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Készült: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 27.-én 14 órai kezdettel
megtartott üléséről.
Ülés helye: Városháza tanácskozó terme
Jelen vannak: Mondok József polgármester, Dr. Bozóky Imre alpolgármester, Bérces Lajos,
Frankó Barnabás, Góhér Zoltán, Kutas Tibor, Dr. Rigó József Zsolt, Tetézi Attila
képviselők,
Bagócsi
Károly címzetes
főjegyző,
Krasznai
Szilvia
jegyzőkönyvvezető
Második napirendi ponthoz: Bátri Krisztián az Izsák Inno - Kom Nonprofit Kft ügyvezetője és
Mezei Gáborné a Kft főkönyvelője.
Egyebek napirend b.) pontja: Lévai Ferencné ÁMK vezető
Távolmaradását előre jelezte: Rácz Sándor képviselő
Mondok József polgármester:
Köszöntötte a megjelent képviselőket és az Izsáki Televízió nézőit. Megállapította, hogy a
Képviselő-testület 8 fővel határozatképes és az ülést megnyitotta. Javasolta a kiküldött meghívón
szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
Góhér Zoltán képviselő:
Frankó Barnabás képviselő úr indítványozott a képviselő-testületi ülésre egy előterjesztést.
Pénteken határidőben beért ez az indítványozás és véleménye szerint ezt is fel kellene venni a
napirendi pontok közé.
Mondok József polgármester:
Nem önálló napirendi pontként fogják tárgyalni, hanem az egyebek napirendi pont részeként.
Miután sem kiegészítő, sem pedig módosító javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület 8 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását kezdte
meg:
NAPIREND
1.) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok
végrehajtásáról
Előadó: Mondok József polgármester

(E-mailben kiküldve!)

2.) Beszámoló az Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft.
2013. évi munkájáról
Előadó: Bátri Krisztián ügyvezető
Mezei Gáborné főkönyvelő

(E-mailben kiküldve!)

-23.) Az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft. Alapító
Okiratának módosítása
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

(E-mailben kiküldve!)

4.) A helyi hulladékgazdálkodásról szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Mondok József polgármester

(E-mailben kiküldve!)

5.) Közszolgáltatási szerződés hulladék gyűjtéséről,
szállításáról, a hulladék ártalmatlanításáról és a
hulladékkezelési díj beszedéséről.
Előadó: Mondok József polgármester

(E-mailben kiküldve!)

6.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi
szabályairól.
Előadó: Mondok József polgármester

(E-mailben kiküldve!)

7.) Izsákért Közalapítvány Alapító Okiratának
felülvizsgálata.
Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

(E-mailben kiküldve!)

8.) ZÁRT ülés
1.) Napirend
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Mondok József polgármester
(Írásos anyag, jegyzőkönyvhöz csatolva)
Mondok József polgármester:
Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 8 határozat végrehajtása szerepel a jelentésben. A
végrehajtásuk megtörtént.
Kutas Tibor képviselő:
A képviselő-testület januári ülésén elfogadták az Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft beszámolóját,
azzal a feltétellel, hogy az idei év tevékenységeiről áprilisban be kellett volna számolniuk, de ez
nem történt meg. Javasolja, hogy a kettő beszámoló együtt valósuljon meg.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző:
Az ÁROP pályázat keretén belül az Izsák Inno – Kom Nonprofit Kft kettő gazdasági évét
vizsgálják át, és javaslatot tesznek a további működésre, feladatokra és fenntartói teendőkre. Ez
segíti a munkát rövid-közép és hosszútávon is.
Frankó Barnabás képviselő:
A korábbiakban felmerült, hogy a minta menza programhoz csatlakozni fog Izsák. A szerződés
megkötése megtörtént már?
Bagócsi Károly címzetes főjegyző:
Szeptember 1.-től kötelezően csatlakoznia kell Izsák városnak is a minta menza programhoz. A
szerződés a szolgáltatóval megkötésre került.
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Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé: „Izsák Város
Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi felsorolásban szereplő határozatokról szóló jelentést
elfogadta és a tett intézkedéseket jóváhagyta: - 4/2014.(01.28.) számú határozat;
-14/2014.(02.18.) számú határozat; - 30/2014.(04.15.) számú határozat; -32/2014.(04.15.) számú
határozat; -33/2014.(04.15.) számú határozat;- 34/2014.(04.15.) számú határozat;
- 35/2014.(04.15.) számú határozat; - 36/2014.(05.15.) számú határozat; Határidő: azonnal.
Felelős: Mondok József polgármester.”
A Képviselő – testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
37/2014.(05.27.) számú:
Jelentés a lejárt határidejű testületi
határozatok végrehajtásáról
Határozat
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi felsorolásban szereplő
határozatokról szóló jelentést elfogadta és a tett intézkedéseket jóváhagyta:
- 4/2014.(01.28.) számú határozat
- 14/2014.(02.18.) számú határozat
- 30/2014.(04.15.) számú határozat
- 32/2014.(04.15.) számú határozat
- 33/2014.(04.15.) számú határozat
- 34/2014.(04.15.) számú határozat
- 35/2014.(04.15.) számú határozat
- 36/2014.(04.15.) számú határozat
Határidő: azonnal.
Felelős: Mondok József polgármester

2.) Napirend
Beszámoló az Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft. 2013. évi munkájáról
Előadó: Bátri Krisztián ügyvezető, Mezei Gáborné könyvelő
(Írásos anyag, jegyzőkönyvhöz csatolva)
Mondok József polgármester:
Nem könnyű évet zárt 2013-ban a kft. Önállóan működik a főtevékenységi köre csökkent,
kevesebb a profitáló tevékenység, új vezetőség lett. A 2013-as évet próba időszaknak szánták. Év
végégig mindenképpen megoldást kell találni arra, hogy mi legyen a kft jövője.
Kutas Tibor a Jogi – Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság elnöke:
A Jogi- Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság az Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft. 2013. évi
munkájáról szóló beszámolót számszakilag elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, azzal a
kiegészítéssel, hogy az árbevétel és a költségek alakulását részletesen meg fogják vizsgálni 2014.
június 30-ig az előrelépés szándékával. Sok fontos dolog elhangzott a bizottsági ülésen ez
ügyben. Mindenki látja, hogy mínusz 25 millió forintos eredményről van szó. Ennek részleteit
próbálták előhozni. Árbevétel mellett van ez a mínusz. Számszakilag minden rendben van.
Tartalmilag is vizsgálták ezt a kérdést. Nehéz kibogozni azokat az elszámolásokat, ahol az
önkormányzat és a kft költségei összekapcsolódnak. Az előrelépés szándékával kell tárgyalni.
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felhasznált üzemanyag. Ez nagyon magas kiadás. Bizonyos tabu témákat is meg kell vizsgálni,
mert másképp nem fognak előre lépni. A pénzeket a város javára kell költeni. Ha odafigyelnek,
akkor egy év alatt akár egy út aszfaltozását is meg tudnák oldani a megtakarításokból. Az
egyeztetést bizottsági szinten fogják megtartani, az önkormányzat és a kft vezetőségével együtt
hatékony működés elérése céljából.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző:
Alapjában véve egyetértenek abban, hogy a mínusz könyvvitelben kimutatott. Vizsgálható mi
indokolt, mi nem. Ha valami feladatot elvárnak és van nyereség és egységár, azt meg kell fizetni
a saját cégünknek is. Alulfinanszírozás is látható. Előre kell lépni. Az indokolt költséget ki kell
fizetni, a nem indokoltat le kell faragni. Pontot kell tenni valamilyen formában az ügy végére.
Közös döntést kell hozni.
Mondok József polgármester:
Nem szeretnék a város rend és tisztaságából lentebb adni. Ennek ára van. A víz-szennyvíz általi
bevételek már sajnos nincsenek. Ha megszűnik a kft, akkor is el kell végezni a feladatokat. A
lehető legjobb megoldást kell megtalálni.
Kutas Tibor képviselő:
A városgazdálkodásnál keletkezett a nagy hiány. A tényleges hasznosulás mértéke
összeegyeztethetetlen. Ezek zömében, amik adják a mínuszt. Le kell ülni és meg kell tárgyalni.
Mezei Gáborné könyvelő:
Rendkívüli bevétel volt a kft számára, az önkormányzattól kapott tagi kölcsön. Egyéb ráfordítás a
volt a kintlévőségekkel kapcsolatos értékvesztés. A bevétel és ráfordítások különbözete
15.441.000.- Ft. Ezt elengedték az önkormányzattal szemben. A kft javára vezetődött ez ki. A
megmaradt tárgyi eszközökkel nem tudtak sajnos mit kezdeni, ezeket visszaadták az
önkormányzatnak. 8.300.000.- Ft nettó árbevételük a városgazdálkodásra nem nyújt fedezetet.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző:
Ezt a bizottság át fogja tekinteni, és szakmailag át fogják vizsgálni. Az előrelépés fázisait kell
meghatározni. Korrekt képet fognak adni egy hónap múlva, a következő képviselő-testületi
ülésen.
Kutas Tibor képviselő:
Év elején már hasznosult a Holló utcai ingatlan. Milyen összeget jelentett ez?
Mondok József polgármester:
Valóban hasznosult, kettő hónapon keresztül vette igénybe a telephelyet a Munkaügyi Központ
oktatás céljából és egy hónapig lovasok, gyakorlásra. Az utóbbiak 50.000.- Ft-ot fizettek, plusz a
vízfelhasználás díját is ők fogják kifizetni.
Frankó Barnabás képviselő:
A víz-szennyvíz hátralékok is benne szerepelnek a tavalyi év veszteségében. Amikor a BÁCSVÍZ Zrt-vel szerződést kötöttek, akkor úgy volt, hogy a kintlévőségek egy részét átveszik.
Mennyit fedeztek ebből?
Bagócsi Károly címzetes főjegyző:
A tárgyalási alapdokumentumokat elő tudják venni. Amikor éven túli kintlévőségek merültek fel,
a BÁCSVÍZ Zrt. rájött arra, hogy idejét múltak ezek a kintlévőségek.
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Frankó Barnabás képviselő:
A napokban történt esőzésekkor léptek a kármentesítésben. Hétfőn még nagyobb vihar volt, mint
vasárnap. A közmunkások vasárnapról hétfőre az árokparton nyírtak füvet, a helyett, hogy az
esőzési problémára koncentráltak volna. Ki adja az utasítást naponta a közmunkásoknak?
Bátri Krisztián ügyvezető:
Hétfői napon volt a kerékpárút átadása. Emiatt történtek kaszálások a város felső részén. A többi
közmunkás a vízátereszeket takarította. Hétfőn is és kedden is homokzsákokat töltöttek,
vízátereszeket szélesítettek. Kedd reggel hajnali 3 óráig a helyszíneken tartózkodtak.
Mondok József polgármester:
Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé:
„1.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft. 2013. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal,Felelős: Mondok József polgármester
2.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő testülete elrendeli az Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft.
2013. évi beszámolójában szereplő árbevétel és a költségek alakulásának részletes vizsgálatát,
melynek lebonyolítására a Jogi – Pénzügyi – és Városfejlesztési bizottságot kéri fel. Határidő:
2014. június 30., Felelős: Kutas Tibor bizottsági elnök”
A Képviselő – testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
38/2014.(05.27.) számú:
Beszámoló az Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft.
2013. évi munkájáról
Határozat
1.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsák Inno-Kom
Nonprofit Kft. 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mondok József polgármester
2.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő testülete elrendeli az Izsák InnoKom Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójában szereplő árbevétel és a
költségek alakulásának részletes vizsgálatát, melynek lebonyolítására a
Jogi – Pénzügyi – és Városfejlesztési bizottságot kéri fel.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Kutas Tibor bizottsági elnök

3.) Napirend
Az Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző
(Írásos anyag, jegyzőkönyvhöz csatolva)
Mondok József polgármester:
A polgári törvénykönyv szükséges a módosítás és Dr Szénás Tamás ügyvéd úr segített ebben.
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Törvényi menete van hogy mit kell tartalmaznia az alapító okiratnak. Változik például a
székhely. Egységes szerkezetű az előterjesztés. 2014. május 31-ig a közhasznú nyilvántartásba
vételéhez szükséges az alapító okirat módosítása. A tevékenységi kör szélesedett. Bejegyzési
jellege van az alapító okiratnak. A tisztségviselők feladatai szélesedtek. Társasági jogász
készítette az előterjesztést.
Frankó Barnabás képviselő:
Az eredeti szöveg a 4. és 6. pontban a nevelés – oktatás és a kulturális örökség megóvását
tartalmazza. Javasolja célnak még pluszban: „kulturális örökség megóvása és hagyományőrzés
feltételeinek megteremtése” szövegrészt is. A kft törvényi megfelelőségéhez szükséges az okirat
módosítása. Ha megszűnik a kft feleslegessé válik ez a módosítás.
Mondok József polgármester:
A polgári törvénykönyv módosítása miatt kötelező a módosítás május 31.-ig.
Góhér Zoltán képviselő:
Drága a kft. Ebben az évben és az előző években is az volt. Lehetne biztosan gazdaságosabban,
költségkímélőbben működtetni. Elkülönítve kell gyűjteni a hulladékot. Külön kellene az építési
törmeléket, főleg a betont gyűjteni. Akár külön területet kellene ennek gyűjtésére kijelölni.
Sajnos sokszor az utakra kerül ez a hulladék.
Kutas Tibor képviselő:
A közfeladatok átvételéről is kell szerződés, azokról, amiket a köztestülettől vesz át. Ez a
szerződés meg van-e? Hosszú távon nem lesz-e gond, hogy az önkormányzat tulajdonosa a kftnek.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző:
Engedélyhez kötött ez a tevékenység. Meg fogja nézni a lehetőségeket, és a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatni fogja a képviselő urakat, és a televízió nézőket. A városgazdálkodás
és a köztisztaság ez a két tevékenység, melyre a szerződést minden évben megkötik. Ebben a
formátumban minden feltételnek eleget tesznek.
Mondok József polgármester:
Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé:
„Izsák Város Önkormányzat Képviselő-az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft. Alapító Okiratának
módosítását jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Bagócsi Károly címzetes főjegyző.”
A Képviselő – testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
39/2014.(05.27.) számú:
Az Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft.
Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsák Inno-Kom
Nonprofit Kt. Alapító Okiratának módosítását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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4.) Napirend:
A helyi hulladékgazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Mondok József polgármester
(Írásos anyag, jegyzőkönyvhöz csatolva)
Mondok József polgármester:
Jogszabályi változások miatt van szükség ennek a rendeletnek a megalkotása.
Kutas Tibor a Jogi – Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság elnöke:
A Jogi, Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság a helyi hulladékgazdálkodásról szóló rendelet
megalkotását javasolja a képviselő-testületnek.
Góhér Zoltán képviselő:
A 15.§- ban saját gyűjtőedény használati lehetősége nem szerepel.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző:
Ez csak a méreteket szabályozza. Az 50 – 60, és a 80 literes edények beszerzése folyamatban
van. A kft szeretné, ha a kukák a lakosság saját tulajdonában lennének. A tervek szerint
visszavásárolnák a 110 és 120 literes edényeket és kicserélnék őket kisebbekre, amennyiben van
rá igény. Módosításként elmondja, hogy a 4. § (1) bekezdésében szereplő dátum helyesen 2014.
június 1-jétől 2020. május 31.
Góhér Zoltán képviselő:
Kéri, hogy foglalkozzanak az építési hulladékkal.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző:
Felvállalja az ezzel az üggyel kapcsolatos utána járást.
Mondok József polgármester:
Környezetvédelmi engedély kell ilyen jellegű depóniák kialakítására.
Dr. Bozóky Imre alpolgármester:
Külön jogszabály vonatkozik a veszélyes hulladékok kezelésére, és tárolására. Az építési
törmelék is veszélyes hulladéknak számít. Utána kell járni, informálódni kell.
Kutas Tibor képviselő:
A közszolgálati szerződésben benne van, hogy 500.- Ft –ért átveszik a depóban ezt a hulladékot.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző:
Külön helyről beszélnek. A depónia nem Izsáké, csak százalékos tulajdonban van.
Góhér Zoltán képviselő:
Ha beviszi valaki a depóniába az építési hulladékot, akkor ott nem veszélyes a hulladék? Ezzel a
felállással nem lehetne elfogadni ezt a közszolgáltatási szerződést.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző:
Kell, hogy legyen külön hely. Tájékozódnak, és visszatérnek. Felvállalja az engedélyezési
eljárással kapcsolatos utána járást.
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alábbi rendeletet alkotta meg.
5/2014. (V.28.) önkormányzati
A helyi hulladékgazdálkodásról szóló
rendelet megalkotása
RENDELET
A rendelet teljes szövegét jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
Mondok József polgármester:
Megállapítja, hogy Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a helyi
hulladékgazdálkodásról szóló 5/2014.(__.__.) önkormányzati rendeletét.

5.) Napirend
Közszolgáltatási
szerződés
hulladék
gyűjtéséről,
ártalmatlanításáról és a hulladékkezelési díj beszedéséről.
Előadó: Mondok József polgármester
(Írásos anyag, jegyzőkönyvhöz csatolva)

szállításáról,

a

hulladék

Bagócsi Károly címzetes főjegyző:
Egy hatályos szerződést kell módosítani. Szolgáltatás vásárlási ügyben szerződést kell kötni. A
hulladéklerakón lehetőség van állami támogatás nyerésére. A szelektív hulladékgyűjtés és annak
válogatása Kecskeméten zajlik.
Kutas Tibor a Jogi – Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság elnöke:
A Jogi- Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság a hulladék gyűjtéséről, szállításáról, a hulladék
ártalmatlanításáról és a hulladékkezelési díj beszedéséről szóló közszolgáltatási szerződés
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Frankó Barnabás képviselő:
Felmerült a lerakással kapcsolatban, hogy Izsákhoz kötődik a lerakó. Izsák lakossága lehet még
kedvezményezett? Hiszen 14 település szemetét viseli Izsák.
Mondok József polgármester:
Amikor megépítették a hulladéklerakót, akkor megígérték, hogy kedvezményes árat kap a
lakosság. Hat évig tudták is tartani ezt az árat. Ezután 30 millió forintért eladták a területet, ami
összeg megmaradt a város kasszájában. A térség egyik legalacsonyabb díját fizetik az izsáki
lakosok. Ebből már nem lehet csökkenteni. Az ár egy év óta központilag kerül meghatározásra.
Bérces Lajos képviselő:
Az elhangzottak szerint az építési törmelék is veszélyes hulladék. A felsorolásban nem szerepel
veszélyes hulladékként a festék és vegyi anyag. Azok minek számítanak? Az elektronikai
hulladékgyűjtést nagyon köszöni a lakosság nevében.
Bagócsi Károly címzetes főjegyző:
A festék mindenképpen veszélyes hulladék. Külön, szervezetten gyűjtik ezt is , ha van rá igény.
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Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé:
„Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladék gyűjtéséről, szállításáról, a hulladék
ártalmatlanításáról és a hulladékkezelési díj beszedéséről szóló közszolgáltatási szerződést
jóváhagyja. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal. Felelős:
Mondok József polgármester.”
A Képviselő – testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
40/2014.(05.27.) számú:
Közszolgáltatási szerződés a hulladék gyűjtéséről,
szállításáról, a hulladék ártalmatlanításáról és a
hulladékkezelés díj beszedéséről
Határozat
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladék gyűjtéséről,
szállításáról, a hulladék ártalmatlanításáról és a hulladékkezelési díj
beszedéséről szóló közszolgáltatási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza a
Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Mondok József polgármester.

6.) Napirend
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
helyi szabályairól.
Előadó: Mondok József polgármester
(Írásos anyag, jegyzőkönyvhöz csatolva)
Mondok József polgármester:
A környezetvédelmi hatóság véleményezte ezt a rendelet tervezetet és jóváhagyta.
Kutas Tibor a Jogi – Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság elnöke:
A Jogi- Pénzügyi- és Városfejlesztési a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotását javasolja a
Képviselő-testületnek.
A Képviselő – testület vita nélkül, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta meg.
6/2014. (V.28.) önkormányzati
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

RENDELET
A rendelet teljes szövegét jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.
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Megállapítja, hogy Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól
szóló 6/2014.(__.__.) önkormányzati rendeletét.
7.) Napirend
Izsákért Közalapítvány Alapító Okiratának felülvizsgálata
Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester
(Írásos anyag, jegyzőkönyvhöz csatolva)
Dr. Bozóky Imre alpolgármester:
A felülvizsgálatot ő végezi. Meg kell újítani 2014. május 31.-ig a közhasznúságot, a
kritériumokat bele kell tenni. Nem egyszerű a közhasznúság elérése. Bonyolult adatlapon kell
benyújtani. Hiba esetén nincs hiánypótlás, kockázatos művelet.
Góhér Zoltán képviselő:
Mi a tartalmi lényege a változásnak?
Dr. Bozóky Imre alpolgármester:
Minden alapítványnak és közhasznú társaságnak igazolnia kell, hogy a céljaik reálisak, és
csatolni kell a mérleget, a közhasznúsági jelentést. Bíróság állapítja meg, hogy jó e. Vizsgálják
többek között azt is, hogy ha lakossági adó 1%-ot kap egy alapítvány, vagy közhasznú társaság,
akkor az mire használták fel.
Mondok József polgármester:
Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé:
„Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsákért Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítását jóváhagyja. Határidő: azonnal. Felelős: Mondok József polgármester.”
A Képviselő – testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
41/2014.(05.27.) számú:
Izsákért Közalapítvány Alapító Okiratának
felülvizsgálata
Határozat
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsákért Közalapítvány
Alapító Okiratának módosítását jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mondok József polgármester.
7.) Egyebek
a.) A Helyi Építési Szabályzat módosítása.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző
(Előterjesztés írásban csatolva!)
Mondok József polgármester:
Indokolttá vált a szabályzat módosítása.

- 11 Bagócsi Károly címzetes főjegyző:
Kérdések merültek fel földügyek intézése során az elmúlt héten, hogy a folyamatokban lévő
ügyekben milyen dokumentumok kellenek és felmerült a szabályzat módosításának
szükségessége is. A pályázathoz nem elég az ígérvény becsatolása. Besorolási övezet változását
kell megvalósítani. Hirdetményt javasol közzétenni, hogy amennyiben valamely vállalkozónak
fejlesztési terve van és az a szabályzatot érinti, az jelezze, hogy az átsorolások megtörténjenek. A
közutak forgalomképtelen vagyonnak minősülnek. A képviselő-testületnek döntést kell arról
hozni, hogy az ingatlan minősítését módosítják-e. Javasolja, hogy rendeljék el a szabályzat
felülvizsgálatának előkészítését és mérjék fel a lakosság igényét. Felhatalmazást kér erre.
Mondok József polgármester:
Az alábbi javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: „ Izsák Város Önkormányzat Képviselőtestülete a folyamatban lévő ügyek ( közutak forgalomképessé nyilvánítása, övezeti besorolások
módosítása) eredményes lezárása érdekében elrendeli a Helyi Építési Szabályzat
felülvizsgálatának előkészítését. Határidő: 2014. június 30. Felelős: Bagócsi Károly címzetes
főjegyző.”
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
42/2014.(05.27.) számú:
A helyi Építési Szabályzat módosítása
Határozat
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő ügyek(
közutak forgalomképessé nyilvánítása, övezeti besorolások módosítása)
eredményes lezárása érdekében elrendeli a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatának előkészítését.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Bagócsi Károly címzetes főjegyző.
b.) Tájékoztatás kérése az óvodai neveléssel kapcsolatban.
Előadó: Frankó Barnabás képviselő.
(Előterjesztés írásban csatolva!)
Mondok József polgármester:
Frankó Barnabás képviselő úr beadványával kapcsolatban felmerültek kérdések. Felkéri Lévai
Ferencnét az ÁMK vezetőjét, hogy válaszolja meg azokat.
Lévai Ferencné intézményvezető:
Megköszöni az intézményfenntartónak és a képviselő-testültnek, hogy megvalósult a felújítás.
Az óvoda gyönyörű, egészséges és biztonságos környezetet biztosít a gyerekek számára. A
felmerült kérdésekkel kapcsolatban az első kérdésre szeretne válaszolni. Elsődlegesnek tartja az
óvoda törvényes és szakmai működését. Az előírásokat be kell tartani. Ellenőrzések vannak
folyamatosan. A foglalkozások működnek, ha a foglalkozást vezető is ott van. A következő évtől
fogva nem lehet ezeket a foglalkozásokat úgy tartani, ahogyan most. Nevelési időben nem lehet
olyan különfoglalkozásokat tartani, amelyek nem szerepelnek a pedagógiai programban. Ezek a
szóban forgó foglalkozások azonban nem szerepelnek a pedagógiai programban.
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nap nevelésnek kell folynia. Csak akkor szervezhető különfoglalkozás, ha a fenntartó hozzájárul
ahhoz, hogy nevelési időn túl is nyitva legyen az óvoda. Ilyenkor az intézményvezető bérbe
adhatja a termeit különfoglalkozásokra. Azonban a szülőknek kell elhoznia gyermekét, nem az
óvónő feladata a gyermeket egyik foglakozásról a másikra kísérni. A foglalkozásokat megfelelő
végzettségű és szakképzettségű óvodapedagógusnak kell tartania.
Frankó Barnabás képviselő:
Megköszöni a választ. Van-e olyan pedagógus, aki beszél nyelvet, illetve tudna néptáncot
oktatni? Az óvónői fejlesztési programba esetleg bekerülhetne, ki lehetne írni pályázatot ilyen
végzettségű óvónők felvételére.
Bérces Lajos képviselő:
Felmerült, hogy nem minden esetben tartják meg az külön foglalkozásokat. Ennek mi az oka?
Kik mondják vissza?
Lévai Ferencné intézményvezető:
A hittanosoknál fordul ez elő sűrűn, a református egyház részéről, és ritkábban előfordul a
néptánc oktatásnál is. A második kérdésre válaszként elmondja, hogy az óvodai csoportban
felmerült fonalféreg esetében az ÁNTSZ felé megtörtént a hivatalos jelzés, mely következtében a
védőnőt és a gyermekorvost is tájékoztatták. A további intézkedéseket ők tették meg. A vizsgálat
lezárult, eredménye negatív lett. A csoportokban a fertőtlenítés megtörtént, és még nagyobb
odafigyeléssel segítették a higiéné fenntartását. A szülő felől csak bizonytalan jelzés történ ebben
az esetben.
Frankó Barnabás képviselő:
Lehetne, hogy a továbbiakban, ha felmerül ilyen jellegű jelzés, akkor a szülőket is tájékoztassák?
Dr. Rigó József Zsolt képviselő:
Egyszerű megnézni ezt a betegséget. A székletet kell megvizsgálni. Szinte tünet nélküli betegség
maximum pici hasfájással jár. Cérna darabokra emlékeztető féreg ez, féreghajtó tablettával meg
lehet oldani a problémát. A gyerekek általában kutya simogatással kaphatja el. A közösséget és a
kutyákat kell megvizsgálni. Fokozott higiéné, és kézmosás szükséges. Figyelni kell a székletet.
Mondok József polgármester:
Van az intézményvezetőnek beszámolási kötelezettsége az önkormányzat felé ilyen ügyben?
Bagócsi Károly címzetes főjegyző:
Az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat szerint az egészségügyi tevékenységgel
kapcsolatos feladatokat gyermekorvos és védőnő látja el.
Frankó Barnabás képviselő:
Ha ilyen probléma merül fel, a csoportvezető óvónő biztosan tudomást szerez róla. Erről lehetne
tájékoztatni a szülőket.
Lévai Ferencné intézményvezető:
A harmadik kérdéskörre válaszolva, közművelődési intézmény az óvoda. A területén lévő
játszótér hozzá tartozik. A város rendelkezik saját játszótérrel. A szülő a reggeli érkezéskor
átadja a gyermeket az óvónőnek. Délután az óvónő átadja a gyermeket a szülőnek, és ez után már
a szülő felelős a gyermekért.
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és egy gyermek megtalálta az áram lekapcsolót és lekapcsolta, aminek következtében az egész
óvoda területén nem volt áram. Felelősen kell cselekedni, mert a gyermekek biztonsága a
legfontosabb. Az óvoda épségét is meg kell óvni.
Frankó Barnabás képviselő:
Tehát akkor az óvodai játékok mikor használhatóak? Van e lehetőség arra, hogy a következő év
folyamán milyen formában folytatódhatnak az angol és a néptánc különfoglalkozások?
Lévai Ferencné intézményvezető:
Az óvoda nyitva tartása alatt, óvónői felügyelettel. A házirendben is ez szerepel. Délutáni
időpontban lesz rá lehetőség 15 óra után.
Dr. Rigó József Zsolt képviselő:
Véleménye szerint az óvodai játszótér arra van, hogy az óvoda nyitvatartási ideje alatt óvónői
felügyelettel használják. Az óvodai nyitva tartási idő után a szülők vigyék haza a gyerekeket,
vagy ha játszótéren szeretnének tovább játszani, vigyék a városi játszótérre.
Frankó Barnabás képviselő:
A délutáni időpontban már szeptemberben is takarítás miatt voltak problémák. A gyerekek állnak
az első helyen.
Lévai Ferencné intézményvezető:
A foglalkozás vezetőknek is be kell tartaniuk a foglalkozás idejét. Abban az időben ők a
felelősek a gyerekekért. Be kell ezt tartani, ha nem tarját be, ők nem vállalják. A hittan oktatás
várhatóan reggel 8 – fél 9 –kor lesz, az angol pedig 15 óra után, szeptembertől. Utána még ki kell
takarítani, de foglalkozás után is még hazainduláskor a szülők és a gyerekek is használják az
épületet. Íratlan és írott szabályok vannak.
Góhér Zoltán képviselő:
Ezek a foglalkozások a gyerekek jövőjét meghatározhatják, ezért törekedjünk arra, hogy
megvalósuljanak. Ha kell, legyen óvodapedagógus pályázat, találjanak megoldást. Mindegy is,
hogy hány gyermeket érint, megoldást kell keresni azok a gyerekek érdekében, akiket érint.
Lévai Ferencné intézményvezető:
A különfoglalkozások mind fizetős foglalkozások, kevés gyereket érint.
Frankó Barnabás képviselő:
Az angol 6 főt érint, a néptánc 30 főt, a hittanról nincs pontos információja. A cél az, hogy minél
több gyereket érintsen.
Lévai Ferencné intézményvezető:
Minden 194 főből.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az ÁMK
vezető tájékoztatóját.
c.) További bejelentések:
Mondok József polgármester:
A Kisizsáki utak építése folyamatban van. Időközben a gréder meghibásodott, de már javítják.
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Góhér Zoltán képviselő:
Panaszok hozzá is érkeztek ez ügyben. Keskeny lett egy út, nagyon komoly víz réteg van most,
nehéz a közlekedés. A kerékpárút kiépítésével a csapadék elvezetés nehézkes lett. Az Akácfa
utca 1-13-ig a kerékpárúton nem folyik el a víz, az udvarokban áll a víz, és többnyire ezek a
házak vályogházak. A kerékpárút elzárja a lefolyás lehetőségét, hiányzik az áteresz. Valahogy
meg kell oldani azt, hogy átvezessék a kerékpárút alatt a vizet. Kell valamilyen megoldás.
Mondok József polgármester:
- Megalakult öt fővel az agrárgazdasági bizottság. A tagok: Rácz Sándor, Damásdi Gábor, Izsák
István, Nagy Ferenc, Varga Árpád, akik vállalták e bizottsági tagsággal kapcsolatos feladatok
elvégzését.
- Az Európai Parlamenti választásokon, Izsákon 25%-os részvételi arány volt. Az eredmény:
72,5% Fidesz, 13,9% Jobbik, 5,3% MSZP, 3,4% DK, 2,4% Együtt – PM, 2,17% LMP, 0,85%
SMS, 0,85% A Haza Nem Eladó. Megköszöni a jegyző úrnak és a kollégáknak a választásokon
nyújtott munkát.
- A futballpálya öltöző épületének felújítása folyamatosan zajlik. A TAO pályázat keretén ebben
az évben is nyertek 7 millió forintot további fejlesztésekre. A következő évben tervezik a belső
csempézést, burkolást.
- A Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat az Erzsébet Program keretén belül pályázatot nyert
és így részt vettek Budapesten a Nagy Futamon 2014. május 1.-jén, ahova 30 gyermeket tudtak
eljuttatni. Csak a buszköltséget kellett állnia az Önkormányzatnak.
- Szénhidrogén vizsgálatot végez Izsák területén egy lengyel cég. Ha bárkinek kára keletkezik a
vizsgálatok közben, jelezze, és megtérítik a károkat.
- A közmunkaprogramban részt vevők segítségével mezőgazdasági kertészeti munka
megvalósítása volt már korábban is tervben. A Sárfehér Majornál tulajdonában van 1 hektáros
terület, amit e célra biztosítani tud ingyenesen.
- A külterületi utakat rendbe tették, egyedül még a Nagy Balázs dűlő a kivétel.
- Megköszöni az Izsáki Házitészta Kft-nek és a Vino étteremnek a VI. Izsáki Tésztamajális
megrendezését. A Városhoz méltó rendezvény volt.
- „ A májusi eső aranyat ér” – szokták mondani. De talán már ebben a mennyiségben ez a
mondás nem igaz. Május hónapban Izsákon összesen 180 mm csapadék hullott, amiből 72 óra
alatt összesen 110 mm. Az átereszek már nem voltak képesek ellátni feladatukat. A Szily Kálmán
és a Bocskai utcában voltak a legnagyobb problémák. Jelentősebb anyagi kár nem volt, amit
tudtak megtettek. Három ingatlan vált lakhatatlanná és 8-10 főnek kellett lakását elhagynia. Az ő
ideiglenes szállásuk biztosításáról az önkormányzat és a Gyermekjóléti – és Családsegítő
szolgálat gondoskodott. Megköszöni a részt vevő dolgozóknak az elmúlt napokban nyújtott
munkát.
Kutas Tibor képviselő:
A Dobó utcában érdekes jelenségnek lehetünk szemtanúi. Az utca egyik végén behajtani tilos
tábla van, a másik végén pedig egyirányú utcát jelző tábla, amik meglehetősen megnehezítik a
közlekedést.
Mondok József polgármester:
Megteszik a szükséges lépéseket a korrigálásra.
Frankó Barnabás képviselő:
A kettő buszmegállóval kapcsolatban mikor lesz előrelépés?

- 15 Mondok József polgármester:
Összesen három buszmegállót szeretnének építeni, a harmadikat Kisizsákon szeretnék
megépíteni. Már vannak modellek (tervek), de jelenleg a pénzügyi helyzet nem teszi lehetővé
ezeknek a megépítését. Szeretnék minél előbb ezt megvalósítani.
Több napirendi pont, hozzászólás, egyéb észrevétel nem volt, megköszönte a testületi tagok,
megjelenését, a televíziót nézők figyelmét és az ülést 15:50 órakor berekesztette, a továbbiakban
a testület zárt ülésen folytatta munkáját.
K.m.f
(:Mondok József:)
polgármester

(:Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

- 16 A Képviselő-testület 2014. május 27.-i ülése jegyzőkönyvének 1. számú melléklete!

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2014.(V.28.) önkormányzat rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kihirdetve: 2014. május 28.
(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

- 17 IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2014.(V.28.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
35.§-ában, a 39.§ (2) és (5) bekezdésében és a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése alapján az Alsó-Tisza
vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, továbbá Izsák Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013.(VI.4.) önkormányzati rendelet 1.számú melléklet 1/2.pontjában foglaltak alapján a JogiPénzügyi és Városfejlesztési Bizottság vélemények kikérésével a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1.§
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és
a hulladékgazdálkodásról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
2.§
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
átvétele, elszállítása, kezelése, a megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítmény
fenntartása és üzemeltetése.
3.§
(1) A rendelet területi hatálya Izsák Város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a hulladék alábbi fajtáira:
a) háztartási hulladék,
b) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék,
c) elkülönítetten gyűjtött hulladék,
d) lomhulladék,
e) építési-bontási hulladék,
f) közterületen elhagyott hulladék.
4.§
2. A közszolgáltató
(1) A hulladék begyűjtését, elszállítását,kezelését,valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással érintett hulladékkezelési létesítmény fenntartását és üzemeltetését Izsák Város
közigazgatási területén az Önkormányzat résztulajdonában álló
IZSÁK-KOM Térségi
Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ( 6070. Izsák Vadas dűlő
0394/6. hrsz) (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el 2014. június 1-jétől 2024. május 31-ig
időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján.
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(2) A hulladékkezelő létesítmény: Izsák városban a Közszolgáltató telephelyével azonos 0394/6.
hrsz-ú ingatlanon – szemétlerakó elnevezéssel – hulladékkezelő létesítmény üzemel, ahol a
Közszolgáltató lerakási joggal rendelkezik.
3. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
5.§
(1) A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokon keletkezett hulladékot a
rendeletben foglaltak szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre és
annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályok betartásával gondoskodni.
(2) A Közszolgáltató az újrahasznosítható hulladékot a kecskeméti válogatócsarnokba köteles
szállítani és gondoskodni annak hasznosításáról.
(2) A Közszolgáltató jogosult a számlát negyedévente kiállítani.
6.§
Amennyiben a hulladék begyűjtésére előre nem látható rendkívüli ok miatt az erre kijelölt napon
nem kerülhet sor, a Közszolgáltató köteles az esetlegesen elmaradó szolgáltatást 24 órán belül
vagy az akadály elhárulását követően haladéktalanul elvégezni.
7.§
A Közszolgáltató jogosult és köteles interneten weblapot üzemeltetni legalább a következő
tartalommal:
a) a Közszolgáltató bemutatása és elérhetősége,
b) a hulladékgazdálkodási szerződés,
c) hulladékkezelési közszolgáltatási díjak,
d) aktuális információk,
e) ügyfélszolgálattal kapcsolatos információk.
4. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
8.§
(1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a Közszolgáltatóval a
közszolgáltatási szerződést megkötni, az ingatlanán keletkező hulladékot a Közszolgáltató által e
célra rendszeresített gyűjtőedényben gyűjteni, továbbá meghatározott időszakonként a
Közszolgáltatónak átadni.
(2) A gazdálkodó szervezetek kötelesek- a gazdasági tevékenységükkel összefüggésben
keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és a nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladékuk
tekintetében- a Közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést írásban megkötni, a
közszolgáltatást igénybe venni, az ingatlanukon keletkező települési hulladékot a Közszolgáltató
e célra rendszeresített gyűjtőedényükben gyűjteni, továbbá meghatározott időszakonként a
Közszolgáltatónak átadni.
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9.§
(1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató kérésére a személyes adatait a Közszolgáltató
rendelkezésére bocsátani.
(2) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi/ használati jogviszonyaiban változás áll be, az új
tulajdonos/használó a korábbi tulajdonos/használóval együttesen köteles a változás tényét az új
tulajdonos/használó adatainak megjelölésével 15 napon belül írásban bejelenti a
Közszolgáltatónak.
5. A hulladékgazdálkodási szerződés egyes tartalmi elemei
és a személyes adatok kezelése
10.§
(1) A helyi kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás keretében jogviszony a Közszolgáltató és
az ingatlanhasználó között az alábbi módon jöhet létre:
a) a közszolgáltatás első igénybevételével, vagy
b) ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét
bizonyítja, vagy
c) a szerződés írásba foglalásával.
(2) Az írásbeli közszolgáltatási szerződés tartalmazza legalább a Közszolgáltató adatait,
telefonszámát, elérhetőségét, ügyfélfogadásra vonatkozó adatokat, az ingatlanhasználó nevét,
születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, a kötelező közszolgáltatással érintett ingatlan
címét, a felek jogait és kötelezettségeit, a szerződés tárgyát, a számla kiegyenlítésének módját, a
szerződés megszűnésének eseteit, a szerződés hatályát, a szerződésszegés eseteit és szankcióit.
(3) Amennyiben nem kerül sor a közszolgáltatás első igénybevételét megelőzően írásbeli
szerződés megkötésére, ebben az esetben a Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás első
igénybevételének időpontját, az igénybevétel során használt hulladék gyűjtőedény űrmértékét
dokumentálni, és ennek megfelelően szolgáltatni, az ellenértéket jogosult beszedni.
(4) Az ingatlanhasználók kötelesek a tiszta jogi helyzet megteremtése érdekében a
Közszolgáltatóval írásbeli szerződést kötni.
11.§
(1) A Közszolgáltató jogosult nyilvántartást vezetni az azonosításhoz feltétlenül szükséges
adatok feltüntetésével az ingatlanhasználókról, a közszolgáltatással összefüggésben jogosult
kezelni az ingatlanhasználók személyes adatait.
(2) A Közszolgáltató jogosult kezelni az ingatlanhasználó alábbi adatait:
a) családi és utóneve, születési családi és utóneve,
b) születési helye, ideje,
c) anyja születési családi és utóneve,
d) a közszolgáltatással érintett ingatlan címe.

- 20 12.§
A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az
ingatlanhasználók adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok szolgáltatása során a
Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles
eljárni.
13.§
A Közszolgáltató az ingatlanhasználók adatait a közszolgáltatási jogviszony létrejöttétől annak
megszűnéséig, vagy az abból eredő követelés fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését
követően – figyelemmel a hatályos adójogszabályokra és az ott szereplő határidőkre- a
Közszolgáltató az adatokat megsemmisíti.
6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
14.§
(1) A települési hulladék elszállításának gyakorisága hetente egy alkalommal reggel 6:00 óra és
16:00 óra között, a rendelet 1. mellékletében szereplő ütemterv szerint történik, melyről a
Közszolgáltató köteles a lakosságot tájékoztatni.
15.§
A települési szilárd hulladék begyűjtését a Közszolgáltató 50 literes, 60 literes, 80 literes, 110
literes, 120 literes vagy 1100 literes szabványos hulladék gyűjtőedénnyel, és amennyiben
szükséges az általa kibocsátott, cégnévvel ellátott térítés ellenében biztosított köztisztasági
műanyag zsákkal végzi.
16.§
(1) A Közszolgáltató köteles évente legalább egy alkalommal az Önkormányzat Képviselőtestületével egyeztetett időpontban házhoz menő gyűjtésként lomtalanítást szervezni.
(2) A lomtalanítás idejéről a lakosságot a Közszolgáltató köteles hirdetmény útján tájékoztatni.
7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételének megszűntetése
17.§
(1) Az ingatlanhasználó Közszolgáltatóhoz előzetesen benyújtott írásbeli kérelme alapján a
szerződés és a közszolgáltatás ellátása szünetel legfeljebb egy évig és az ingatlanhasználó
szükség szerint köteles a szünetelés iránti kérelmét évente megújítani.
(2) Szünetelő ingatlanhasználat esetén az ingatlanhasználók kötelesek előzetesen írásban
bejelenteni a Közszolgáltató felé, ha az állandó lakóingatlan tartósan üres és használaton kívüli,
ebben az esetben a változás bejelentéséig a közszolgáltatás szünetel.
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(3) A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát – különösen az egyéb közszolgáltatások „0”
fogyasztását bizonyító közüzemi számla bemutatására irányuló felhívással – a Közszolgáltató
ellenőrizni jogosult.
8. Elkülönítetten gyűjtött hulladék
18.§
(1) A Közszolgáltató a háztartásonként elkülönített hulladékgyűjtést biztosít.
(2) A Közszolgáltató a háztartásonként elkülönített hulladékgyűjtéshez a háztartások számára
díjmentesen biztosít emblémával ellátott hulladékgyűjtő zsákokat.
(3) Az ingatlanhasználók kötelesek a papír, fém, üveg és műanyag hulladékot elkülönítetten
gyűjteni.
9.Díjfizetési kötelezettség és kedvezmény
19.§
(1) A Közszolgáltató által térítés ellenében biztosított köztisztasági zsákok díja: 276 Ft/db.
(2) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 70 év feletti, egyedül élő, a havi 75.000
forintot meg nem haladó jövedelemmel rendelkező ingatlanhasználók részére legfeljebb 60
literes hulladékgyűjtő edény után fizetendő közszolgáltatási hulladékdíjból 25 százalékos
kedvezményt biztosít.
(3) A nagycsaládos ingatlanhasználók részére a tárgyévi költségvetésben biztosított előirányzat
mértékéig legfeljebb 110 literes gyűjtőedény után fizetendő közszolgáltatási hulladékdíjból 50
százalékos kedvezményt biztosít a Képviselő-testület.
(4) A Közszolgáltató részére az önkormányzat a (2)- (3) bekezdések szerinti kedvezmény és a
hulladékdíj különbözetét számla ellenében megfizeti.
10. Hulladék közterületen
20.§
(1) A közterületen elhagyott települési hulladék eltávolításáról az Önkormányzat a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretein belül gondoskodik.
(2) A hulladék jogellenes elhelyezésével, elhagyásával kapcsolatosan a Ht.61. § (1) – (7)
bekezdései alapján kell eljárni.

- 22 11. Záró rendelkezések
21.§
(1) Ez a rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 17/2012.(XII.19.) önkormányzati rendelet.
I z s á k, 2014.május 27.

(: Mondok József:)
polgármester

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

1. számú melléklet a 5/2014.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Szállítási ütemterv

- 23 A Képviselő-testület 2014. május 27.-i ülése jegyzőkönyvének 2. számú melléklete!
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól.

Kihirdetve: 2014. május 28.
(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

- 24 IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ –TESTÜLETÉNEK
6/2014.(V.28..) önkormányzati rendelete
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól.
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás, a 4.§ (2) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottsága és az Alsó- Duna –völgyi Vízügyi hatóság véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
A közszolgáltatással ellátott terület határa, a közszolgáltatás tartalma
1.§
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
közszolgáltatással ellátott terület határa: Izsák Város közigazgatási területe.

vonatkozó

(2) A közszolgáltatás kiterjed:
a) az ingatlanon keletkező, közműpótló létesítményben összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére és ártalmatlanítás céljából történő elszállításra,
b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kijelölt ártalmatlanító telepen történő
elhelyezésére.
Értelmező rendelkezések
2.§
E rendelet alkalmazásában:
a) Közműpótló létesítmény: közműcsatornával nem rendelkező ingatlanon keletkező nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes gyűjtésére alkalmas, ingatlanon
elhelyezett akna.
b) Közszolgáltatási díj: a közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak
fizetendő, e rendeletben meghatározott díj.
c) Ingatlantulajdonos: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/B. §-a szerinti
ingatlantulajdonos.
A közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének fő szabályai
3.§
(1) A Képviselő-testület a város közigazgatási határain belül a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását szervezett közszolgáltatás útján biztosítja.
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ártalommentes elhelyezésére Somogyi István 6070. Izsák Kossuth L.u.89. szám alatti lakos
egyéni vállalkozó- a BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal beszállítási engedélyével rendelkező, a közszolgáltatásra meghirdetett
nyilvános pályázat útján kivűálasztott- közszolgáltató kizárólagosan jogosult és köteles ellátni a
közszolgáltatási szerződésben meghatározott ideig.
4.§
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésére kijelölt telephely Izsák
szennyvíztisztító telep leürítő helye, hrsz: 0346/32, címe: 6070. Izsák Gedeon dűlő 73,
üzemeltető a BÁCSVÍZ Zmrt..
(2) A szolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével
kapcsolatos szerződés kötni a telephely üzemeltetőjével.
(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kizárólag az erre kijelölt helyen üríthető
le.
(4) Tilos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a közterületen vízfolyásokba,
árkokba, termőföldeken, vagy bármely olyan területen történő leürítése, amelyhez az érintett
hatóságok nem adtak hozzájárulást.
(5) Tilos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz járdára, úttestre, közterületre történő
kivezetése.
(6) Közműpótló létesítménybe csak kommunális vagy összetételében kommunális jellegű
szennyvíz vezethető. Tilos közműpótló létesítménybe mérgező-,tűz- és robbanásveszélyes
anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést,
az ürítést végző vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét, valamint a
szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyaik állagát.
5.§
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, szállítása csak e célra
engedélyezett, és a szállításukhoz előírt vizsgával rendelkező zárt gyűjtőtartályban( szippantó)
történhet a közutak szennyezése nélkül.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállító jármű
számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.
(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása,
ártalmatlanítása jogszabályban meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható.
A közszolgáltatási szerződés létrejötte
6.§
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szolgáltatónál megrendelni, a szolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
gyűjtését és szállítását kizárólag eseti megrendelés alapján végzi.
(2) A szolgáltató a megrendeléstől számított 48 órán belül köteles a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvizet elszállítani.
(3) A szolgáltató és az ingatlantulajdonos között a közszolgáltatással kapcsolatosan a Polgári
Törvénykönyv közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai szerint szerződéses jogviszony a
szolgáltatási igénybevételével jön létre.
(4) Az írásbeli közszolgáltatási szerződés tartalmazza legalább a Közszolgáltató adatait,
telefonszámát, elérhetőségét, ügyfélfogadásra vonatkozó adatokat, az ingatlantulajdonos(
használó) nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, a közszolgáltatással érintett
ingatlan címét, a felek jogait és kötelezettségeit, a szerződés tárgyát, a számla kiegyenlítésének
módját, a szerződés megszűnésének eseteit, a szerződés hatályát, a szerződésszegés eseteit és
szankcióit.
(5) A szolgáltatást igénybe vevő a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására
vonatkozó igényét a közszolgáltatónak személyesen vagy telefonon jelentheti be.
A szolgáltató feladatai és kötelezettségei
7.§
(1) A szolgáltató a közszolgáltatásra megkötött szerződésben foglaltak szerinti ügyeleti rendet
köteles fenntartani.
(2) A szolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, szállítását e
rendelet mellékletében foglaltak szerinti díj ellenében végezheti.
(3) A szolgáltató köteles a szállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízről számlát
kiállítani, és annak egy példányát a leürítési hely üzemeltetőjének leürítéskor átadni.
(4) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó
jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően
köteles ellátni.
(5) A szolgáltató a tulajdonossal szemben a teljesítést csak jogszabályban, illetve jelen
rendeletben meghatározott esetekben tagadhatja meg.
(6) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a
mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével, megfelelő intézkedések mellett
megtagadja annak elszállítását.
(7) A közszolgáltatónak a tárgyévet követő év március 1. napjáig az elszállított és tisztítás céljára
átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről a vízügyi hatóságnak és
ingatlanonkénti bontásban a települési önkormányzatnak adatot kell szolgáltatnia.
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8.§
(1) Az ingatlantulajdonos részére a közszolgáltatás igénybevétele kötelező.
(2) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége
alól, ha nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik.
(3) Az időlegesen használt ingatlan tulajdonosa szezonális jelleggel jogosult igénybe venni az e
rendelet szerinti közszolgáltatást és a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos
kötelezettségei is erre az időszakra terjednek ki.
(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a tulajdonos csak jelen
rendelet 3.§ (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatóval végeztetheti el, ha a szolgáltató a
jogszabályi előírásoknak megfelel.
(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését és ideiglenes tárolását az
ingatlan tulajdonosa köteles oly módon végezni, hogy az közegészségügyi előírásokat ne
sértsen, a környezetet nem veszélyeztesse, másoknak kárt és érdeksérelmet ne okozzon.
(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának megrendelésekor a
tulajdonos egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az általa gyűjtött, tárolt szennyvíz
kizárólagosan ezen rendelet tárgyi hatálya alá tartozó háztartási szennyvizet tartalmaz.
(7) Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása során
bebizonyosodik, hogy a tulajdonostól elszállított szennyvíz nem kizárólagosan kommunális
szennyvizet tartalmazott, úgy a tulajdonos az okozott kárért a szolgáltató felé a polgári jog
szabályai szerint felel.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel
kapcsolatos helyi közszolgáltatás díja
9.§
(1) A közszolgáltatás díját a Képviselő-testület határozza meg a szolgáltatóval történt egyeztetést
követően. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséért, elszállításáért és
ártalommentes elhelyezéséért a tulajdonos jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott
díjat köteles fizetni.
(2) A tulajdonos e rendelet melléklete szerinti díjat a szolgáltató által meghatározott módon fizeti
meg.
(3) A szolgáltató ármegállapítására vonatkozó kérelmét a megelőző év szeptember 30-ig jelezheti
a Képviselő-testület felé.
(4) A Képviselő-testület a szolgáltatás díját évente felülvizsgálhatja.
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10.§
(1) A Képviselő-testület a város közigazgatási területéről beszállított nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz szabályozott elhelyezésének és ártalmatlanításának elősegítése
érdekében az állami költségvetési törvényben foglaltak szerinti támogatást biztosítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a közszolgáltató az ártalmatlanítást követően a
tárgyhónapot követő hónap 10-ig igényelheti az önkormányzattól. Az igényléshez csatolni kell a
beszállított szennyvíz mennyiségét és eredetét igazoló számlák másolatát.
(3) A támogatás folyósításáról a jegyző gondoskodik.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
11.§
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben, kizárólag a közszolgáltatást
igénybevevő személyek nyilvántartása érdekében, a közszolgáltatás igénybevételének időtartama
alatt jogosult a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja
nevét, mint személyes adatot kezelni.
(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a
mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.
Záró rendelkezések
12.§
E rendelet 2014. július 1.napján lép hatályba.
I z s á k, 2014. május 27.
(: Mondok József:)
polgármester

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

1. számú melléklet a 6/2014.(V.28_.)önkormányzati rendelethez.
Fizetendő díj meghatározása
Ártalmatlanítási díj:

349 Ft/m3

a díj nem tartalmazza az ÁFA összegét

Vállalkozói díj:

640 Ft/m3

a díj nem tartalmazza az ÁFA összegét

Összesen:

989 Ft/m3

a díj nem tartalmazza az ÁFA összegét
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