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Jegyzőkönyv  

 

Készült Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. november 30-án 9 

órai kezdettel megtartott soron következő nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak: Ódor Ágota, Kőhalmi Béla képviselők, Horváth Zoltán alpolgármester, Ódor 

László polgármester. 

 

Igazoltan távol: Tóth Gábor képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző, Magyarné Kovács 

Judit pénzügyi osztályvezető,  Tótivánné dr. Kulcsár Edina – személyzeti és önkormányzati 

referens, jegyzőkönyvvezető.  

 

Ódor László: Köszönti a képviselőtestület ülésén megjelent képviselőket és meghívottakat.  

 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 3 képviselő az ülésen jelen van.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Ódor Ágota és Kőhalmi Béla képviselőket. 

 

Ódor László: Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot. 

 

Képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítőkre vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

Ódor László: Kérdezte a képviselőket, hogy van-e javaslatuk új napirendi pont felvételére.  

 

Horváth Zoltán jelezte, hogy az Egyebek napirendi pont tárgyalásakor szeretné, ha 

beszélnének a Tó körüli ingatlanok megosztásáról.   

 

Kőhalmi Béla kérte, hogy az Egyebek között tárgyaljanak a Templom utcájának 

elnevezéséről.  

 

A képviselők részéről további javaslat nem hangzott el, így Ódor László polgármester 

szavazásra tette fel a módosított napirendi javaslatot: 

 

Napirend:  

 
1./ Polgármester beszámolója 
Előadó: Ódor László polgármester 

 

2./ Szociális tűzifa rendelet 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

3./ Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítása 

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

 

4./Adóügyi feladatok ellátásáról tájékoztató   
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Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 
 

5./ Helyi adóról szóló rendelet felülvizsgálata 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

6./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

7./ A helyi környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet 

elfogadása 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

8./ ZKKT társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Ódor László polgármester 

 

9./ Egyebek 

 Tó körüli ingatlanok megosztása 

 Közterület elnevezése 

 

10./ Ingatlanvásárlási kérelem elbírálása (ZÁRT) 
Előadó: Ódor László polgármester 

 

 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

napirendet és a polgármester az ülést megnyitotta. 

 

1./Polgármester beszámolója 
Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Horváth Zoltán: A Pálosmalom tábla falutáblára helyezése nem logikus, mert a Pálosmalom 

előbb van. A bekötő útra kellene táblát helyeznünk a helyi nevezetességekről. 

 

Ódor László: Igen, a garabonci útra lenne célszerű kitenni a táblát. 

 

Horváth Zoltán: Javaslom, hogy tartsuk meg a koordinációs bejárást a lámpatestekre felnőtt 

növényzet eltávolításával kapcsolatban. A bejárásra Balogh Mátyást mindenképpen meg kell 

hívni. 

 

További hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

 

Képviselőtestület 101/2016. (XI. 30.) számú határozata 

 

A képviselőtestület a Polgármesteri tájékoztatót elfogadta. 

 
2./ Szociális tűzifa rendelet 

Előadó: Ódor László polgármester 
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Ódor László: 27 főt érint a jogosultság, felmértük. Javaslom, hogy 1 ingatlan helyett 1 

háztartás legyen jogosult.  

 

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet: 

 
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő- testületének   15/2016.(XI1.02.) önkormányzati 

rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról 
 

 

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 

támogatásai fejezet 13. „A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról” kapott felhatalmazás alapján valamint Magyarország 

helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, 

és 42.§. 1. pontjában illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

A rendelet célja 
 

1. § 
 

A rendelet célja, hogy az önkormányzat által – Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 

támogatásai fejezet 13. „A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról” – biztosított szociális célú tűzifa támogatási ellátás 

igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a 

jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról. 

 

2. § 
 

(1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlás költségéhez előzetes igény 

bejelentés alapján a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet az 

önkormányzat az erdőgazdálkodó által biztosított tűzifa vásárlására fordíthat a szociálisan 

rászoruló helyi lakosság természetbeni támogatása céljából. 

(2) Az önkormányzat a Belügyminisztérium felé jelzett igény alapján 51 m3 kemény lombos 

fafajta esetében 14 000 Ft/erdei m3+áfa összegű támogatásban részesül, mely összeg az 

erdőgazdálkodók által szabott ár részbeni fedezetéül szolgál, melyet az önkormányzat a 

 kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa mértékű önrész vállalásával, valamint 

szállítási költség + Áfa összegével egészít ki. 

 

 

 

 A rendelet hatálya 

 
3. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő- testületének a 

települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
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ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

6/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott személyekre. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya azon személyekre terjed ki, akinek a lakása fával fűthető. 

 

 Eljárási rendelkezések 

 
4. § 

 
(1) A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására Zalamerenye Község 

Önkormányzata Képviselő- testületének a települési támogatás megállapításának, 

kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletben 

foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 
5. § 

 
(1) Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális célú tűzifa 

juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a 

jogosultságról egyedi határozattal dönt. 

 

Jogosultság feltételei 

 

6. § 

 

(1) Az Önkormányzat természetbeni támogatásként maximum 5 m3 tűzifát biztosít a 3. § (1) 

bekezdésében meghatározott azon személy számára, aki  

a) aktív korúak ellátására jogosult, vagy 

b) települési támogatásként lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy  

c) időskorúak ellátásában részesül, vagy 

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy 

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy  

f) közgyógyellátásra illetve gyógyszerköltség támogatásra jogosult, vagy  

g) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy  

h) ápolási díjra illetve beteggondozási támogatásra  jogosult, vagy 

i) a helyi önkormányzatnál, valamint a Nemzeti Közművelődési Intézet és a helyi 

önkormányzat együttműködése kapcsán közfoglalkoztatotti jogviszonyban áll. 

Amennyiben a jogosultak között kiosztott tűzifából marad még fenn tűzifa, akkor azt a 

kérelmező jogosultak között egyenlő arányba kell kiosztani.  

 

 (2) A közös háztartásban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a 

támogatás. 

(3) A határidőben beérkezett kérelmek közül az (1) bekezdés a)-d) pontok alapján ellátásban 

részesülők előnyt élveznek.  

(4) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre 

indul.  

(5) A kérelmeket 2016. december 12-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz.  

(6) A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik. 

(7) A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 906.780 Ft 

kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított önerőt, valamint szállítási 

költséget magába foglaló saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket 
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– függetlenül attól, hogy azok a 6. § (5) bekezdésében meghatározott határidőben érkeztek - el 

kell utasítani.  

 

7. § 

 

(1) A kérelmező részére megítélt tűzifa elszállításáról Zalamerenye Község területén a (2) 

bekezdés kivételével a kérelmező gondoskodik.  

(2) A tűzifa lakáshoz szállításához a támogatott kora vagy egészségi állapota miatt az 

önkormányzat segítséget nyújt. 

(3) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény 

aláírásával igazolja.  

Záró rendelkezések 

8. §  

(1) A rendelet 2016. december 5-én lép hatályba, és 2017. április 30-án hatályát veszti.         

 

 

 

 

                          Ódor László                                      Szabóné dr. Csányi Marianna  

                  polgármester                                                  jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. december 2. 

 

 

      Szabóné dr. Csányi Marianna   

                       jegyző 
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 A kérelem benyújtható: 2016. december 12-ig.                                                 1. sz. melléklet 

 

K é r e l e m  
 

 

……………………………………….. (név) (szül. hely és idő: 

………………………………….……) Zalamerenye, 

……………………….…………... u. ……… sz. alatti lakos kérem, hogy részemre 

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási 

támogatásról szóló …./2016.(XI…..) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek 

természetbeni juttatásként … m3 tűzifát biztosítani.  

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*  
a) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a megállapító határozat 

száma:……………………………....................................................................................  

b) települési támogatásként lakásfenntartási támogatásban részesülök, a megállapító határozat 

száma:…………………………………………………………………………  

c) időskorúak ellátásában részesülök, a megállapító határozat 

száma:……………………................................................................................................ 

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, a megállapító határozat 

száma:……………………................................................................................................ 

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök, a megállapító határozat 

száma:……………………................................................................................................ 

f) közgyógyellátásra illetve gyógyszerköltség támogatásra vagyok jogosult, a megállapító 

határozat 

száma:……………………................................................................................................ 

g) 3 vagy annál több gyermeket nevelek,  

1. Név:…………………………………………. Szül.idő:……………………………………  

2. Név:…………………………………………. Szül.idő:……………………………………  

3. Név:…………………………………………. Szül.idő:……………………………………  

4. Név:…………………………………………. Szül.idő:……………………………………  

h) ápolási díjra illetve beteggondozási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat 

száma:……………………................................................................................................ 

 i) a helyi önkormányzatnál, valamint a Nemzeti Közművelődési Intézet és a helyi 

önkormányzat együttműködése kapcsán közfoglalkoztatotti jogviszonyban állok 

 

Életkorom vagy egészségi állapotom miatt kérem az önkormányzat segítségét a tűzifa 

kiszállításához: 

    igen                       nem 

 

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)  

 

Zalamerenye 2016.....……….  

                                                                                           

…………………………………  

                                                                                                             kérelmező  
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                                                                                                                                       2. sz. melléklet  
 

Átvételi elismervény  

 

 

 

……………………………………….. (név) Zalamerenye, 

…………………………………. u. ……… sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, 

hogy a mai napon Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

tűzifa vásárlási támogatásról szóló …./2016.(XI…...) önkormányzati rendelete alapján 

megállapított természetbeni juttatásként … m3 mennyiségű tűzifát átvettem.  

 

 

Zalamerenye, 2016.............................. 

 

 
………………………………………..   ……………………………………                          

  átvevő        átadó 
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3./ Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítása 

Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann  

A Zala Megyei Kormányhivatal felhívására a Hivatal munkatársa ismét áttekintette a HÉSZ-t 

és elkészült a rendelet-tervezetet a módosításról, mely a hatályon kívül helyezendő 

rendelkezéseket tartalmazza.  

 

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet: 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

16/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelete 

  

A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 

7/2002. (IX.09.) rendeletének módosításáról  

 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdése 1. pontjában, 

valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. 

§. (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján Zalamerenye közigazgatási területének helyi 

építési szabályzatáról szóló 7/2002. (X.15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: 

Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. §. 

 

Hatályát veszti a Rendelet 1 § (1) bekezdésében a „(és a hozzá tartozó szabályozási terv 

együttes)”, valamint a „E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: OTÉK) előírásai alkalmazandók.” szövegrész. 

 

2 § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 2 §, 3§ és 4 §-a.  

 

3. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 5 § (1), (5), (6) bekezdése, a (7) bekezdés d.) pontja, valamint a (9) 

bekezdése  

 

4. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 6 § (4) és (6) bekezdése. 

 

5. § 

 

A Rendelet 8 § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (5) A vonatkozó jogszabályi előírásai szerint a távközlési hálózat részére biztosított 

területsávot szabadon kell hagyni.” 
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6. § 

 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 9 § (2) bekezdése. 

 

(2) A Rendelet 9 § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (3) Kialakult állapot – 4 m-nél kisebb oldalkert – esetében új épület a régi épület kontúrján 

belül létesíthető” 

 

 

 

7. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 10. § és 11. §-a.” 

 

8. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 20 § (7) bekezdése. 

 

9. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 22 § (4) bekezdése. 

 

10. § 

 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 23 § (1)-(3) bekezdése. 

 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 23 § (7) bekezdésében a „45.§ b, c, d és g pontja” szövegrész. 

 

(3) A Rendelet 23 § (8) bekezdésében a „46., 51. és 52.§-ában a kertgazdasági területekre, a 

Szőlőkataszter szerinti I. és II. osztályú területekre vonatkozó előírások” szövegrész helyébe 

az „vonatkozó előírásai” szövegrész lép. 

 

(4) Hatályát veszti a Rendelet 23 § (8) bekezdésében az „Egymáshoz közeli épület elhelyezés 

esetén az OTÉK-ben előírt tűztávolságot kell megtartani.” szövegrész. 

 

11. § 

 

A Rendelet 24 § (1) bekezdésében a „2000. évi CXII. törvény 47.§-ában” szövegrész helyébe 

a „2000. évi CXII. törvényben” szövegrész lép. 

 

12. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 25 §-a.  

 

13. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 31 §-a. 

 

14. § 
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(1) Hatályát veszti a Rendelet 34 § (1) bekezdés b) pontjában a „[jelenleg a 80/1999. (VI.11.) 

Korm. rendelet]” szövegrész. 

 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 34 § (1) bekezdés c) pontjában a „(BTSZ 9.§ /5/ bekezdése 

szerint)” szövegrész. 

 

(3) Hatályát veszti a Rendelet 34 § (1) bekezdés f) pontjában a „[jelenleg a 46/1999. (III.18.) 

Korm.rendelet és a 120/1999. (VIII.6.) Korm.rendelet]” szövegrész. 

 

(4) Hatályát veszti a Rendelet 34 § (1) bekezdés i) pontja. 

(5) Hatályát veszti a Rendelet 34 § (2) bekezdés a) pontjában a”[jelenleg az 5/1990. (XII.6.) 

NM rendelet alapján az MSZ 21854-1990. országos szabvány]” és a „[jelenleg a 21/1986. 

(VI.2.) MT sz. rendelet és a végrehajtására kiadott 4/1986. (VI.2.) OKTH sz. rendelkezés 

„védett-I.” területi kategória szerint]” szövegrész. 

 

(6) Hatályát veszti a Rendelet 34 § (2) bekezdés b) pontjában a”[jelenleg a 

3/1984.(II.7.)OVH, illetve a 4/1984.(II.7.)OVH rendelkezés VI. területi kategória szerint]” 

szövegrész. 

 

(7) Hatályát veszti a Rendelet 34 § (2) bekezdés c) pontjában a” [jelenleg a 4/1984. (I.23.) 

EüM rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak]” szövegrész. 

 

(8) Hatályát veszti a Rendelet 34 § (2) bekezdés d) pontjában a” [Jelenleg a határértékeket a 

4/1984. (I:23.) EüM rendelet 3. sz. melléklete határozza meg.]” szövegrész. 

 

(9) Hatályát veszti a Rendelet 34 § (3) bekezdés a) pontjában a”[jelenleg a 152/1995. 

(XII.12.) Korm. rendelet mellékletei szerint]” szövegrész. 

 

(10) Hatályát veszti a Rendelet 34 § (3) bekezdés b) pontjában a „[jelenleg a 123/1997. 

(VII.18.) Korm. rendelet szerint]” szövegrész. 

 

(7) Hatályát veszti a Rendelet 34 § (3) bekezdés c) pontjában a”[jelenleg az 1994. évi LV. 

törvény 70.§]” szövegrész. 

 

(8) Hatályát veszti a Rendelet 34 § (3) bekezdés d) pontjában a” [jelenleg a 80/1999. (VI.11.) 

Korm. rendelet szerint]” szövegrész. 

 

(9) Hatályát veszti a Rendelet 34 § (3) bekezdés e) pontjában a”[jelenleg a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a 102/1996. (VII.12.) Korm. 

rendelet szerint]” szövegrész. 

 

15. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 36 § (2) bekezdése. 

 

16. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 
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(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

 

 

 

 Ódor László      Szabóné dr. Csányi Marianna 

 polgármester               jegyző 

 

Kihirdetve: 2016. december 1. 

 

 

                                  Szabóné dr. Csányi Marianna 

                            jegyző 

 

 

 

4./Adóügyi feladatok ellátásáról tájékoztató   
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

Ódor László: Az adók beszedésére kell összpontosítanunk. Az idegenforgalmi adó kapcsán 

összefogást kell elérnünk a szállásadókkal, konszenzusra van szükség. 

 

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

Képviselőtestület 102/2016. (XI. 30.) számú határozata 
 

A képviselőtestület:  

 

Az adóügyi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja.  

 
5./ Helyi adóról szóló rendelet felülvizsgálata 

Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Ódor László: Helyi adóink között a legmagasabb adótétel a kommunális adó. A 

hulladékszállítási díj lakosságra hárításával kapcsolatos vállalásunk volt a kommunális adó 

mértékének csökkentése. Javaslom, hogy vezessük be a maximunot, a 28.500 Ft-ot és adjunk 

kedvezményt helyi, illetve magyarországi állandó lakosoknak.  

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet: 
 

Zalamerenye Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2013.(V.02.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 
 

Zalamerenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) az 

Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésének h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 
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szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a terület- és 

településfejlesztés, az arányos közteherviselés érvényesítése, valamint a lakossági ellátás 

színvonalának javítása, szükséges forrás megteremtése érdekében a helyi adókról szóló 7/2013.(V.02.) 

önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1. §.  

 

A Rendelet 3.§. –a az alábbiak szerint módosul: 

 „Az adó mértéke adótárgyanként és lakásbérleti jogonként 28.500.-Ft/év.” 

 

2.§. 

 

A Rendelet az alábbi alcímmel és 3/A.§.-al egészül ki: 

 

„Adókedvezmény 

 

3/A. §.  

 

(1) Zalamerenyei állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező adóalanyok:  

- belterületi beépítetlen ingatlanaik,  

- belterületi, zártkerti és külterületi lakás céljára szolgáló épületeik,  

- illetve nem magánszemély tulajdonában lévő lakásbérleti joguk után a megállapított 

adójukból 73,655%-os adókedvezményben részesülnek. 

(2) Magyarországon élő állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező adóalanyok zártkerti és 

külterületi nem lakás céljára szolgáló épületeik után a megállapított adójukból 77,195 %-os 

adókedvezményben részesülnek.” 

 

3. §. 

 

A Rendelet az alábbi alcímmel és 3/B.§.-al egészül ki: 

 

„Adómentesség 

 

3/B. §. 

 

Zalamerenyei állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező adóalanyok zártkerti és külterületi 

ingatlanjaik és zártkerti és külterületi nem lakás céljára szolgáló épületeik után mentesülnek 

az adófizetési kötelezettség alól”. 

 

 

4. §. 

 

 E rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. 
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Ódor László Szabóné dr. Csányi Mariann 

polgármester  jegyző 

 

 
A rendelet kihirdetve: 2016. december 1. 

 

 

 
    Szabóné dr. Csányi Mariann 

                   jegyző 

 

 

 
6./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása 

Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Ódor László: Döntöttünk arról, hogy 2017. január 1. napjától áttérünk a lakossági díjfizetésre 

a hulladékszállításban. Ennek megfelelően rendeletet kell alkotni. 

 

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet: 

 

 

ZALAMERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

18/2016.(XII.1.) rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

1. § 

/1/ A rendelet hatálya Zalamerenye  Község  közigazgatási területén kiterjed a 

magánszemélyekre, a gazdasági társaságokra, a jogi személyiséggel rendelkező egyéb 

szervezetekre, illetve a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi 

egyesülésére és az egyéni vállalkozókra.  

/2/ Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és a radioaktív hulladékokra, valamint a velük 

összefüggő tevékenységre.  

/3/ A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatóan közreműködni és a települési 

központ – különösen a közterületek – szennyeződését, fertőzését eredményező magatartástól, 

tevékenységtől tartózkodni.  

Értelmező rendelkezés 
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2. § 

A rendeletben használt fogalmak értelmezésére a Ht. 2.§-ában foglalt rendelkezéseket kell 

alkalmazni.  

A települési szilárd hulladék közszolgáltatás 

3. § 

 

/1/A Képviselő-testület az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó, települési szilárdhulladék-

kezelési közszolgáltatás ellátására irányuló feladatkörét, valamint - a települési szilárd 

hulladékkezelési közszolgáltatás regionális szintű végzése céljából - gazdálkodó szervezet alapítására 

és vezetőjének kinevezésére irányuló hatáskörét, - az Ötv. 10.§. (2) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján – a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd 

hulladékai kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulásra – a továbbiakban  

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás - ruházta át. 

Mindezek alapján Zalamerenye Község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás 

ellátásáról oly módon gondoskodik a Zalaispa társulás, hogy az általa lefolytatott közbeszerzési 

eljárásban kiválasztja a közszolgáltatót, vagy a saját gazdasági társaságát bízza meg a közszolgáltatás 

ellátásával.  

Mindezekre figyelemmel Zalamerenye közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési 

közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a 

közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési 

szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres elszállítására  Zalamerenye Község 

Önkormányzata Képviselőtestülete a Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 16/2014.(XII.03.) önkormányzati rendeletében  meghatározottak alapján 

kizárólagosan a  ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi nonprofit 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövid cégnév: ZALAISPA nonprofit Zrt. 

(továbbiakban:ZALAISPA Zrt ) 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz. – amely a kötelező közszolgáltatónak 

minősül – (továbbiakban: Közszolgáltató) – jogosult. A Közszolgáltató, Zalamerenye közigazgatási 

területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére 

jogosult, illetőleg kötelezett 2014. év január 1. napjától 2023. december 31. napjáig, kötött 

közszolgáltatási szerződés alapján. A Közszolgáltató végzi Zalamerenye települési szilárd és lakossági 

hulladékainak gyűjtését és szállítását és gondoskodik a szilárd nem veszélyes hulladék – 

környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és 

ártalmatlanításáról. 

 

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. közreműködésével látja el feladatát. (továbbiakban: NHKV) 

/2/ A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt hely legkorábban 

2008. január 1. napjától a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi települési 

szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás  -

továbbiakban Társulás - tagjainak közös tulajdonában lévő,  a Zalabéren található 3096/12 

hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő hulladékártalmatlanító létesítmény, melyet Közszolgáltató, az 

általa összegyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása 

céljából köteles igénybe venni. 

 

/3/ A /2/ bekezdésben körülírt, a települési szilárd hulladék elhelyezésre  és ártalmatlanításra 

kijelölt, Zalabéren található 3096/12 hrsz-ú ingatlanon lévő hulladékártalmatlanító 

létesítmény üzemeltetésére irányuló kötelező közszolgáltatás kizárólagos teljesítésére 

jogosult, illetőleg kötelezett a lerakót üzemeltető közszolgáltató, aki (amely) köteles a 5 
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ZALAISPA Zrt.( 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz) Közszolgáltató által összegyűjtött és a kijelölt 

hulladékártalmatlanító helyre beszállított települési szilárd hulladék elhelyezését és 

ártalmatlanítását elvégezni. 

 

/4/ A közszolgáltatási terület Zalamerenye község teljes közigazgatási területére kiterjed, 

melyen belül valamennyi ingatlanhasználó esetében kötelező jelleggel igénybe veendő a 

közszolgáltatás. 

/5/ A Közszolgáltató a települési hulladék elszállítását hetente köteles biztosítani. 

A települési hulladék elszállítás napjáról a Közszolgáltató az Önkormányzaton keresztül 

tájékoztatja a lakosságot. 

 

Adatkezelés, adatok átadása 

4. § 

/1/ A Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. CXII. Tv. 4. § (1) bekezdése alapján a közszolgáltatás igénybevétele és a 

közszolgáltatási díj behajtása érdekében jogosult kezelni a közszolgáltatást igénybevevő 

nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét. 

/2/ A közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat az Önkormányzat kérésre, a 

rendelkezésre álló adatbázisából bocsátja a Közszolgáltató rendelkezésére. 

/3/ Az érintett kérelmére a Közszolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy 

kapták meg az adatokat. 

/4/ A Közszolgáltatónak az ingatlanhasználó személyes adatait a nyilvántartásából törölnie 

kell, ha bármely ok miatt az ingatlanhasználó már nem tartozik az e rendelet hatálya alá.  

 
 

A közszolgáltatás igénybe vétele 

  5. §. 

/1/ Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás 

igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az 

ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.  

/2/ A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az Önkormányzaton 

keresztül az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján 

tájékoztatni.  

/3/ A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a 

Közszolgáltató az ingatlanhasználót 1 hónappal – indokolt esetben rövidebb határidővel - a 

változás bekövetkezése előtt köteles értesíteni.  

/4/ Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen 

keletkező települési szilárd hulladék keletkezésének tényét. 

/5/ A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az 

ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a Közszolgáltató 

határozza meg és arról az ingatlanhasználót a (2) bekezdés szerint értesíti. 

/6/ A közterületi hulladék tekintetében a közterület tulajdonosa, használója köteles a 

Közszolgáltatóval szerződést kötni az e rendeletbe foglalt tartalommal. 
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Az ingatlanhasználó kötelezettségei 

6. §.  

/1/ Az ingatlanhasználó köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás 

igénybevételére: az ingatlanán keletkező vagy egyéb módon birtokába került települési szilárd 

hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására.  

/2/ Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő 

hulladékmennyiséget vagy adatot közöl, és ezért a hulladék mennyisége rendszeresen 

meghaladja az átvett gyűjtőedény űrtartalmát, a közszolgáltató - a köztisztaság biztosítása 

érdekében - felhívja az ingatlanhasználót megfelelő űrtartalmú edényzet igénylésére. Az 

ingatlanhasználónak a felszólítás kézhezvételét követően 10 napon belül megfelelő űrtartalmú 

edényzetet kell igényelni. 

/3/ A Közszolgáltató, a szállítóeszközéhez rendszeresített, fentiek szerint meghatározott 

nagyságú gyűjtőedényeket a kérelem kézhezvételéről számított 15 napon belül térítés 

ellenében az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja. Az ingatlan tulajdonosa, 

meghatalmazottja, illetve nagykorú, vele egy lakcímen lakó hozzátartozója köteles írásban 

igazolni a gyűjtőedényzet átvételét. A kötelező közszolgáltatás a közszolgáltató által 

meghatározott típusú gyűjtőedényből történik. 

/4/ Az ingatlanhasználónak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárni 

annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, 

a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a 

közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét 

alacsony szinten tartsa. 

/5/ Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag 

haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja a 

bejelentési kötelezettségét, a Közszolgáltató köteles a többlet hulladék kezelésére 

rendszeresített jelölt zsákba kihelyezett hulladék elszállítására.  A többlethulladék 

elszállításának díját a tulajdonos a hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával fizeti meg. 

/6/ Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, 

valamint környezetük tisztán tartásáról. A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, 

valamint a gyűjtési időn túli időben való eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt 

az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt e rendeletben írt módon 

megfelelően megvette, vagy a gyűjtőedényét lecserélték. A Közszolgáltató kárát az 

ingatlanhasználó a Közszolgáltató felszólításának megfelelően, de legfeljebb a kár 

bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni. 

/7/ Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület 

szennyezése. 

/8/ A hulladék gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlanhasználó köteles a 

szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni. 

/9/ Az ingatlanhasználó köteles a szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy 

egyéb ok folytán a szolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Tulajdonosváltozás esetén a 

bejelentési kötelezettség mindkét felet (a régi és az új tulajdonost is) terheli. 

/10/ Háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt úgy kell használni, hogy annak 

tartalma sem a talajt – burkolatot, sem a levegőt ne szennyezze és bűzt ne terjesszen. A 

gyűjtőedénybe folyadékot, maró anyagot, tűzveszélyes, robbanásveszélyes, parázsló anyagot, 

akkumulátort, vegyszert, elemet, gyógyszert elhelyezni tilos. A gyűjtőedényt lefedett 

állapotban kell tartani.  
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/11/ A szabvány gyűjtőedényen az ingatlanhasználó beazonosításához szükséges adatokat az 

ingatlanhasználónak fel kell tüntetnie (név, utca, házszám), úgy, hogy az a későbbiek során 

eltávolítható legyen az edényzetről.  

/12/ Amennyiben a közszolgáltatásba bevont ingatlanon nem biztosított a Közszolgáltató által 

küldött küldemények átvétele, úgy az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége olyan 

magyarországi postai címet megadni a Közszolgáltató részére, ahol maradéktalanul biztosított 

a Közszolgáltató által küldött küldemények átvétele. 

 

7. §. 

/1/ A nem háztartási hulladéknak és az egyéb szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék 

elszállításáról az ingatlanhasználónak kell gondoskodni.  

/2/ Lomhulladék elszállításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal lomtalanítás 

keretében térítésmentesen gondoskodik.  

 
8. §. 

 

/1/ Az ingatlanhasználó az elkülönített hulladékot az elhelyezés céljára kijelölt hulladékgyűjtő 

szigeten, hulladékgyűjtő udvaron a hulladékfajta szerinti elkülönítésére szolgáló 

gyűjtőedényben, valamint házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés során az erre 

rendszeresített gyűjtőzsákban köteles elhelyezni.  

/2/ A hulladékgyűjtő szigeteken, udvaron, házhoz menő elkülönített (szelektív) 

hulladékgyűjtés során az erre rendszeresített gyűjtőzsákban kizárólag az azokon megjelölt 

feliratoknak megfelelő anyagú hulladékokat szabad elhelyezni. 

/3/ Az ingatlanhasználó köteles a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtéshez biztosított 

zsákokat átvenni, ezen kötelezettség alól kivételt képez az az eset, ha az ingatlan használója a 

Közszolgáltató nyilvántartása szerint szünetelteti a hulladékelszállítását.   

/4/ Az ingatlanhasználó az elkülönített hulladékok részét képező papír, műanyag és fém 

hulladékokat a házhoz menő elkülönített gyűjtéssel során rendelkezésre bocsátott 

hulladékgyűjtő zsákba az alábbiak szerint köteles külön gyűjteni úgy, hogy: 

a) a papírhulladékot a kék színű, a Közszolgáltató által biztosított zsákba helyezi; 

b) a műanyag, valamint a fém hulladékot együttesen a sárga színű, a Közszolgáltató által 

biztosított zsákba helyezi. 

Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok 

ürítése a Közszolgáltató által készített szállítási naptárnak megfelelően történik. 

/5/ A Közszolgáltatón kívül más személy számára tilos az elkülönített gyűjtésre szolgáló 

gyűjtőszigeteken, valamint a házhoz menő elkülönített gyűjtéshez biztosított zsákokban 

elhelyezett hulladékok eltávolítása, ezen anyagok kizárólagos tulajdonosa a Közszolgáltató.  

/6/ Gyűjtősziget használata esetén az elkülönített hulladékoknak az elhelyezés céljára szolgáló 

helyre történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. Az elkülönített hulladékot a 

kijelölt helyen úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a 

környezetet ne szennyezze.  

/7/ Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsákok elhelyezéséről, 

azok ürítéséről a Közszolgáltató; a gyűjtősziget és környéke tisztán tartásáról, a hó és síkosság 

mentesítéséről az Önkormányzat gondoskodik.  

/8/ Az elkülönítetten (szelektív) gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot a 

szállítás napján kell kihelyezni a közterületre reggel 6.30 időpontig. 
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/9/ Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a 

gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne 

járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól 

megközelíthető legyen. 

/10/ A Közszolgáltató jogosult az elszállítást megelőzően ellenőrizni az ürítésre az ingatlan 

elé kihelyezett elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákok tartalmát. 

/11/ Amennyiben a gyűjtőzsákban nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került 

elhelyezésre, úgy a Közszolgáltató az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés 

szabályainak jövőbeni betartására.  

/12/ Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsákok használatának 

rendjéről a Közszolgáltató köteles tájékoztatást adni az ingatlanhasználóknak. 

/13/ A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtést a ingatlanhasználó részére biztosított zsákok 

átadását követően, valamint - a Közszolgáltató által elkészített - szállítási naptárban 

feltüntetett időponttól kötelező igénybe venni. 

 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

9. § 

/1/  A Közszolgáltató köteles a hulladékot átvenni és a hatályos jogszabályoknak, illetve 

hatósági előírásoknak megfelelően elvégezni a hulladék ártalmatlanítását és elhelyezését.  

/2/  A Zalamerenyei telephelyű vállalkozások hulladékszállítását a Közszolgáltató egyedi 

szerződésekben szabályozza. A Közszolgáltató feladata a Zalamerenyei telephelyű 

vállalkozások díjának beszedése.  

/3/  Abban az esetben ha a Közszolgáltató az átvett hulladékban veszélyes hulladékot talál, azt 

a hulladék termelője köteles visszafogadni, vagy a költségek áthárításával ezeket az 

anyagokat igazolhatóan ártalmatlanítani kell. A veszélyes hulladék kezeléséből keletkező 

többletköltségeket a hulladék termelője viseli.  

/4/  A Közszolgáltató feladata a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges jármű, gép, 

berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása.  

/5/  A Közszolgáltató kötelezi magát a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető 

teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzésére.  

/6/  A Közszolgáltató kötelezi magát, hogy a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből 

történő hulladék begyűjtése, szállítása során a közterületen általa okozott szennyezés esetén a 

szennyezett területet megtisztítja és fertőtleníti 

/7/ A Közszolgáltató akkor tagadhatja meg a hulladék begyűjtését, ha 

a)    a hulladék nem a rendeletben meghatározott, szabványos gyűjtőedényben vagy 

rendszeresített zsákban kerül átadásra, 

b)   érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény a hulladékkal együtt nem 

gyűjthető, szállítható illetve ártalmatlanítható anyagot tartalmaz, 

c)    az edényben elhelyezett hulladék a rendszeresített gyűjtőedény térfogatát meghaladja, 

d)   ha az edényben elhelyezett hulladék fagyott állapota miatt az edény nem üríthető. 

/8/ Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket, valamint az ügyfelek számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálati rendszert 

(kizárólag magyar nyelven). 

 

Közszolgáltatási díj megfizetése 
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10. § 

/1/ Települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat (továbbiakban: közszolgáltatási díjat) kell 

fizetnie annak, aki az ingatlanhasználónak, aki a települési szilárd hulladékkezelési 

közszolgáltatás igénybevételére köteles továbbá annak az ingatlanhasználónak, aki a 

közszolgáltatást igénybe veszi. 

/2/ Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónak történt 

bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles 

megfizetni. 

/3/ A háztartási szemét szállítási szolgáltatásért és a nem háztartási szemét szállítás szolgáltatásért 

fizetendő díjat a közszolgáltatást igénybe vevő a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 

és Vagyonkezelő Zrt. részére közvetlenül fizeti meg 

/4/ Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen 

ingatlana tekintetében, ahol senki nem tartózkodik. 

/5/A közszolgáltatási díjat a mindenkor érvényes jogszabályok szerint kerül meghatározásra. 

 

11.§ 

 

/1/ A közszolgáltatási díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll. 

 

/2/ A rendelkezésre állási díj: 

- a számlázási, díjbeszedési költségek, 

     - a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, különösen a környezetvédelmi hatóság 

eljárásáért fizetett illeték, vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályon alapuló 

környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve mérések 

és vizsgálatok költségei, 

- a közszolgáltatás teljesítéséhez használt létesítmények, eszközök elhasználódásából 

eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások 

és ráfordítások ellenértékéből áll. 

 

/3/A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett 

tulajdonos önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől függetlenül 

köteles megfizetni. 

 

/4/ Az ürítési díj a hulladékkezelés és hulladékszállítás teljes folyamatának a rendelkezésre állási 

díjban nem fedezett minden egyéb költsége és indokolt ráfordítása ellenértékéből áll. 

(5) Az ürítési díj a díjfizetési időszak ürítési száma, a választott tárolóedény térfogata (liter) és az 

egységnyi díjtétel szorzata. 

 

12. § 

 

/1/ A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben 

foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.    

 

/2/ A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a hulladékszállítás díját számla ellenében - a (3) 

bekezdés kivételével - negyedévente kötelesek megfizetni.  

 

/3/ A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, vagy a jogi 

személyiségek helyi szervezetei, egyéni vállalkozók a hulladékszállítás díját havonta fizetik 

meg a Közszolgáltató számlája alapján.  
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/4/ Amennyiben a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a 

tulajdonosoknak kell közölni, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a 

szolgáltatási számla. Ha a tulajdonosok a közszolgáltatóval ezt nem közlik, akkor a 

közszolgáltató vagy a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos, vagy az azonos 

tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosok közül az ingatlan-nyilvántartásban első helyen 

bejegyzett tulajdonos nevére és címére állítja ki a szolgáltatási számlát. 

 

(5) A közszolgáltatás díját a számlán feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. A 

közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot 

érvényesíthet. 

 

/6/ A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 

ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 

kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, 

annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles. 

 

/7/ Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató 

visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes 

díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. 

 

/8/  Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást 

felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

 

/9/ A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék 

adók módjára behajtható köztartozás. 

 

/10/ Az esetleges szolgáltatási díj hátralékot a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hajtja be a 

kötelezett ingatlanhasználótól     

 

/11/ Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a 

közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más 

elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a 

legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását. 

 

A közszolgáltatás szüneteltetése 

 

13.§ 

 

 /1/ A természetes személy ingatlanhasználó – részére történő közvetlen számlázás esetén - 

legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Közszolgáltatótól a 

hulladékkezelési közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, ha legalább 90 napig 

megszakítás nélkül nem tartózkodik lakóingatlanán, és ez idő alatt az ingatlanban senki sem 

lakik. Ezen feltétel teljesülését az ingatlanhasználó utólag – nullás, vagy csak alapdíjat 

tartalmazó, a szüneteltetés időpontjára vonatkozó közmű számlával - igazolni köteles az 

időszakot követő 90 napon belül. Utóbbi hiányában a természetes személy ingatlanhasználó a 

díj megfizetésére kötelezett. Szüneteltetni csak aláírt Hulladékelszállítási Közüzemi 

Megállapodás megléte esetén lehetséges. A szüneteltetés megkezdése előtt, illetve időtartama 

alatt az ingatlanhasználónak nem lehet 180 napot meghaladó lejárt tartozása. 
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/2/  Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó 

ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. 

 

/3/  A szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a Közszolgáltató a közüzemi számlákkal 

való igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá. 

 

/4/  A szüneteltetés idejére a természetes személy ingatlanhasználót alapdíj fizetési kötelezettség 

terheli. 

 

 

A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

rendelkezések 

14. § 

/1/ A hulladék termelője, birtokosa a tevékenységének gyakorlása során keletkezett vagy más 

módon birtokába került hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy 

hasznosításáról gondoskodni. 

/2/ Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, 

birtokosa 

a./ a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, 

berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy 

b./ az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés 

költségeinek megfizetésével teljesíti. 

/3/ Az /1/ bekezdésben megjelölt hulladékot környezetvédelmi hatósági engedéllyel 

rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön 

engedély nélkül maga is elszállíthatja. 

/4/ Az ingatlanhasználó köteles hulladékának begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása vagy 

hasznosítása céljából a szolgáltató közszolgáltatását igénybe venni. 

 

15. § 

A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a 

szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más 

környezetterhelést se idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék 

eltakarításáról, a terület szennyeződés mentesítéséről és az eredeti környezeti állapot 

helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlanhasználó köteles 

gondoskodni. 

16. § 

/1/ Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a 

Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő 

megállapodásuk alapján  a Közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt 

mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlanhasználó 

rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt 

ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről 

/2/ Az ingatlanhasználó a Közszolgáltató részére a megállapodásukban rögzített díjat köteles 

megfizetni. 
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/3/ Az ingatlanhasználó a Közszolgáltató részére a szerződés vagy megállapodás 

megkötéséhez saját személyes adatait (név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve) köteles 

megadni. 

17. § 

/1/ A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni az önkormányzat külön rendeletében 

meghatározott közterület-használati engedély (közterület-használati szerződés) 

megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát 

meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer 

környezetének folyamatos tiszántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan 

elszállíttatásáról. 

/2/ A gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogosforgalom biztonságát 

nem veszélyeztető módon, az alábbi rendelkezések megtartásával helyezhet ki: 

a./ főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű 

helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul 

megtörténhessen, 

b./ tömegközlekedési útvonalon, ha a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával 

oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni. 

c./ Egyéb útvonalakon a konténert a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

18. § 

 

/1/ E rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. 

 

/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Zalamerenye Község Önkormányzata 

Képviselőtestületének a helyi környezet védelméről, a közterületek  

tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

8/2004.(IV.16.) rendelete hatályát veszti. 

 

        

 

                  Ódor László                  Szabóné dr. Csányi Mariann 

polgármester          jegyző 

 

 

 

Záradék: 

 

 

 

Kihirdetve: 2016. december 1. 

 

 

 

Szabóné dr. Csányi Marianna 

                     jegyző 
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7./ A helyi környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet 

elfogadása 

Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

Ódor László: Környezetvédelmi rendeletünk a hulladékgazdálkodási rendelettel szerepelt egy 

rendeletben, ez mostantól önálló rendeletként kerül szabályozásra. 

 

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet: 

 

Zalamerenye Község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 

19/2016. (XII.1.) rendelete 

a helyi környezet védelméről és a közterületek  

 tisztántartásáról  

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §. (1) bekezdés c.) és 48.§ (4) bekezdése b)  

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, Zalamerenye község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és 

tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében a helyi körülményeket figyelembe 

véve az alábbi rendeletet alkotja. 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

1. §. 

(1) A rendelet célja, hogy Zalamerenye Község közigazgatási területén a köztisztaságot 

fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi 

sajátosságoknak megfelelően rendezze. 

 (2) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára 

függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet. 

(3)  A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, 

      ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a  

      szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni. 

(4) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának 

(haszonélvezőjének, másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig a 

használati joggal rendelkező bérlőnek) kell gondoskodni. 

 

II. Fejezet  

 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

2. § 
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A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról egyrészt az 

önkormányzat saját erőforrásai igénybevételével, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok 

kötelezésével gondoskodik. 

    Az ingatlantulajdonos feladatai 

      3. §. 

(1) Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával 

kapcsolatos feladatai: 

a) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása,gyommentesítése, a  járdára 

és az úttest fölé benyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése az ingatlantulajdonos feladata. 

b) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való 

megtisztítása. 

c) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd 

hulladékot köteles a rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe vagy más 

gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni. 

(2) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos! 

(3) Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, 

törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba elhelyezni 

tilos. 

(4)   Szennyvízcsatornába esővizet vezetni tilos. 

 

(5) Nyílt elvezetésű árkot lefedni csak a Jegyző engedélyével szabad. A lefedett árok 

csövezése 4o cm-nél kisebb áteresszel a  jegyző külön engedélyével történhet A lecsövezett 

szakasz vízelvezetéséről, a csapadékvíz víznyelőkön keresztül történő vízelvezetéséről az 

engedélyezettnek kell gondoskodnia. 

(6) Az ingatlan közúti csatlakozását / telekbejárót / csak a közúti kezelőjeként eljáró jegyző 

hozzájárulásával lehet létesíteni. A közúthoz való csatlakozást a közterület szintjének 

magasságában bevágás, feltöltés nélkül, a nyílt árok felett legalább 40 cm átmérőjű 

áteresszel, az út felé lejtő teleknél rácsos víznyelővel kell megoldani. 

(7) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa életkora, egészségi állapot egyéb méltánylást érdemlő 

körülményei miatt e rendeletben előírt kötelezettségek teljesítésére nem képes kérelmére 

és költségére a polgármester - külön engedélyével - a munkát elvégeztetheti. 

 

4. §. 

(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az 

építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. 

(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak 

(bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni 

az általa elfoglalt terület tisztántartásáról. 

(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és 

bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne 

keletkezzen. 

(4) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati 

engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig 
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szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad 

tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen. 

(5) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a Jegyző, az országos 

közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges, 

kivétel a hibaelhárítás. 

Hibaelhárítás esetén a bontást utólagosan be kell jelenteni a Jegyzőnek, aki ezt írásban 

tudomásul veszi. 

       A bontási engedélyben meg kell határozni a felelős személyt a munkálatok befejezésének 

határidejét és elő kell írni a helyreállítás minőségét. 

(6) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag 

keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül 

a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre 

kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani.  

(7) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni! 

Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa 

köteles felszólításra 48 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani. 

(8) Építési törmeléket az Önkormányzat által kijelölt területen szabad elhelyezni, az építési 

engedélyben előírtak szerint.  

5. §. 

(1) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan módon 

szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. 

Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt 

eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. 

(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület szennyeződik, a 

szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell 

tisztítani. 

6. § 

(1) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet 

végezni, amely szennyeződést okoz. 

Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés 

közterületre ne kerüljön. 

(2) Zalamerenye Község területén a közterületeken a gondozott  zöldterületre járművel 

ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos!        

7. § 

(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad 

elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni, a 

közszemérmet és közízlést sértő feliratokat, plakátokat közterületen elhelyezni. A hirdető 24 

órán belül köteles saját költségén ezeket eltávolítani. Amennyiben az elhelyező személye nem 

ismert, akkor az önkormányzat gondoskodik azok eltávolításáról. Ha az elhelyező személye 

ismert, de nem tesz eleget eltávolítási kötelezettségének, úgy azt az önkormányzat az 

elhelyező költségére és terhére végzi el. 

(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményen lévő, idejét múlt hirdetményt az 

elhelyező köteles eltávolítani, az aktualitás vesztését követő 3 napon belül. 
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Közterület tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések  

 

8.§ 

 

(1) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet 

elhelyezni. 

 

(2) Aki Zalamerenye közigazgatási területén lévő köz-és magánterületek, valamint az itt 

elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról 

azonnal gondoskodni. 

 

(3) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget 

veszélyezteti, vagy élősködők, rovarok szaporodásához nyújt táptalajt, sem közterületen, 

sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad.  

 

(4)   Az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön rendelet rendelkezik. 

 

(5) Állati hulladék ártalmatlanná tételéről annak tulajdonosa köteles gondoskodni. Közúton 

ill. közterületen történt állat elhullását – ha annak tulajdonosa ismeretlen –   azonnal be 

kell jelenteni. Az állati hulla elszállításáról a polgármester által megbízott személy 

gondoskodik. 

 (7)  A Közterületen állatok által okozott szennyezés és az állati ürülék eltakarításáról  az állat 

tulajdonosa haladéktalanul köteles gondoskodni. 

9. § 

 (l) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a 

járdára ne csorogjon. 

 

(2) a település területén lévő élő vízfolyásokba, vízelvezető árkokba, szabad területekre, 

valamint ásott kutakba, tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy 

egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos! 

 

      10.§ 

 

(1) Tilos 

a) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait 
szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni, 
 
b) a közterületen, zöldterüIeten lévő növényeket (fa, díszcserje stb.) megrongálni, csonkítani, 
leszakítani, 
c) a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni. 

 

 
       Síkosságmentesítés és hóeltakarítás 

11. § 

(1) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször is, 
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hóesés után azonnal el kell takarítani, fel kell hinteni. A síkosság elleni védekezéshez a 

környezetkímélő anyagokon (homok, salak, fűrészpor, kőporliszt) kívül klorid tartalmú 

fagyáspont csökkentő szer (pl.. konyhasó) használata csak külön jogszabályban előírtak 

szerint alkalmazható. Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró 

módon kell tárolni. 

E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. 

A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. 

(2) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen, illetve azok közvetlen 

környékén tilos. 

(3) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, 

hogy abból ne származzon baleset. 

(4) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a 

gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza. 

(5) Tilos az összerakott hó elhelyezése: 

– a gyalogos közlekedési útvonalon, 

– az útkereszteződésben, 

– az úttorkolatban, 

– a kapubejárat elé, annak szélességében, 

– a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda 

között, 

– a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein 

 

 

A kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei 

12.§  

 

(1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó, és szolgáltató egység előtti és melletti 

járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet a 

tulajdonos köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni és 

elszállításáról gondoskodni.  

A tulajdonos (használó, bérlő) köteles a burkolt területen a síkosság mentesítéséről és a hó 

eltakarításáról gondoskodni. 

(2) Az ingatlan előtti és mellettijárdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a nyári 

időszakban legkésőbb reggel 7 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan 

tisztán tartani, zárás elölt összetakarítani.  

13. § 

(1) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az 

árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni. 

(2) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény 

szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely 

biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és 

közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő 

visszaadásáról. 

      14.§ 
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(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek 

tárolása közterületen tilos! 

(2) Az engedéllyel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv 

tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. 

(3) Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját 

költségen elszállítani. 

 

 

III. Fejezet 

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 

15. § 

(l) Zalamerenye község belterületén, avart és kerti hulladékot a szabadban égetni pénteki és szombati 

napokon 9 órától 17 óráig lehet, amennyiben az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik. 

 (2) Az avar és kerti hulladék égetése csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken történhet 

úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt 

ne okozzon. 

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot 

(PVC, veszélyes hulladék). 

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a 

környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 

(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s 

veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.  

(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és 

felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 

illetőleg a tűz eloltható. 

 (6) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 

 

       IV. fejezet 

        16.§ 

                                A  parlagfű elleni védekezés helyi feladatai 

 (1) Zalamerenye Község közigazgatási területén a jogi és magánszemélyek, valamint a jogi 

személyiséggel nem rendelkező más szervezetek a tulajdonukban (kezelésükben, 

használatukban; a bérlők a bérleményükben) lévő területet kötelesek a virágzó parlagfűtől 

mentesen tartani. 

(2) A parlagfű irtásáról - virágzás előtt - az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni. 

(3) A területen található parlagfű gyomirtását a lehetséges eszközök (mechanikus, vegyszer, 

illetve engedélyezett készítmények, peszticidek) felhasználásával kell elvégezni. 

(4) A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében a megyei Növény-és Talajvédelmi 

Igazgatóság szakvéleménye az irányadó. 

17. § 
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(1) A parlagfű felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyével, irtásával, továbbá a 

parlagfű okozta allergiás megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók lakosság 

körében történő tudatosításáról az önkormányzat szórólapok által valamint a hangosító 

berendezés igénybevételével gondoskodik. 

(2)  A szórólap mintáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

V. Fejezet 

Záró rendelkezések 

18. §. 

(1) E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

        Ódor László        Szabóné dr. Csányi Mariann 

                    polgármester            jegyző 

 

 

Kihirdetve:   

2016. december 1. 

 

 

 

Szabóné dr. Csányi Mariann 

jegyző 
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          1. melléklet 

 

A parlagfű ártalmairól 

Az allergiás megbetegedés korunk NÉPBETEGSÉGE. 

Az allergiás megbetegedések közül az allergiás nátha vagy szénanátha emelkedik ki, melynek 

legfőbb kiváltója a PARLAGFŰ (Ambrosia elatior L.). E növény pollenjeit a légáramlás a 

város egész területén szétszórja. Egyetlen parlagfű 8 milliárd virágporszemet is képes 

termelni. 

A nyálkahártyatünetek a parlagfű virágzási időszakában - júliustól októberig - jelentkeznek a 

betegeknél. 

Két fő klinikai megjelenési formája van: az egyik a szénanátha, a másik az asztma bronchiale. 

Tünetek: 

- erős orrfolyás, 

- tüsszögés, 

- orr-, szem-, garat-, fülviszketés, 

- könnyezés, 

- rohamokban jelentkező nehézlégzés, mely tünetek igen kellemetlenek és a rendkívül rossz 

közérzeten kívül a munkavégzésben is zavarják a beteget. 

A BETEG HOVÁ FORDULJON? 

A tünetek jelentkezése esetén gyógykezelés céljából forduljon orvoshoz! Attól függően, hogy 

melyik tünetegyüttes van előtérben, az orr-, fül-, gégészeti vagy tüdőgyógyászati kivizsgálás 

szükséges. 

A legfontosabb feladat a betegség MEGELŐZÉSE, mivel jelenleg olyan gyógyszer, amely ezt 

a betegséget meggyógyítaná, illetve véglegesen megszüntetné, nem áll rendelkezésre. 

A betegség megelőzhető az allergiát okozó tényező megszüntetésével! 

HOL TALÁLHATÓ EZ A NÖVÉNY? 

Elsősorban a legmostohább körülmények között lévő talajokon, a beépítetlen, de elhanyagolt 

építési területeken, a gondozatlan parkokban és egyéb gyepes területeken, a közművek és utak 

mentén, a zártkertek parlagon hagyott részein és az elhanyagolt, nem művelt mezőgazdasági 

területeken. 

IRTÁSA, VISSZASZORÍTÁSA HOGYAN TÖRTÉNJEN? 

A parlagfüvet - virágzás előtt - az időjárástól függően a szükséges gyakorisággal végzett 

kaszálással, kapálással, gyomlálással kell irtani. 

A parkokban és egyéb területen a gyep jó kondícióban tartása (trágyázás, öntözés, kaszálás) 

nehezíti e veszélyes gyomnövény elszaporodását. 

A parlagfű vegyszeres gyomirtása (elsősorban mezőgazdasági területen) tekintetében a Zala 

megyei Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó. 

A parlagfű kötelező irtását a közigazgatási területén önkormányzati rendelet mondja ki. 

Ezúton kérjük városunk lakosságát, hogy mindannyiunk egészségének védelme érdekében, 

aktív közreműködésével állítsa meg a parlagfű terjedését. 

IRTSUK KI A LEGVESZÉLYESEBBET, A PARLAGFÜVET! 
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8./ ZKKT társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Ódor László polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

Szabóné dr. Csányi Mariann: A társulási megállapodás módosítására Balatonmagyaród, 

Kisrécse és Zalasárszeg települések házi segítségnyújtás feladatának ellátását 2017. január 1. 

napjától a Társulás fenntartásában működő Szociális Alapellátó Szolgálat által kívánják 

ellátni. 

Dönteni kell arról is, hogy a Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a település a Zalakaros 

Város Önkormányzata által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területéhez tartozik. 

 

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

Képviselőtestület 103/2016. (XI. 30.) számú határozata 

 

Zalamerenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1./ egyetért a Társulási Megállapodás 2. sz. mellékletének módosításával, amelyben 

feltüntetésre kerül Balatonmagyaród, Kisrécse és Zalasárszeg község önkormányzata is, mint 

a házi segítségnyújtás feladatát a Társulás fenntartásában működő Szociális Alapellátó 

Szolgálat által ellátó település,  

2./ egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű módosított Társulási 

Megállapodás aláírására. 

3./ felkéri a polgármestert, hogy döntéséről határozat kivonatának megküldésével tájékoztassa 

a Társulás elnökét. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Ódor László polgármester 
 

 

Képviselőtestület 104/2016. (XI. 30.) számú határozata 
 

A Képviselőtestület 

Tudomásul veszi, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 94. § (2a) bekezdése alapján a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 

székhelye szerinti, Zalakaros Város Önkormányzata által működtetett gyermekjóléti szolgálat 

ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. 

9./ Egyebek 

 

 Tó körüli ingatlanok megosztása 

 

Horváth Zoltán: A tó körüli telkek megosztása során derült ki, hogy a tó keleti oldalán a 

033/7. hrsz-ú 0,41 ha területből 4100 m2 erdőként szerepel az ingatlannyilvántartásban. Ezt 



 33 

pontosan ki kell mérni, nehogy szabálytalanul fát vágjunk ki.  Javaslom, hogy a jövőben ezt 

minősítsük át és a 033/3. hrsz-ú ingatlanra tegyünk vételi ajánlatot.  

 

 Közterület elnevezése 
 

Ódor László: Plébános Úr ismét kéri a Templom utcájának elnevezését és házszámozását. Én 

utána néztem a Templom történetének és javasolnám, hogy az utcát Padányi Bíró Márton 

utcának vagy Márton püspök utcának nevezzük el.  

 

Horváth Zoltán: Én nem értek egyet azzal, hogy a közterület külön elnevezést kapjon. 

Nevezzük Kossuth Lajos utca folytatásának és ennek megfelelően számozzuk be.    

 

A Képviselőtestület a közterület elnevezése tárgyában a döntéshozatalt elhalasztotta.  

 

 Babaház vásárlása 

 

Ódor László: A játszótérre Babaház vásárlására van lehetőségünk. Javaslom, hogy szerezzük 

be még az idén.  

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, a képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Képviselőtestület 105/2016. (XI. 30.) számú határozata 

 

A Képviselőtestület a Kossuth u. 10. szám alatti Kultúrház udvarába Babaház vásárlását 

engedélyezi  -  max. 250.000 Ft-os beszerzési áron - a költségvetési tartalék terhére.  

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: Ódor László polgármester 

 

Ódor László: Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. A Képviselőtestület munkáját zárt 

ülésen folytatta.  

 

 

 

K.m.f.t. 

 

 

 

 

 Ódor László      Szabóné dr. Csányi Mariann 

 polgármester             jegyző 

 

 

 

 Ódor Ágota                      Kőhalmi Béla 

 jkv. hitelesítő          jkv. hitelesítő  


