesztes hatarozati javaslatat teszem fel szavazasra. A k i egyetert vel
szavazasban ot fo kepviselo vesz reszt.

A kepviselo-testulet 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal es 0 tartdzkoddssal az aldbbi ha
hozza:

Szantod Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
107/2016.(VL22.) Kthatarozata

Szdntod Kozseg Onkormdnyzat Kepviselo-testiilete az eloterjesztes 2. melleklete szerint, Szd
Onkormdnyzat Kepviselo-testiUete 80/2007. (V.22) Kt hatdrozatdval, majd a 190/2012.(XI
hatdrozatdval jovdhagyott es a 128/2015. (VII.02.) Kt hatdrozatdval modositott Szdntod
TelepUlesszerkezeti Tervet az aldbbiak szerint modositja:
1.

a) A TSZT jelU Telepiilesszerkezeti Tervlap Endrd'di utcdval, a 402 hrsz.-u zdldteriilettel, a
hrsz.-u uttal, a Kisfaludy Kdroly utcdval es a Gyulai Send utcdval hatdrolt telektombje
normatartalma helyebe, e hatdrozat 1. melleklete szerinti tervlap normatartalma lep;
b) A TSZT jelii Telepiilesszerkezeti Tervlap Hajnal utcdval, a Mdrton Ferenc utcdval, a Ndd
teriilettel, a vasuttal es a Moricz Zsigmond utcdval hatdrolt telektdmbjenek normatarta
helyebe, e hatdrozat 1. melleklete szerinti tervlap normatartalma lep;
c) A TSZT jelii Telepiilesszerkezeti Tervlap 304 es 307 hrsz-d kozXeriileteinek es a Csemet
utca eszaki kiszelesedesenek normatartalma helyebe e hatdrozat 1. melleklete
telepiilesszerkezeti tervlap normatartalma lep.
2. A vdltozdsok leirdsdt e hatdrozat 2. melleklete tartalmazza.
3. A telepiiles teriUeti merleget e hatdrozat 3. melleklete tartalmazza,
4. Szdntod Kozseg TelepUlesszerkezeti Terve e hatdrozat 4. melleklete szerint kiege
teriiletrendezesi tervekkel valo osszJiang igazoldsdval.
5. A telepiiles kdzigazgatasi teriiletere vonatkozo bioldgiai aktivitds ertek szdmitdsi ered
hatdrozat 5. melleklete tartalmazza.,,
Felelffs: Vizvari Attila polgdrmester
Hatdrido: 20I6.mdjus 31.

Vizvari Attila polgarmester: A k i a helyi epitesi szabalyzatanak es szabalyozasi
megallapitasarol szolo rendelet modositast az eloterjesztes nek megfeleloen
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szavazzon! A szavazasban ot fo kepviselo vesz r^szt.

A kepviselo-testulet 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal es 0 tartdzkoddssal az aldbbi re
alkotja:
SZANTOD K O Z S E G O N K O R M A N Y Z A T A KEPVISELO-TESTIILETENEK
7/2016.(VI.28.) O N K O R M A N Y Z A T I R E N D E L E T E
S Z A N T O D K O Z S E G H E L Y I EPITESI S Z A B A L Y Z A T A N A K ES S Z A B A L Y O Z A S I
T E R V E N E K M E G A L L A P I T A S A R O L S Z O L O 10/2012. (XII.7.) O N K O R M A N Y Z A T I
RENDELET M O D O S I T A S A R O L .

Aa

3J Moricz Zs. utcai gyalogos-atkelohelyek kivitelezesere erkezett ajanlatok
ismertetese.
Eloado: Vizvari Attila polgarmester
2

Vizvari Attila polgarmester: Elozm^nykent: februar 18-an kerOlt benyujtasra az epitesi eng
kerelem. Most jott meg penteki postaval a jogeros engedely. Arajanlatok kertem b
arajanlatok ket reszbol allnak: terkovezes, kozl.tablak, forgalomtechnika es kozv
keszitett arazatlan koltsegvetest kuldtuk kl. Harom ajanlat erkezett, ismertetem e
bontast kovetoen.
A Borbely Kert es Terkocentrum a Hajnal u.-M6ricz Zs.utcai
letesitesre 1.042.416,- Ft, a Hattyu u.-Moricz Zs.u.gyaiogatkelohely letesitesre
tett. A KOMEP-2003.Kf^. a Hajnal u.-M6ricz Zs.utcai gyalogatkelohely letesitesre
Hattyu u.-M6ricz Zs.utcai gyalogatkelohely letesitesre 1.033.285,- Ft ajanlatot t
a Hajnal u.-Moricz Zs.utcai gyalogatkelohely letesitesre
942.905,- Ft, a Hatt
gyalogatkelohely letesitesre
970.979,- Ft ajanlatot tett. Javaslom a kedvezob
Kerdes, eszrevetel, javaslat? Hatarozati javaslat: Szantod Kozseg Onkormanyzat K
Szantod, Hajnal u.- Moricz Zs. u. es a Hattyu u.-M6ricz Zs. u. keresztezodesekben
letesitesere erkezett
ajanlatok koziil a Terko es Kert Kt^. ( 8623 Balatonto
osszesen brutto 1.913.884,- Ft-os ajanlatat fogadja el. A kepviselo-testiilet felh
vallalkozoi szerzodes megkotesere. A k i egyetert vele kerem szavazzon! A szavazasb
vesz reszt.

A kepviselo-testiilet 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal es 0 tartdzkoddssal az aldbbi hat
hozza:

Szantod Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
108/2016.(VL22.) Kthatarozata

Szdntod Kozseg Onkormdnyzat Kepviselo-testiilete a Szdntod, Hajnal u-Moricz Zs. u. es a Hatty
Moricz Zs. u, keresztezodesekben gyalogdtkelohelyek letesitesere erkezett ajdnlatok koziil a
Kert Kft. (8623 Balatonjoldvdr, Hegyalja u,13.) osszesen brutto 1.913.884,- Ft-os ajdnlatdt fo
A kepviselo-testiilet felhatalmazza a polgarmestert a vdllalkozdi szerzodes megkotesere.
Felelds: Vizvdri Attila polgdrmester
Hatdridd: ertelem szerint
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4./ Moricz Zs.utcai gyalogos atkelohelyek kozvilagitasanak kivitelezesere
erkezett ajanlatok ismertetese.
Eloado; Vizvari Attila polgarmester
3.

Vizvari Attila polgarmester: A gyalogatkelohelyek vilagitasara harom ajanlatot kerttink
arazatlan koltseg nemek megkuldesevel. A z arajanlatok , e-mailben erkeztek.
gyalogatkelohelyenkent: a Bamucz es Tarsa Kft. 380.000,- Ft + A F A , a Magyar e
327.000,- Ft + A F A ,
a Fenysport Lux Epito, Kereskedelmi es Szolgaltato Kft.
Osszegre tettek ajanlatot. Javaslom a legkedvezobb ajanlat elfogadasat. Kerdes,
nines, a hatarozati javaslat Szantod Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a
Moricz Zs. u. es a Hattyu u.-Moricz Zs. u. keresztezodesben gyalogatkelohelyek
ajanlatok kozul a
Magyar es Tarsa 2000 Kft. ( 8131 Enying-Balatonbozsok, Mi
osszesen 654.00,- Ft + A F A ajanlatat fogadja el. A kepviselo-testiilet felhata
vallalkozoi szerzodes megkotesere. Aki egyetert vele kerem szavazzon! A szavazasb
reszt.
A kepviselo-testiilet 5 igen szavazattal,
hozza:

0 nem szavazattal es 0 tartozkodassai az aldbbi ha

Szantod Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
109/2016.(VL22.) Kthatarozata

Szdntod Kozsdg Onkormdnyzat Kepviselo-testiilete a Szdntod, Hajnal u.-Mdricz Zs. u. ds a Hatt
Moricz Zs. u. keresztezodesekben a gyalogdtkeldltelyek vlldgitdsdra erkezett ajdnlatok
Magyar es Tdrsa 2000 Kft. ( 8131 Enying-Balatonbozsok, Mlkszdth K.u,3/B.) osszesen 654.00,
AFA ajdnlatdt fogadja el. A kepviselo-testiilet felhatalmazza a polgdrmesteri a vdllalkozdi sze
megkotisire.
Felelds: Vizvdri Attila polgdrmester
Hatdrido: ertelem szerint

Vizvari Attila polgarmester: Ezen munkalatok miiszaki ellenorzesere harom ajanlatot ke
arajanlatok e-mailben erkeztek. Ismertetem egyenkent az ajanlatokat.
Incze Dom
+AFA,
Balaton-Ut Kft. 50.000,- Ft + A F A , a Kesz Kft. 52.000,- Ft + A F A
ossz
Javaslom a kedvezobb ajanlat elfogadasat. Kerdes, javaslat, eszrevetel? Ha nines,
Szantod Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a Szantod, Hajnal u.- Moricz Z
Moricz Zs. u. keresztezodesekben a gyalogatkelohelyek epitesere erkezett miisza
koziil Incze Domokos 40.000,- Ft + A F A ajanlatat fogadja el. A kepviselo-tes
polgarmestert a vallalkozoi szerzodes megkotesere. Aki egyetert vele kerem szavaz
fo kepviselo vesz reszt.

A kepviselo-testiilet 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal es 0 tartdzkoddssal az aldbbi ha
hozza:

Szantod Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek
110/2016.(VI.22.) Kthatarozata

Szdntod Kozseg Onkormdnyzat Kepviselo-testiilete a Szdntod, Hajnal «.- Moricz Zs. u, es a Hat
Mdricz Zs. u. keresztezodesekben a gyalogdtkelohelyek epitesere erkezett miiszaki ell
drajdnlatok koziil Incze Domokos 40.000,- Ft + AFA ajdnlatdt fogadja el. A kepviselo-testii
felhatalmazza a polgdrmesteri a vdllalkozdi szerzodes megkdtesere.
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Felelds: Vizvari Attila polgarmester
Hatdrido: ertelem szermt

5J
A hulladekgazdalkodasi
kozszolgaltatasrol
kozszolgaltatasi szerzodes modositasa.

szolo

rendelet

es

Eloado: Vizvari Attila polgarmester, Koselingne dr.Kovacs Zita aljegzo

Koselingne dr.Kovacs Zita aljegyzo: Jogszabalyi kotelezettsegnek megfeleloen modositani kell
hulladekkezelesi kozszolgaltatasrol szolo rendeletet es a kozszolgaltatasi szerz
vette at a dij beszedeset es a hatralek behajtasat. Ezeknek az atvezetese tort
rendeletben.

Vizvari Attila polgarmester: Kerdes, eszrevetel, javaslat? Ha nines, akkor aki az irasbe
egyetert az kerem szavazzon! A szavazasban ot fo kepviselo vesz reszt.

A kepviselo-testiilet 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal es 0 tartdzkoddssal az aldbbi ha
hozza:

Szantod Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
111/2016.(VI.22.) Kthatarozata

Szdntod Kbzseg Onkormdnyzat Kepviselo-testiilete a SIOKOM Hulladekgazddlkoddsi Kozszolg
Nonprofit Kft-vel 2016. evre kdtdtt telepiilesi hulladek gyiijtesere, szdllitdsdra, kezelesere
drtalmatlanitdsdra vonatkozd a jegyzokdnyvhoz mellekelt kozszolgdltatdsi szerzodes md
jdvdhagyja.
Felelds: Vizvdri Attila polgdrmester
Hatdrido: 2016.junius 30.

Vizvari Attila polgarmester: Aki a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasrol szolo rendelet m
egyetert az kerem szavazzon! A szavazasban ot fo kepviselo vesz reszt.

A kepviselo-testiilet 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal es 0 tartdzkoddssal az aldbbi re
alkotja:
SZANTOD KOZSEG

ONKORMANYZATA

KEPVISELO-TESTIILETENEK

8/2016.( V I . 2 8 . ) O N K O R M A N Y Z A T I

RENDELETE

A H U L L A D E K G A Z D A L K O D A S I K O Z S Z O L G A L T A T A S R O L S Z O L O 4/2014.(IV.15.)
ONKORMANYZATI RENDELET

MODOSITASAROL

A
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6./ Balatonlellei Vegrehajtasi Tarsulas tagfelveteli es kilepesi iigyeben dontes.
Eloado: Koselingne dr.Kovacs Zita aljegyzo

Koselingne dr.Kovacs Zita aljegvzo: Zamardi varos mar korabban is jelezte kilepesi szande
telepiiles pedig szeretne a tarsulasba belepni. A kepviselo-testuletnek ebben k

Vizvari Attila polgarmester: Kerdes, eszrevetel, javaslat? Ha nines, akkor aki egyeter
javaslattal az kerem szavazzon! A szavazasban ot fo kepviselo vesz reszt.

A kepviselo-testiilet 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal es 0 tartdzkoddssal az aldbbi h
hozza:

Szantod Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
112/2016.(VI.22.) Kt.hatarozata

J. Szdntod Kozseg Onkormdnyzat Kepviselo-testiilete a Balatonlellei Penziigyi Vegreh
Tdrsuldshoz Kapoly, Bedegker es Somogymeggyes kdzsegek dnkormdnyzatdnak 201
l-jetol torteno csatlakozdsi szdndekdt tdmogatja.

2. Szdntod Kozseg Onkormdnyzat Kepviselo-testiilete a Balatonlellei Penzugyi Vegre
Tdrsuldsbdl Zamdrdi vdros dnkormdnyzatdnak 2016. december 31. napjdval torteno kil
jdvdhagyja.
Felelds: Vizvdri Attila polgdrmester
Hatdrido: ertelem szerint

1.1 Ingatlan megvetelere erkezett ajanlat ismertetese.
Eloado: Vizvari Attila polgarmester

Vizvari Attila polgarmester:
A z onkormanyzattal szemben l^vo, Iskola u.lO.szam
ingatlantulajdonos ertekesiteni szeretne az ingatlanat, amelyet felajanlott az
es a meretere tekintettel irreaiisnak tartom az arat.
Kurdine Eberhardt Edit alpolgarmester: Sokkalom az osszeget.

Hollosi Dezso kepviselo: Osszehasonlitva a Sas utcaban ertekesitett telkek m2 araival,
jott ki, irrealis. Esetleg targyalni, hogy csokkentse le. Befektetesnek mindenke
Latranvi Janos kepviselo: Nem forgalomkepes telek. Kidobott penz.
Vizvari Attila polgarmester: Aki egyetert azzal, hogy nem kivan elni a vasarlassal
A szavazasban ot fo kepviselo vesz reszt.

az kere

A kipviselo-testUlet 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal es 1 tartdzkoddssal az aldbbi ha
hozza:

7

Szantod Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek
113/2016.( VI.22.) Kthatarozata

Szdntod Kozseg Onkormdnyzat Kepviselo-testulete Lantos Geza budapesti lakosnak a szdn
hrsz-u ingatlan megvetelere vonatkozd ajdnlatdt megismerte es nem kivdn elni az ingatla
megvetelevel
Felelds: Vizvdri Attila polgdrmester
Hatdrido: ertelem szerint

8J Ovodai
ismertetese.

nevelesre

vonatkozo

feladatellatasra

torteno

megkereses

Eloado: Vizvari Attila polgarmester

Vizvari Attila polgarmester: Eloterjesztesben megkapta a testiilet Koroshegy kozseg polga
levelet. Felajanlotta, hogy kossunk szerzodest az onkormanyzattal es vallalju
hozzajarulas megfizeteset. Ezzel kapcsolatban kinek van velemenye, hozzaszolasa?

Kurdine Eberhardt Edit alpolgarmester: Jamak oda szantodi gyermekek.
Pillanatnyilag n
fizetnek. Elkepzelheto, hogy ezek utan a gyermekek utan fognak a szuloktol beszed
Vizvari Attila polgarmester: Nem.

Koselingne dr.Kovacs Zita aljegvzo: Legfeljebb mondhatjak, hogy oda vigyek a gyermekek , ah
szerzodesi ellatas szerint tartoznak.

Hollosi Dezso kepviselo: Elkepzelheto, hogy mar most szeptembertol azt mondjak a szulok
szantodi onkormanyzat nem tamogatja, akkor tessek a szantodi onkormanyzat altal
virmi, ami jelen esetben Foldvar?
Vizvari Attila polgarmester: Igen.

Koselingne dr.Kovacs Zita aljegvzo: Megteheti, de meg rosszabb helyzetbe keriil, mert cs
gyermekletszam es meg kevesbe lesz jogosult allami tamogatas.
Kurdine Eberhardt Edit alpolgarmester: Zarjuk ki, tamadas erhet benniinket.

Hollosi Dezso kepviselo: Nagy hagyomanya van a koroshegyi ovodanak Szantodon. Lako
felhaborodas lenne szerintem, ha valami fiasko miatt a szantodi gyermekeket ki
ovodabol.

Vizvari Attila polgarmester: 6 fo szantodi jar a koroshegyi ovodaba. Nem mindegy, hogy ol
viszi a sziilo ahova szeretne es meg van elegedve, vagy olyan helyre ahova muszaj
jar es 1-2 Zamardiba. A foldvari ovoda nagyon draga modell. Meg kell nezni, hogy
keriil az a par gyermek. Ennek ellenere azt mondom, hogy maradjunk a Foldvarin
most az igertek, olcsobb lesz, ha ne valtozik akkor visszateriink ra. Mit szol
forint korul van egy gyermek. Varjuk meg a jovo evet mit hoz es ha hasonlo o
elgondolkodunk.
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Koselingne dr.Kovacs Zita aljegyzo: A jovo evig attekinti a testiilet.
akkor csak jovo tavasszal lehet visszatemi.

Ha most nem sztilet

Latranvi Janos kepviselo: Szemeiyes erintettseg okan tartozkodom.
Vizvari Attila polgarmester: Most kellene eldonteni.
jovore sokkal olcsobb lesz.

2017 ev vegig tudna menni. Eskiidoznek,

Kurdine Eberhardt Edit alpolgarmester: A Junius 16-i kistersegi iilesen az 6vodavezet6k pal
ismertetese volt. Ott bejelentettek, hogy a balvanyosi tagovodaban egy fo takari
kevesebb lesz igy a koltseg. A felmondas koltseg a balvanyosi onkormanyzat telje
megelolegezte. Nem hiszem, hogy ez olyan koltsegcsokkentest hozhatna.

Mucza Milan kepviselo: Evente kotjuk meg? Mi lenne, ha a 6 gyermek utan befizetnenk ezt

Vizvari Attila polgarmester: Ezt egyszer megkotod es utana mondhatod fel. Aki egyetert a
most nem kivanunk elni vele es a jovo evi koltsegvetes elokeszitesekor?
Mucza Milan kepviselo: Tovabb targyalasra alkalmas.
Koselingne dr.Kovacs Zita
testiileteit is.

aljegyzo

:

Koroshegy megkereste

Pusztaszemes

es

Kereki

Ke

Hollosi Dezso kepviselo: Mondjunk nemet. A kerdesre valaszoljunk.

Vizvari Attila polgarmester: Mondjunk nemet es a jovo evi koltsegveteskor visszaterunk ra
igy egyetert kerem szavazzon! A szavazasban ot fo kepviselo vesz reszt.

A kepviselo-testulet 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal es 1 tartdzkoddssal az aldbbi ha
hozza:

Szantod Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
114/2016.(VL22.) Kt.hatarozata

Szdntod Kozseg Onkormdnyzat Kepviselo-testiilete a Kiiroshegy Kbzseg Onkormdnyzat Kep
testiiletenek az ovodai feladatdtvdllaldsra vonatkozd megkereseset megismerte, nem kivdn
elldtdsi szerzodest kdtni es a jdvoevi kdltsegveteskor vlsszater rd.
Felelds: Vizvdri Attila polgdrmester
Hatdrido: ertelem szerint

9 J A Szantodpusztai
gyalogatkelohely forgalomiranyito
karbantartasi es javitasi koltsegeinek atvallalasa.

jelzolampak

Eloado: Vizvari AUila polgarmester

Vizvari Attila polgarmester: A Magyar Kozutkezelo nem hajlando sajat hataskorben ezeket a
karbantartani, mivel tulajdonaba nem tudja adni a kisterseg 5 evig. Viszont csak o
lampakat. Csinaltak egy szerzodestervezetet amiben az volt, hogy 45.000,- Ft + A F
kieg egy ego akkor 45 e Ft+ A F A . Jeleztem a kisterseg fele, hogy ilyen formaban
tudjuk. Fel vettem a kozutkezelovel a kapcsolatot es odaig jutottunk, hogy dece

9

ajanlatuk, hogy 30 e Ft havonta + A F A . Ebben
benne az ellenorzes es az egocse
visszaterunk ra, mert Zamardiban is ugyanilyen gond van. Megprobaljak a kettot o
olcsobb lesz. A z aramszamlat is ok fizetik.

Latranvi Janos kepviselo: Nem tetszik a szerzodes 1.1.3.pontja. Okosan belecsempeszet sz

Vizvari Attila polgarmester: Ezt a kisterseg fogadja el ^s mi a kisterseggel kotUnk szerzod
Kurdine Eberhardt Edit alpolgarmester: Decemberig lemegy es utana meglatjuk.

Vizvari Attila polgarmester: A k i egyetert, hogy atvallaljuk es megallapodast kotunk a ki
kerem szavazzon! A szavazasban ot fo kepviselo vesz reszt.

A kepviselo-testiilet 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal es 0 tartdzkoddssal az aldbbi ha
hozza:

Szantod Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
115/2016.(VL22.) Kt.hatarozata

Szdntod Kozseg Onkormdnyzat Kepviselo-testiilete a Szdntodpusztai gyalogdtkelohely forgalom
jelzoldmpdk karbantartdsi es javitdsi koltsegeit dtvdllalja es a Balatonjoldvari Tdbbceld Kiste
Tdrsuldssal megdllapoddst kot
Felelffs: Vizvdri Attila polgdrmester
Hatdrido: ertelem szerint
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SZANTOD KOZSEG O N K O R M A N Y Z A T A

ELOTERJESZTES
Szantod Kozseg Kepviselo-testuletene
2016. Junius 22-i iilesere
Eloterjesztest keszitette: Madaraszne T6th Ildiko
ifj. Lorincz Ferenc foepitesz

vezet

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

Szantod Kozseg telepulesrendezesi eszkozeinek 2. szamu modositasa hoz
1. resz

Szantod Kozseg Kepviselo-testulete a 192/2014.(XII.15.) Kt. liatarozataval donto
•
a 422 hrsz.-u ingatlanon levo kereskedelmi egyseg ingatlanon torteno elh
421/lhrsz.-ii
zoldteruleti ingatlannal
kozos telekhatar-rendezese,
to
visszamarado telek beepitesere vonatkozo szabalyozas megallapitasa erdekeb
•
a Rege utca - Marton Ferenc utca - nadas altal koriil hatarolt teri
dsszefuggesben a 96 hrsz.-u ingatlantol keleti iranyban a Marton Ferenc utc
modositasa, a 151 es a 95 hrsz.-u utak, tovabba a 185, 186, es a 187 hrsz.telekvegen jelolt haromszdg alakii zoldteriilet megsziintetese,
•
az A d y Endre utcaban a hatalyos beepitesi eloiras szerinti 20 %-os be
beepithetosegre torteno novelese,
•
es az atsorolt zoldteriiletek 725 hrsz.-ii Csemetekert utca vegen jelenle
teriileten torteno visszapotlasanak a megvalosithatosaga erdekeben,
a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdese ertelmeben teljes eljar
a telepiilesrendezesi eszkozok modositasi eljarasat.

A z Arker Studio Epiteszeti es Kereskedelmi Kft. a tervezesi szerzodesben fogla
elkeszitette Szantod Kozseg Onkormanyzat Telepiilesszerkezeti Terve, Szabalyoz
Epitesi Szabalyzatanak 2. szamu modositasa teljes eljaras lefolytatasara vonatko

A Tervezo altal eikeszitett velemenyezesi terv, az eljaras soran beerkezett v
alapjan kesziilt osszefoglalo szerint, az Onkormanyzat a 47/2016. (III.17.) K
dontese alapjan, a telepiilesrendezesi eszkozok partnersegi egyezteteset lefolyt

Ezt kovetoen Tervezo elkeszitette a teljes eljaras folytatasahoz sziikseges vegs
dokumentaciot. A dokumentaciora a Somogy Megyei Kormanyhivatal Allami Foepi
SOD/08/102-2/2016, szamu foepiteszi zaro velemenye 2016. majus 06-an erkezet
Kozseg Onkormanyzatahoz, mely az eloterjesztes 1. mellekletet kepezi.
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A foepiteszi zaro velemeny alapjan a telepulesszerkezeti terv szoveges reszeben
a jovahagyando dokumentacioban a Tervezo elvegzett.
A vegso szakmai velemenyezesi dokumentacio, tovabba a Foepitesz zaro velemenye alapjan, a
Telepiilesszerkezeti Terv es a H E S Z modositast elfogadasra javasoljuk.

A
314/2012.
( X I . 8.)
Korm.
rendelet
(a
telepulesfejlesztesi
koncepcio
telepulesfejlesztesi strategiarol es a telepulesrendezesi eszkozokrol, valamint
sajatos jogintezmenyekrol) 43. §-a ertelmeben a kepviselo-testiiletnek do
telepulesrendezesi eszkozok modositasarol.

A polgarmester a telepulesrendezesi eszkozt - az elfogadasarol szolo jegyzo
kepviselo-testiileti dontest koveto 15 napon beliil megkiildi az allami foepit
megyei kormanyhivatalnak es az eljarasban reszt vevo dsszes allamigazgatasi
elektronikus liton hitelesi'tett dokumentumok elereset biztositva 15 napon b
foepiteszi es az eljarasban reszt vevo osszes allamigazgatasi szervet annak eleres

A telepiilesrendezesi eszkoz a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (1
ertelmeben, teljes eljaras eseteben leghamarabb az elfogadastol szamitott 30. n

A
314/2012. ( X I . 8.) Korm.
rendelet 43. § (4) szerint „ A polgarmeste
telepiilesrendezesi eszkoz Etv. 8. § (4) bekezdese szerinti nyilvanossagarol."
II. resz
A.) Hatarozati javaslat Szantod Kozseg Telepiilesszerkezeti Tervenek modositasahoz:
Szantod Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az eloterjesztes 2. melleklete szerint, Szantod
Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testulete 80/2007. (V.22) Kt. hatarozataval, majd a
190/2012.(XI. 28.) Kt. hatarozataval jovahagyott es a 128/2015. (VII.02.) Kt. hatarozataval
modositott Szantod Kozseg TelepUlesszerkezeti Tervet az alabbiak szerint modositja:
1.
a) A T S Z T jelu Telepiilesszerkezeti Tervlap Endrodi utcaval, a 402 hrsz.-ii zoldterulettel, a
403 hrsz.-ii uttal, a Kisfaludy Karoly utcaval es a Gyulai Jeno utcaval hatarolt
telektombjenek normatartalma helyebe, e hatarozat 1. melleklete szerinti tervlap
normatartalma lep;
b) A T S Z T jelii Telepiilesszerkezeti Tervlap Hajnal utcaval, a Marton Ferenc utcaval, a
Nadas teriilettel, a vasuttal es a Moricz Zsigmond utcaval hatarolt telektombjenek
normatartalma helyebe, e hatarozat 1. melleklete szerinti tervlap normatartalma lep;
c) A T S Z T jelii Telepiilesszerkezeti Tervlap 304 es 307 hrsz-ii kozteriileteinek es a
Csemetekert utca eszaki kiszelesedesenek normatartalma helyebe e hatarozat 1.
melleklete szerinti telepiilesszerkezeti tervlap normatartalma lep.
2. A valtozasok leirasat e hatarozat 2. melleklete tartalmazza.
3. A telepiiles teriileti merleget e hatarozat 3. melleklete tartalmazza.
4. Szantod Kozseg Telepiilesszerkezeti Terve e hatarozat 4. melleklete szerint kiegesziil a
teriiletrendezesi tervekkel valo osszhang igazolasaval.
5. A telepules kozigazgatasi teruletere vonatkozo biologiai aktivitas ertek szamitasi
eredmenyet e hatarozat 5. melleklete tartalmazza.,,

3
B.) Szantod Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az eloterjesztes 3. melleklete szerint
modositja Szantod Kozseg Helyi Epitesi Szabalyzatanak es Szabalyozasi Tervenek a
megallapitasarol szolo 10/2012.(XII.7,) onkormanyzati rendeletet.
1. A rendelet 5. mellekletet kepezo SZT-2.1 es SZT-2.2 jelii belteriileti szabalyozasi tervlap
Endrodi utcaval, a 402 hrsz.-ii zoldteriilettel, a 403 hrsz.-ii iittal, a Kisfaludy Karoly
utcaval es a Gyulai Jeno utcaval hatarolt telektombjenek normatartalma helyebe e
rendelet 1. melleklete szerinti tervlap normatartalma lep.
2. A rendelet 5. mellekletet kepezo SZT-2.1 jelii belteriileti szabalyozasi tervlap Hajnal
utcaval, a Marton Ferenc utcaval, a Nadas teriilettel, a vasuttal es a Moricz Zsigmond
utcaval hatarolt telektombjenek normatartalma helyebe e rendelet 2. melleklete szerinti
tervlap normatartalma lep.
3. A rendelet 5. mellekletet kepezo SZT-2.2 jelu belteriileti szabalyozasi tervlap Jokai Mor
utcaval, a belteriileti hatarral, a Harsfa utcaval es annak tervezett folytatasaval, ill. a
Szantodi utcaval hatarolt telektombjenek normatartalma helyebe e rendelet 3. melleklete
szerinti tervlap normatartalma lep.
4. A rendelet 5. mellekletet kepezo SZT-2.1 jelii belteriileti szabalyozasi tervlap 304 es 307
hrsz.-ii kozteriileteinek es a 725 hrsz.-ii Csemetekert utca eszaki kiszelesedesenek
normatartalma helyebe e rendelet 4. melleklete szerinti tervlap normatartalma lep.

vearehajtasert felelos szemely megnevezese:
Vizvari Attila polgarmester

hatarido megjelolese :
ertelem szerint

Balatonfoldvar, 2016. jiinius 16.

Madaraszne Toth Ildiko
vezeto-fotanac
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Szantod Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek
/2016. (
) onkormanyzati rendelete
Szantod Kozseg Helyi Epitesi Szabalyzatanak es Szabalyozasi Tervenek megallapitasarol szolo
10/2012. (XII.7.) onkormanyzati rendelet modositasarol

Szantod Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az epitett komyezet alaki'
szolo 1997. evi L X X V I I I . torveny (a tovabbiakban: Etv.) 6/A. § (3) bekezdese
bekezdes 6. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi onko
2011. evi C L X X X I X . 13. §. (1) bekezdes 1. pontjaban es az Etv. 6. §. (1) bekezd
feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:

Szantod Kozseg Helyi Epitesi Szabalyzatanak es Szabalyozasi Tervenek megall
10/2012. (XII.7.) onkormanyzati rendelete (a tovabbiakban: R.) 3.§ (4) beke
kovetkezo rendelkezes lep:
„(4) A teriiletre vonatkozo szabalyozasi eloirasok az alabbiak:

Epitesi ovezet
jele

beepitesi
mod

legnagyobb
beepitettseg
%

legnagyobb
epitmeny
magassag
(m)

legkisebb
terulet

legkisebb
zoldfelulet

(m2)

%

legkisebb
szelesseg
(m)

legkisebb
melyseg
(m)

Lke-1

SZ

15

6,0

900

50

20

40

Lke-2

SZ

20

4,5

360

50

12

25

Lke-3

sz

20

4,5

500

50

16

30

Lke-4

sz

20

4,5

600

50

16

30

Lke-5

sz

20

6,0

500

50

16

30

Lke-6

sz

20

6,0

900

50

20

40

Lke-7

sz

30

4,5

500

50

16

30

Lke-8

sz

30

4,5

600

50

16

30

Lke-9

sz

30

6,0

360

50

12

25

Lke-10

sz

30

6,0

500

50

16

30

Lke-11

sz

30

6,0

600

50

16

30

Lke-12(N)

sz

30

6,0

700

50

16

35

Lke-13

sz

30

6,0

900

50

20

40

Lke-14

sz

30

6,0

1100

50

22

45

17
Lke-15

SZ

30

7,5

600

50

16

30

Lke-16(N)

sz

30

7,5

700

50

16

35

Lke-17

SZ

30

7,5

900

50

20

40

Lke-18

SZ

30

7,5

1100

50

22

45

Lke-19

0

20

4,5

1100

50

Lke-20

0

20

6,0

700

50

16

35

Lke-21

0

20

6,0

900

50

18

40

Lke-22(N)

0

30

4,5

500

50

14

30

Lke-23(N)

0

30

4,5

600

50

14

30

Lke-24

O

30

6,0

600

50

14

30

Lke-25

0

30

7,5

600

50

14

30

Lke-26

IKR

20

6,0

700

50

35

Lke-27

IKR

20

6,0

900

50

40

Lke-28

O

30

6,0

900

50

45

40

18

A z „N"-nel (Nemzeti park) megjelolt epitesi ovezetekre a Balatoni Nemzeti Pa
szereplo nadas teriiletek altal erintett beepitesre szant teruletekre vonat
vonatkoznak."

2.§.
A R. 8.§ (2) bekezdesenek e) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:
„e) A teriiletre vonatkozo szabalyozasi eloirasok az alabbiak:

Epitesi ovezet
jele

beepitesi
mod

legnagyobb
beepitettseg
%

legnagyobb
epitmeny
magassag
(m)

legkisebb
teriilet

legkisebb
zoldfelulet

(m2)

%

legkisebb
szelesseg
(m)

legkisebb
melyseg
(m)
30

Uh-l

SZ

20

4,5

600

50

Uh-2

SZ

20

4,5

360

50

12

25

Uh-3

SZ

20

4,5

500

50

16

30

Uh-4

SZ

20

4,5

600

50

16

30

Uh-5

SZ

20

4,5

700

50

16

35

Uh-6

SZ

20

4,5

900

50

20

40

Uh-7

SZ

20

6,0

500

50

16

30

Uh-8

SZ

20

6,0

600

50

16

30

Uh-9

SZ

20

6,0

700

50

16

35

tJh-lO

SZ

20

6,0

900

50

20

40

tJh-ll

SZ

30

6,0

700

50

16

35

Uh-12

SZcs

30

7,5

1100

50

22

45

Uh-13

IKR

20

6,0

360

50

Uh-14

SZ

20

6,0

180

50

10

18

Uh-15

0

35*

4,5

180

50

10

10

25

3. §.
(1)

A R. 26.§ (4) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

„(4) A Szabalyozasi Terven jelolt nyilvantartott regeszeti lelohelyek terule
eddigi hasznalattol eltero hasznositashoz, epi'tkezeshez, foldmunkahoz e
vonatkozo jogszabalyokban^ eloi'rt modon kell eijarni. A vedelemmel eri
H E S Z 2. sz. fiiggelekeben keriiltek felsorolasra."
(2)

A R. 26.§ (5) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:
„(5) Regeszeti erdekii teriileten foldmunkaval
jogszabalyban^ eloirt modon kell eijarni."

(3)

jaro

epitesi

tevekenyseg

A R. 26.§ (6) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

„(6) Ha regeszeti feltaras nelkiil regeszeti emlek, lelet vagy annak tiino ta
a tevekenyseg felelos vezetoje, az ingatlan tulajdonosa, az epitteto, vag
a)
az altala folytatott tevekenyseget azonnal abbahagyni,
b)
a jegyzo utjan a Hivatalnak azt haladektalanul bejelenteni, amely
tajekoztatja a mento feltaras elvegzesere a kulturalis oroksegvedele
vonatkozo eloirasai szerint feltarasra jogosult intezmenyt es a hatosa
c)
a tevekenyseget sziineteltetni, tovabba a helyszin es a lelet orzes
szabalyai szerint - a feltarasra jogosult intezmeny intezkedeseig gond
4. §.
(1)

A R. 5. mellekletet kepezo SZT-2.1 es SZT-2.2 jelu belteruleti szabalyo
utcaval, a 402 hrsz.-u zoldterulettel, a 403 hrsz.-ii uttal, a Kisfaludy Ka
Jeno utcaval hatarolt telektombjenek normatartalma helyebe e rendelet 1.
tervlap normatartalma lep.

' 2001. evi LXIV. torveny a kulturalis orokseg vedelmerol

^ 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a regeszeti orokseg es a muemleki ertek vedelmevel k
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(2)

A R. 5. mellekletet kepezo SZT-2.1 jelii belteruleti szabalyozasi tervlap H
Ferenc utcaval, a Nadas teriilettel, a vasiJttal es a Moricz Zsigmond utcaval
normatartalma helyebe e rendelet 2. melleklete szerinti tervlap normatartalma

(3)

A R. 5. mellekletet kepezo SZT-2.2 jelii belteriileti szabalyozasi tervlap
belteruleti hatarral, a Harsfa utcaval es annak tervezett folytatasaval, i l l .
telektombjenek normatartalma helyebe e rendelet 3. melleklete szerinti tervlap

(4)

A R. 5. mellekletet kepezo SZT-2.1 jelu belteriileti szabalyozasi tervlap
kozteriileteinek es a 725 hrsz.-ii Csemetekert utca eszaki kiszelesedesenek n
e rendelet 4. melleklete szerinti tervlap normatartalma lep.
5. §.

(1)

(2)

A R. „Muemlekek jegyzeke, muemleki komyezetek
rendelet 1. fiiggeleke lep.

lehatarolasa" cimu

1. fugge

A R. „Vedett regeszeti teruletek" cimii 2. fiiggeleke helyebe e rendelet 2. fu
6. § .

E rendelet 2016. jtilius 22-en lep hatalyba.

Vizvari Attila
polgarmester

Dr. Kiss Pal
cimzetes fojegyzo

Kihirdetes napja: 2016

Dr. Kiss Pal
cimzetes fojegyzo

1. meUeklet
rendelet modositdsdhoz
Modositott SZT-2.1 SZT-2.2 jelu Belteriileti Szabdlyozdsi Terv kivonata

21

mellekiet Tervenek
szolo rendelet modositdsdhoz
Modositott SZT J jeld Belteriileti Szabdlyozdsi Terv kivonata

22
meUeklet
rendelet modositdsdhoz
Modositott SZT-2.2 jeld Belteriileti Szabdlyozdsi Terv kivonata

23
4. meUeklet
rendelet modositdsdhoz
Modositott SZT-2.1 - SZT-2.2 jelii Belteriileti Szabdlyozdsi Terv kivonata
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1.

ftiggelek
rendelet modositdsdhoz

Miiemlekek jegyzeke, miiemleki komyezetek lehatarolasa
A revhez kapcsolodo muemleki epiiletek es muemleki komyezetuk
Torzsszam
4613

Azonosito
15491

Cim
Szantod

Hrsz.
1165

Megnevezes
istallo

4613

15492

Szantod

1166

4613

29822

Szantodi Revcsarda
(XVIII. sz.-i barokk epuletek)
Szantodi revcsarda, kocsiszin es istallo ex-l
muemleki kdrnyezete

4613

8109

Szantod

1163, 1164,
1167, 1083,
1084, 1175,
1176, 1177,
195, 193, 194,
196, 1131,
1132, 1129,
1128, 255,
197/1
Szantodi revcsarda, kocsiszin es istallo
1166,1165

Szantodpuszta muemleki epiiletegyiittese es muemleki komyezetuk
Hrsz.

Torzsszam

Azonosito

Cim

4612

8107

Szantodpuszta
940

4612

29818

6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869

13729
13730
13731
13732
13733
13734
13735
13736
13737
13738
13739
13740
13741
13742
13743
13744
13745
13746
13747
13748
13749

Megnevezes

Szantodi r.k. templom
(Szt. Kristdf kapolna)
938, 939.
Szantodi r.k. templom ex-lege muemleki
kornyezete
Lakohaz, v. cseledhaz
Szantodpuszta
936
Szantodpuszta
945
Lakohaz /Kastely/
Lakohaz, v. cseledhaz es gazdasagi epulet
Szantodpuszta
938
Lakohaz
Szantodpuszta
948
Magtar
Szantodpuszta
938
944
Lakohaz, u.n. Paloczi haz
Szantodpuszta
Szantodpuszta
938
Lakohaz, v. cseledhaz
Szantodpuszta
936
Sertesol, takarmanyfozo
Szantodpuszta
936
Ldislallo
Szantodpuszta
936
Lakohaz, v. csarda
Szantodpuszta
936
Kukoricagore
Szantodpuszta
936, 938, 937
Sertesol-tyukol
Lakohaz, daralo
Szantodpuszta
936
Lakohaz, v. cseledhaz
Szantodpuszta
938
Szantodpuszta
936
Tehenistallo
Szantodpuszta
936
Lakohaz, v. cseledhaz
Szantodpuszta
936
Lakohaz, v. cseledhaz
Szantodpuszta
936
Istallo
Szantodpuszta
948
Pince (kettos pince)
Szantodpuszta
938
Sertesol, felette tyukol
Szantodpuszta
938
Falazott kemence

6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869

13750
13751
15493
15494
15495
15496
15497
15498

6869

29820

6869

8108

Szantodpuszta
936
Verem
Karam
Szantodpuszta
936
Szantodpuszta
Sertesol, felette tyiikol
936
Szantodpuszta
936
Sertesol, felette tyukol
Sertesol, felette tyukol
Szantodpuszta
936
936
Falazott kemence
Szantodpuszta
Szantodpuszta
938
Falazott kemence
Szantodpuszta
938
Verem
941, 943, 864,
884, 893,
951,4457/2,
0132/1,043,
036, 907, 908,
909, 910, 911,
912, 930, 931,
932, 933, 934,
935,913,914,Szantodpuszta majorsag epitmenyei ex-lege
915,916, 917,
muemleki kornyezete
918, 919, 920,
921, 922, 923,
924, 925, 926,
4485, 0134/2,
0135/11,
0135/12,
0135/9, 4484,
4457/2
Szantodpuszta
950, 937, 949,
939, 938, 945,
Szantodpuszta majorsag epitmenyei
936, 944, 948,
940, 946, 947

A majorsagi epiiletegyiittes reszletezese
Epuletszamozas
1.
2.
5.
6.
7.
8.

Hrsz.

Funkcio

Leiras

944
945
948
948
938
938

9.
10.

938
938

11.
12.
13.

938
938
938

15.

936

Foldszintes cseledhaz, majd gazdasagi iroda, XIX. Sz
gazdasagi iroda
Alapincezett foldszintes epulet, X V l l l . - X l X . Sz.
kastely
Kettos pince foldszintes lakoepulet alatt, 1800 kori
borospince
Foldszintes lakoepiilct pince felett, X I X . Sz. eleje
kocsis- es kerteszlakas
magtar
Kctszintes epulet, 1880.
rekeszes teglaepitmeny
sertesol, feletteKet tyiikdl
(2)
kenyersuto kemenceFalazott
(1)
epitmeny
cseledhaz
Ketszintes
kettraktusos,
boltozott
epulet
kon
nadfedessel, XIX. Sz. eleje
kenyerstito kemence
Falazott
(1)
epitmeny
Foldszintes oromzalos epiilet nadfcdessel, X I X . Sz.
cseledhaz, csoszhaz
krumplisverem (1 sor)
14 cellas, tegla homlokfalti, boltozotl, fdlddel
zdldseges veremsor, 1930-asevek
L-alaprajzu foldszintes, boltozolt tcglaepiilet na
16-, volt okoristallo
tobb iitemben epitve, XVIII. Sz.
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16.

936

17.

936

18.
20.
21.

936
936
936

22.

936

23.
24.

936
936

25.

936

26.
27.

936
936

28.

936

29.
30.

936
936

rekeszes teglaepitmeny
sertesol, felette17 tyuk61
(17)
foldszintes oromzatos teglaepulet nadfe
oregcsarda, majd L-alaprajzu
csaladi
haz
XVIII. Sz.
Teglapillereken alio acsszerkezet cserepfedessel, X I X
kukoricagore
L-alaprajzu foldszintes teglaepulet nadfedessel, XIX.
sertesszallas
Ket tomegbol alio foldszintes oromfalas teglahaz c
miihelyek
fedessei, sok atalakitassal es rendellelesvaltassal,
Reszben fdldbe siillyesztett tegla terdfalas epitme
krumplis gddrok
nyeregtetovel es foldtakarassal fedve, 1945 utan
Foldszintes teglahaz oromfalakkal, nadfedessel, 1820
cseledhaz, pasztorhaz
teglaepitmeny
sertesol, felette2 rekeszes
tyukol
(2)
Falazott
epitmeny giila alaku falazott sisakkal, cs
kenyersuto kemence
es
kemennyel,
1916
husftistdld
karamok (2 db)
Kereszt
alaprajzii
foldszintes
leglacpiilet ko
menes-,
majd
cserepfedessel,
XIX.
Sz.
tehenistallo
Foldszintes teglaepulet kontyolt cserepfedessel, 182
volt
muhely,
summasszallas
mesteremberek hazaFoldszintes oromfalas teglahaz nadfedessel, 1880-as
Foldszintes teglaepulet kontyolt nadfedessel, 1825
borjuistallo

31.

940

Teglabol epiilt egytornyu barokk kapolna, 1735
Szt. Kristof-kapolna

fiiggelek
rendelet mddositdsdftoz
Vedett regeszeti teruletek
A kozseg teruleten kiemelten (miniszteri hatarozattal)

vedett regeszeti lelohely

Ismert, tulnyomo resziikben lokalizalhato lelohelyek
Sorszam,
azonosito
1.
25558
2.
33238
3.
53315
4.
53316

5.
53317

6.
53320
7.
53321

8.
53322

9.
53323

Erintett helyrajzi
szamok
Balatonmeder - Romai kori lit nyomai,
02,1173, 1174
legiijabb kori kikoto (1880-as
Revtol Ny-ra
evek eleje)
02
Cifra - hid
Oskor (kelta)
Lelohely neve

Regeszeti jelensegek

Fedettseg
Balaton meder

Balaton meder

Belterijlet;
Park,
Ujkokori telepulesnyomok
1163, 1167, 1171/4,
02.
kemping epuletek
Ujkokori szorvany leletek,
Balaton meder
kesobronzkori raktarlelet
Mezogazdasagi
Balla Janos
Kesokozepkori
884, 936, 937, 938,
miivelesu,
reszben
faiskolaja, Szantodi
telepulesnyomok
944, 945, 946, 947,
948,
fedett (faiskola,
major
951,949, 950, 4457/2,
3571/53, 3571/70, ut, gyep,
epuletek)
3655/4, 4484, 3571/71,
4485.
Mezogazdasagi
Lullai-iJti
Oskori (rezkor, vaskor
946,
- 947, 942, 943,
938,
kelta), romai kori
941, 082, 083/21, miivelesu
keresztezodes
(szantofbld, erdo,
telepulesnyomok
081/19, 081/21,081/20,
ret, legelo),
081/24, 081/23,
reszben fedett (ut)
081/22, 083/35,0117,
083/5, 083/4, 083/6,
0132/1,0134/1,
0132/20, 0132/19,
081/6, 081/1,081/25,
081/5, 081/15, 081/16,
081/17.
Reszben fedett
938, 939, 940
Szantodpuszta - Oskori, 10-11. szazadi
belteriilel
kapolna
telepulesnyomok
Oskor (rezkor)i
936, 938, 941,937,Reszben fedett
Kapolnadomb - del
bel- es kiilterulet
864, 0134/1,0135/6,
telepulesnyomok
(szanlo, ret)
0134/2, 0135/9,
0135/10, 0135/12,
0135/11,
0135/8, 0135/7.
Reszben fedett,
885/3, 886, 887, 547,
Shell benzinkul Oskori (neolit) es
belterulet
honfoglalas kori
521, 548.
(benzinkut,
telepnyomok
parkold),
nagyreszt
Mezogazdasagi
Oskori, kora Arpad-kori
033, 034, 035.
Csemetekert
muvelesii (szanto)
telepnyomok
Rev - kemping

28
Sorszam,
azonosito
10.
53325

Lelohely neve
Erdert

11.
53326

Homokbanya

10.
49880

Allasi-diilo

30.
49967

Diofa u.

37.*
49985

Komlosi diilo

40.*
50034

MAV

trafohaz

Fedettseg
Erintett helyrajzi
szamok
Reszben
718, 719,
720, elfedett,
Romai kori telepiiles 716,717,
nyomai
721, 722, 725, 726,
beepitett
727,
terulet
728, 729, 730, 731,732,
(bolygatott), ut
733, 734, 737, 738, 739,
740, 741, 742, 743, 744;
745, 746, 747, 748, 749,
750, 751,752, 753,
754,755, 756, 757, 758;
759, 767, 809, 862; 864;
865, 866, 870.
938, 941,0132/1, Mezogazdasagi
Ujkori teleptilesre utalo
miivelesu (erdo)
0134/1, 0132/13, 0133,
leletek
terulet, reszben
0135/1, 0135/2, 0134/2.
fedett (ut)
Zamardi
082, 083/38, 083/37,
083/36, 083/21, 083/35,
083/5, 083/4, 083/7,
083/6, 083/9, 083/8
2923, 2927, 2928, Zamardi
2930,
3550, 2932, 3569, 2915,
2931, 3561, 3562,
2920/2, 2921, 2918,
2924, 2917, 2910,
2911/1,2912/2, 2913/1,
2912/1,2911/2, 2909,
3558, 3559, 3560, 3563,
2916, 2913/2, 2908,
2906/1.
Zamardi
081/10, 081/9, 081/19,
081/12, 081/13, 081/11,
081/21, 081/20, 081/24,
081/23, 081/22, 081/6,
081/1,081/14, 081/5,
081/16, 081/17
081/10, 081/9, 081/19,
Zamardi
081/12, 081/13, 081/11,
081/21, 081/20, 081/23,
081/22, 081/6, 081/1,
081/14, 081/5, 081/15,
081/16, 081/17
0111,0102/1,0110/2
Zamardi
Regeszeti jelensegek

Tatarcsapas
41.
50044
0111,0102/1,0110/2,
Zamardi
43.
Kaplan volgy
0109, 0108
50055
* A lelohely gyakorlatilag atnyulik Zamardi kozigazgatasi teruletere, es egybef
kornyeke", illetve „Koml6si diilo" megnevezesii lelohellyel.

ELOZETES HATASVIZSGALATI LAP
(a jogalkotasr6l sz6l6 2010. evi CXXX. t6rv6ny 17. §-a alapjan)
A rendelet-tervezetet
Rendelet-tervezet

Tarsadalmi hatas

targyalo
wiselotestuleti
Ke
iiles idopontja: 2016. Junius 22.

megnevezese
Szdntod Kozseg Onkormdnyzata Kepviseld-testiiletenek
10/2012. (XII. 7.) dnkormdnyzati rendelete
Szdntod Kozseg Itelyi epitesi szabdlyzatdrdl

Regota
rendezetlen
telepiilesreszek
teruletenek
rendezese valik lehetove, melyek kozerdeket szolgalna

Gazdasagi, koltsegvetesi Nem
hatas
ismert.
Komyezeti kovelkezmenyekNines.
Egeszsegi kovelkezmenyekNines.
Adminisztracios terhek
Nem ismert.
Kdzutak
kialakitasanak
lehetosege,
A rendelet megalkotasanak
ingatlanhalarok
rendezesenek
igenye.
szuksegessege
A jogalkotas elmaradasanak
Lakossagi
varhato kovetkezmenyei

elegedetlenseg.

A rendelet alkalmazasahoz szukseges
Szemelyi felteteiek
Rendelkezesre allnak
Szervezeti felteteiek Rendelkezesre allnak
Targyi felteteiek
Rendelkezesre allnak
Penzugyi feltelek
Rendelkezesre allnak

rendzetlen

terii

Szantod Hajnal u.- Moricz Zs.u. gyalogatkelohely letesites
Meret- es mennyisegszamitas
Munka

Tetel

I.
1.

Bontasi

1.

Menny.

Egysegar

Ar

elokeszitesi munkak:

Ideiglenes forgalomtereles
Bontasi

II.

Egyseg

18500

gr.

18500

elokeszitesi munkak osszesen:

18 500

Foldmunkak:
Humusz leszedes 29,0 cm vtg.-ban

m3
13,0

1850

m2
25,0

1 000

24 050

2,0x7,5x3,0x0,29= 13,05 m3
2.

Tukor keszit^se tdmOrites nelkiil

25 000

7,5 2,0 1,5+ 0,75 x 1,5 + 1,0x 1,0= 24,625
m2
3.

Ttikor tdmoritese simito hengerlessel

25,0 m2

4.

Padka rendezes humusz ten'tessel

m2
60,0

400

10 000

1 200

72 000

7,5x4,0x2,0 = 60,0 m2
5.

Padka tomoritese

rn2 60,0

6.

Felesleges fold elszallitasa lerakohelyre

13.0

100

m3 3 000 39 000

Foldmunkak osszesen:

III.

6 000

176 050

Jardaepites:
FZKA alapreteg epitese 20,0 cm vtg.-ban
m3

5,0

9 300

46 500

25,0x0,2-5,0 m3
2,

Terko jarda epitese 6,0 cm vtg.-ban 3,0 cm
m2
fekteto ziizalekon
Segitoko burkolat keszitese

m2

25,0
5,4

5 500
12 000

137 500
64 800

(3,0 0,6 + 1,5 0,6) 2,0 = 5,4 m2
4.

Kerti szegely epites beton megtamasztassai,
m
homokos kavics agyazaton

32,0

113 600
3 550
362 400

Jardaepites osszesen:

Forgalomtechnika:

2015. 06. 19

1.
2

KRESZ tabla kihelyezese oszloppal db

4,0

Burkolatjel festes feher szinben (tartos
ml
burkolatjel, gyOngyszorassal)
Forgalomtechnika osszesen:

.0.5

„3„Q

229200

33^^

34650

263850

Epitmeny nett6 ara:
27% Afa:
Epitmeny brutto ^ra:

^rtes
Szantod 2016. 06. 19.

2016. 06. 19

Szantod Hattyu u.- Moricz Zs.u. gyalogatkelohely letesites
Meret- es mennyisegszamitas
Munka

Tetel

I.
1.

Egyseg

Menny.

Egysegar

Ar

Bontasi es elokeszitesi munkak:
Ideiglenes forgalomteretes

1

gr-

18500

18500

Bontasi es elokeszitesi munkak osszesen:

II.
1.

18 500

Foldmunkak:
Humusz leszedes 29,0 cm vtg.-ban

m3 850
14,0

25 900

(7,7+7,9) 3,0 0,29= 13,57 m3
2.

Tukdr keszitese tomorites nelkiil

26,0m2

I 000

400

26 000

(7,7 1,5+ 7,9 t ,5)+ 0,75 x i ,5 + 1,0x 1,0=
25,525 m2
3.

Tukdr tbmOritese simit6 hengerlessel

26,0m2

4.

Padka rendezes humusz teritessel

m2
62,0

10 400

1 200

74 400

(7,7+7,9) 2,0 2,0 = 62,4 m2
5.

Padka tdmoritese

m2

6.

Felesleges elszallitasa lerakohelyre

62,0
m3
14,0

100

3 000 42 000

Foldmunkak osszesen:

HI.
1.

6 200

184 900

Jardaepites:
FZKA alapreteg epitese 20,0 cm vtg.-ban
mj

5,2

9 300

48 360

26,0 0,2= 5,2 m3
2.

Terko jarda epitese 6,0 cm vtg.-ban 3,0 cm
m2
fekteto zuzalekon

3.

Segitoko burkolat keszitese

m2

26,0
5,4

5 500

143 000
64 800

12 000

(3,0 0,6 + 1,5 0,6) 2,0 - 5,4 m2
4.

Kerti szegely epites beton megtamasztassai,
m
homokos kavics agyazaton
Jardaepites osszesen:

34,0

120 700
3 550
376 860

-2016, 06. 19

Forgalomtechnika:
KRESZ t^bla kihelyezese oszloppal

db

Burkolatjel festes feher szinben (tart6s
m2
burkolatjel gyOngyszorassal)

4,0

57300

10,5

229200
34650

3300

Forgalomtechnika osszesen:

263850

Epitmeny nett6 ^ra:

844 110

27% Afa:

227 910

Epitmeny brutto ara:

1 072 020

Szantod 2016. 06. 19

-2016. 06, 19

Szantod Hajnal u.- Moricz Zs.u. gyalogatkelohely letesites
Meret- es mennyisegszamitas
Munka

Tetel

1.
I.

Egyseg

Menny.

Egysegar

Bontasi es elolveszitesi munkak:
Ideiglenes forgalomtereles

1

15000

Bontasi es elokeszitesi munkak osszesen:

11.

Ar

15000
15 000

Foldmunkak:
m313,0

Humusz leszedes 29,0 cm vtg.-ban

2 100

27 300

ni2
25,0

800

20 000

2,0 7,5 3,0 0,29= i3,t)5 m3
2.

Tukor keszitese tOmSrites n^lkul
7,5 2,0 1,5+ 0,75 1,5 + 1,0x1,0= 24,625
m2

3.

Tiikor tomoritese simitb hengerlessel

ni2
25,0

350

8 750

4.

Padka rendezes humusz terit^ssel

m2
60,0

1 000

60 000

60,0

150

9 000

7,5x4,0x2,0 = 60,0 m2
5.

Padka tdmoritese

m2

6.

Felesleges fbid elszallitasa lerakohelyre

13,0 m32 700

Foldmunkak osszesen:

III.

35 100
160 150

Jardaepites:
FZKA alapreteg epitese 20,0 cm vtg.-ban
m3

5,0

10 300

51500

25,0x0,2= 5,0 m3
2.

Terko jarda epitese 6,0 cm vtg.-ban 3,0 cm
m2
fekteto zuzalekon

3.

Segitdko burkolat keszitese

m2

25.0
5.4

5 650
10 000

141 250
54 000

(3,0 0,6 + 1,5 0,6) 2,0 = 5,4 m2
4.

Kerti szegely epites beton megtamasztassai,
m
homokos kavics agyazaton
Jardaepites osszesen:

32,0

112 000
3 500
358 750

Forgalomtechnika:
-2016. 06.18

1.

KRESZ tabia kihelyezese oszloppal

2.

Burkolatjel festes feher szinben (tartos
m2
burkolatjel, gyongvszorassal)

db

4.0
10,5

55000
3500

220000
36750

Forgalomtechnika osszesen:

256750

Epitmeny netto ^ra:

790 650

27% Afa:

213 476

Epitmeny brutt6 ^ra:

1 004 126

Balatonfoldvar 2016. 06.18.

-2016. 06.18

Szantod Hattyu u.- Moricz Zs.u. gyalogatkelohely letesites
Meret- es mennyisegszamitas
Tetel

Munka

Egyseg

I.

Bontasi es elokeszitesi munkak:

1.

Ideiglenes forgalomtereles

Menny.

Egysegar

1

gr-

15000

Bontasi es elokeszitesi munkak osszesen:

II.

Foldmunkak:

1.

Humusz leszedes 29,0 cm vtg.-ban

Ar

15000
15 000

m3
14,0

2 100

29 400

m2
26,0

800

20 800

26,0m2

350

9 100

1 000

62 000

150

9 300

(7,7+7,9) 3,0 0,29= 13,57 m3
2.

Tukdr keszitese tOmdritds nelkiil
(7,7 1,5+ 7,9 1,5)+ 0,75 x 1,5 + 1,0x 1,0=
25,525 m2

3.

TLikdr tomdritese simitd hengerlessel
Padka rendezes humusz teritessel

m2
62,0

(7,7+7,9) 2,0 2,0 = 62,4 m2
5.

Padka tdmdritese

ni2 62,0

6.

Felesleges fold elszallitasa lerakohelyre

14,0

m3
2 700

FdldmunkAk osszesen:

III.
1.

37 800
168 400

Jardaepites:
FZKA alapreteg epitese 20,0 cm vtg.-ban
mj

5,2

10 300

53 560

26,0x0,2=5,2 m3
2.

Terko jarda epitese 6,0 cm vtg.-ban 3,0 cm
m2
fekteto ziizalekon
Segitoko burkolat keszitese

m2

26,0
5,4

5 650
10 000

146 900
54 000

(3,0 0,6 + 1,5 0,6) 2,0 = 5,4 m2
4.

Kerti szegely epites beton megtamasztassai,
m
homokos kavics agyazaton
Jardaepites fisszesen:

34,0

119 000
3 500
373 460

2016.06,18

Forgalomtechnika:
KRESZ tabla kihelyezese oszloppal

db

Burkolatjel festes feher szinben {tart6s
m2
burkolatjel gybngyszordssal) .

4.0

55000

10,5
i500

220000
36750

Forgalomtechnika osszesen:

256750

Epitmeny nett6 ^ra:

813610

27% Afa:

219 675

Epitmeny brutt6 ^ra:

1 033 285

Balatonfoldvar 2016. 06. 18

2016.08.18

Szantod Hajnal u.- Moricz Zs.u. gyalogatkelohely letesites
Meret- es mennyisegszamitas
.Munka

Tetel

I.
1.

Egyseg

Menny.

Egysegar

Bontasi ^s elokeszitesi munkak:
Ideiglenes forgalomtereles

10000

gr-

Bontasi es elokeszitesi munkak osszesen:

II.
1.

Ar

10 000

Foldmunkak:
Humusz leszedes 29,0 cm vtg.-ban

m3

13,0

Tiikdr keszitese tSmdrites neikul m2

25,0

2

26 000

2,0 7,5 3,0 0,29= 13,05 m3
2.

21 000

7,5 2,0 1,5+0,75 x 1,5 + 1,0x1,0=24,625
m2
3.

Tiikor tomoritese simito hengerlessel
m2
Padka rendezes humusz teritessel

25,0

365

9 125

m2

60,0

940

56 400

m2

60,0

150

9 000

13,0

2 450

31 850

7,5 4,0 2,0 = 60,0 m2
5.
6.

Padka tomoritese

Felesleges told elszallitasa lerakohelyre
m3
Foldmunkak osszesen:

III.
1.

153 375

Jardaepites:
FZKA alapreteg epitese 20,0 cm vtg.-ban
m3

5,0

9 850

49 250

25,0x0,2= 5,0 m3
2.

Terkfi jarda epitese 6,0 cm vtg.-ban 3,0 cm
m2
fekteto zuzalekon

3.

Segltfiko burkolat keszitese

m2

25,0
5,4

5 400
9 800

135 000
52 920

(3,0 0,6 + 1,5 0,6) 2,0 = 5,4 m2
4.

Kerti szegely epites beton megtamasztassai,
m
homokos kavics agyazaton
Jardaepites osszesen:

Forgalomtechnika:
2016.06.20

32,0

110 400
3 450

KRESZ tabla kihelyezese oszloppal

db

4.0

Burkolatjel festes feher szinben (tartos
m2
burkolatjel, gyOngyszorassal)

10,5

200000

50000

31500

3000

Forgalomtechnika osszesen:

Epitmeny nett6 5ra:

742 445

27% Afa:

200 460

Epitmeny brutt6 ara:

942 905

Lukaca Laszlo
-'^^^V.v

S623 Balalonfoldvai.
Heg)'alja u.

@£*;-^.rtao52.: 14625132-2-1^
C^^lsz.: 14-09-3058''

Balatonfbldv^r.2016.06.20

2016.06.20

Szantod Hattyu u.- Moricz Zs.u. gyalogatkelohely letesites
Meret- es mennyisegszamitas
Tetel

I.
1.

Munka

Egyseg

Menny.

Egysegar

Bontasi ks elokeszitesi munkak:
Ideiglenes forgalomtereles

1

10000

Bontasi es elokeszitesi munkak osszesen:

II.
1.

10000
10 000

Foldmunkak:
m3
14,0

Humusz leszedes 29,0 cm vtg.-ban
(7,7+7,9) 3,0 0,29= 13,57 m3

2.

Ar

'

/

Ttikdr keszitese tSmdrites nelkiil

2 000

28 000

'
26,0m2

840

21 840

(7,7 1,5+ 7,9 1,5)+ 0,75 x 1,5 + 1,0x1,0=
25,525 m2
3.

TukOr tdmoritese simito hengerlessel

m2
26,0

365

9 490

4.

Padka rendezes humusz teritessel

m2
62,0

940

58 280

(7,7+7,9) x 2,0 2,0 = 62,4 m2
in2

5.

Padka tdmdritese

6.

Felesleges fold elszallitasa lerak6helyre

62,0

150

14,0

m3 2 450

Foldmunkak osszesen:

III.
1.

9 300
34 300
161 210

Jardaepites:
FZKA alapreteg epitese 20,0 cm vtg.-ban
m3

5,2

9 850

51 220

26,0x0,2=5,2 m3
2.

Terko jarda epitese 6,0 cm vtg.-ban 3,0 cm
m2
fekteto zuzalekon
Segitoko burkolat keszitese

m2

26,0
5,4

5 400
9 800

140 400
52 920

(3,0 0,6 + 1,5 x 0,6) x 2,0 = 5,4 m2
4.

Kerti szegely epites beton megtamasztassai,
m
homokos kavics agyazaton
Jardaepites osszesen:

34,0

117 300
3 450
361 840

2016.06.20
E R K E Z E T T 2010 JON 2 3.

Arajanlat

Szantod

*

3
H'diZtoi'i(fii ti V's, i"i ftQs6
O i i k o r m s i i y z a U Hivatal
u.

U

E R K E Z E T T 2016 NAJ 18.

FW:

Tisztelt Ci'm I

654 OOP Ft +AFA

Odvozletteh

u.

^PiT6. KERESKEDELMI
6s SZOLGALTATO KFT.
H-2e30;3 5.
TeL; *36/"30-38e-9195
E-ma!1: infCigrenyspCflhu
Web;

wmv.fenvsportnij

Cg.sz.i 11-00-COS847
Addszam: 1237&02S-2-n
Bank szia.szam: '2028S00.O1236734 00100005

SZANTOD MORICZ ZSIGMOND UTCA GYALOGOS
A T K E L O I N E K ELEKTROMOS MUNKAI
AJANLAT
Tisztelt Vizvari Attila Polgarmester Ur!
2016.04.13-i ajanlatkeresukre hivatkozva, a Szantod Moricz Zsigmond uti gyalogos
atkelohelyek elektromos munkaira megkuldjiik ajaniatunkat.
Ajanlatunk tartalma:
1. helyszin: Szantod. Moricz Zsigmond es Hattyu utca gyalogos atkelohely
•
•

Meglevo kandelaberrol lampatest ieszerelese
^
1 db uj TECEO 2, 88 LED, 94 W vilagitotest felszerelese, meglevo kandelaberre

•

A munka es iampatest ara: 369.200.-Ft+Afa

2. helyszin: Szantod. Moricz Zsigmond es Hajnal utca gyalogos atkelohely
•
•

Meglevo kandelaberrol lampatest Ieszerelese
1 db lij TECEO 2, 88 LED, 94 W vilagitotest felszerelese, meglevo kandelaberre

•

A munka es lampatestek ara: 369.200.-Ft+Afa

Tovabbi kerdes, eszrevetel eseten allunk rendelkezesere!
Tata, 2016.04.27,
Szecsenyi Szabolcs

V I t - A G IT A S

-FEL^S 6 F 0 K C

wvyw.fenysfi

Incze

Domokos

2016.06.21.14

8650

B A L A T O N B O G U A R . KLAPKrt U. 33
TEL: 85/550-180 FftX: 85/550-181
WWW.BrtLATOrSUT.HU
E-MrtIL: !INFO@BrtLflTOiNUT.HU

ARAJANLAT

Afa

# Szantod

^

2016 JON 2 1.

Or!
(Szantodj M o r i c z Z s . u - Hattyu u . v a l a m i n t M o r i c z
Zs. u . - Hajnal u . keresztezodeseben gyalogatkelohelyek
epitesere
e l l e n o r i feladatok
e l l a t a s a ) az a l a b b i a r a j a n l a t o t t e s s z u k :
Muszaki

ellenori

Tisztelettel:
Hehn G y u l a

(g

feladatok

ellatasa:

52.000,-

Ft

+ AFA

1

Szantod Kozseg Onkormanyzata
8622 Szantodjskola u.9.
Tel.: 84/347-685 Fax: 84/347-685
e-mail: s2antod(g),entetnet.hu
ELOTERJESZTES

Szantod Kozseg Onkormanyzat_Kepvisel6-testuletenek
2016.junius 22-i iilesere
Targy: A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasrol szolo rendelet
szerzodes modositasa.

es a hulla

Tisztelt Kepviselo-testulet!

A hulladekrol szolo 2012. evi C L X X X V . torveny (a tovabbiakban: Htv.), 2016.
rendelkezik a dijbeszedes, es a hatralekkezeles uj szabalyairol, miszerint
a Nemzeti Hulladekgazdalkodasi Koordinalo es Vagyonkezelo Zrt. vegezi.

A Htv. 92/B.§ -a alapjan az onkormanyzatok 2016.jtinius 30-ig modositjak a
szerzodeseiket oly modon, hogy azokbol torlesre kerul a kozszolgaltatasi
kintlevoseg-kezeies, valamint rogzitesre keriil, hogy a kozszolgaltato resz
szerv a kozszolgaltatasi szerzodesben rogzitett feladataiert szolgaltatasi
A
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasrol szolo rendeletben
szerzodesben is a valtozasok megfogalmazasra kerultek.

es

Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy hogy az eloterjesztest
javaslatot es a rendelet-tervezetet fogadja el.

Hatarozati javaslat
Szantod Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek
/2016.(VL.) Kthatarozata
Szantod
Kozseg
Onkormanyzatanak
Kepviseldtestiilete
a
SIOKOM
Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit Kft-vel 2016. evre kotott telepiilesi
hulladek gyiijtesere, szallitasara,
kezelesere es artalmatlanitasara
vonatkozo
kozszolgaltatasi szerzodes modositasat jovahagyja.
Felelos: Vizvari Attila polgarmester
Hatarido: 2016.junius 30.

Szantod, 2016.junius 16.
Vizvari Attila
polgarmester
Torvenyessegi ellenorzesi^^
Ellenjegyezte: >rr7rrT7r/?T7rt\
Dr. Kiss Pal cii

a

koz

targyalj

SZANTOD KOZSEG ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK
/2016.(VI

) ONKORMANYZATI RENDELETE

A HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATASROL SZOLO
4/2014.(IV.15.) O N K O R M A N Y Z A T I R E N D E L E T M O D O S I T A S A R O L

Szantod Kozseg Kepviselo-testulete a hulladeicrol szolo 2012. evi C L X X X V . to
bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, Magyarorszag helyi onkormanyzatairo
C L X X X I X . torveny 13.§ (1) bekezdes 19. pontjaban meghatarozott feladatkore
kovetkezoket rendeli:

l-§
A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasrol
szolo 4/2014.(IV.15.)
onkormany
tovabbiakban: a R.) 11.§ helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:
„11.§
(1) A kozszolgaltatas igenybeveteieert az ingatlanhasznalo dijat kotele
fizetni. A kozszolgaltatasi dijat a kozszolgaltato ugyfelszolgalatan es honlapj
dij vdltozQsdrol az ingatlanhasznalokat irasban kdtolcs crtcsitcni.
(2) A hulladekgazdalkodasi kozszolgdltatdsi dij beszedeserol es a kintlevdsegek kezelese
Ht. 32/A. § (2) bekezdese szerinti Koordinalo szerv gondoskodik.
(3) A kozszolgaltatasi dij osszegenek megallapitasanal a kozszolgaltato mind
120
liter
terfogatu
gyiijtoedeny
rendszeres
hasznalatat
velelmezni
ingatlanhasznalo eltero terfogatu gyiijtoedeny elszallitasara vonatkozo
be.
(4) A z ingatlanhasznaloktol a kozszolgaltatasi dijat negyedevente utolag, g
ingatlanhasznalotol az egyedi szerzodesben meghatarozott idopontban, sz
jogosuh a kdzszolgaltato a Koordindld szerv beszedni. A z ingatlanhasznal
szereplo hataridon beliil koteles a dijat kiegyenliteni. Kesedelmes fizete
a Ptk-ban meghatarozott kesedeimi kamatot szamithatja fel.
(5) A Koordindld szerv a kiszdmldzott es az ingatlanhaszndld dital hatdriddn beliil ki nem
fizetett kozszolgdltatdsi dij hehajtdsa erdekeben intezkedik, kezeli a kozszolgdlta
kereteben keletkezo, 2016.dprilis Ol-je utdn keletkezo kintlevosegeket. A 2016.dpr
jet megeldzden keletkezett kintlevdsegek behajtdsdrdl a kozszolgdltatd gondoskodik.
(6) Nem kell az ingatlanhasznalonak a kozszolgaltatasi dijat megfizetni:
a) mindaddig, amig ingatlanan semmilyen emberi tartozkodas celjara alkalm
nines elhelyezve;
b) ha a kozszolgaltato nem tesz eleget kozszolgaltatasi kotelezettsegenek."
2.§
(1) E z a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba.
(2) Hatalyat veszti a R. 6.§ (2) bekezdesenek b)pontja.
Szantod, 2016.junius 21.
Vizvari Attila
Dr. Kiss Pal
polgarmester
cimzetes fojegyzo
Kihirdetve a Kozos Onkormanyzati Hivatal hirdetotablajan 15 napra
2016
napjan.
Dr. Kiss Pal
cimzetes fojegyzo

elhelyeze

2

ELOZETES HATASVIZSGALATI LAP
(a jogalkotasrol szolo 2010, evi C X X X . torveny 17. §-a alapjan)

A rendelet-tervezetet targyalo
Ke
3viselotesttileti
ules idopontja: 2016. jiinius 21.
Rendelet-tervezet megnevezese
a hulladekgazddlkoddsi kozszolgaltatas mddositdsdrdl
Tarsadalmi hatas

2016.aprilis l-tol
a Nemzeti Hulladekgazdalkoda
Koordinalo es Vagyonkezelo Zrt.veszi at a dijbeszed
hatralekkezelesi feladatokat, melyeket szabalyozni,
modositani szukseges.
Gazdasagi, koltsegvetesiNem
hatas
ismert.
Komyezeti kovelkezmenyekNines.
Egeszsegi kovetkezmenyekNines.
Adminisztracios terhek Nem ismert.
A rendelet megalkotasanak
A huUadekgazdalkodasra vonatkozo jogszabalynak valo
szuksegessege
megfeleles.

A jogalkotas elmaradasanak
Mulasztasos torvenysertes eseten torvenyessegi eszre
varhato kovetkezmenyei erkezhet, valamint ellenmondas
a helyi es a magas
szintii jogszabalyok kozot t.
A rendelet alkalmazasahoz sziikseges
Szemelyi felteteiek Rendelkezesre
Szervezeti felteteiek Rendelkezesre
Targyi felteteiek
Rendelkezesre
Penziigyi feltelek
Rendelkezesre

allnak
allnak
allnak
allnak

2

1

Telepulesi hulladek gyujtesere, szallitasara,
kezelesere es artalmatlanitasara vonatkozo
KOZSZOLGALTATASI SZERZODES
2Q16.06.30-i modositasokkal
EGYSEGES SZERKEZETBE FOGLALT SZOVEGE
Mely letrejott egyfelol
Szantod Kozseg Onkormanyzata
14

tovabbiakban Onkormanyzat.

masfelol

a S I O K O M Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit
Korlatolt Felelossegii Tarsasag

amely a
Del-Balatoni Hulladekgazdalkodasi
Szolgaltatoi
kepviseli. (8600 Siofok, Hock Janos koz 2. II. em.)

Konzorciumot

mint kozszolgaltato /tovabbiakban: Kozszolgaltato/ kozott az alabbiak szerint:
AJA

KOZSZOLGALTATASI

SZERZODES

MODOSITASANAK

OKA

A hulladekrol szolo 2012. evi C L X X X V . torveny (Ht.) 2016.04.01-jet6l hata
(2)
bekezdeseben foglaltak
szerint

Szantod, 2016.junius 22.

Vizvari Attila
polgarmester

Jambor Timea
iigyvezeto

Ellenjegyzem:

Szantod, 2016.ji]nius 22.
Dr.Kiss Pal
cimzetes fojegyzo

2

Eire tekintettel a felek a koztiik 2015.december 17-en letrejott kozs
kozos megegyezessel modositani kivanjak. A kozszolgaltatasi szerzodesnek
napjaval hatalyba lepett modositasa folytan, a Ht. 92/B.§ (2) bekezdese
valt modositasa kapcsan a jelen okirat celja, hogy ezen modositasokkal e
tartalmazza a felek hatalyos megallapodasat.
A z eredeti kozszolgaltatasi szerzodes hatalyos
szovegben vastag, dolt betutipus jelzi.

B./A KOZSZOLGALTATASI
EGYSEGES SZERKEZETU

szovegehez kepest

tort

SZERZODES
MODOSITASA

I. E L O Z M E N Y E K

1./ A Del-Balaton es Sio-volgye Nagyterseg teruleten
2002-ben
indult azon ISPA/KA
projekt,
amelynek
kereteben
a r
onkormanyzatok regionalis integralt hulladekkezelesi rendszer megvalosit
es a rendszer kialakitasara, az ehhez szukseges felteteiek megteremt
kereteben megvalosulo letesitmenyek es beszerzendo gepek, berendezesek
eszkozok kozszolgaltatas kereteben (is) torteno hasznositasara konzorci
Del-Balaton es Sio-volgye ISPA/KA projektben reszt vevo onkormanyzatok
vallaltak
a megvalosulo projektben
kialakitott egyseges
elvek
s
kozszolgaltatasi-iizemeltetesi
szerzodesek
megkotesere.
A
regio
hulladekkezelesi rendszer megvalosult, annak iizemeltetese jelenleg
egyseges elvek szerint tortenik.

2 A fenti ISPA/KA program kereteben megvalosuh ISPA/KA eszkozok iizem
Siofok Varos Onkormanyzata, mint a Konzorcium gesztora a „Del-Balaton
komplex telepulesi szilard hulladekkezelesi rendszer kialakttasa megn
finanszirozasii projekt kereten belul a Del-balatoni teriiletreszen megv
eszkozok, berendezesek iizemeltetese" targyti kozbeszerzesi eljarasban
jelentetett meg a Kozbeszerzesi Ertesitoben 26328/2006. szam alatt.
kezdemenyezett kozbeszerzesi eljaras nyertese a 2007. ev februar 28Szantod, 2016.junius 22.

Vizvari Attila
polgarmester

Jambor Timea
Ugyvezeto

Ellenjegyzem:

Szantod, 2016.junius 22.
DnKiss Pal
cimzetes fojegyzo

3

alapjan az N H S Z Zoldfok Zrt. (volt: A V E Zoldfok Zrt.) lett, - erre te
2007.03.08-an alairt Uzemeltetesi Szerzodes megkotesere. A z Uzemeltetesi
a megvalosult I S P A / K A eszkozok, igy az ISPA/KA projekt kereteben let
Ordacsehi telepiilesek

kozigazgatasi teruleten megvalosult Regionalis hulladekkezelo-

lerako telepek, /ezen belul: huUadeklerako es a hulladeklerako miikodteteseh
munkagepek, gepjarmuvek (kompaktor, dozer, homlokrakodo, billenoplat

komposztalo telep, huUadekvalogato-mii/ 2018.10.31. napjaig az N H S Z Zoldfok Zrt. (vol
A V E Zoldfok Zrt.) kizarolagos iizemelteteseben allnak.

A z Uzemeltetesi Szerzodes X./3. pontjaban az onkormanyzatok kotelezettseg
minden rendelkezesiikre alio eszkozzei biztositjak, hogy a Del-Balatoni
telepiilesero! a telepulesi szilard hulladek az egyseges kornyezethasz
meghatarozott - somi es ordacsehi - regionalis hulladekkezelo-lerako telep
n. A J E L E N SZERZODES L E T R E J O T T E N E K KORIJLMENYEI

1./ 2013.01.01-jen hatalyba
tovabbiakban: Ht.).

lepett

a hulladekrol szolo 2012.

evi C L X X

A Ht. vonatkozo eloirasai szerint a telepulesi onkormanyzat a hul
kozszolgaltatas ellatasat a kozszolgaltatoval kotott hulladekgazdalkod
szerzodes tatjan biztositja. A telepiilesi onkormanyzat a hulladekgazdal
ellatasara a kozszolgaltatoval irasbeli szerzodest kot.

A Ht.90.§ (8) bekezdese szerint hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast 20
csak az a nonprofit gazdasagi tarsasag vegezhet, amely hulladekgazdalkod
engedellyel es minosito okirattal, vagy - a 34. § (3) bekezdesben es
foglaltakra tekintettel - 2015. jtanius 30-at kovetoen kiadott mi
rendelkezik, valamint a telepiilesi onkormanyzattal az e torveny hatalyb
minositesi okirat birtokaban hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzo
A z eddigi kozszolgaltato kozszolgaltatasi szerzodese
napjaval megsziinik.

2

A

felek

megallapitjak,

hogy

a

jelen

az erintett telep

szerzodes

kozszolgaltatonak a S I O K O M Nonprofit Kft. minosul.
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A
SIOKOM
Nonprofit
Kft.
a
Del-Balatoni
Regionalis
Hulladekgazdalkod
Onkormanyzati Tarsulas erintett onkormanyzataival -a telepulesi szilard
szallitasara, kezelesere es artalmatlanitasara vonatkozoan- a szukseges
kozszolgaltatasi engedely es O K T F minosito okirata birtokaban kot hulladekgazdalkodasi
kozszolgaltatasi szerzodest.
3. / A Ht. 33.§-anak (2) bekezdese alapjan

A hatalyos Kbt. 9. §. (1) bekezdes i./ pontja alapjan,

jelen esetben nem kell kdzbeszerzesi eljarast
lefolytatni.

4. / A Ht. 42.§ (1) bekezdesenek e) es f.) pontja alapjan a kozszolgaltato gon
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kdrebe tartozo hulladek kezeleserol, valamint a
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal erintett hulladekgazdalkodasi let
uzemelteti. A Ht. 42.§ (2) bekezdese alapjan ha a kozszolgdltatd huUa
letesitmennyely illetve a kozszolgdltatds kdrebe tartozo hulladek kezelesere alkalmas
berendezessel nem rendelkezik, a kozszolgdltatds kdrebe tartozo hulladek kezeleserol a
hulladek hulladekkezelonek torteno dtaddsa titjdn gondoskodik.

A S I O K O M Nonprofit Kft. a kozszolgaltatas korebe tartozo hulladek kezelesere
alkalmas berendezessel nem rendelkezik, ugyanakkor jogosult az I S P A / K A eszkozvagyon
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reszet kepezo, a Zrt, tizemelteteseben levo somi es ordacsehi hulladekkezelo-lerako

telepek igenybevetelere, amelyek a Konzorcium masik tagja, az NHSZ Zoldfok
kizarolagos uzemelteteseben allnak 2018.10.31. napjaig. A z N H S Z Zoldfo
alapjan a szolgaltatoi Konzorciimi tagjakent, az iizemeltetesi szerz
szerzodesben rogzitett felteteiek alapjan biztositja a kozszolgaltatas ke
hulladek kezeleset es artalmatlanitasat az erintett onkormanyzatok szama

A fentiekre tekintettel az erintett telepiileseken a telepulesi hullade
kezelesere
es
artalmatlanitasara
vonatkozo hulladekgazdalkodasi kozszolgal
2016.01.01. napjatol -a S I O K O M Nonprofit Kft es az NHSZ Zoldfok Zrt reszve
letrejott- Del-Balatoni Hulladekgazdalkodasi Szolgaltatoi Konzorcium utjan a S I O K O M
Nonprofit Kft., mint kozszolgaltato latja el.

Annak erdekeben, hogy a fenti ISPA/KA programban reszes onkormanyzatok
Balatoni Regionalis Hulladekgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas
tagjai a huUadekgazdalkodassal kapcsolatos kozszolgaltatasi feladat
onkormanyzati feladat-ellatasi kotelezettsegtik kereteben gondoskodni tu
ISPA/KA eszkozvagyon kozszolgaltatasban torteno hasznositasa litjan - t
erintett, kozszolgaltatassal ellatott telepulesek ISPA/KA programmal k
kotelezettsegeinek

teljesuleset

is, a jelen kozszolgaltatasi szerzodest kotik a S I O K

Nonprofit Kft-vel, mint a Del-Balatoni Hulladekgazdalkodasi Szolgaltatoi K
kozszolgaltatasi engedellyel rendelkezo, kepviseletre kijelolt kozszolgal

HI. A J E L E N S Z E R Z O D E S C E L J A , ES A K O Z S Z O L G A L T A T A S T A R G Y A

1./ A jelen kozszolgaltatasi szerzodes celja, hogy - az ISPA/KA pro
megvalosult
hulladekkezelesi rendszerben
a hatalyos jogszabalyo
kovetelmenyeknek, elofrasoknak es E U direktivaknak megfeleloen - me
telepulesi
szilard
hulladek
gyujtese,
szallitasa es
artalmatlanita
alkalmazando azon reszletes, a kozszolgaltatast igenybevevo lakossagr
tovabba a kozszolgaltatora es a szerzodest koto onkormanyzatokra vona
kotelezettsegeket, amelyek alapjan a kozszolgaltato a hulladek begyuj
artalmatlanitasat fogja vegezni.

2 A kozszolgaltatas: a jelen szerzodes alapjan a kozszolgaltato vallalja
Onkormanyzat kozigazgatasi teruleten belul a rendszeres hulladekszallit
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kozszolgaltatassal
ellatott
ingatlanokon osszegyiijtott
telepiilesi
begyujteset, szallitasat, a kozszolgaltatas kereteben osszegyiijtott tel
es artalmatlanitasat, s ekkent a kozszolgaltatas folyamatos es teljes kor

A jelen szerzodes alapjan a kozszolgaltato kizarolagosan jogosult a kozs

IV. A S Z E R Z O D E S H A T A L Y A

1. /ldobeli hataly: A jelen szerzodes alapjan a kozszolgaltato 2016.01.01. na
2016.12.31. napjaig vallalja Szantod kozigazgatasi teruleten a telepulesi s
gyiijtesere, szallitasara, kezelesere es artalmatlanitasara vonatkozo fol
/tovabbiakban; kozszolgaltatas/ ellatasat.

Erre az idotartamra az onkormanyzat a Kozszolgaltato szamara kizarolago
kozszolgaltatas ellatasara.

2. /Teriileti hataly: Szantod Onkormanyzat teljes kozigazgatasi teriiletere vonat
3. / Szemelyi hataly:

a. / A jelen szerzodes az onkormanyzat teriileten levo allandoan lakot
udijloingatlanok tulajdonosai reszere vegzett kozszolgaltatasra vonatkozi
b. / A kozszolgaltatast igenybevevo gazdalkodo szervezetek
kozszolgaltatasi szerzodes megkotesere kotelesek.

egyedi

hulladekke

A kozszolgaltato hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas ellatasara iranyulo kot
gazdalkodo szervezetek vonatkozasaban az egyedi kozszolgaltatasi szerzodes alairasat

kovetoen az abban meghatarozott

idoponttol nyilik meg.

A kozszolgaltato az egyedi kozszolgaltatasi szerzodessel vallalja, h
szervezetek haztartasi huUadekhoz hasonlo hulladekat az egyedi kozszolgal
rendelkezo tigyfelektol a kozszolgaltatas kereteben begyiijti es elsza
mermyisegen feliili tobblethuUadek elszallitasa feliratos zsak kihelye
teljesitesigazolas alapjan tortenhet.
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A kozszolgaltato kotelezettseget vallal arra, hogy a kozszolgaltatas k
szervezetektol begyujtott haztartasi huUadekhoz hasonlo hulladekot kez
celjabol kizarolag az N H S Z Zoldfok Zrt. uzemelteteseben levo somi h
szallitja be.
V. A Z O N K O R M A N Y Z A T K O T E L E Z E T T S E G E I
1. A kozszolgaltato kizarolagossagi joganak biztositasa

Az
Onkormanyzat
a
111/2. pontban
meghatarozott
kozszolgaltatas
Kozszolgaltatonak a IV/1. pontban meghatarozott idotartamra kizarolagos j
2. Kotelezo igenybevetel eloirasa

Az Onkormanyzat kotelezettseget vallal a Kozszolgaltato IV/2. pontba
szolgaltatasi teriileten a kozszolgaltatas kotelezo igenybevetelenek onk
torteno eloirasara a jelen szerzodes teljes idotartama alatt.
3. A telepulesi igenyek kielegitesere alkalmas hulladek
kezelesere szolgalo helyek es letesitmenyek meghatarozasa

gyiiitesere,

szallitasara,

A telepiilesi igenyek kielegitesere alkalmas hulladek gyujtesere, sz
szolgalo helyek es letesitmenyek a Del-Balaton es Sio-volgye Nagyterseg
megvalosult, I / l . pontban jelzett ISPA/KA projekt
kereteben letrejott letesitmenyek es azon helyszinek, amelyeken az
megvalosult.
4. Az adatszolgaltatas biztositasa

A kozszolgaltatas hatekony es folyamatos ellatasanak biztositasa erdekeb
- a kozszolgaltatas igenybe vetelere kotelezettek adatait /nev
elerhetosegi cim/ a kozszolgaltatasi szerzodes alairasat koveto 15
- adatvaltozas,- illetve lij gazdasagi tarsasagoknal, egyeb szerv
engedely kiadasa eseten haladektalanul
- adok modjara torteno behajtas targyaban kezdemenyezett eljaras
sziikseges valamennyi adatot (jelenleg kulonosen: nev, lakcim,
sziiletesi ido, anyja neve, adoszam)
Szantod, 2016.jiinius 22.

Vizvari Attila
polgarmester

Jambor Timea
iigyvezeto

Ellenjegyzem:

Szantod, 2016.jiiniu$ 22.
Dr.Kiss Pal
cimzetes fojegyzo

8

a kozszolgaltato reszere hozzaferhetove tenni, vagy a kozszolgaltato
amennyiben a fenti adatok hivatalosan rendelkezesere allnak.

Az Onkormanyzat ebben a tekintetben kotelezettseget vallal a kozszolga
hatekony es folyamatos ellatasahoz kozszolgaltato szamara szukseges inf
hozzaferhetove tetelere, illetve ezen adatok szolgaltatasara, ideertve k
lakoi vonatkozasaban torteno adategyeztetest a kozszolgaltato megkerese
utcanev-, es hazszamvaltozasokrol torteno ertesitest, uj utca-ter-koz
veteli engedely kiadasa eseten arrol torteno ertesitest es az onkorman
vonatkozo adatok szolgaltatasat.

A z Onkormanyzat kotelezettseget vallal arra, hogy a jelen megallapodas t
rendelet tervezeteket elozetes egyeztetes celjabol, valamint az elfogad
peldanyat a kihirdetest kovetoen haladektalanul megkiildi a kozszolgalta
5. Artalmatlanitasi helyek kijeldlese

A z Onkormanyzat a kozszolgaltatas korebe tartozo hulladek kezelesere, a
ISPA/KA projekt kereteben megvalosult somi hulladekkezelo-artalmatlanito telepet
jeloli ki.
6, A kozszolgaltatasi
kotelezettsege

dij

megallapitasanak

es

a) A z Onkormanyzat kotelezettseget
szabalyai

megteritesenek

vallal

onkormanyzati

(a Hulladekrol

szolo tor

szerint) a 2016.01.01. napjdtol 2016.03.31. napjdig tarto iddszakban

onkormanyzat altal rendeletben szabalyozott modon biztositott dijk
dijmentesseg miatt a kdzszolgdltatdndl felmerulo koltsegek megteritesere
hulladekkezelesi kozszolgaltatasi dij megallapitasanak reszletes s
szolo 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet 3.§-anak (5) bekezdese 2016,0
eld'irdsa alapjan)
A z ebben a tekintetben iranyado rendelkezeseket reszleteiben a VII.

b) A telepulesi hulladekkezelesi kozszolgdltatdsi dij megdllapitdsdnak reszletes szakmai
szabdlyairdl szolo 64/2008. (111.28.) Korm. rendelet 2016.04.01-jetdl hatdlyossd vd
3.§-dnak
(5) bekezdese alapjdn abban az esetben, ha az onkormdnyzat
dijkedvezmenyt,
mentesseget, vagy
ingyenesseget
dllapit
meg,a
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hulladekgazdalkodasi kdzszolgdltatdsi dij ezdital meg nem fizetett osszeget
2016.04.01. napjdtol kezdddden az onkormdnyzat az dllami hulladekgazddlkoddsi
kozfeladat elldtdsdra letrehozott szervezet szamara koteles megteritenu
A kozszolgaltatas felteteleinek biztositasa, a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek
osszehangolasa

- A z Onkormanyzat kotelezettseget vallal a kozszolgaltatas korebe tart
folyo egyeb hulladekgazdalkodasi tevekenysegek osszehangolasanak
el
telepulesen mukodtetett kiilonbozo kozszolgaltatasok osszehangolasanak e

- A z Onkormanyzat kotelezettseget vallal a kozszolgaltatas olyan feltet
amelyek az onkormanyzati hataskorbe tartoznak

8. A kozszolgaltato kizarolagos kozszolgaltatasi joganak biztositasa az onkormanyzati
tulajdonban levo hulladekgazdalkodasi letesitmenyek vonatkozasaban

A z onkormanyzatok tulajdonaban alio ISPA/KA hulladekgazdalkodasi l
vonatkozasaban az Onkormanyzat (tekintettel az 1/2. pontban jelzett Uzem
fennallasara) - az uzemelteto N H S Z Zoldfok Zrt-vel kotendo megallapodas alapjan biztositja a kozszolgaltato kizarolag
kozszolgaltatasi jogat.
9. Az onkormanyzat rendeletben torteno megallapitasi kotelezettsege

A telepulesi onkormanyzat kepviselo-testulete a Ht. 35.§ (1) bekezdeseben
onkormanyzati rendeletben allapitja meg:
a) a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas tartalmat, a kozszolgaltata
b) a kozszolgaltato tagjai, illetve az alvallalkozo altal vegzett h
tevekenyseget, tovabba a tagoknak, illetve az alvallalkozonak a
egeszehez viszonyitott aranyat, ha a kozszolgaltatast a kozszolg
illetve alvallalkozo vegzi;
c) a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas ellatasanak rendjet es modj
es az ingatlanhasznalo ezzel osszefiiggo jogait es kotelezettsege
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes egyes tartaimi elem
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d) a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas igenybevetelenek miniszteri
szabalyozott modjat es felteteleit;
e) az ingatlanhasznalot terhelo, miniszteri rendeletben nem szabal
kotelezettseget, megfizetesenek rendjet, tovabba az ingatlanhasznal
szuneteltetes eseteit;
f) az iiduloingatlanokra vonatkozo sajatos szabalyokat;
g) a
hulladekgazdalkodasi
kozszolgaltatassal
osszefuggo
szemeiyes
termeszetes szemelyazonosito adatok, valamint a lakcim) kezelese
rendelkezeseket.

VI. A K O Z S Z O L G A L T A T O K O T E L E Z E T T S E G E I
1. A kozszolgaltatas folyamatos es teljes kdru ellatasa. A kijelolt artalmatlanito hely
igenybevetele
A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kereteben a kdzszolgaltato (az onkormanyzat
helyi rendelete fiiggvenyeben)

a)

az ingatlanhasznalok altal a kozszolgaltato szalKtoeszkozehez
gyiijtoedenyben gyujtott telepulesi hulladekot az ingatlanhasznalok
elszallitja - ideertve a haztartasban kepzodo zoldhulladek, vegyes
valamint az elkiilonitetten gyujtott hulladek osszegyiijteset es els

b)

a lomtalam'tas korebe tartozo
illetve atveszi es elszallitja,

c)

az

altala

lomhulladekot az ingatlanhasznalok

iizemeltetett hulladekgyujto ponton, hulladekgyiijto udvaron

gyujto

vagy atveteli helyen atvett hulladekot osszegyujti es elszallitja,
d) gondoskodik az a)-b) pontban meghatarozott hulladekgazdalkodasi ko
kdrebe tartozo hulladek kezeleserol.

A felek rogzitik, hogy a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal erint
meghatarozott I S P A / K A projekt alapjan megvalosult hulladekgazdalkodasi
az NHSZ Zoldfok Zrt. iizemelteti. A z NHSZ Zoldfok Zrt. a fentiek alapj
Konzorcium tagjakent, az uzemeltetesi szerzodesben es a jelen szerz
felteteiek alapjan biztositja a kozszolgaltatas kereteben atvett tele
kezeleset es artalmatlanitasat az erintett onkormanyzatok szamara.
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A kozszolgaltato koteles a jelen szerzodes
meghatarozott
gyakorisaggal es modon osszegyiijtott es elszallitott telepulesi szila
artalmatlanitasat az I S P A / K A projekt kereteben megvalosult, az N H S Z
uzemelteteseben levo somi hulladekkezelo-artalmatlanito telepen vegezni.
2. A gviiitoedenyzet iiritese
A gyiijtoedenyzetben kihelyezett hulladekot a Kozszolgaltato
meghatarozott napokon, 24 oraig koteles elszallitani.

A Kozszolgaltato nem felrohato /pL; jarhatatlan kozutak,
esetieges mulasztasa eseten a szallitasi napot koveto
kotelezettsegenek jogkovetkezmeny nelkut tehet eleget.

koziiti bal
nap 24 ora

Amennyiben a fent leirt mulasztast okozo akadalyozo koriilmenyek mar ne
ennek ellenere a Kozszolgaltato mulasztasat a fentiek szerint nem
Onkormanyzat jogosult a Kozszolgaltato koltsegere az elszallitasrol gond
az altala kifizetett -indokolt- szallitasi koltseget a Kozszolgaltato
melyet a Kozszolgahato 5 munkanapon belul egy osszegben koteles az On
atutalni. A Kozszolgahato kesedelmes teljesitese eseten a kamat mert
jegybanki alapkamat ketszerese.

Mentesul a Kozszolgaltato a kozszolgaltatas ellatasara vonatkozo kotelez
eseten, tovabba ha az Onkormanyzat nem biztosit az ingatlanok megkoze
utviszonyokat /ho- es sikossagmentesseg, i l l . egyeb okbol jarhatatlan
Kozszolgaltato gepjarmuveinek
balesetmentes kdzlekedeset
biztositja.
Kozszolgaltato az akadaly elharulasat
koveto legkozelebbi szallita
szolgaltatni, mely alkalommal koteles az elozo elmaradt szallitasi nap
mennyisegu telepulesi szilard hulladek elszallitasara is.
3. Tobblet haztartasi hulladek elszallitasa

Az
egyes ingatlancimeken
a kozszolgaltato
altal nyilvantartott
kihelyezheto hulladekmennyisegen feliili tobblethuUadek elszallitasa es
erre a celra rendszeresitett, a kozszolgaltato jelolesevel ellatott es
mijanyag zsakban vagy kiilon megrendeles alapjan tortenhet.
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4. Szennyezodes men tesites, a gyuitoedenyzet tisztitasa:

- A kozszolgaltato koteles az un'tes soran a kozteruletre kerult hulla
szennyezodes megszunteteserol gondoskodni. Amennyiben a gyujto edenyz
szallitas eloirt hataridejenek elmulasztasa miatt hulladek keletkezik,
koteles osszegyujteni es elszallitani.

- A kozszolgaltato evente ket alkalommal - a kozszolgaltatas kereteb
gyujtoedenyek kitisztitasat es fertotleniteset, amelyek a kozszolgahato
5. Gyuitoedenyzet biztositasa a lakossag reszere

A Kozszolgaltato vallalja, hogy ezen kozszolgaltatasi szerzodes idotartama
igeny eseten biztositja az Onkormanyzati rendeletben
meghatarozott
megvasarolhatosagat vagy berelhetoseget.

6. A kozszolgaltatas teliesitesehez szukseges mennyisegii es minosegu iarmii, gep, eszkoz,
berendezes biztositasa

A kozszolgaltato koteles a kozszolgaltatas teljesitesehez szukseges men
jarmuvet, gepet, eszkozt, berendezest biztositani, valamint a szuk
kepzettsegu szakembert alkalmazni.
A kozszolgaltato a kiilonbozo gyiijtoedenyek kozti valasztasi lehetos
(XII.31.) Kormanyrendeletben foglaltak alapjan - az ingadanhasznalo res
hogy a valaszthato gyiijtoedeny iirmerteke igazodjon az ingatlanon
mennyisegehez, figyelembe veve a jogszabaly 7.§ (2) bekezdes a)-d) al
kriteriumokat.

7. A kozszolgaltatas korebe tartozo hulladek kezelesere meghatarozott helyek es
letesitmenyek igenybevetele

A kozszolgaltatas korebe tartozo hulladek kezelesere a kozszolgaltato ko
Del-Balaton es Sio-volgye Nagyterseg teruleten
megvalosult, I / l . pontban jelzett ISPA/KA projekt kereteben letrejott le
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8. Fejlesztesek, karbantartasok:

A kozszolgaltato kotelezettsege a kozszolgaltatas folyamatos, biztonsa
teljesitesehez szukseges fejlesztesek, beruhazasok es karbantailasok elveg
9. Adatszolgaltatas!, adatkezelesi, nyilvantartasi rendszer mukodtetese:

A kozszolgaltato kotelezettsege a kozszolgaltatas teljesitesevel osszefu
rendszeres teljesitese, es meghatarozott nyilvantartasi rendszer mukodtete

A
Kozszolgaltatas teljesitesevel osszefuggo adatszolgaltatas biztosi
Kozszolgaltato a jelen szerzodessel erintett szolgaltatasi teruletre von
nyilvantartasi rendszert koteles vezetni, mely tartalmazza:
•

a szolgaltatasi terijletrol elszallitott es artalmatlanitott tel
mennyiseget,

•

annak evi egyszeri aikafommal a szabvanyoknak megfeleloen mert
valamint

•

az osszetevok tomeg szerinti megoszlasat,
szervesanyag tartalmat.

ezen

belul

a

biologi

10. tigyfelszolgalat mukodtetese:

A kozszolgaltato koteles a fogyasztok szamara hozzaferheto ugyfelszolgala
rendszer mukodtetesere a hatalyos jogszabalyi eloirasok szerint, kulo
mindenkor hatalyos fogyasztovedelmi torveny rendelkezeseire.
Az iigyfelszolgalat helye: 8600.Si6fok, Hock Janos koz 2. H . em.

A Ht. 53. §-anak (2) bekezdese alapjan a kozszolgaltato az iigyfelszol
fogyasztovedelemrol szolo 1997. evi C L V . torvenyben meghatarozottakon tulm

a) a minositesi engedelyt,
b) az alkalmazott hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi dijakat,
c) a kozszolgaltatasi teriiletre vonatkozo adatokat,
e) a lomtalanitassal kapcsolatos adatokat, informaciokat, valamint
f) az alvallalkozora vonatkozo kozerdeku adatokat - ha a kozszolgaltat
alkalmaz -,
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g) az altala
modositasat

megkotott

hulladekgazdalkodasi

kozszolgaltatasi

szerzod

az ugyfelszolgalatan es a honlapjan mindenki szamara ingyenesen hozzaferhet
A kozszolgaltato a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas vegzesenek felt
385/2014.
(XII.31.) Kormanyrendelet
6.§-aban
foglaltak
alapjan:
az
hulladekgyujtessel kapcsolatos szeleskoru lakossagi tajekoztatas, valamin
gyujtes osztonzese es hatekonysaganak novelese erdekeben a kozszolgaltato
helyben szokasos modon az ingatlanhasznalot folyamatosan tajekoztatja
a vegyes, az elkiilonitetten gyiijtott, a biohulladek, a lomhulladek,
kozszolgahatasi szerzodes
kiterjed, a haztartasban kepzodo veszel
elszallitasanak rendjerol, idopontjarol, modjarol, felteteleirol,
az elkiilonitett-gyitjtes celjarol,
c) az ujrahasznalati kozpontok miikodesenek rendjerol, nyitvatartasarol,
d) a hulladekgyiijto szigetek, hulladekgyujto udvarok mukodesi rendjerol,
elerhetosegerol, valamint
az altala nytajtott egyeb szolgaltatasok rendjerol.
A kozszolgaltato - a tarsashazi lakokozosseg keresere ingatlanhasznalonak nyomtatott tajekoztatot tesz elerhetove.

a

fenti

t

A kozszolgaltato altal a tarsashazi lakokozosseg rendelkezesere bocsa
tajekoztatot a kozos kepviselo a tarsashaz hirdetmenyek kozzetetelere
tulajdonia helyisegeben kifuggeszti.
11. A kozszolgaltatas teljesitesevel kapcsolatos fogyasztoi
eszrevetelek kdzlesenek, kivizsgalasanak, elintezesenek rendje

A

kozszolgaltatas

igenybevetelere

kifogasok,

kotelezettek

a

minosegi

szolgaltatas

teljesit

minosegi eszreveteleiket, kifogasaikat a kozszolgaltato szekhelyen /cim: 8600.Si6fok,
Hock Janos koz 2. II. em. telefonszam: 06-84-503-200 / az ott kihirdetett iigyfelszolgal

nyitvatartasi idoben tehetik meg. A szolgaltatas teljesitesevel kapcsolat
eszrevetelek kivizsgalasat a bejelentestol, illetve az irasbeli megkerese
48 oran beliil meg kell kezdeni. A vizsgalat eredmenyerol, a megtett in
fogyasztot 15 napon belul irasban tajekoztatni kell.
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Amennyiben a panasz, eszrevetel az Onkormanyzat helyi hulladekkezelesi
rendjerol szolo rendeletenek rendelkezeset kifogasolja, a Kozszolgaltat
koteles az ugyiratot - a panaszos egyidejii ertesitese mellett- az Onkorma

Nem koteles a kozszolgaltato olyan ismetelt eszrevetelekre torteno valas
jelen szerzodessel, vagy a kapcsolodo jogszabalyokkal ellentetes allaspont
Haladektalanul intezkedesre koteles a Kozszolgaltato kornyezetszennyezes
kozszolgaltatasi tevekenysegevel okozati osszeftiggesben van.
12. A Kozszolgaltato egyeb kotelezettsegvallalasa

A Kozszolgaltato mar most kinyilatkoztatja, hogy - az onkormanyzattol
vonatkozo megrendeles
illetve kulon megallapodas
feltetelei szerint
Onkormanyzat kozigazgatasi teriileten keletkezett es ezen szerzodes hatal
telepiilesi hulladek esetenkenti vagy rendszeres elszallitasat: igy ki
hulladeklerakok felszamolasat, a kozteriileten lerakott bontasi tormelek v
hulladek elszallitasat.
13. Szelektiv gyiiites:

A Kozszolgaltato a hulladekkezelesi kozszolgaltatas kereteben koteleze
telepiilesi hulladek egyes osszetevoinek az Onkormanyzat rendeleteben
begyujtohelyeken /gyiijtopontokon es/vagy huUadekudvarban/ es modon (ha
gyujtes) torteno szelektiv gyiijtesere, elszallitasara.
14. A szakmai, vezetoi szakismeretek fejlesztese^ szemelyzeti oktatasok tekinteteben

A kozszolgaltato feltetlen kotelezettseget vallal arra, hogy

a. / Szakmai, vezetoi, szakismereti es technikai kapacitast fej
biztositasara, hogy a sziikseges kepessegek es kapacitasok folyamatos
alljanak
b. / Szemelyzeti oktatasokat es vezetoi keszsegfejleszteseket
nemzetkozi szabvanyok es minositesek kereteben
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15. A penziigyi tervezes es atlathato penzugyi rendszer tekinteteben

A kozszolgaltato feltetlen kotelezettseget vallal arra, hogy

a. / Atlathato penzugyi rendszert alakit ki es ennek ellenorzeset bizt

b. / J61 megalapozott
penzugyi tervezest
biztosit es megfelelo
intezkedeseket dolgoz ki annak erdekeben, hogy fedezze a mukodesi kol
16. A fogyasztoi elegedettseg ellenorzese tekinteteben

A kozszolgaltato feltetlen kotelezettseget vallal arra, hogy a fogyasztoi
(nyilvanossag) idoszakonkent visszateroen, folyamatosan ellenorzi.

17. Az O K T F altal meghatarozott minosegi osztaly szerinti kovetelmenyek biztositasa

A kozszolgaltato kotelezettseget vallal arra, hogy az OKTF altal meghata
osztaly szerinti kovetelmenyek,- tovabba a minosito okirat folyamatos meg
hatalyossaga alatt biztositja.
VII. A K O Z S Z O L G A L T A T A S I DIJ
1. A kozszolgaltatasi dij megallapitasa

Jelen szerzodes idotartama alatt alkalmazando kozszolgaltatasi dijat a 2
tartalmazza.
2. A kozszolgaltatasi dii beszedese
aJ

A

2016,0L0L

napjdtol 2016,0331. napjdig tarto iddszakban

a

kozszolgaltatas

igenybevetelere kotelezett ingatlanhasznaloktol a telepiilesi szilard
kapcsolatos kozszolgaltatas dijat negyedevente, utolag - szamla ellene
Kozszolgaltato beszedni. Kesedelmes fizetes eseten a kamat merteke a Ptkkamatszazalek.
A szolgaltatas teljesitesenek idopontja azonos a szamlan feltiintetett fize
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bJ 2016.04.01. napjdtol a Ht. 47/A. § (1) bekezdeseben foglaltak szerint a
hulladekgazddlkoddsi kozszolgdltatdsi dijat az NHKV Nemzeti Hulladekgazddlkoddsi
Koordindld es Vagyonkezelo Zdrtkoriien Miikddd Reszvenytdrsasdg (a tovdbbiakban:
NHKV), mint a 69/2016. (111,31.) Kormdnyrendelet 3.§ (1) bekezdeseben kijelolt
Koordindld szerv szedi be.
A 69/2016. (111,31.) Kormdnyrendelet 10.§ (2) bekezdese szerint az NHKV a
kozszolgdltatdsi dijrol negyedevente dllit ki szdmldt 15 napos fizetesi hatdridovel a
Kormdnyrendelet ll.§-a
szerint a kozszolgdltatd dital rendelkezesere bocsatott adatok
alapjdn,
Az NHKV a Ht. 32/A.§
(1) bekezdes i) pontja szerint a kozszolgdltatd reszere a
kdzszolgdltatdsi szerzodesben rogzitett feladatai elldtdsdert a 13/2016 (V.24.) NFM rendelet
szerint szolgdltatdsi dijat fizet.
3. / A kozszolgaltatasi dii megfizetesenek onkormanyzati atvallalasa:
a./2016,01.01. napjatdl2016.03.31. napjdis ter/eddiddszakban:

-

Amennyiben az Onkormanyzat a kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezet
egy resze helyett a kozszolgaltatasi dij megfizeteset reszben vagy eges
atvallalt kozszolgaltatasi dijat vagy dijreszt a kozszolgaltatas igenyb
helyett. koteles a Kozszolgaltatonak megfizetni a 64/2008. (III.28.) K
anak (5) bekezdese 2016.03,31. napjdig hatdlyos eldirdsdra is tekintettel.

-

A teljesites ideje es modja: a Kozszolgaltato altal kibocsatott
Onkormanyzat a szamla kezhezvetelet koveto 15 napon beliil koteles
00000000-64413235 szamii szamlajara atutalni.

-

A szolgaltatas teljesitesenek idopontja - a jelen szerzodes alapjan
kozszolgaltatas tekinteteben - azonos a szamlan feltuntetett fizetesi ha
Kesedelmes teljesites eseten a kamat merteke a mindenkori jegyban
ketszerese.

-

Felek egybehangzoan megallapodnak abban, hogy jelen szerzodes kifej
pontban meghatarozott hulladek begyiijtesere, szallitasara es artalmatl
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jelen szerzodes 2. szamu mellekleteben meghatarozott
mellett.
-

dijfizetesi kotel

A jelen szerzodesben meghatarozott kotelezo feladatokon tul huUadek
osszefuggo tevekenyseget az Onkormanyzat egyedi megrendelessel, azon ala
mellett koteles biztositani.

b./2016.04,01, napjatdl kezdddden:

A telepulesi hulladekkezelesi kdzszolgdltatdsi dij megdllapitdsdnak reszletes szakmai
szabdlyairdl szdld 64/2008. (111,28,) Korm. rendelet 2016.04.01-jetdl hatdlyos 3.§-dnak (5)
bekezdese alapjdn abban az esetben, ha az onkormdnyzat dijkedvezmenyt, mentesseget
v<tgy ingyenesseget dllapit meg, a hulladekgazddlkoddsi kozszolgdltatdsi dij ezdital meg nem
fizetett osszeget 2016.04,01. napjdtol kezdodd hatdllyal az dllami hulladekgazddlkoddsi
kdzfeladat elldtdsdra letrehozott szervezet, vagyis az NHKV szdmdra az onkormdnyzat
koteles megteriteni,
3. / A kozszolgaltatasi dii meg nem fizetese eseten kovetendo eljaras

A
Ht. 52. §-anak (1) bekezdese
alapjan
a hulladekgazdalkodasi
k
igenybeveteieert
az ingatlanhasznalot terhelo dijhatraiek es az azza
megallapitott kesedeimi kamat, valamint a behajtas egyeb koltsegei a
behajtando kdztartozasnak mindsiilnek.
a./ Elidrds a 2016.01.01. napjdtdl 2016.03.31. napjdis ter/edd iddszakban keletkezett
tartozdsok vonatkozdsdban:

A dijhatraiek keletkezeset koveto 30 napon beliil a kozszolgaltato felhivja
figyelmet a dijfizetesi kotelezettsegenek elmulasztasara, es felszolitja a

A felszolitas eredmenytelensege eseten a dijhatraiek megfizetesenek esedek
nap ekeltevel a koveteles jogosultja - a felszolitas megtortentenek ig
dijhatraiek adok modjara torteno behajtasat a Nemzeti Ado- es Vam
tovabbiakban: N A V ) kezdemenyezi.

A N A V -a kezdemenyezes kezhezveteletol szamitott 8 napon belul- jo
meghatarozottak szerint intezkedik a dijhatraiek, a kesedeimi kamat es a
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behajtasa erdekeben. A behajtott dijhatralekot, kesedeimi kamatot, vala
jogosultjanak ezzel kapcsolatban felmertilt es behajtott koltsegeit a N
atutalja a koveteles jogosultjanak.

Kozos tulajdonban alio ingatlan eseteben
az egy haztartasban
eletv
tulajdonosok, a kozos hasznalatban alio ingatlan eseteben az eletvitelsz
illetve birtokosok felelossege egyetemleges.
Ha a behajtas eredmenytelen, ennek tenyerol es okarol a N A V -a behajtas
koveto 8 napon belul- igazolast ad a koveteles jogosultjanak.
bJ Elfdrds a 2016,04.01.
vonatkozdsdban:

nayjdtdl

kezdodd

iddszakban keletkezett

e

tartozdsok

A 2016.04.01. napjdtdl kezdodd iddszakban keletkezett tartozdsok vonatkozdsdban a
koveteles egyeb jogosultjakent - a Ht. 32/A.§ (1) bek. j) pontja alapjdn - az NHKV jar el a
koveteleskezeles vonatkozdsdban a Ht. 52.§-dban meghatarozottak szerint.
VIII. A K O Z S Z O L G A L T A T O M E N T E S U L E S E
A SZOLGALTATAS NYUJTASA A L O L
A telepulesi hulladek elszallitasanak megtagadasa a Kozszolgaltato reszerol
A Kozszolgaltato a kotelezo kozszolgaltatas koreben megtagadhatja a telepiilesi hulladek
elszallitasat

a)

ha erzekszervi eszlelessel megallapithato, hogy az olyan any
amely a telepulesi huUadekkal egyutt nem gyiijtheto, szall
artalmatlanithato,

b)

a szolgaltatoi adatbazisban az ugyfel vonatkozasaban rogzitet
eltero gyujt6edeny(ek) kihelyezese eseten

c)

gazdalkodo szervezetek
kihelyezese eseten

d)

ha a hulladek
gyiijtoedenyben,

esteben

a

szerzodestol
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kihelyezesre,iUetve
kihelyezesre,

nem

a

kozszolgaltatotol

vasarolt,

jelolt

e)

ha a hulladek oly modon kerul kihelyezesre, hogy a gyiijtoedeny
a kiszorodas veszelye fennall (nem lezart, illetve seriih edeny)

f)

ha a gyiijtoedeny korul szabalytalanul, annak
akadalyozo modon tobblethuUadek keriih kihelyezesre

g)

ha a gyiijtoedenyzet a kozteruletre oly modon kerult elhelyeze
Kozszolgaltato munkavallaloi csak jelentos nehezsegek aran tudja
megkozeliteni,

h)

ha a gazdalkodo szervezet nem kotott egyedi kozszolgaltatasi sz

A VIII. a)-h) pontok
igazolni koteles.

fennallasat

Kozszolgaltato az

mozgatasat

Onkormanyzat

fele

d

IX. A S Z E R Z O D E S M E G S Z U N E S E A H A T A R O Z O T T IDO L E T E L T E E L O T T

A jelen szerzodes 2016.01.01.-t61 2016.12.31-ig tarto hatarozott idore szo
felek alapvetoen a jelen szerzodest rendes felmondassal nem mondhatjak fel

A fentiek alapjan a felek tudomasul veszik, hogy felmondasi joguk a
tekinteteben csak kiilonosen indokolt, az alabbiakban reszletesen koruli
meg.

Amennyiben a felmondas itt rogzitett feltetelei nem allnak fenn,- ugy a jog
fel a felmondasbol eredo karokert es elmaradt haszonert is helytallni tart
1. A szerzodes onkormanyzat altal torteno feimondasa a kozszolgaltato szerzodesszegese
miatt

A z onkormanyzat ezen szerzodest a Polgari Torvenykonyvben meghatarozottako
akkor mondhatja fel, ha a
a)

b)

a kozszolgaltato - feladatai ellatasa soran - a tevekenyseg
jogszabalyokat vagy hatosagi, komyezetvedelmi eloirasokat stalyosan
es a jogsertes tenyet birosag vagy hatosag jogerosen megallapitott
a

kozszolgaltato

ezen

szerzodesben

megallapitott
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onkormanyzat felszolitasa ellenere - neki felrohatoan suiyosan megs
2.
A szerzodes kozszolgaltato
szerzodesszegese miatt

altal

torteno

feimondasa

az

onkormanyzat

A
kozszolgaltato
a
Polgari
Torvenykonyvben
meghatarozottakon
tiilm
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodest akkor mondhatja fel, ha
a)
az onkormanyzat a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi
sze
meghatarozott kotelezettseget - a kozszolgaltato felszolitas
suiyosan megserti, es ezzel a kozszolgaltatonak kart okoz, vagy
a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas teljesiteset; vagy
b)
a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes megkoteset
hatalyba lepett jogszabaly a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltata
tartaimi elemeit ugy valtoztatja meg, hogy az a kozszolgal
hulladekgazdalkodasi
kozszolgaltatas
szerzodes szeru
teljesit
tartozo lenyeges es jogos erdekeit jelentos mertekben serti.
3. A szerzodes felmondasi ideie

Ezen szerzodes felmondasi ideje legalabb negy honap es az egyik felnek a m
intezett irasbeli kozlesevel a felmondasi ok megjelolesevel, megnevezesevel

A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes megsziinese vagy megszii
tovabba ha a kozszolgaltato hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi enged
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas minosito okiratat, vagy a minosit
barmely oknal fogva visszavonjak, az uj kozszolgaltato kivalasztasaig a
vallalja, hogy a kozszolgaltatast valtozatlanul ellatja.
4. Karterites kikdtese a felmondasi jog nem megfelelo gyakorlasa eseten

a./ A szerzodo felek szerzodesszegesnek tekintik es karterites megfize
az onkormanyzat, ha nem az 1./ pontban meghatarozott ok miatt mo
szerzodest, vagy peres eljaras soran bizonyitast nyer, hogy a felmon
megalapozott.

Szantod, 2016.junius 22.

Vizvari Attila
polgarmester

Jambor Timea
iigyvezeto

Ellenjegyzem:

Szantod, 2016.junius 22.
Dr.Kiss Pal
cimzetes fojegyzo
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b./ A kozszolgaltato, ha nem a pontban meghatarozott ok miatt mon
szerzodest, vagy peres eljaras soran bizonyitast nyer, hogy a felmon
valos.
S.I A karterites osszegenek alapja, merteke es a karterites esedekessege:

A karterites osszegenek alapja: a 2016. evi kozszolgaltatasi, ///. szolgdlta
miatt kieso idoszakra vonatkozo, idoaranyos osszege.
A karterites merteke: a 2016. evi kozszolgaltatasi, /'//. szolgdltatdsi dij a
idoszakra vonatkozo, idoaranyos osszeg 200 %-a.
A karteritesre koteles fel a karterites osszeget a karteritesre jogosult
koveto 30 napon belul egy osszegben koteles megfizetni.

6./ Egyeb karok: A felek kifejezetten rogzitik, hogy a felek karteritesi kotel
felmondasbol eredo egyeb karokert es elmaradt haszonert is - helytal
kdzszolgaltato fele.

X. A Z A L K A L M A Z O T T J O G S Z A B A L Y O K .
BIROSAG ILLETEKESSEGENEK KIKOTESE

E szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben
jogszabalyok iranyadok.

a Polgari Torvenykonyv es egy

A z esetieges jogvitak eldontesere a felek a Siofoki Jarasbirosag
Kaposvari Torvenyszek kizarolagos illetekessegeben allapodnak meg.

illetv

A szerzodest eloivasas es ertelmezes utan a felek, mint akaratukkal minde
helybenhagyolag alairjak.

Szantod, 2016.junius 22.

Vizvari Attila
polgarmester

Jambor Timea
iigyvezeto

Ellenjegyzem:

Szantod, 2016.jiinius 22.
Dr.Kiss Pal
cimzetes fojegyzo

SZANTOD KOZSEG ONKORMANYZATA
8622 Szantod, Iskola u.9. Tel., fax: 84/347-685
Irasbeli hatarozati javaslat
Szantod Kozseg Kepviselotestiiletenek
2016. Junius 22 . napjan tartando iilesere

Az eloterjesztes targya: Balatonlellei Vegrehajtasi Tarsulas tagfelveteli es kilepesi iigyeben
dontes

Hatarozati javaslat

Szantod Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
/2016.(VL22.) Kt.hatarozata
1. Szantod
Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testulete a Balatonlellei Penzugyi
Vegrehajtasi
Tarsulashoz
Kapoly,
Bedegker
es
Somogymeggyes
kozsegek
onkormanyzatanak 2017. januar l-jetol torteno csatlakozasi szandekat tamogatja.
2. Szantod
Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
a Balatonlellei
Penziigyi
Vegrehajtasi Tarsulasbol Zamardi varos onkormanyzatanak 2016. december 31.
napjaval torteno kilepeset jovahagyja.
Felelds: Vizvari Attila polgarmester
Hatarido: ertelem szerint
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KIVONAT
Balatonlellei Penzugyi Vegrehajtasi Tarsulas Tarsulasi Tanacsanak 2016. majus
13-i iilesenek jegyzokonyvebol

Balatonlellei Penziigyi Vegrehajtasi Tarsulasanak
9/2016.(VI.13.) szamii hatarozat:

Dontes a Balatonlellei Penziigyi Vegrehajtasi TarsuUshoz torteno csatlako

A Balatonlellei Penzugyi Vegrehajtasi Tarsulas Tdrsulasi Tanacs
Vegrehajtasi
Tarsulashoz
torteno
Kapoly,
Bedegker,
Somog
Onkormanyzatainak csatlakozasat elfogadja 2017. januar l - i datum
Tarsulas tagjait, hogy az elobb leirt Onkormanyzatok csatlakoza
Kepviselo Testuleti iil^seiken vitassak meg es az errol szolo dontes
reszere kiildjek meg, legkesobb 2016. Junius 15-ig, a tarsulas
m6dosItasa erdekeben.
Felelds: Kenez Istvan ( a hatarozat kikiildesere)
Hatarido: 2016. majus 20.

K.m.f.
Kenez Istvan s.k.

elnok
Balatonlelle, 2016. mdrcius 17.
A kivonat hiteleiil:

dr. Kovacs Tamas
aljegyzo

KIVONAT
Balatonlellei Penzugyi Vegrehajtasi Tarsulas Tarsulasi Tanacsanak 2016. majus
13-i iilesenek jegyzokonyvebol

Balatonlellei Penziigyi Vegrehajtasi Tarsulasanak
10/2016.(V.i3.) szamu hatarozat:

A Balatonlellei Penziigyi Vegrehajtasi Tarsulas Tarsulasi Tanacs
Vegrehajtasi Tdrsulasbol torteno Zamardi Onkormanyzat kivalasat el
december 31-i datummal.

Felkeri a Tarsiilas tagjait, hogy az elobb leirt Onkormanyzat kiva
Kepviselo Testiileti uleseiken vitassak meg es az errol szolo dontest
reszere kuldjek meg, legkesobb 2016. Junius 15-ig, a tarsulasi
m6dositasa erdekeben.
Felelos: Kenez Istvan (a hatarozat kikiildesere)
Hatdridd: 2016. majus 20.
K.m.f.

Kenez Istvan

s.k.

elnok
Balatonlelle, 2016. mSrcius 17.
A kivonat hiteleiil:

dr. Kovdcs Tamds
aljegyzo
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SZANTOD KOZSEG ONKORMANYZATA
8622 Szantod, Iskola u.9. Tel., fax: 84/347-685
Irasbeli hatarozati javaslat
Szantod Kozseg Kepviselotestiiletenek
2016. jiinius 22. napjan tartando ulesere

Az eloterjesztes targya: Ingatlan megvetelre felajanlas

Hatarozati javaslat
S z a n t o d K o z s e g O n k o r m a n y z a t a Kepviselo-testiiletenek

/2016.(VI.22.) K t . h a t a r o z a t a
Szantod
Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Lantos Geza budapesti lakosnak a
szantodi 620 hrsz-ii ingatlan megvetelere vonatkozo ajanlatat megismerte
a. ) es az ingatlant megvasarolja. Az ingatlan megvasarlasahoz szukseges osszeget a
koltsegvetesi tartaiek terhere biztositja. Felhatalmazza a polgarmestert a szerzodes
megkotesere.
b. ) es nem kivan elni az ingatlan megvetelevel.

Felelos: Vizvari Attila polgarmester
Hatarido: ertelem szerint

201B 0 2.

IktKcszam:..

telkeyiTegyasarlasra^

kozcelu

fa

SZANTOD KOZSEG ONKORMANYZATA
8622 Szantod, Iskola u.9. Tel., fax: 84/347-685
Irasbeli hatarozati javaslat
Szantod Kozseg Kepviselotestiiletenek
2016. jiinius 22 . napjan tartando iilesere

Az eloterjesztes targya: Ovodai nevelesre vonatkozo feladatellatasra torteno

megkeresesrol

Hatarozati javaslat

Szantod Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
/2016.(VL22.) Kt.hatarozata
Szantod Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a Koroshegy Kozseg Onkormanyzat
Kepviselo-testuletenek az ovodai feladatatvallalasra vonatkozo megkereseset megismerte es
nem kivan feladat-ellatasi szerzodest kotni.

Felelos: Vizvari Attila polgarmester
Hatarido: ertelem szerint

Szantod, 2016.junius 15.
VizVat-i Attila
polgarmester

Torvenyessegi ellenorze^ri^ ibeinutatva:
Ellenjegyezte:
jss Pal cimzetes fojegyzo

# Szantod

*

2016 MAJ 3 1
Ealato?^f6idv3rJ K

KOROSHEGY

Kozsifcc O N K O R M A N

^^^^^^^^111;,;
[
]

POLGARMESTERE

8617 Koroshegy, Petofi S. u. 71.
Tel.: 340-011, fax: 540-044,
email: onkormanvzat(g),koroshegv.hu

JON 0 2.
[

1

web: www.komBbegyijhu

Cf^J

Iktitoszsm:-

Ugyiratszam: 300 -6/2016/Kh.

Targy: Megkereses

Szantod Kozseg
Onkormanyzata
Szantod

Iskola u. 9.
8 6 2 2

Tisztelt Polgarmester Ur!
Tisztelt Kepviselo-testiilet!

Koroshegy Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a 2016.02.15. napj
iilesen, a 26/2016. (II. 15.) szamu hatarozataban foglaltak szerint don
megkeresi Kereki, Pusztaszemes es Szantod kozsegek Onkormanyzatainak Kep
leteit. A megkereses targya az volt, hogy felajanlja - feladatatvallalas
az ovodai neveles biztositasat a telepulesek ovodaskoru gyermekei reszere

A 300-3/2016/Kh. szamu, 2016.03.22. napjan keU megkeresesemet 2016.03.29.
at, amelyre valasz nem erkezett.
A fentiekre valo tekintettel kerem, hogy a kepviselo-testiilet targyalja meg es hozzon hatdrozatot az aldbbiakrol:
-

Szdntod Kozseg Onkormdnyzata kivdn-e 2017.01,01. napjdtdl kezdddden feladatelldtdsi, feladatatvallalasi szerzodest kotni Kordshegy Kozseg Onkormdnyzatdval
vagy sem?

-

Ha igen, akkor vdllalja -e a Koroshegyi Szivdrvdny Mitveszeti Modelldvoddba jdrd
gyermekeik normativdn feliili hozzdjdruldsdnak megfizeteset vagy sem ?
; '< '

Tajekoztatom, hogy a Koroshegyi Szivarvany Muveszeti Modellovodaban je
szantodi kisgyermek gondozasa, nevelese folyik.

Tajekoztatom tovabba, hogy a jelenlegi tanev finanszirozasi mutatoi ala
mekre szamitott hozzajarulas osszege 114.000,-Ft/ev.

A

1

A jelenleg hatalyos Koznevelesi torveny lehetoseget biztosit minden intezme
delkezo onkormanyzat szamara, hogy az ovodai neveles kotelezo feladatat un.
szerzodes litjan biztositsa. Egy onkormanyzat tobb onkormanyzattal is kothet
Tdmogato dontes eseten az erintett dnkormdnyzatok polgdrmesterei es jegyzdi kdzdsen fogjdk kidolgozni a feladatelldtdsi szerzodes tartaimi reszet, amely jovdhagydsra benyujtdsra
keriil a kepviseld-testUleteknek.
Koroshegy, 2016. majus ho 27.

Barati udvozlettel es tisztelettel:

2

« Szantod •

&

^

0

.Palatonfoidvari Ko^os
Onkormanyzati Hivafai

l

KOROSHEGY KOZSEG 6 N K O R M
POLGARMESTERE

8617 Koroshegy, Petofi S. u. 71.feaoHam:.? ' S (L~lh^
Tel.: 340-011, fax: 540-044,
~
email: onkormanyzat@koroshegv.hu web: www.koroshegv.hu
Ugyiratszam: 300 -3/2016/Kli.

Targy: Megkereses
Mell.:

Jegyzokonyvi Idvonat

Szantod Kozseg
Onkormanyzata
Szantod
Iskola u. 9.

8 622

Tisztelt Polgarmester Ur!
Tisztelt Kepviselo-testiilet!

Koroshegy Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a 2016.02.15. nap
iilesen, a 26/2016. (II. 15.) szamu hatarozataban foglaltak szerint don
megkeresi Kereki, Pusztaszemes es Szantod kozsegek Onkormanyzatainak Kep
leteit. A megkereses targya, hogy felajanlja - feladat-atvallalasi szerz
dai neveles biztositasat a telepulesek ovodaskoru gyermekei reszere.

A Koroshegyi Szivarvany Miiveszeti Modellovodaban jelenleg 6 fo szantodi ki
dozasa, nevelese folyik.

Telepiilesiinknek, mint fenntartonak kiemelten fontos az intezmeny jelene
Fontos, hogy a koroshegyi gyermekek mellett, minden bejaro gyermeknek biz
megfelelo szakmai es infrastrukturalis felteteleket.
Eddig is ezt tettiik onzetleniil, anelkul, hogy tamogatast kertunk voln
sziilehol, vagy az intezmennyel nem rendelkezo onkonnanyzatoktol.

A jelenleg hatalyos Koznevelesi torveny lehetoseget biztosit minden int
delkezo onkormanyzat szamara, hogy az ovodai neveles kotelezo feladatat u

••

'
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szerzodes litjan biztositsa. Egy onkormanyzat tobb onkormanyzattal is kothet szerzodest.
A fentiekben reszletezettek okdn kerem, hogy sziveskedjenek megtdrgyalni a hatdrozatunkban foglaltakat,

Tdmogato dontes eseten az erintett dnkormdnyzatok polgdrmesterei es jegyzdi kozosen dolgozzdk ki a feladat-elldtdsi szerzodes tartaimi reszet A szerzodes tervezet pedig benyujtdsra
keriil a testUleteknek jovdhagydsra,
Koroshegy, 2016. marcius ho 22.

Barati iidvdzlettel es tisztelettel:

Jegyzokonyvi kivonat
Kesziilt:

Koroshegy Kozseg Kepviselo-testiiletenek 2016.
megtartott testiileti iilesenek jegyzokonyvebol.

A Kepviselo-testulet 5 fovel,
hatarozatot hozza:

februar 15. napjan

5 igen szavazattal, ellenszavazat

es tart

Koroshegy Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
26/2016. (II. 15.) szamu hatarozata
Az ovodai nevelesre vonatkozo feladatatvallalasra torteno megkeresesrol

Koroshegy Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testulete megkeresi Kereki, Puszta
kozsegek Onkormanyzatanak Kepviselo-testiileteit azzal, hogy felajanlja
szerzodes kereteben - az ovodai neveles biztositasat a telepulesek ovodas
Felkeri a polgarmestert hogy a Kepviselo-testulet szandekarol ertesitse a
polgarmestereit, valamint a targyalasokat kezdje meg.
Felelos:
Marczali Tamas polgarmester
Hatarido:
2016. marcius 31.
Hatdrozat kivonat hiteles:

Koroshegy, 2016. marcius 2.

M i rezali Tamas
polgarmester

Dr. Friss Attila
jegyzo

A Balatonfoldvari Tobbcelu Kistersegi Tarsulas 7
tartozkodas neikul - a kovetkezo hatarozatot hozza:

igen

szavazattal

-

55/2016(V.26.)sz. B T K T hatarozat

A Balatonfoldvari Tobbcelii Kistersegi Tarsulas Tarsulasi Tanacsa a DDOP-2
0028

azonosito

szamii,

elnevezesii palyazat kereteben a 7.sz fout 116+835 km szelvenyeben
kiepiilt forgalomiranyito jelzolampak karbantartasara / iizemeltetesere
Magyar Koziit Nonprofit Zrt-vel.(l()24 Budapest, Fenyes Elek u.7-13.)

Felkeri az erintett Szantod Kozseg Onkormanyzatat, hogy az iizemeltetes
viselje, egyuttal feikeri a Tarsulasi Tanacs a szekhely hivatalt a sz
megtetelere, felhatalmazza a Tarsulas elnoket a megallapodasok alafrasara
Felelos: Holovits Huba elnok
Hatarido: azonnal.

SAP szerzodesszam: VA-2016/0000667/00
CO Munkaszam: 1000001027

V A L L A L K O Z A S I SZERZODES
amely letrejott egyreszrol
Nev:
Cim:
Cegjegyzekszam:
Adoszam:
Bankszamlaszam:
Telefonszam:
Fax:
email:
mini
Nev:
Cim:
Cegjegyzekszam:
Adoszam:
Bankszamlaszam:
Kepviselo:
Cim:
Telefonszam:
Fax:
email:
mint kozott.

1. )

Balatonfoldvari Tobbcelu Kistersegi Tarsulas
8623 Balatonfoldvar, Petofi u. 1.
15571555-2-14
OTP 11743040-15571555
06/84/540-269
06/84/540-270
munkacsoport@bfterseg.hu

Magyar Kozut Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fenyes Elek utca 7-13.
01-10-046265
14605749-2-44
M K B 10300002-10460102-49020027
Magyar Kozut Nonprofit Zrt. Somogy Megyei
egyiittes alairasra jogosult dolgozoi
7400 Kaposvar, Szanto utca 19.
06/82/819-480
06/82/819-489
info@somogy.kozut.hu

Igazgatosaj

Szerzodes targya

1.1) Vallalkozo elvallaija Balatonfoldvari Tobbcelu Kistersegi Tarsulas kozigazgatasi teruleten
2016. julius 1. es 2016. december 31. kozotti iddszakban, a 7. sz. Budapest-SzekesfehervarLetenye elsorendii fout 116+835 km szelvenyeben uzemeld forgalomiranyito jelzolampak
karbantartasat es javitasat.
1.2)

Jelen szerzodes targyat kepezo letesitmenyek a 7. sz. ut 116+835 km szelven
16 db LED-optikas lampafej
2 db 1 OE tipusu jelzdtarto aceloszlop

1.3)

Vallalkozo nem tartozik felelosseggel az elemi csapasokbol, balesete
esemenyekbol bekovetkezett meghibasodasok megszunteteseert. Ezeket kiilon ke

2. ) Vallalkozasi dij

2.1) A z 1.) pontban reszletezeU feladatok hibatlan es hianytalan teljesiteseert,
dijkent az alabbi osszegek illetik meg:

a.) Kivonulas havonta 1 alkalommal a lampas csomopontokhoz. A havi ellenor
egokel, az egyeb hianyzo vagy meghibasodott tartozekokat csereli a Valla
anyagok leszamlazasa mellett.
30.000 Ft/ho + Afa
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b. ) Egocsere az uzemelteto kiilon megrendelese alapjan,
valamint egyeb okbol sziikseges kivonulas.
Kosaras gepkocsi dija ketto fo kezelovel.
30.000 Ft/alkalom + Afa

c. ) A csomopontokban miikddd jelzolampak aramszamlajat a vallalkozo rendezi.

3.) Felek jogai es kdtelezettsegei

3.1) A vallalkozo a kivitelezest a Megrendelovel egyeztetve vegzi, es a szerzod
osszhangban
megszervezi, feliigyeli
a munkakat,
tovabba
szolgaltatja
az
felszereleseket, melyek a munka hatariddre torteno befejezesehez szuksegesek
munkanemekre ervenyes Magyar Szabvanynak, vonatkozo Utiigyi Muszaki Eloiraso
technologiai eloirasoknak mindenben megfelelo 1. osztaiyu teljesitest vallal.

3.2) Vallalkozo koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elorel
idoben megsziintetheto legyen. A Vallalkozo koteles a szerzodes teljesites
valamennyi koriilmenyrol a Megrendelol haladektalanul irasban ertesiteni es eg
szerint sajat hataskoreben eljami azok elharitasa erdekeben. Vallalkozo mind
ellentmondast, kivitelezhetetlen elkepzelest, szakszeriitlen Megrendelo! u
felismer,
irasban jelent
a Megrendelonek,
es egyiittmiikodik a megfele
kidolgozasaban.

3.3) Vallalkozoi feladat a kivitelezesi munkahoz szukseges valamennyi segedszerk
eszkoz es munkahelyi berendezes) telepitese, helyszlnen tartasa, mozgatasa
befejezesekor a munkateruletrol torteno eltavolitasa.
3.4)

Vallalkozo koteles az allag-, vagyon- es kapcsolodo eletvedeiem biztonsaga
intezkedeseket megtenni, az esetiegesen okozott karokat helyreallitani, il
Vallalkozo a nem szakszeru munkavegzesbol eredo karokert teljes korii felelosseg

3.5) Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezes idoszaka alatt az egymasnak
harmadik fel altal barmelyik felnek okozott es tudomasukra jutott kart a
kovetoen haladektalanul irasban (postal liton, ajanloU kiildemenykent, fax, es
egymasnak. A kart okozd es a karosult fel koteles a kar koriilmenyeit egyiittes

3.6) Vallalkozo tevekenysege alatt folyamatosan koteles teljes koriien es sajat fe
ervenyes munkavedelmi es tuzvedelmi eloirasokat belartani es belarttatni, do
munkavedelmi eloirasok szerinti egeszsegiigyi vizsgalatokal elvegeztetni, a tuz
oktatasokat megtarlani, a szukseges vedelmi es biztosito eszkozoket rendelke
alkalmazni es hasznalatukal folyamatosan ellenorizni. Vallalkozo Megrendelovel
az
egeszseget
nem veszelyezletd
es
biztonsagos
munkavegzes
kovetelm
ervenyesiteseben. Tiizveszelyes tevekenyseg eseten a liizvedelmi szabalyokr
dolgozoil kioktatja.

3.7) Vallalkozo koteles a Megrendelo munka-, tiiz- es komyezetvedelmi iigyekben
ellenorzesre
es intezkedesre
jogosult
kepviseloi munkavedelmi
ellenorze
inlezkedeseiket magara nezve kolelezonek tekinleni.
3.8) Vallalkozo a vallalt feladat teljesitese soran csak ervenyes
munka szerzodessel rendelkezo munkavallalokat foglalkoztathal.

munkavall

3.9) Megrendelo a meghibasodasrol telefonon (06-82/819-481) ertesiti Vallalkozot.
Vallalkozo

a

forgalomiranyito jelzoberendezesek

hibait

az eszlelestol

vagy

szamitott alabbi idotartamon beliil elharilja, illetve a hibak elharitasat megke
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Izzokieges:

24 oran beliil

Gephiba:

48 oran beliil

Detektor, egyeb jarmiierzekelo hibaja:

7 napon beliil.

Vallalkozo urmepnapokon, illetve szombat es vasamap torteno munkavegzesre a v
25 %-ot szamol fel.
4. ) A teljesites ellenorzese, igazolasa
4.1) Megrendelo a jelen szerzodesben foglalt
vagy kepviselojen keresztui ellenorzi.

feladatok

teljesiteset

meghatalma

5. ) Dijfizetes
5.1) . A z elszamolas havonta, a targyhonapot
szamla benyujtasara jogosuh.

koveto honapban tortenik. A Vallal

A Megrendelo koteles a Vallalkozo szamlait a Polgari tdrvenykdnyvrdl szol
torveny 6:130. §-aban foglaltak figyelembevetelevel 30 napon beliil kiegyen
kifizetese atutalassal tortenik.

5.2) Vallalkozo a szamlakat az elvegzett feladatokrol szolo teljesitesi igazol
Megrendelo reszere. A szamlakat a Vallalkozo a 11743040-15571555 szamla terhe
5.3) Jelen szerzodes alkalmazasaban
torteno atutalas napjat.

Felek kifizetesi

5.4) A fizetesi kotelezettseg teljesitesere
napon beliil koteles.

napnak

tekintik a

Megre

Megrendelo a Vallalkozo altal kiall

5.5) Amennyiben a Megrendelo a fizetesi kotelezettsegenek teljesitesevel kesed
kesedelembe eses idopontjatol kezdddden a fizetesi kotelezettseg teljesites
koteles a Vallalkozonak - az ot megilleto dijazason felul - a Ptk. 6:155.
mertekii kesedeimi kamatot is megfizetni.
5.6) A jelen szerzodes azonosito szama: VA-2016/0000667/00

6,)

Ertesitesi cimek es a Felek kepviseloi

A Megrendelo kepviseloje:

A Megrendelo munkatarsa:

Cim:
Telefon
Fax:
E-mail:

Holovits Gyorgy Huba
elnok
8623 Balatonfoldvar, Petofi S. u. I.
06/84/540-330
06/84/540-332
pgmh@balatonfoldvar.hu

Nev:
Cim:
Telefon
Fax:
E-mail:

Babosne Bardos Krisztina
8623 Balatonfoldvar, Petofi S. u. 1.
06/84/540-269
06/84/540-270
munkacsoport@bfterseg.hu

Nev:

4

A Vallalkozo kepviseloje:

N6v:

Schneider Tibor
Uzemeltetesi es fenntartasi osztalyvezeto
Cim:
7400 Kaposvar, Szanto u. 19.
Telefon:
82/819-621
Fax:
82/819-489
E-mail:
schneider.tibor(5)somogy.kozut.hu

A Vallalkozo felelos munkavezetoje:
Nev:

Fajtai Dezso
memoks egvezet 6
Cim:
7400 Kaposvar, Dombovari lit 5.
Telefon:
82/819-811
Fax:
82/819-808
E-mail:
faitai.dezso@somogv.kozut.hu

7. ) A szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Ptk., a 2013. evi V . tv. eloi

8. ) A szerzodo felek vitas esetek eldontesere a perertektol fuggoen a Kaposvari
Kaposvari Jarasbirosag kizarolagos illetekesseget kotik ki.
Jelen szerzodest a felek, mint akaratukkal megegyezot irtak ala.

Balatonfoldvar, 2016. jiinius ....

Megrendelo

Kaposvar, 2016. jiinius

.'1?'.

1
Szantod Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek
7/2016. (V1.28.) onkormanyzati rendelete
Szantod Kozseg Helyi Epitesi Szabalyzatanak es Szabalyozasi Tervenek megallapitasarol sz6l6
10/2012. (XII.7.) onkormanyzati rendelet modositasarol

Szantod Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete az epitett komyezet ala
szolo 1997. evi LXXVIII. torveny (a tovabbiakban: Etv.) 6/A. § (3) bekezd
bekezdes 6. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi
2011. evi C L X X X I X . 13. §. (1) bekezdes L pontjaban es az Etv. 6. §. (1) bek
feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:
l.§

Szantod Kozseg Helyi Epitesi Szabalyzatanak es Szabalyozasi Tervenek me
10/2012. (XII.7.) onkormanyzati rendelete (a tovabbiakban: R.) 3.§ (4)
kovetkezo rendelkezes lep:
„(4) A teruletre vonatkozo szabalyozasi eloirasok az alabbiak:

jele

%

%

Lke-1

SZ

15

6,0

900

50

20

40

Lke-2

SZ

20

4,5

360

50

12

25

Lke-3

SZ

20

4,5

500

50

16

30

Lke-4

SZ

20

4,5

600

50

16

30

Lke-5

SZ

20

6,0

500

50

16

30

Lke-6

SZ

20

6,0

900

50

20

40

Lke-7

SZ

30

4,5

500

50

16

30

Lke-8

SZ

30

4,5

600

50

16

30

Lke-9

SZ

30

6,0

360

50

12

25

Lke-10

SZ

30

6,0

500

50

16

30

Lke-11

SZ

30

6,0

600

50

16

30

Lke-12(N)

SZ

30

6,0

700

50

16

35

Lke-13

SZ

30

6,0

900

50

20

40

Lke-14

SZ

30

6,0

1100

50

22

45

Lke-15

SZ

30

7,5

600

50

16

30

Lke-16(N)

SZ

30

7,5

700

50

16

35

Lke-17

sz

30

7,5

900

50

20

40

2
Lke-18

SZ

30

7,5

1100

50

22

45

Lke-19

0

20

4,5

1100

50

-

45

Lke-20

0

20

6,0

700

50

16

35

Lke-21

0

20

6,0

900

50

18

40

Lke-22(N)

o

30

4,5

500

50

14

30

Lke-23(N)

0

30

4,5

600

50

14

30

Lke-24

0

30

6,0

600

50

14

30

Lke-25

0

30

7,5

600

50

14

30

Lke-26

IKR

20

6,0

700

50

-

35

Lke-27

IKR

20

6,0

900

50

-

40

Lke-28

0

30

6,0

900

50

18

40

A z „N"-nel (Nemzeti park) megjelolt epitesi ovezetekre a Balatoni Nemzeti
szereplo nadas teruletek altal erintett beepitesre szant teruletekre v
vonatkoznak."
2. § .

A R. 8.§ (2) bekezdesenek e) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:
„e) A teruletre vonatkozo szabalyozasi eloirasok az alabbiak:

Epitesi ovezet
jele

beepitesi
mod

legnagyobb
beepitettseg
%

legnagyobb
epitmeny
magassag
(m)

legkisebb
teriilet

legkisebb
zoldfeliilet

(m2)

%

legkisebb
szelesseg
(m)

legkisebb
melyseg
(m)

Uh-l

SZ

20

4,5

600

50

Uh-2

SZ

20

4,5

360

50

12

25

Uh-3

sz

20

4,5

500

50

16

30

Uh-4

sz

20

4,5

600

50

16

30

Uh-5

sz

20

4,5

700

50

16

35

Uh-6

sz

20

4,5

900

50

20

40

Uh-7

sz

20

6,0

500

50

16

30

iJh-S

sz

20

6,0

600

50

16

30

Uh-9

sz

20

6,0

700

50

16

35

tlh-lO

sz

20

6,0

900

50

20

40

tfh-ll

sz

30

6,0

700

50

16

35

30

7,5

1100

50

22

45

Uh-12

SZcs

30

Uh-13

IKR

20

6,0

360

50

-

25

Uh-14

SZ

20

6,0

180

50

10

18

Uh-15

0

35*

4,5

180

50

10

10

3. §.
(1)

A R. 26.§ (4) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

„(4) A Szabalyozasi Terven jelolt nyilvantartott regeszeti lelohelyek terul
eddigi hasznalattol eltero hasznositashoz, epitkezeshez, foldmunkahoz
vonatkozo jogszabalyokban' eloirt modon kell eljami. A vedelemmel eri
H E S Z 2. sz. fuggelekeben kerultek felsorolasra."
(2)

A R. 26.§ (5) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:
„(5) Regeszeti erdeku teruleten foldmunkaval
jogszabalyban^ eloirt modon kell eijarni."

(3)

jaro

epitesi

tevekenyseg

A R. 26.§ (6) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

„(6) Ha regeszeti feltaras nelkiil regeszeti emlek, lelet vagy annak tiino
a tevekenyseg felelos vezetoje, az ingatlan tulajdonosa, az epitteto, va
a)
az altala folytatott tevekenyseget azonnal abbahagyni,
b)
a jegyzo utjan a Hivatalnak azt haladektalanul bejelenteni, amely
tajekoztatja a mento feltaras elvegzesere a kulturalis oroksegvedel
vonatkozo eloirasai szerint feltarasra jogosult intezmenyt es a hatos
c)
a tevekenyseget sziineteltetni, tovabba a helyszin es a lelet orz
szabalyai s z e r i n t - a feltarasra jogosuh intezmeny intezkedeseig gondo

(1)

A R. 5. mellekletet kepezo SZT-2.1 es SZT-2.2 jelii belteruleti szabal
utcaval, a 402 hrsz.-u zoldterulettel, a 403 hrsz.-u uttal, a Kisfaludy K
Jeno utcaval hatarolt telektombjenek normatartalma helyebe e rendelet I
tervlap normatartalma lep.

(2)

A R. 5. mellekletet kepezo SZT-2.1 jelii belteriileti szabalyozasi tervla
Ferenc utcaval, a Nadas teriilettel, a vasuttal es a Moricz Zsigmond utcava
normatartalma helyebe e rendelet 2. melleklete szerinti tervlap normatartal

(3)

A R. 5. mellekletet kepezo SZT-2.2 jelii belteriileti szabalyozasi terv
belteriileti hatarral, a Harsfa utcaval es annak tervezett folytatasaval, i
telektombjenek normatartalma helyebe e rendelet 3. melleklete szerinti terv

^ 39/2015. (III. 11.)

(4)

A R. 5. mellekletet kepezo SZT-2.1 jelii belteriileti szabalyozasi t
kozteriileteinek es a 725 hrsz.-u Csemetekert utca eszaki kiszelesedesene
e rendelet 4. melleklete szerinti tervlap normatartalma lep.
5. §.

(1) A R. „Miiemlekek jegyzeke, miiemleki komyezetek lehatarolasa" cimii fu
rendelet 1. fiiggeleke lep.
(2)

A R. „Vedett regeszeti teruletek" cimii 2. fuggeleke helyebe e rendelet
6.§.

Kihirdetve: a Balatonfoldvari Kozos Onkormanyzati Hivatal hirdetotablajan 15
hirdetmennyel 2016. Junius 28. napjan.
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1, meUeklet a 8/2016.(VI.28.) dnkormdnyzati rendelethez
rendelet modositdsdhoz
Modositott SZT-2 J - SZT-2.2 jelu Belteruleti Szabdlyozdsi Terv kivonata

6
2. melleklet a 8/2016. (VI. 28.) dnkormdnyzati rendelethez
rendelet mddositdsdhoz
Modositott SZT-2.1 Jelu Belteriileti Szabdlyozdsi Terv kivonata

AHKELHI

P

3. melleklet a 8/2016.(VI.28.) dnkormdnyzati rendelethez
rendelet mddositdsdhoz
Mddositott SZT-2.2 jelu Belteriileti Szabdlyozdsi Terv kivonata
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1' ftiggelek a 8/2016.(VL28.) dnkormdnyzati rendelethez
rendelet mddositdsdhoz
Miiemlekek jegyzeke, miiemleki komyezetek lehatarolasa
A revhez kapcsolodo muemleki epuletek es muemleki kornvezetiik
Torzsszam
4613

Azonosito
15491

Cim
Szantod

Hrsz.
1165

Megnevezes
istallo

4613

15492

Szantod

1166

4613

29822

Szantodi Revcsarda
(XVIII. sz.-i barokk epuletek)
Szantodi revcsarda, kocsiszin es istallo ex
miiemleki kornyezete

4613

8109

Szantod

1163, 1164,
1167, 1083,
1084, 1175,
1176, 1177,
195, 193, 194,
196, 1131,
1132, 1129,
1128, 255,
197/1
1166,1165
Szantodi revcsarda, kocsiszin es istallo

Szantodpuszta muemleki epiiletegyiittese es miiemleki kornvezetiik
Torzsszam

Azonosito

Cim

4612

8107

Szantodpuszta
940

4612

29818

6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869

13729
13730
13731
13732
13733
13734
13735
13736
13737
13738
13739
13740
13741
13742
13743
13744
13745
13746
13747
13748

Hrsz.

Megnevezes

Szantddi r.k. templom
(Szt. Kristof kapolna)
938, 939.
Szantodi r.k. templom ex-lege muemleki
komyezete
Szantodpuszta
936
Lakohaz, v. cseledhaz
Szantodpuszta
945
Lakohaz /Kastely/
Szantodpuszta938
Lakohaz, v. cseledhaz es gazdasagi epulet
Szantodpuszta948
Lakohaz
Szantodpuszta
938
Magtar
Szantodpuszta
944
Lakohaz, u.n. Paloczi haz
Szantodpuszta938
Lakohaz, v. cseledhaz
Szantodpuszta936
Sertesol, takarmanyfozo
Szantodpuszta936
Loistallo
Szantodpuszta936
Lakohaz, v. csarda
Szantodpuszta
936
Kukoricagore
Szantodpuszta
936, 938, 937Sertesol-tyukol
Szantodpuszta936
Lakohaz, daralo
Szantodpuszta
938
Lakohaz, v. cseledhaz
Szantodpuszta936
Tehenistallo
Szantodpuszta936
Lakohaz, v. cseledhaz
Szantodpuszta
936
Lakohaz, v. cseledhaz
Szantodpuszta
936
Istallo
Szantodpuszta
948
Pince (kettos pince)
Szantodpuszta
938
Sertesol, felette tyukol

10
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6869

13749
13750
13751
15493
15494
15495
15496
15497
15498

6869

29820

6869

8108

Szantodpuszta
938
Falazott kemence
Szantodpuszta
936
Verem
Szantodpuszta
936
Karam
Szantodpuszta936
Sertesdl, felette tyukdl
Szantodpuszta
936
Sertesol, felette tyukol
Szantodpuszta
936
Sertesol, felette tyukol
Szantodpuszta
936
Falazott kemence
Szantodpuszta
938
Falazott kemence
Szantodpuszta
938
Verem
941,943,864,
884, 893,
951,4457/2,
0132/1,043,
036, 907, 908,
909,910,911,
912, 930, 931,
932, 933, 934,
935,913,914,Szantodpuszta majorsag epitmenyei ex-lege
915,916,917,muemleki kornyezete
918,919, 920,
921,922, 923,
924, 925, 926,
4485,0134/2,
0135/11,
0135/12,
0135/9, 4484,
4457/2
Szantodpuszta
950, 937, 949,
939, 938, 945,
Szantodpuszta majorsag epitmenyei
936, 944, 948,
940, 946, 947

A majorsagi epiiletegyiittes reszletezese
Epttletszamozas
1.
2.
5.
6.
7.
8.

Hrsz.

Funkcio

944
945
948
948
938
938

9.
10.

938
938

II.
12.

938

gazdasagi iroda
Foldszintes cseledhaz, majd gazdasagi iroda, XIX. S
kastely
Alapincezett foldszintes epulet, XVIII.-XIX. Sz.
borospince
Kettos pince foldszintes lakoepulet alatt, 1800 kor
kocsis- es kerteszlakas
Foldszintes lakoepulet pince felett, X I X . Sz. eleje
magtar
Ketszintes epulet, 1880.
rekeszes teglaepitmeny
sertesol, feletteKet tyukol
(2)
kenyersiitd kemence
Falazott
(!)
epitmeny
cseledhaz
Ketszintes
kettraktusos,
boltozott
epulet
ko
nadfedessel, XIX. Sz. eleje
kenyersuto kemenceFalazott
(1)
epitmeny
cseledhaz, csoszhaz
Foldszintes oromzatos epiilet nadfedessel, XIX. Sz.
krumplisverem (1 sor)
14 cellas, tegla homlokfalu, boltozott, folddel
zoldseges veremsor, 1930-as evek
16-, volt okoristallo
L-alaprajzu foldszintes, boltozott teglaepulet na
tobb iitemben epitve, XVIII. Sz.

13.

938
938

15.

936

Leiras

II
16.

936

17.

936

18.
20.
21.

936
936
936

22.

936

23.
24.

936
936

25.

936

26.
27.

936
936

28.

936

29.
30.

936
936

sertesol, felette17 tyukol
rekeszes teglaepitmeny
(17)
oregcsarda, majd L-alaprajzu
csaladi
foldszintes oromzatos teglaepulet nadf
haz
XVIII. Sz.
kukoricagdre
Teglapillereken alio acsszerkezet cserepfedessel, X
sertesszallas
L-alaprajzu foldszintes teglaepiilet nadfedessel, X
miihelyek
Ket tomegbol alio foldszintes oromfalas teglahaz
fedessei, sok atalakitassal es rendeltetesvaltassal
krumplis gddrok
Reszben fdldbe siillyesztett tegla terdfalas epitm
nyeregtetovel es foldtakarassal fedve, 1945 utan
cseledhaz, pasztorhaz
Foldszintes teglahaz oromfalakkal, nadfedessel, 182
sertesol,
felette2 rekeszes
tyukol
teglaepitmeny
(2)
kenyersuto kemence
Falazott
es
epitmeny gula alakii falazott sisakkal,
husftistdld
kemennyel, 1916
karamok (2 db)
menes-,
majd
Kereszt
alaprajzu
fbldszintes
teglaepiilet
k
tehenistallo
cserepfedessel, X I X . Sz.
volt
miihely,
Foldszintes teglaepiilet kontyolt cserepfedessel, 1
summasszallas
mesteremberek hazaFoldszintes oromfalas teglahaz nadfedessel, 1880-as
borjuistallo
Foldszintes teglaepiilet kontyolt nadfedessel, 1825

31.

940

Szt. Kristof-kapolna
Teglabol epiilt egytornyu barokk kapolna, 1735
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fiiggelek a 8/2016,(VL28.) dnkormdnyzati rendelethez
rendelet mddositdsdhoz
Vedett regeszeti teriiletek

A kozseg teruleten kiemelten (miniszteri hatarozattal) vedett regeszeti lelo
Ismert, tiilnyomo resziikben lokalizalhato lelohelyek
Sorszam,
azonosito
1.
25558
2.
33238
3.
53315
4.
53316

5.
53317

6.
53320
7.
53321

8.
53322

9.
53323

Lelohely neve

Regeszeti jelensegek

Erintett helyrajzi
szamok
Balatonmeder - Romai kori ut nyomai, 02, 1173, 1174
Revtdl Ny-ra
legujabb kori kikoto (1880-as
evek eleje)
Cifra - hid
Oskor (kelta)
02
Rev - kemping

Fedettseg
Balaton meder

Balaton meder

Ujkokori telepulesnyomok
1163, 1167, 1171/4,
02.
Belterulet;
Park,
Ujkokori szorvany leletek,
kemping epuletek
kesobronzkori raktarlelet
Balaton meder
Balla Janos
Kesokozepkori
884, 936, 937, 938,
Mezogazdasagi
faiskolaja, Szantodi
telepulesnyomok
944, 945, 946, 947,
948,
muvelesii,
reszben
major
951,949, 950, 4457/2,
fedett (faiskola,
3571/53,3571/70, ut, gyep,
3655/4, 4484,3571/71,
epiiletek)
4485.
Lullai-ud
Oskori (rezkor, vaskor
946,
- 947, 942, 943,
938,
Mezogazdasagi
keresztezodes
kelta), romai kori
941,082, 083/21, miivelesii
telepulesnyomok
081/19, 081/21,081/20,
(szantofdid, erdo,
081/24, 081/23,
ret, legelo),
081/22, 083/35,0117,
reszben fedett (ut)
083/5, 083/4, 083/6,
0132/1,0134/1,
0132/20,0132/19,
081/6, 081/1,081/25,
081/5, 081/15, 081/16,
081/17.
Szantodpuszta - Oskori, 10-11. szazadi
938, 939, 940
Reszben fedett
kapolna
telepulesnyomok
belterulet
Oskor (rezkor)i
Kapolnadomb - del
936, 938, 941,937,Reszben fedett
telepulesnyomok
bel- es kiilteriilet
864,0134/1,0135/6,
(szanto, ret)
0134/2,0135/9,
0135/10,0135/12,
0135/11,
0135/8,0135/7.
Shell benzinkut Oskori (neolit) es
885/3, 886, 887, 547,
Reszben fedett,
honfoglalas kori
521, 548.
belteriilet
telepnyomok
(benzinkut,
parkolo),
nagyreszt
Csemetekert
Oskori, kora Arpad-kori
033, 034, 035.
Mezogazdasagi
telepnyomok
miivelesii (szanto)
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Sorszam,
azonosito

Lelohely neve

10.
53325

Erdert

11.
53326

Homokbanya

10.
49880

Allasi-dulo

30.
49967

Diofa u.

37.*
49985

Komlosi diilo

40.*
50034

M A V trafohaz

Regeszeti jelensegek

Erintett helyrajzi
szamok

Fedettseg

Romai kori telepiiles 716,717,718,719,
nyomai
Reszben
720,
elfedett,
721,722, 725, 726,beepitett
727,
terulet
728, 729, 730, 731,732,
(bolygatott), ut
733, 734,737, 738, 739,
740, 741,742, 743,744;
745, 746, 747, 748, 749,
750, 751,752, 753,
754,755, 756, 757, 758;
759, 767, 809, 862; 864;
865, 866, 870.
Ujkori telepiilesre utalo
938, 941,0132/1, Mezogazdasagi
leletek
muvelesii (erdo)
0134/1,0132/13,0133,
terulet, reszben
0135/1,0135/2,0134/2.
fedett (ut)
082, 083/38, 083/37,
Zamardi
083/36, 083/21,083/35,
083/5,083/4,083/7,
083/6, 083/9, 083/8
2923, 2927, 2928, Zamardi
2930,
3550, 2932,3569, 2915,
2931,3561,3562,
2920/2, 2921,2918,
2924, 2917, 2910,
2911/1,2912/2, 2913/1,
2912/1,2911/2, 2909,
3558,3559,3560,3563,
2916, 2913/2, 2908,
2906/1.
081/10, 081/9,081/19,
Zamardi
081/12, 081/13,081/11,
081/21,081/20, 081/24,
081/23, 081/22, 081/6,
081/1,081/14, 081/5,
081/16, 081/17
081/10, 081/9, 081/19,
Zamardi
081/12, 081/13,081/11,
081/21,081/20, 081/23,
081/22, 081/6, 081/1,
081/14, 081/5, 081/15,
081/16, 081/17
Zamardi
0111,0102/1,0110/2

Tatarcsapas
41.
50044
0111,0102/1,0110/2,
Zamardi
Kaplan vdlgy
43.
0109,0108
50055
* A lelohely gyakorlatilag atnyulik Zamardi kozigazgatasi teriiletere, es egybe
kornyeke", illetve „Koml6si diilo" megnevezesii lelohellyel.

SZANTOD KOZSEG ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK
8/2016.(VI.28.) O N K O R M A N Y Z A T I R E N D E L E T E
A HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATASROL SZOLO
4/2014.(IV.15.) O N K O R M A N Y Z A T I R E N D E L E T M O D O S I T A S A R O L

Szantod Kozseg Kepviselo-testulete a hulladekrol szolo 2012. evi C L X X X V . torve
bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, Magyarorszag helyi onkormanyzatairol s
C L X X X I X . torveny 13.§ (I) bekezdes
19. pontjaban meghatarozott feladatkorebe
kovetkezoket rendeli:
l-§

A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasrol
szolo 4/2014.(IV.15.)
onkormanyzati
tovabbiakban: a R.) .§ helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:
„11 .§
(1) A kozszolgaltatas igenybeveteieert
az ingatlanhasznalo dijat ko
kozszolgaltatasi dijat a kozszolgaltato ugyfelszolgalatan es honlapjan koteles kozz
(2) A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi dij beszedeserol es a kintlevdseg
Ht. 32/A. § (2) bekezdese szerinti Koordinalo szerv gondoskodik.
(3) A kozszolgaltatasi dij osszegenek megallapitasanal a kozszolgaltato mindadd
120
liter
terfogatu
gyiijtdedeny
rendszeres
hasznalatat
velelmezni,
ingatlanhasznalo eltero terfogatu gyiijtoedeny elszallitasara vonatkozo igen
be.
(4) A z ingatlanhasznaloktol a kozszolgaltatasi dijat negyedevente utolag, gazd
ingatlanhasznalotol az egyedi szerzodesben meghatarozott idopontban, szaml
jogosult a Koordinalo szerv beszedni. A z ingatlanhasznalo a szamlan szerep
beliil koteles a dijat kiegyenliteni. Kesedelmes fizetes eseten a szolga
meghatarozott kesedeimi kamatot szamithatja fel.
(5) A Koordinalo szerv a kiszamlazott es az ingatlanhasznalo
altal hatarido
fizetett kozszolgaltatasi dij behajtasa erdekeben intezkedik, kezeli a
kereteben keletkezo, 2016.apri!is 01-je iitan keietkezo kintlevosegeket. A 20
megelozoen keletkezett kintlevdsegek behajtasarol a kozszolgaltato gondoskodi
(6) Nem kell az ingatlanhasznalonak a kozszolgaltatasi dijat megfizetni:
a) mindaddig, amig ingatlanan semmilyen emberi tartozkodas celjara alkalmas
nines elhelyezve;
b) ha a kozszolgaltato nem tesz eleget kozszolgaltatasi kotelezettsegenek."
2.§

(1) Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba.
(2) Hatalyat veszti a R. 6.§ (2) bekezdesenek b)pontja.
Szantod, 2016.jij
VizySrrAttila
polgarmester

Dr. i C i ^ P a l
cimzetes fojegyzo

Kihirdetve a Kdzds Onkormanyzati Hivatal-hirdetotablajan
20l6.junius28. napjan.
/'<^^^-r.,y-,^'^

15 napra

elhelyezett

SZANTOD KOZSEG ONKORMANYZATA
KEPVISELO-TESTtJLETENEK
4/2014.(IV.15.) O N K O R M A N Y Z A T I

RENDELETE

A HULLADEKGAZDALKODASI K O Z S Z O L G A L T A T A S R O L

Szantod Kozseg Kepviselo-testulete a Iiulladekrol szolo 2012. evi C L X X X V .
(4) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, Magyarorszag helyi onkormany
2011. evi C L X X X I X . torveny 13.§ (1) bekezdes 19. pontjaban meghatarozott f
eljat^a a kovetkezoket rendeli el;
1. A rendelet hatalya, alapfogalmak

(1) E rendelet hatalya kiterjed Szantod kozseg kozigazgatasi teruleten l
ingatlan, onallo lako es (idiiloegyseg hasznalojara ( a tovabbiakban: ing
(2) E rendelet alkalmazasaban
1. Lakoegyseg/tidtiloegyseg: helyiseg, vagy egymassal belso kapcsolatba
mellekhelyisegek miiszakilag is osszetartozo egyiittese. amelynek a sz
az epulet kozos kozlekedojebol nyilo onallo bejarata van. meghatarozot
celjara onmagaban alkalmas.
2. Lakoingatlan: az ingatlan-nyilvantartasban lakoingatlankent, vagy
hasznalati modot jelento fogalommal - lakohaz, lakas, tarsas lakoha
ingatlan.
3. Uduloingatlan: az ingatlan-nyilvantartasban iidulo ingatlankent, vag
hasznalati modot jelento fogalommal - nyaralo, hetvegi haz, tarsas iid
ingatlan.
(3) E rendeletben hasznalt fogalmak tekinteteben a (2) bekezdesben fogl
hulladekrol szolo 2012. evi C L X X X V . torveny 2. §-aban meghatarozott
rendelkezeseket kell alkalmazni.
2. A kozszolgaltatas tartalma, a kozszolgaltatasi teriilet hatara
2.§

(1) A z onkormanyzat kotelezoen ellatando kozszolgaltataskent az ingatlan
keletkezo
telepulesi
hulladek
rendszeres
gyujtesere,
elszallitasar
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast szervez es tart fenn.
(2) A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas tartalma kiterjed
a) az ingatlanhasznalok
altal a kdzszolgaltato szallitoeszkozehez
gyiijtoedenyben gyiijtott telepulesi hulladeknak - ide ertve a haztar
vegyes hulladekot es elkiilonitetten gyujtott hulladekot - az ingatla
kdzszolgaltato altali osszegyiijtesere es hulladekkezelesi letesitm
szallitasara,
b) a
kozszolgaltato
altal
iizemeltetett,
kdzteruleten
elhelyezett
elkulonitetten gyiijtott hulladeknak a kozszolgaltato altali ossze
hulladekkezelesi letesitmenybe torteno szallitasara,
c) a termeszetes szemely ingatlanhasznaloknal keletkezett, a lomtalam'tas
lomhuUadeknak az ingatlanhasznaloktol a kozszolgaltato altali osszegy
hulladekkezelesi letesitmenybe torteno szallitasara.
(3)
A kozszolgaltatasi teriilet Szantod kozseg teljes kozigazgatasi teriil
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(4)

(5)

Szantod kozseg kdzigazgatasi teruleten a hulladekkezelesi kozsz
SIOKOM Hulladekgazdalkodasi Kdzszolgaltato Nonprofit Kft. 8600 Siofok
Janos koz 2. vegzi kozszolgaltatasi szerzodes alapjan.
Szantod kozseg kozigazgatasi teriileten keletkezett telepiilesi hull
kijelolt lerakohely a somi huUadekkezeld telep.
3. A kozszolgaltatas igenybevetelenek rendje

3. §
(1)

A z ingatlanhasznalo a keletkezett telepiilesi hulladek elhelyezeserol
kozszolgaltatas igenybevetelevel koteles gondoskodni.
(2) A kozszolgaltatas a lako ingatlanok hasznaloi reszere egesz evben,
hasznaloi reszere aprilis 1. napjatol szeptember 30. napjaig all rendelk
(3) Uduloingatlanok hasznaloi reszere az ev (2) bekezdesben meghatarozott
nines szervezeti kozszolgaltatas, de az ingatlan hasznaloja tovabb
gondoskodni
az ingatlanon keletkezo telepulesi hulladek
osszegyuj
kezeleserol.
(4) A kozszolgaltatas ellatasara vonatkozo szerzodeses jogviszony letre
felteteiek barmelyikenek teljesiilesevel:
a) a kozszolgaltatas elso igenybevetelevel,
b) ha a kozszolgaltato a kozszolgaltatas ellatasara vonatkozo rendel
igazolja vagy
c) a szerzodes irasba foglalasaval.
4. §

(1)

A gazdalkodo szervezet ingatlanhasznalo a haztartasi huUadekhoz ha
elkiilonitetten gyujtdtt/vegyes hulladekanak elhelyezesere koteles a koz
rendelet eloirasainak figyelembevetelevel egyedi szerzodest kotni. A sze
elemeit az 1. melleklet tartalmazza.
(2) A gazdalkodo szervezet ingatlanhasznalo a haztartasi huUadekhoz haso
reszet
kepezo
elkiilonitetten gyiijtott hulladek
elhelyezesere
ne
kozszolgaltatas igenybevetelere.
(3) Amennyiben a gazdalkodo szervezet ingatlanhasznalo a haztartasi huUade
hulladek reszet kepezo elkiilonitetten gyujtott hulladek elhelyezesere
altal szervezeti kozszolgaltatast veszi igenybe, koteles a kozszolga
szerzodest kotni. A szerzodes tartaimi elemeit az 1. melleklet tartalmaz
(4) A z a gazdalkodo szervezet ingatlanhasznalo, amelyik nem a kozszolgalta
bekezdesben
meghatarozott
hulladek
elhelyezesere
szerzodest,
hulladekgazdalkodasi letesitmeny aUal kiallitott szamlaval vagy befogado
igazolni hulladekanak a letesitmenyben torteno elhelyezeset.

(1) A kozszolgaltato az ingatlanhasznaloknal keletkezo lomhulladek elszal
egy alkalommal gondoskodik, melyrol az onkormanyzat az ingatlanhaszn
keptjjsag, a honlap es hirdetmenyek titjan tajekoztatja. A lomhulla
lomtalanitasrol szolo onkormanyzati tajekoztatoban foglaltaknak megfele
kozteriileten elhelyezni.
(2) A gazdalkodo szervezet ingatlanhasznalo az (l)-(2) bekezdeseben
m
szolgaltatasi nem jogosult igenybe veimi.
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(3) A z ingatlanhasznalo a telepulesi hulladek reszet kepezo elkulonit
hulladekot jogosult nyitvatartasi idoben a letesitmeny miikodesi rendje
hulladekudvarba beszallitani.

(1) A telepulesi hulladek egyes tojrahasznosithato osszetevoinek kozszolga
torteno, hulladekfajta - papir, miianyag, iiveg - szerinti elkulonitett
hulladekgyujto pontokon tortenik.
(2) A z kijelolt hulladekgyujto pontok helye:
a) Erdeszet elotti ter
hrsz.: 864,
b) '
c) Jokai utca
hrsz: 1289,
d) Rege utca
hrsz:
88,
e) Partivilla sor
hrsz.: 535,
f) Moricz Zsigmond ut
hrsz.: 193.
(3) A gazdalkodo szervezet ingatlanhasznalo a telepiilesi hulladek elkialoni
hulladekgyiijto pontokat nem jogosult igenybe venni.
3. A kozszolgaltatas ellatasanak rendje, resztvevdinek jogai es kotelezettsegei

(1) A telepiilesi hulladek rendszeres osszegyujteserol es elszallitasarol a
a) januar - jiinius es szeptember - december honapokban heti egy alkal
napon,
b) julius - augusztus honapokban heti ket alkalommal hetfo es penteki
gondoskodni.
(2) A telepulesi hulladek elszallitasi napjanak esetieges valtozasarol a
kepujsag, a honlap es hirdetmenyek utjan tajekoztatja az ingatlanhasznalo
(3) A telepiilesi hulladekot a szallitas napjan reggel 7 oraig az ingat
kozteruletre a kdzszolgaltato szallito jarmuvehez rendszeresitett, a 8.§
meghatarozott
iirtartalmu, a kozszolgaltato altal rendelkezesre bocs
azonosito jellel ( matrica ) ellatott gyiijtoedenyben kell kihelyezni oly
kdzszolgaltato jarmiivere kormyen felhelyezheto legyen.
(4) A kozszolgaltato erre vonatkozo igeny eseten, kulon terites ellene
gyiijtoedeny megvasarlasat vagy berletet az ingatlanhasznalo reszere bizt
(5) A gyiijtoedeny iirtartalmat meghalado tobblet telepiilesi hulladek
ingatlanhasznalo a kozszolgaltato altal rendszeresitett miianyag zsak me
felhasznalasaval, tovabba a tobbletszolgaltatas egyedi megrendelesevel jo

(1) A z ingatlanhasznalo telen - sziikseg eseten - az ingatlan bejarata elo
uttest kozott legalabb 1 meter szeles atjarot koteles letesiteni, azt a
sikossagtol mentesiteni, annak erdekeben, hogy a gyiijtoedeny iiritese
akadalytalanuI, balesetmentesen tortenhessen.
(2) A gyujtes idejere, a gyiijtoedeny kdzteriiletre torteno kihelyezese es
az ingatlanra torteno visszahelyezese az ingatlanhasznalo kotelezettsege
barmilyen meretii gyiijtoedeny elhelyezese - a szallitas napjat kiveve
kizarolag az onkormanyzat tulajdonosi hozzajanilasaval tortenhet.

' Hatalyon kivul helyezte a 7/2016.(VI.28.) dnkormanyzati rendelet
29.napjatol.

2.§ (2) bekezdese. Ha
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(3) Ahol az utviszonyok vagy egyeb akadaly nem teszi lehetove, hogy a k
szallito jarmiive az ingatlan bejarata ele alljon, ott a telepulesi h
onkormanyzat altal kijelolt legkozelebbi, arra alkalmas helyen tortenik.
(4) A z ingatlanhasznalo koteles a gyujtoedeny folyamatos tisztantartasarol,
fertotleniteserol, elhasznalodas eseten potlasarol gondoskodni.
(5) A gyujtoedenyben tilos veszelyes hulladekot es olyan anyagot elhelyezn
forro hamu, folyadek, zsiradek, allati tetem, gyulekony vagy robbano a
epitesi tormelek ), amely veszelyezteti a kozszolgaltato munkavallaloin
testi epseget, vagy megrongalhatja a kozszolgaltato szallito jarmiivet
megsertoi az okozott kart is kotelesek megteriteni.
(6) A gyiijtoedenyben elhelyezheto telepiilesi hulladek maximalis tomege:
a) 60 Uteres gyujtoedeny eseteben
15 kg
b) 120 Uteres gyujtoedeny eseteben
25 kg
c) 240 Uteres gyiijtoedeny eseteben
50 kg
d) 1.100 Uteres gyiijtoedeny eseteben
250 kg lehet.

9-§

(1) A kozszolgaltato a gyujtoedeny kiiiriteset a tole elvarhato gondossagga
A z okozott kart annak javitasaval vagy uj gyiijtoedeny biztositasaval kot
Amennyiben a meghibasodas a kozszolgaltatonak nem rohato fel, a haszn
gyiijtoedeny javitasa, potlasa az ingatlanhasznalo kotelezettsege.
(2) A kozszolgaltato munkavallaloi a gyujtoedenyt kiurites utan kotelesek a
visszahelyezni es az iirites soran kihuUott telepiilesi hulladekot osszeta
(3) A kozszolgaltato a kozszolgaltatas koreben megtagadhatja a telepi
elszallitasat, ha
a) nem ervenyes azonosito jellel ellatott gyujtoedenyben keriilt kihelyez
b) erzekszervi eszlelessel megallapithato, hogy az olyan anyagot tarta
telepiilesi huUadekkal egyiitt nem gyiijtheto, szallithato vagy kezelhe
c) a gyiijtoedeny kozteriileten oly modon keriilt elhelyezesre, hogy azt
munkavallaloi csak jelentos nehezsegek aran tudjak a jarmiivel megkozel
(4) A kozszolgaltato az alapszolgaltatason feluli mennyisegii telepulesi
koteles elszallitani, ha az nem 7.§ (6) bekezdes szerinti muanyag zsakban
vagy annak elszallitasat az ingatlanhasznalo egyedileg nem rendelte meg.
10.§

(1) A kdzszolgaltato a kozszolgaltatassal osszefiiggo szemeiyes adatok szemelyazonosito adatok, valamint a lakcim - kezelesere az e §-ban foglal
terjedelemben jogosult.
(2) A kozszolgaltatassal osszefiiggo szemeiyes adat csak a eel megvalosulas
mertekben es ideig kezelheto.
(3) A kozszolgaltato megfelelo technikai es szervezesi intezkedesekkel kote
az adatok biztonsagarol. A z adatokat vedeni koteles kiilonosen a jogosula
megvaltoztatas, nyilvanossagra hozas, tdrles, serules vagy megsemmisiiles
(4) A kozszolgaltato a kozszolgaltatassal osszefuggo szemeiyes adatokat az
azonositasara es a kozszolgaltatasi szerzodes teljesitesevel kapcsolatos
celjara hasznalhatja fel a szerzodeses jogviszony letrejottetol annak
dijhatraiek eseten a tartozas fennallasaig.
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4. A dijfizetesi kotelezettseg es a sziineteltetes esetei

(1) A kozszolgaltatas igenybeveteieert az ingatlanhasznalo dijat kote
kozszolgaltatasi dijat a kozszolgaltato ugyfelszolgalatan es honl
kozzetenni.
(2) A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi dij
beszedeserol es a
kezeleserol a Ht. 32/A. § (2) bekezdese szerinti Koordinalo szerv gon
(3) A kozszolgaltatasi dij osszegenek megallapitasanal a kdzszolgalt
jogosult 1 db 120 liter terfogatu gyujtoedeny rendszeres hasznalata
ameddig az ingatlanhasznalo eltero terfogatu gyujtoedeny elszallitas
igenyet nem jelenti be.
(4) A z ingatlanhasznaloktol a kozszolgaltatasi dijat negyedevente utol
szervezet ingatlanhasznalotol az egyedi szerzodesben meghatarozott
szamla elleneben jogosult a Koordinalo szerv beszedni. A z ingatlan
szamlan szereplo hataridon beliil koteles a dijat kiegyenliteni. Kes
eseten a szolgaltato a Ptk-ban meghatarozott kesedeimi kamatot szamit
(5) A Koordinalo szerv a kiszamlazott es az ingatlanhasznalo altal hat
nem fizetett
kozszolgaltatasi dij behajtasa
erdekeben
intezkedi
kozszolgaltatas
kereteben
keletkezo,
2016.aprilis
01 -je
utan
kintlevosegeket. A
2016.aprilis 01-jet megelozoen keletkezett ki
behajtasarol a kozszolgaltato gondoskodik.
(6) Nem kell az ingatlanhasznalonak a kozszolgaltatasi dijat megfizetni:
a) mindaddig, amig ingatlanan semmilyen emberi tartozkodas celjara
felepitmeny nines elhelyezve;
b)ha a kozszolgaltato nem tesz eleget kozszolgaltatasi kotelezettsegen
12. §

(1) Amennyiben az ingatlanhasznalo legalabb ket naptari honap idotartamra
igenybe vett gyujtoedeny to 1 eltero terfogatu vagy darabszamij gyujto
igenyli, ezt a kozszolgaltatonak a targyhonapot megelozo honap 20. napja
bejelentenie.
(2) Ha az ingatlanhasznalo bejelenteseben
nem jeloli meg megvaltozott
idotartamat, a kozszolgaltato mindaddig a bejelentes szerint teljesit es
ingatlanhasznalo mas tartalmu bejelentest nem tesz.
(3) A z ingatlanhasznalo szemelyeben bekovetkezett valtozas eseten az uj ha
es lakcimenek/ertesitesi cimenek a kozszolgaltatohoz torteno bejelente
kozszolgaltatasi dijat a kdzszolgaltato nyilvantartasaban szereplo ha
megfizetni.
Orokles eseten a kozszolgaltatasi dij megfizetesere
egyetemlegesen kotelezettek.
13. §

(1) A z ingatlanhasznalo, amennyiben az ingatlanat megszakitas nelkiil leg
idotartamban nem hasznalja, a kozszolgaltatotol irasban kerheti a k
szunetelteteset. A sziineteltetes a bejelentest koveto honap elso nap
sziineteltetes csak teljes naptari honapokra es a targyevre vonatkozhat.

^ Mddositotta a 7/2016.(V1.28.) dnkormdnyzati rendelet I.§-a. Hatdlyos: 2016.jiinius 29.napj
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(2) Bejelentesevel egyidejiileg az ingatlanhasznalo nyilatkozatot tesz
sziineteltetes ideje alatt az ingatlant nem hasznalja es az ingatlanan
nem keletkezik, valamint atadja a szolgaltatonak a gyiijtoedenyrol eltav
jelet (matricat).
(3) A szuneteltetes jogalapjanak fennallasat, a kdzszolgaltato kepviselojen
ingatlanhasznalo az ingatlanon mert nullas vizfogyasztassal - egyedi vi
nullas villanyaram fogyasztassal ~ koteles igazolni. Nullas vizfogyaszta
ha a vizmero ora kezdo es zaro allasa kozott legfeljebb 3 m^ vizfogya
vizora hianyaban a villanyora kezdo es zaro allasa kozott legfelje
aramfogyasztas -jelentkezik.
(4) A kozszolgaltato a meroora leolvasasara kialakitott eljarasrendj
iigyfelszolgalatan es a honlapjan kozzetenni.
(5) A kozszolgaltatas sziineteltetesere vonatkozo bejelenteset az ing
szuneteltetes megkezdeset megelozo honap 20. napjaig teheti meg. Ame
ingatlanhasznalo bejelenteseben a szuneteltetes veget nem jelolte meg, a
hasznalatba vetelet a szuneteltetes megsziineset megelozo honap 20.
bejelenteni.
(6) A sziineteltetes megsziinesekor a kdzszolgaltato az ingatlanhaszn
gyiijtoedeny en elhelyezendo uj azonosito jelet (matricat) biztosit.
(8)
Amennyiben az ingatlanhasznalo
a bejelenteseben
foglaltaktol e
kozszolgaltatast megis igenybe veszi, vagy a sziineteltetes e §-ban fogl
allnak fenn, a kozszolgaltatas dijat a sziineteltetes idotartamara a Ptk
kamattal megemelt osszegben kell megfizetni.
Zaro rendelkezesek
14.§

(1)
(2)

E rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba.
Hatalyat veszti a hulladekkezelesi kozszolgaltatasrol szolo 14/
onkormanyzati
rendelet
es
a
helyi
hulladekgazdalkodasi
tervro
14/2007.(XI1.7.) onkormanyzati rendelet.
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1. melleklet a 4 /2014.(IV.15.) onkormanyzati rendelethez

A K O Z S Z O L G A L T A T O V A L KOTENDO SZERZODES
EGYES TARTALMI ELEMEI

1. )
2. )
-

A szerzodesben meg kell jelolni:
a szerzodo feleket az adoszam es a szamlavezeto penzintezet feltunte
a kozszolgaltatas igenybevetelenek kezdo napjat, idotartamat,
a teljesites helyet pontos cim szerint,
a gyujtoedeny iirtartalmat es darabszamat,
az iirites gyakorisagat, az iiritesi napokat, az iiritesi idoszakokat
A szerzodesben rendelkezni kell tovabba:
a gyujt6edeny(ek) hasznalatanak modjarol,
a kozszolgaltatas dijarol es megfizetesere 1,
a szerzodes felmondasanak felteteleirol,
az iranyado jogszabalyok meghatarozasarol,
polgari peres eljaras eseten a kizarolagos illetekesseggel eljaro bi

