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Balázs Vince polgármester:  
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet, Jegyző Asszonyt a mai 
ülésen. 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképessége 
biztosított, 3 fő jelen van. Az ülésünket megnyitom, hangfelvétel készül.  
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. december 10-i nyilvános 
ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 

1. Idősek napja, karácsonyi ünnepség részleteinek megbeszélése. 
2. Rendelet alkotása önkormányzati segélyről. 
3. Rendelet alkotása a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. 
4. Egyéb időszerű kérdések. 

 
A meghívót mindenki megkapta, kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban 
van-e kérdés, hozzászólás?  
 
Amennyiben nincs, szavazást rendelek el a meghívóban kiküldött napirendi pontok 
elfogadásáról. 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
3 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2013.  
(XII. 10.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. december 10-i 
nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 
1. Idősek napja, karácsonyi ünnepség részleteinek megbeszélése. 
2. Rendelet alkotása önkormányzati segélyről. 
3. Rendelet alkotása a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. 
4. Egyéb időszerű kérdések. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: - 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

1. Idősek napja, karácsonyi ünnepség részleteinek megbeszélése 
Előadó: Balázs Vince polgármester 

 
2. Rendelet alkotása önkormányzati segélyről 

Előadó: Balázs Vince polgármester 
  Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző 
 

3. Rendelet alkotása a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
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Előadó: Balázs Vince polgármester 
  Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző 
 

4. Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: Balázs Vince polgármester 

 
Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 

1. IDŐSEK NAPJA, KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG RÉSZLETEINEK 
MEGBESZÉLÉSE 

 
Balázs Vince polgármester: 
A nyugdíjasok a nyílt ülésen való tárgyaláshoz hozzájárultak. A tavalyi évhez 
hasonlóan idén is 2000 Ft-tal támogatjuk az időseket. Kérdezem a Képviselő-testületet, 
hogy ajándékcsomag, utalvány, vagy készpénz formájában történjen a támogatás? 
 
Pintér Sándor alpolgármester: 
Véleményem szerint készpénz legyen, a legtöbb nyugdíjasnak arra van szüksége. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete idősek napja alkalmából 2000 Ft-
tal támogatja azokat a nyugdíjasokat, akik Mérgesen állandó lakóhellyel rendelkeznek. 
 
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs szavazást rendelek el a nyugdíjasok 
támogatásáról. 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
3 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2013.  
(XII. 10.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete idősek napja alkalmából 
2000 Ft-tal támogatja azokat a nyugdíjasokat, akik Mérgesen állandó 
lakóhellyel rendelkeznek. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
 

Balázs Vince polgármester: 
A Megyei Könyvtáron keresztül van egy olyan lehetőségünk, hogy el tudjuk hívni 
Szórádi Árpádot és tanítványait a karácsonyi ünnepségre, amiért nekünk nem kell 
fizetni. 
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Idén arra gondoltam, hogy ne főzzünk. A háziasszonyok sütnének süteményt, mi pedig 
rendelnék pogácsát, sajtos. Az asszonyoknak adnánk lisztet, rámát, cukrot mindent, 
ami a sütéshez kell. 
 
Pintér Henrietta képviselő: 
A fellépő gyerekeknek mit adunk? Édesség vagy esetleg szendvics? 
 
Balázs Vince polgármester: 
Készíthetünk szendvicseket is, de ahhoz kérem a segítségeteket. 
 
Pintér Henrietta képviselő: 
Rendben. Mikor kezdődik az ünnepség? Nekem 4 óra után lenne jó, mert dolgozom. 
 
Pintér Sándor alpolgármester: 
5 óránál később ne legyen, mert korán sötétedik, és az idősek akkor már nem jönnek. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Rendben, legyen 5 óra.  
Kérek kölcsön gázzsámolyt, azon el tudjuk készíteni a teát és a forralt bort. 
Dobozos üdítőt vegyünk a fellépő gyerekeknek? 
 
Pintér Sándor alpolgármester: 
Véleményem szerint csomagot adjunk a fellépőknek (édesség, sós ropogtatni való, 
üdítő), ilyet nagyobbra értékelnek a gyerekek, mint a szendvicset. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Rendben. 
Arra gondoltam, hogy a karácsonyi ünnepségen adhatnánk a kisgyerekeknek mikulás 
csomagot, mivel falumikulás nem volt (körülbelül 10 gyerekről lenne szó). 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a faluban 
állandó lakóhellyel rendelkező kisgyerekeknek mikulás csomagot vásárol. 
 
Kérdés? Amennyiben nincs szavazást rendelek el mikulás csomag vásárlásáról.  
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
3 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2013.  
(XII. 10.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
faluban állandó lakóhellyel rendelkező kisgyerekeknek mikulás csomagot 
vásárol. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
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2. RENDELET ALKOTÁSA ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYRŐL 

 
Balázs Vince polgármester: 
Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse a rendelet tervezetet. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. 
január 1.-től hatályos módosítása alapján megszűnik az átmeneti segély és a temetési 
segély és helyettük önkormányzati segélyt állapíthat meg a képviselő-testület. A 
települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati 
segélyt nyújt. Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem 
minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. Önkormányzati segély adható 
eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra, havi rendszerességgel. Önkormányzati 
segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve 
családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként 
jelentkező, nem várt többletkiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi 
segítségre szorulnak. Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál 
figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat 
rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130 %-ánál. Az elhunyt személy eltemettetésének 
költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem 
lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál, de 
elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy 
családja létfenntartását veszélyezteti. A temetési költségek finanszírozása érdekében 
önkormányzati segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról 
szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. Az önkormányzati segély 
iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás megindítását követő 
15 napon belül kell dönteni. Az önkormányzati segély természetbeni ellátás 
formájában is nyújtható. Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az 
élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a 
közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, 
valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. A 
2013. december 31-ét követően átmeneti segély és temetési segély iránt előterjesztett 
kérelmet önkormányzati segély iránt előterjesztett kérelemként kell elbírálni.  A 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
2014. január 1.-től hatályos módosítása alapján megszűnik a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, és helyette önkormányzati segély állapítható meg.  
 
Balázs Vince polgármester: 
Kérdés, hozzászólás a rendelettel kapcsolatban? 
 
Amennyiben nincs szavazást rendelek el a szociális rendelet elfogadásáról. 
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (XII.20.) 
rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2013. (XII.20.) rendelete 

 a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában rögzített, valamint a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdése 
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
I. fejezet 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A rendelet célja 

 
1. § 

 
(1) A rendelet célja, hogy Mérges Község Képviselő-testülete (továbbiakban: 

Képviselő-testület) – a szociális gondoskodás hatáskörébe tartozó feladatainak 
eleget téve – a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében egyes 
ellátásokra való jogosultság feltételeit, az eljárás és ellenőrzés rendjét szabályozza. 

(2) Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tőlük 
elvárható módon mindent megtegyenek. 

(3) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében a Képviselő-testület, valamint 
annak szervei, az egészségügyi ellátórendszer és a civil szervezetek kötelesek 
együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását 
kezdeményezni. 

 
A rendelet hatálya 

 
2. § 

 
(1) E rendelet hatálya kiterjed Mérges község közigazgatási területén lakóhellyel, 

tartózkodási hellyel rendelkező, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. §-ában, 6. §-ában és 
a 7. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre. 

(2) E rendelet alkalmazásában használt fogalmak tekintetében a Szt. 4. §-ában 
meghatározott fogalmakat kell érteni. 
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II. fejezet 
A szociális gondoskodás rendszer 

 
Szociális rászorultságtól függő ellátások formái 

 
3. § 

 
(1) A egyszeri és havi rendszerességgel nyújtható szociális ellátás lehet: 

a) pénzbeli támogatás, 
b) természetben nyújtott támogatás. 

 
(2) Pénzbeli támogatások: 

a) Aktív korúak ellátása 
aa) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
ab) havi rendszeres szociális segély, 

b) önkormányzati segély  
   

(3) Természetbeni nyújtott támogatások: 
a) méltányosság jogcímén megállapított közgyógyellátás, 
b) köztemetés, 
c) önkormányzati segély.  

 
Hatásköri szabályok 

 
4. § 

 
(1) A képviselő testület hatáskörében pénzbeli és a természetben nyújtott 

önkormányzati segélyt, állapít meg. 
(2) A képviselő testület a jegyző hatáskörébe utalja 3. § (3) bekezdés a) pontjában 

szereplő ellátás megállapítását. 
(3) A képviselő- testület által átruházott hatáskörében Polgármester dönt a 3. § (3) 

bekezdés b) pontjában meghatározott ellátásról.  
(4) A jegyző és a polgármester e rendeletben szabályozott hatáskörébe tartozó 

ügyekről, évente egyszer írásban köteles beszámolni a képviselő-testületnek. 
(5) Az Szt.-ben előírt, továbbá e rendeletben szabályozott ellátásokról nyilvántartást 

kell vezetni. 
 

Eljárási rendelkezések 
 

5. § 
 

E rendelet az Szt.-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 
és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. 
(III.27.) Kormányrendelettel együtt kell alkalmazni. 
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6. § 
 

(1) A Képviselő-testület és a jegyző hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelmet írásban, a jogszabályban, illetve 
helyben erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, - az azon felsorolt 
mellékletekkel együtt - kell benyújtani a Téti Közös Önkormányzati Hivatal 
Rábacsécsényi Állandó Kirendeltségén /továbbiakban: Hivatal/, mely 
Rábacsécsény, Deák tér 6. szám alatt található. A Téti Kistérség Sokoróaljai 
Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményéhez /továbbiakban: 
Intézmény/ kell benyújtani a házi segítségnyújtással, családsegítéssel, kapcsolatos 
kérelmeket. 

(2) A kérelem elektronikus formában történő benyújtására nincs lehetőség. Szóbeli 
kérelem esetén az ügyintéző tölti ki a formanyomtatványt, melyet a kérelmezővel 
alá kell íratni. 

(3) A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni támogatásra történő 
jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és közeli hozzátartozói 
személyi adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, a 
szükséges igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történő megkéréséhez 
hozzájárulni. 

(4) Amennyiben a kérelmező a szükséges igazolásokat és nyilatkozatokat felszólítás 
ellenére nem bocsátja meghatározott időpontig rendelkezésre, kérelmét el kell 
utasítani. 

(5) Képviselő-testület az önkormányzati segély kérelmekről a benyújtást követő 15 
napon belül dönt. 

(6) Az ellátást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A 
családban együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot 
egységben kell vizsgálni. Az ellátásokat úgy kell megállapítani, hogy azok 
elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási feltételeit. 

 
7. § 

 
A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó jogosulatlanul igénybe vett ellátás összegét 
az Szt. 17. § (5) bekezdése alapján: 

a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának 
egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-át, 

b) a kérelmező kérésére részletfizetést engedélyezhet. 
A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása, felhasználásának ellenőrzése 

 
8. § 

 
(1) A rendszeres pénzbeli ellátásokat, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig 

házipénztárból készpénzben vagy banki átutalással fizeti ki a hivatal. 
(2) Az egyszeri pénzbeli ellátások kifizetése a határozat átvételét követően 

házipénztárból készpénzben történik. 
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II. fejezet 
 

PÉNZBELI és TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 
 

Aktív korúak ellátása 
 

9. § 
 

(1) A települési önkormányzat jegyzője aktív korúak ellátására való jogosultságot 
állapít meg az Szt. 33. §, 37. § , valamint a 37/A. §-ban foglalt szabályoknak 
megfelelően. 

(2) Az Szt. 37/A. bekezdése szerint a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg 
és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy – 
egészségkárosodott személy kivételével - az Intézmény családsegítőjén 
(továbbiakban: családsegítő) keresztül az együttműködési kötelezettségét 
nyilatkozatban vállalja. 

 
(3) Az együttműködés eljárási szabályai: 

a) Az Intézmény a nyilvántartásba vételt követően haladéktalanul írásban jelzi 
a hivatal felé: 

 - a nyilvántartásba vétel tényét; 
 - ha az ellátott egészségének visszanyeréséről vagy foglalkoztatásáról 

szerez tudomást, 
 - ha az ellátott nem vállalja a beilleszkedési programban való részvételt, 
 - nem teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat, 
 - az együttműködési kötelezettségét egyéb módon megszegi, ill. 
 - az együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi. 

 
b) A jegyző a segély megszüntetéséről haladéktalanul értesíti az Intézményt. 
 

(4) Az ellátott személy köteles: 
a) a Hivatalban adatainak, valamint azoknak a körülményeknek a változásait 

bejelenteni, amelyek a jogosultság feltételeit érintik, 
b) az Intézmény által szervezett beilleszkedését segítő programban részt venni. 

 
(5) A beilleszkedési programok típusai: 

- az Intézménnyel való kapcsolattartást szabályozó program; 
- a nem foglalkoztatott személy számára előírt munkavégzésre történő 

felkészítés, szinten-tartás (egyéni vagy csoportos foglalkozás keretében), 
- tanácsadás (jogi, munkaügyi, pszichológiai) 
- képességfejlesztő és életmódformáló foglalkozások, tanácsadások szervezése, 
- egészségi állapot és munkaképesség javítását célzó programok, előadások 
- alkalmi munkavállalást segítő programok. 
- a munkaügyi központnál álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre és az 
elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttműködésre 
kiterjedő program. 
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(6) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátását az Szt. 34. § (2), 36. § (2) és 37/B. § 

(2) bekezdéseiben foglaltak esetén, továbbá a rendszeres szociális segélyben 
részesülő esetében az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésekor. 

(7) Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha a kérelmező 
nyilvántartásba vétel végett vagy az együttműködésre kijelölt szerv által megadott 
időpontban az együttműködésre kijelölt szervnél nem jelenik meg; a 
beilleszkedését segítő programról írásban nem hajlandó megállapodni az 
együttműködésre kijelölt szervvel. 

(8) Az Szt. 33. § (7) bekezdése alapján az ellátás megállapításának jogosultsága egyéb 
feltételekén a jegyző kötelezi az ellátás jogosultját lakókörnyezete 
rendezettségének biztosítására.  

a) az általa és családja által lakott lakóingatlan udvarának rendbe- és 
tisztántartására, 

b) a kert területének rendben tartására, gaz és parlagfű mentesítésére, 
c) az ingatlana előtti terület, járda, árok tisztántartására, 
d) télen a járda hótól és jégtől való mentesítésére. 

 
Ápolási díj 

 
10. § 

 
(1) A Képviselő-testület méltányosságból ápolási díjat állapíthat meg az Szt. 43/B. § 

(1) bekezdése alapján a 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, 
gondozását végző - a Polgári törvénykönyv 685. § b) pontja szerinti – 
hozzátartozónak, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén.  
a) háziorvos a kiadott orvosi szakvéleményében igazolja, hogy az önmaga 

ellátására képtelen állandó és tartós felügyeletre szoruló tartósan beteg személy 
előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban, állandó ápolásra, 
gondozásra szorul. 

b) Az ápoló és az ápolt személy közös háztartásban, vagy egyazon településen él. 
c) Az ápoló családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 

legkisebb öregségi nyugdíj összegét, egyedül álló esetén a 150%-át.  
(2) A kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolnia kell az Szt. 43. § 

(1) bekezdésében foglaltakat. 
(3) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó: 

a) az Szt.42. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, illetve 
b) ha a tartós beteg személlyel eltartási szerződést kötöttek. 

(4) E rendelet alapján adható ápolási díj megállapításával, megszüntetésével 
kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület gyakorolja. 

 
11. § 

 
(1) Az ápolást végző személy nem jogosult ápolási díjra, ha az alábbi kötelezettségeket 

nem teljesíti: 
a) Nem gondoskodik az ápolt rendszeres étkezésének biztosításáról. 
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b) Nem nyújt segítséget a tisztálkodási, öltözködési, illemhely használati 
igények kielégítésében, nem gondoskodik a rendszeres tiszta ruhanemű 
biztosításáról. 

c) Nem gondoskodik az ápolt környezetének rendszeres takarításáról, 
tisztántartásáról. 

d) Nem gondoskodik az ápolt orvosi ellátásáról. 
 

(2) A Szt. 42. § (2) bekezdésében felsorolt okok miatt az ápolási díj folyósítását meg 
kell szüntetni. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, a jogosultság 
megállapításakor és félévente, valamint a háziorvos jelzésére, vagy szükség szerint 
az Intézmény vezető gondozónője helyszíni vizsgálatra jogosult. 

(4) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását, a halál időpontját követő 
második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. 

(5) A méltányossági ápolási díjra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 
(6) A méltányosságból megállapított ápolási díj összege az éves központi költségvetési 

törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a. 
 

Önkormányzati segély 
 

12. § 
 

(1) A Képviselő-testület az Szt.45. §-a szerint pénzbeli vagy természetbeni 
önkormányzati segély nyújthat annak a személynek, aki önmaga, illetve családja 
létfenntartásáról gondoskodni nem tud. 

(2) Természetbeni ellátást kell megállapítani akkor, ha 
a) a kérelem erre irányul vagy 
b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a segély 
felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik 

(3) A természetben nyújtott önkormányzati segély lakcímenként egy személynek 
nyújtható, melynek formája élelmiszercsomag, a segély meghatározott célra történő 
átutalása lehet, 

(4) Önkormányzati segélyben – halálesthez kapcsolódóan kért önkormányzati segély, 
illetve a 14. §-ban meghatározottak kivételével – az a rászoruló részesíthető: 

a) akinek egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori összegének 160 %-át, 

b) gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő esetében, továbbá olyan család 
esetében, ahol fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él a 
nyugdíjminimum 180 %-át, 

c) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át és vagyonnal nem rendelkezik.  

(5) Pénzbeli ellátásként nyújtott önkormányzati segély egy családon belül évi két 
alkalommal adható, melynek összege legalább 5.000,-Ft-, de legfeljebb 20.000,-Ft 
lehet. 

(6) A Képviselő-testület az (4) bekezdésben meghatározottaktól eltérve évente egy 
alkalommal önkormányzati segélyt adhat, ha a kérelmező arról nyilatkozik, hogy 
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létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzd. 

(7) Elemi kár (vis major) esetén a Polgármester 50.000.- Ft-ig terjedő összegig 
jogosult önkormányzati segélyt nyújtani - jelen rendeletben megfogalmazott 
feltételek teljesülésétől függetlenül. Erről a következő Képviselő-testületi ülésen 
beszámolni köteles. 

(8) Gyermek születésekor, az anyagi terhek csökkentésére a Képviselő-testület 
hivatalból egyszeri 30.000,- Ft összegű önkormányzati segélyt nyújt kelengye 
vásárlására, a községben legalább egy éve életvitelszerűen lakó szülők részére.  

(9) Önkormányzati segélyt a rászoruló kérelmére vagy bármely más személy jelzésére 
a Képviselő-testület által hivatalból is megállapítható. 

 
13. § 

 
(1) A Polgármester halálesettel kapcsolatban önkormányzati segélyt állapíthat meg az 

Szt. 45. § (1) bekezdése szerint annak a személynek, aki az elhunyt eltemettetéséről 
gondoskodott és az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 720%-át. 

(2) Az Szt. 45. § (6) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve az önkormányzati 
segély összege 20 000 Ft. (1. függelék). 

(3) Nem részesíthető temetési segélyben az eltemettető az Szt. 45. § (7) bekezdésében 
szereplő esetben. 

(4) Az önkormányzati segély megállapítása iránti kérelem benyújtásához a halotti 
anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges. 

(5) Az eltemettető az önkormányzati segély iránti kérelmét az elhalálozás napjától 
számított 60 napon belül nyújthatja be. 

 
14. § 

 
(1) A polgármester a gyermeket, a fiatal felnőttet önkormányzati segélyben részesíti, 

ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és a család egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 150%-át. 

(2) Fiatal felnőtt részére csak abban az esetben állapítható meg önkormányzati 
segély, ha közép vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 
24. életévét még nem töltötte be. 

(3) A segély egyszeri összege, gyermekenként ötezer forinttól húszezer forintig 
terjedhet. 

(4) Az (1) bekezdésben foglalt Önkormányzati segély egy naptári éven belül kettő 
alkalommal adható. 

 
III. fejezet 

 
Természetbeni nyújtott ellátások 
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Köztemetés 
 

15. § 
 

(1) A Polgármester gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő 
eltemettetéséről az Szt. 48. §-ában foglaltak szerint. 

(2) A Polgármester az eltemettetésre köteles személyt mentesítheti a köztemetés 
költségeinek megtérítése alól: 

a) részben, ha az eltemettető egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 200 %-át és: 

aa) vagyona az általa lakott családi házon kívül nincs, vagy 
ab) az eltemettető gyermekét (gyermekeit) egyedül neveli, vagy 
ac) családban fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él. 
 

b) egészben, ha az eltemettető egy főre számított havi családi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 150 %-át és: 

ba) vagyona az általa lakott családi házon kívül nincs, vagy 
bb) az eltemettető gyermekét (gyermekeit) egyedül neveli, vagy 
bc) családban fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él. 
 

(3) A köztemetés költsége magába foglalja a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 34. §-ában foglaltakat. 

 
Közgyógyellátás 

 
16. § 

 
(1) A jegyző méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak 

a személynek, akinek gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása 
veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, és 

 
a) az egy főre jutó jövedelme családban élők esetén az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, és a havi 
rendszeres gyógyító ellátásának a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 
(továbbiakban: Egészségbiztosítási Pénztár) által elismert térítési díjak az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át eléri; 

b) jövedelme egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító 
ellátásnak az Egészségbiztosítási Pénztár által elismert térítési díja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át eléri. 

 
IV. fejezet 

 
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 



15 

Mérges Község Képviselő-testületének 2013. december 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

 
17. § 

 
Az Önkormányzat a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújt. 

 
18. § 

 
Szociális alapszolgáltatások: 

a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) családsegítés. 

19. § 
 
A szociális alapszolgáltatás keretében nyújtott étkeztetést Mérges Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete külön rendeletben szabályozza. 

 
Családsegítés 

 
20. § 

 
(1) A családsegítés az Szt. 64. § (1) bekezdése alapján szociális vagy mentálhigiénés 

problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok 
számára nyújtott szolgáltatás. 

(2) Az Önkormányzat a családsegítést a Téti Kistérség Sokoróaljai 
Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Családgondozója útján 
látja el. 

 
Házi segítségnyújtás 

 
21. § 

 
(1) Az Szt. 63. § (1) bekezdése alapján a házi segítségnyújtást igénybe vevő 

személyeknek a saját lakókörnyezetükben kell biztosítani az önálló életvitel 
zökkenőmentes fenntartása érdekében az Szt. 63. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt 
szolgáltatásokat. 

(2) Az Önkormányzat a házi segítségnyújtást a Téti Kistérség Sokoróaljai 
Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Családgondozója útján 
látja el. 

 
Záró rendelkezések 

 
22. § 

 
(1) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 

igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2008. (V.27.) rendelete és 
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az ezt módosító 3/2009. (III.17.) rendelete, valamint az önkormányzat által 
biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2004. (IX.27.) rendelet 6. §, 7. §-a. 

(3) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben, illetve a 
jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

 
 

23. § 
 
E rendelet az Szt. 141. §-ban foglaltakkal összhangban van. 
 
 

Balázs Vince      Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
polgármester               jegyző 

 
Kihirdetési záradék: 
A rendeletet Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 10-én 
megtartott ülésén fogadta el. 
 
Kihirdetve: 2013. december 20. 
 
        Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
                 Jegyző 
 

1. függelék a 8/2013. (XII.20) rendelethez 
 
Halálesethez kötött önkormányzati segély összeg nem lehet kevesebb a helyben 
szokásos temetési költség 10%-nál. 
 
Mérges községben a helyben szokásos temetési költség összeg: 176 896,-Ft 
 
 
 

3. RENDELET ALKOTÁSA A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL 
KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 

 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Ismertetném a rendelet tervezetet. 
 
Balázs Vince polgármester: 
Kérdés? 
 
Amennyiben nincs, szavazást rendelek el a rendelet elfogadásáról. 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
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Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (XII.20.) a 
települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2013. (XII.20.) rendelete 

a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. 
pontjában kapott hatáskörben eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
35. §, a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 

1. Általános rendelkezések 
1. § 

(1) A rendelet célja, hogy a település közigazgatási területén a lakosság egészségének 
védelme, a község természeti és épített környezetének megóvása érdekében a 
település szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatást és annak kötelező 
igénybevételét, illetve az ezzel kapcsolatos feladatokat, jogokat és 
kötelezettségeket, tilalmakat és jogkövetkezményeket a helyi sajátosságnak 
megfelelően rendezze.  

(2) Az önkormányzat a város tisztaságának elősegítése érdekében az elkülönítetten 
gyűjtött hulladék (papír, üveg, műanyag, fém) elhelyezését gyűjtőszigeteken 
biztosítja.  

(3) A közszolgáltatás valamennyi ingatlan tulajdonosa köteles igénybe venni és a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 38. § (2) 
bekezdése szerinti szolgáltatási díjat megfizetni. 

(4) Gazdálkodó szervezet az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék kezeléséről a 
Ht. 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerint dönthet, vegyesen gyűjtött települési 
hulladékhoz hasonló hulladékok tekintetében a közszolgáltatást rájuk nézve is 
kötelező. 

(5) Közterületen települési hulladékot elhelyezni tilos. 
 

A rendelet hatálya 
2. § 

 
(1) A rendelet területi hatálya Mérges Község Közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a város közigazgatási területén lévő 

valamennyi ingatlan tulajdonosra, vagyonkezelőre, birtokosára valamint 
használójára, gazdálkodó szervezetre (a továbbiakban: ingatlanhasználó), ideértve 
azt az esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa egyben a hulladék termelője 
birtokosa is a települési önkormányzatra, valamint a közszolgáltatóra.  

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a település közigazgatási területén keletkező  
a) a háztartási hulladékra 
b) a szelektíven gyűjtött hulladékra 
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c) a közterületen elhagyott hulladékra 
d) a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékra 
e) a háztartási veszélyes hulladékokra 
f) a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra  

 
(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a (3) bekezdés f) pontjába nem tartozó veszélyes 

hulladékra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő 
tevékenységre, továbbá a települési köztisztaságával összefüggő feladatokra. 

 
(5) A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosnak nem kell azokon -jegyző által igazolt - 

laktalan ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési hulladék nem 
keletkezik, és nem gyülemlik fel.  

 
(6) Aki közterületen közterület használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató, 

kereskedelmi, vagy egyéb tevékenységet végez, vagy kíván végezni, illetve 
közterületi rendezvényt szervez, köteles azt a Közszolgáltatónak bejelenteni és a 
Közszolgáltatóval a közterületen végzendő tevékenység időtartamára, valamint a 
várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést 
kötni. 

2. Értelmező rendelkezések 
3. § 

E rendelet alkalmazásában, az alább felsorolt és egyéb fogalmak tekintetében a Ht. 2. § 
1-50. pontjában meghatározott fogalmakat kell érteni. 

a) elkülönített gyűjtés: 
b) elkülönítetten gyűjtött hulladék: 
c) gyűjtőhely: 
d) települési hulladék: 
e) háztartási hulladék: 
f) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: 
g) ingatlan: 
h) ingatlanhasználó: 
i) gyűjtés: 
j) Biológiailag lebomló hulladék: 

 
3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma a közszolgáltató 

4. § 
(1) A közszolgáltatás tartalma: a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, 

kezelésre történő átadása, hasznosítása, ártalmatlanítása. 
(2) Mérges Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátására a - közszolgáltatási szerződés alapján - kizárólagosan GYŐR-SZOL 
Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. (9024 Győr, Orgona u. 8.) - mint 
közszolgáltató – jogosult. 

(3) A Közszolgáltató a települési hulladékot Győr-sashegyi Hulladékkezelő Központba 
szállítja (továbbiakban: Hulladékkezelő). 

(4) Az önkormányzat a települési szilárd hulladékártalmatlanítás kezelő objektumként 
a hulladékkezelőt jelöli ki.  
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(5) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében 
együttműködik a „112” Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás más településeivel. Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön 
(társulási) szerződés rögzíti. 

 
 A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás 

kötelező igénybevétele 
5. § 

(1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáló által nyújtott közszolgáltatást igénybe 
venni, az ingatlanán keletkező települési hulladékot e rendeletben előírtak szerint 
gyűjteni és a szállítási napok a közszolgáltató részére rendelkezésre bocsátani. 

(2) Az ingatlanhasználó a birtokában lévő hulladékot a közszolgáltató által 
meghatározott szabványméretű gyűjtőedényben, oly módon köteles elhelyezni, 
hogy azzal a környezet ne szennyezze és károsítsa. 

(3) Az ingatlan tulajdonosnak a gyűjtőedényzetben a hulladékot úgy kell elhelyezni, 
hogy a hulladék mások testi épségét, egészségét, életét ne veszélyeztesse, a 
közbiztonságot nem zavarja. 

(4) Az ingatlan tulajdonosnak az ingatlanán keletkező települési hulladékot a 
gyűjtőedényben tömörítés nélkül úgy kell elhelyezni, hogy annak fedele zárható 
legyen, valamint a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottjainak az 
egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést nem akadályozza, és az ürítést, végző 
berendezést ne károsítsa. 

(5) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely abban összetömörödött 
vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a 
gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlan tulajdonos köteles a 
visszamaradt hulladékot fellazítani és a gyűjtőedényzetet használhatóvá tenni. 

(6) A gyűjtőedényben tilos mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes (állati hulla, forró 
hamu, kő és épülettörmelék) olyan anyagot elhelyezni, amely a települési 
hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, illetve 
nem minősül települési hulladéknak. 

(7) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását, ha  
a) megállapíthatóa gyűjtőedény a (7) bekezdésben megjelölt anyagot 
tartalmazza,  
b) a kihelyezett hulladék az ürítés során a szállítást végző személyek testi 
épségében, c) egészségében, vagy a gyűjtőberendezésben kárt okozhat. 
d) az összegyűjtött hulladék nem a közszolgáltatótól átvett 

gyűjtőedényzetben került kihelyezésre. 
 
 

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 
6. § 

 
(1) Az ingatlanhasználó köteles: 

a) a közszolgáló által nyújtott közszolgáltatást az Ht. és e rendeletben foglaltak 
alapján igénybe venni, az ingatlanán keletkező települési hulladékot 



20 

Mérges Község Képviselő-testületének 2013. december 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyve. 

gyűjteni és a szállítási napok a közszolgáltató részére rendelkezésre 
bocsátani, továbbá díjfizetési kötelezettségének eleget tenni.  
 

b) a szabványnak megfelelő gyűjtőedényt, gyűjtőzsákot és a lomtalanítás körébe 
tartozó hulladékot a közterületen a begyűjtést végző gépjármű számára 
megközelíthető helyre kitenni.  

 
(2) A gyűjtőedényben a hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor 

abból ne szóródjon, és az ürítést ne akadályozza. 
(3) a gyűjtőnapon a Közszolgáltató által közölt időpontig az útpadkára, vagy az úttest 

mellett elhelyezkedő járdára kell kihelyezni, úgy hogy az ne akadályozza se a 
jármű, se a gyalogos forgalmat és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás 
veszélyével. 

(4) Az ingatlanhasználónak a gyűjtőedényzetet a szállítás végeztével a közterületről el 
kell távolítani és a következő gyűjtésig az ingatlanán tárolni. 

(5) A gyűjtőedény környékét, valamint hozzáférési útvonalát, tárgyak elhelyezésével 
vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, amely akadályozná a 
már kialakult ürítési módot. 

(6) A gyűjtőedényt az ingatlanhasználónak, szükség szerint, de legalább évente egy 
alkalommal saját költségén ki kell tisztítani. 

 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje 

 
7. § 

(1) A hulladékszállítás szabványos űrtartalmú szürke gyűjtőedény esetén kéthetente 
szombati napon, a barna fedeles gyűjtőedény esetében heti egy alkalommal keddi a 
járattervnek megfelelően történik. Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a 
hulladékszállítás napjának változásáról a közszolgáltató a helyben szokásos módon 
köteles tájékoztatni az ingatlanhasználókat, a változást megelőzően. 

 
(2) A közszolgáltatásban az alábbi -a hulladékszállító járműhöz alkalmazható - 

szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatók: 
a) 60 literes (maximális beletölthető hulladék 15 kg) 
b) 120 literes (maximális beletölthető hulladék 25 kg) 
c) 240 literes (maximális beletölthető hulladék 50 kg) 
d) 1100 literes (maximális beletölthető hulladék 250 kg) 
e) közszolgáltató monogramjával ellátott hulladékzsák (biohulladék 

gyűjtésére) 
 

Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 
 

8. § 
 
Az önkormányzat feladata: 

a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék rendszeres 
összegyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése; 
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b) a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére 
közszolgáltató kiválasztása; 

c) a kijelölt vagy kiválasztott közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására 
vonatkozó szerződés megkötése; 

e) a közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogainak és kötelezettségeinek 
meghatározása; 

f) a behajtott díjhátralék átutalása, a behajthatatlan díjhátralék megtérítése a 
közszolgáltatónak; 

g) a közszolgáltatással összefüggő egyéb önkormányzati feladat- és hatáskörök. 
 

 
A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos közüzemi 

szerződésre vonatkozó rendelkezések 
9. § 

 
(1) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételére írásban 

közüzemi szerződést kell kötni. Ha az ingatlanhasználó a szerződés aláírását 
megtagadja, a szerződés szóban, vagy ráutaló magatartással is létrejön. 

A közüzemi szerződésben meg kell határozni különösen: 
a) a szerződéskötő feleket (közszolgáltató, ingatlanhasználó), a szerződő 

felek adószámának vagy egyéb azonosító adatainak (magánszemélyek 
esetében: név, anyja neve, születési adatok, lakcím) feltüntetését; 

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdőnapját; 
c) a teljesítés helyét; 
d) az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott (használatában vagy 

tulajdonában lévő) gyűjtőedényt (űrtartalom és darabszám szerint, az 
ingatlanon keletkezett szilárd hulladék mennyiségéhez igazodóan); 

e) az ürítés gyakoriságát; 
f) a gyűjtőedény használatának jogcímét és módját; 
g) a települési szilárd hulladék gyűjtésének módját; 
h) a közszolgáltatás igazolásának, ellenőrzésének módját; 
i) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket; 
j) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igénye 

szerinti esetleges többletszolgáltatásra és annak díjára vonatkozó 
rendelkezéseket; 

k) a szerződésmódosítás feltételeit. 
 

(2) Az ingatlanhasználóval kötött közüzemi szerződés megszűnik, ha az önkormányzat 
és a közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés bármely okból 
megszűnik. 

(3) A közszolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést csak a 
jogszabályban, illetőleg a jelen rendeletben meghatározott esetekben 
szüneteltetheti, vagy korlátozhatja. A közszolgáltató a közszolgáltatást valamennyi 
ingatlanhasználó tekintetében rendszeresen és teljes körűen köteles teljesíteni. 

 
 A közszolgáltatás díja 
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10. § 

 
(1) Az ingatlanhasználó a szolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére – számla 

ellenében –utólag köteles megfizetni A közszolgáltatási díj: az egységnyi díjtétel és 
az ürítési gyakoriság átlagszámának szorzata. Egységnyi díjtétel: a választható 
tárolóedény egyszeri ürítési díja.  

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési 
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a 
Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás 
teljesítésére, vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

(3) A Közszolgáltató a számlát az ingatlanhasználónak háromhavonta, a gazdálkodó 
szervezeteknek havonta küldi meg. 

(4) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék adók 
módjára behajtható köztartozás. A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a 
közszolgáltató felhívja az ingatlanhasználó figyelmét a díjfizetési 
kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére. A felszólítás 
eredménytelensége esetén a közszolgáltató a díjhátralék behajtását a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalnál kezdeményezi 

(5) Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerűen élő 
tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az életvitelszerűen élő 
használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges. 

(6) A Közszolgáltatót megillető díjhátralék magában foglalja a tőkét, késedelmi 
kamatot és a behajtás egyéb költségét. 

 
 Hulladékgyűjtő szigetek,  

 
11. § 

 
(1) A közszolgáltató által létesített és üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre történő 

hulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. (1. függelék) 
(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten – a közszolgáltató 

előírásaira is tekintettel – úgy kell elhelyezni, hogy azok egymással ne 
keveredjenek, és a környezetet ne szennyezzék. 

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő szigetek 
használatának rendjét a közszolgáltató honlapján közzéteszi. 

(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos 
gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a 
gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről a 
közszolgáltató gondoskodik. 

 
Hulladékgyűjtő udvarok 

 
12. § 
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(1) A település hulladékgazdálkodási koncepciójának megfelelően kijelölt 
ingatlanokon létesített hulladékgyűjtő udvarokat a közszolgáltató a hatályos 
jogszabályoknak és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon 
megfelelően üzemelteti. (2. függelék) 

(2) A közszolgáltató a hulladékudvarokban kifüggeszti és a honlapján 
(http://www.gyorszol.hu) közzéteszi: 

a) a hulladékgyűjtő udvarok címét, megközelíthetőségét; 
b) nyitvatartási idejét; 
c) az adott hulladékudvaron átvehető hulladékok típusát, esetlegesen azok 
legnagyobb átadható mennyiségét; 
d) a díjfizetés ellenében átvehető hulladékok körét és azok átvételi díját; 
e) valamint a hulladékudvarok működési szabályzatát 

 
(3) A közszolgáltató az általa üzemeltetett és arra alkalmas hulladékudvaron a 

hulladékudvar működési szabályzatában meghatározott módon átveszi a 
természetes személy ingatlanhasználóknál keletkező: 

a) építési és bontási hulladékot; 
b) elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékot; 
c) elem- és akkumulátor hulladékot; 
d) gumiabroncs hulladékot; 
e) fáradt olaj, étolaj és zsír hulladékot; 
f) lom hulladékot; 
g) elkülönítetten gyűjtött papír, fém, műanyag és üveg hulladékot; 
h) egyéb, a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett hulladékot 

 
(4) A közszolgáltató megtagadhatja a hulladékudvarra szállított települési hulladék 

átvételét és elhelyezését, ha az adott hulladék hulladékfajta szerinti elkülönítése 
nem felel meg a jogszabályban, vagy a hulladékudvar működési szabályzatában 
meghatározott követelményeknek. 

 
 A közszolgáltatás szünetelése 

13. § 
 

(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, 
amelyeken folyamatosan legalább 30 napig senki sem tartózkodik és emiatt 
hulladék, sem keletkezik. 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni 
a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 
nappal megelőzően. A szüneteltetés csak teljes hónapra érvényesíthető és három 
hónapnál kevesebb időtartamra nem lehet kezdeményezni. 

(3) A közszolgáltató a szolgáltatást szünetelteti, ha e rendeletnek megfelelően az 
ingatlanhasználó azt kérelmezi, és a szünetelés indokoltságát igazolja. Igazolásnak 
minősül különösen a tartós gyógykezelésről szóló kórházi igazolás, ideiglenes 
jelleggel történő elköltözés, feltéve, hogy a tartózkodási hely bejelentésre került, 
egyéb esetekben a település jegyzőjének az indokoltságot megállapító nyilatkozata. 

http://www.gyorszol.hu/
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(4) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlanhasználó ezt 
írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. 

 
Adatszolgáltatási kötelezettség 

 
14. § 

 
(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó 

személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és 
arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás 
kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása. 

(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó 
szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségének. 

(3) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a 
közszolgáltató gondoskodik. 

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

(5) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján 
a természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, továbbá mindazon adatokat 
tarthatja nyilván, illetve kezelheti, amelyeket az ingatlanhasználó a jelen rendelet 1. 
mellékletében, a nem természetes személy esetén jelen rendelet 2. mellékletében 
meghatározottak szerint bejelentett. A Közszolgáltató a nem természetes 
személyek adatait a e rendelet 2. mellékben meghatározottak alapján tarthatja 
nyilván. 

(6) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony 
létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig 
kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a 
kezelt adatokat megsemmisíti, illetve a Ht. rendelkezéseinek megfelelően az 
önkormányzatnak átadja. 

(7) A rendeletben foglaltak betartását és a közszolgáltató vállalásainak megvalósulását 
a jegyző ellenőrzi. 

(8) A közszolgáltató köteles a jegyző felé jelezni, ha tevékenysége során e rendelet 
szabályainak megsértését tapasztalja. 

 
Ügyfélszolgálat működtetése 

 
15. § 

 
A közszolgáltató a Ht. 53. § (1) bekezdésben meghatározottak ellátására, székhelyén 
ügyfélszolgálatot működtet. 

 
Záró rendelkezések 

16. § 
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(1) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Mérges Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásokról szóló 9/2010. (XII.30.) rendelete hatályát veszti. 

 
 
 
 Balázs Vince          Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
 polgármester          jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendeletet Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 10-én 
megtartott ülésén fogadta el. 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. december 20. 
 
 Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
 jegyző 
 
 
 

  1. függelék a 9/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 
 
A. Hulladékgyűjtő sziget: 
Mérges Fő utca - Mérges ABC-nél 
 
 
 
B. A kötelező közszolgáltatás keretén belül igénybe vehető hulladékudvar. 
Rábacsécsény 090/3 hrsz. 
 

 
 
 

1. melléklet 9/2013. (XII.20.) rendelethez  
 
 
A természetes személy ingatlantulajdonos Közszolgáltató részére történő 
bejelentése tartalmazza:  
 

1. Ügyfélazonosító (meglévő Ügyfél esetén)  
2. Ügyfél személyes adatai, elérhetősége:: (Ügyfél neve; lakcíme; anyja leánykori 

neve; születési helye és ideje; e-mail címe; telefonszáma)  
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3. Fogyasztási hely azonosítói (Fogyasztási hely címe; irányítószám, település 
neve, közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet , ajtó, 
hrsz.)  

4. Számlázási cím azonosítói (Számlázási hely címe; irányítószám, település neve; 
közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; 
postafiók)  

5. Levelezési cím azonosítói (Levelezési hely címe; irányítószám, település neve; 
közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; 
postafiók)  

6. Az ügy típusa (Új megrendelés/További tartály megrendelése)  
7. A megrendelt gyűjtőedényzet(ek) adatai (60 literes/db 120 literes/db, stb)  
8. A kívánt ürítési gyakoriság (min. 1 alkalom/hét)  
9. A szolgáltatás igénybevételének kezdete (a megrendeléshez szükséges 

dokumentumok beérkezésétől számított 30 nap/mindig a hónap első napja)  
10. Csatolandó dokumentumok (Adásvételi szerződés/tulajdoni lap/bérleti 

szerződés  
 

2. melléklet 9/2013. (XII.20.) rendelethez  
 
 
A nem természetes személy ingatlantulajdonos és egyéni vállalkozó 
Közszolgáltató részére történő bejelentése tartalmazza:  
  

1. Ügyfél azonosító (meglévő Ügyfél esetén)  
2. Ügyfél adatai, elérhetősége:(Neve; adószáma; 

cégjegyzék/nyilvántartási/regisztrációs száma; bankszámlaszáma)  
3. Kapcsolattartó azonosítói (Kapcsolattartó lakcíme; email címe; telefonszáma)  
4. Fogyasztási hely azonosítói (Fogyasztási hely címe; irányítószám, település 

neve; közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, 
hrsz.)  

5. Számlázási cím azonosítói (Számlázási hely címe; irányítószám, település neve; 
közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; 
postafiók)  

6. Levelezési cím azonosítói (Levelezési hely címe; irányítószám, település neve; 
közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; 
postafiók)  

7. Az ügy típusa (Új megrendelés/További tartály megrendelése)  
8. A megrendelt tartály(ok) adatai (60 literes/db 120 literes/db 1110 literes/db) 

Gazdálkodó szervezeteknek a Közszolgáltató közszolgáltatás keretében 
szelektív hulladékgyűjtő tartályt nem biztosít.)  

9. A kívánt ürítési gyakoriság (min. 1 alkalom/hét)  
10. A szolgáltatás igénybevételének kezdete (a megrendeléshez szükséges 

dokumentumok beérkezésétől számított 30 nap/mindig a hónap első napja)  
11. Csatolandó dokumentumok (Adásvételi szerződés/tulajdoni lap/bérleti 

szerződés/cégkivonat/vállalkozói igazolvány/aláírási címpéldány másolata) 
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4. EGYÉB IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK 
 
Balázs Vince polgármester:  
Szüksége lenne a falugondnoknak lapátra, metsző ollóra, hosszabb metsző ollóra, 
teleszkópos ágvágóra, ásóra. Ez körülbelül 10 000 – 15 000 Forintba fog kerülni.  
 
Pintér Sándor alpolgármester: 
Rendben, vásároljunk eszközöket. 
 
Balázs Vince polgármester:  
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a falugondnok 
részére eszközöket vásárol a Rábacsécsényi Mezőgazdasági és Alkatrészboltból 
legfeljebb 15 000 Ft értékben. 
 
Kérdés?  
Amennyiben nincs szavazást rendelek el az eszközök vásárlásáról. 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
3 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2013.  
(XII. 10.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
falugondnok részére eszközöket vásárol a Rábacsécsényi Mezőgazdasági és 
Alkatrészboltból legfeljebb 15 000 Ft értékben. 
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
 
Más téma: 
 
Balázs Vince polgármester:  
Úgy gondolom az orvosi rendelőre vásárolnunk kellene egy táblát, mert ha vidékről 
jönnek és keresik az orvosi rendelőt nem találják.  
 
Pintér Sándor alpolgármester: 
Rendben, támogatom az ötletet. 
 
Pintér Henrietta képviselő: 
Rendben. 
 
Más téma: 
 
Balázs Vince polgármester:  
Az önkormányzat fenntartásával kapcsolatos közüzemi díjakat átszámlázhatjuk-e a 
Közös Hivatal felé? 
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Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Abban az esetben lehet csak számlázni a Közös Hivatal felé, ha a megállapodás 
módosításra kerül. Javaslom a megállapodás módosításának kezdeményezését. 
 
Más téma: 
 
Balázs Vince polgármester:  
A kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban megkérdeztem más vállalkozót is. Sajnos 
nem lehet olcsóbban megcsináltatni. Csak úgy lehet kivitelezni, hogy külön kábelt kell 
kivinni a temetőhöz és külön kábelt a Szőnyi Márton utcába, mivel ha töréspontok 
keletkeznek, akkor romlik a kép minősége. 
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kellene csináltatnunk a kamerarendszer 
bővítését. Ha ez megvalósul, akkor a temető mellett a körtefa alá elhelyezhetnénk 
padokat és lehetne csinálni egy pihenő helyet a túrázók számára. Mi a véleménye a 
Képviselő-testületnek? 
 
Pintér Sándor alpolgármester: 
Véleményem szerint, ha van rá anyagi fedezet, akkor csináltassuk meg. 
 
Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző: 
Javaslom, hogy 3 árajánlatot kérjen be a Polgármester Úr, és ezek után a 
legkedvezőbbet válasszák. 
 
Más téma: 
 
Balázs Vince polgármester:  
Elkészült a ravatalozóhoz tartozó előtető. Véleményem szerint nagyon szép lett. 
Tavasszal társadalmi munka keretében a temetőbe lévő utat fel kellene ásni, a szélére 
betonszegélyt betonozni és közé murvát tenni. A falu lakosságát is sikerülne jobban 
összehozni, és szépülne is ezzel kisfalunk.  
 
Más téma: 
 
Balázs Vince polgármester:  
Kérelmet adtunk be a Munkaügyi Központhoz munkanélküliek alkalmazására. Sajnos 
a falubeli munkanélküliek közül nem vállalta el senki sem. Egyelőre nem tudjuk, hogy 
más faluból fognak e hozzánk közvetíteni embert.  
 
Más téma: 
 
Balázs Vince polgármester:  
A tavalyi évben megállapodást kötöttünk a fogászati alapellátáshoz kapcsolódó 
sürgősségi ügyelet igénybevételére vonatkozóan, ez a megállapodás 2013. december 
31. napján lejár. Az ellátást igénybevevők után az ellátás költségét kiszámlázták és az 
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önkormányzat fizeti meg. Véleményem szerint a jövő év folyamán is biztosítsuk ezt az 
ellátást a mérgesi lakosok részére, kössük meg a megállapodást. 
 
Határozati javaslat: 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérgesi lakosok számára 
továbbra is biztosítani kívánja a győri Egyesített Egészségügyi és Szolgáltató 
Intézménynél a sürgősségi fogorvosi ellátást, ezért felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az intézménnyel 2014. december 31-ig a megállapodást megkösse.  
 
Kérdés? Amennyiben nincs szavazást rendelek el. 
 

Mérges Község Önkormányzat Képviselő testülete  
3 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2013.  
(XII. 10.) határozata: 
Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérgesi lakosok 
számára továbbra is biztosítani kívánja a győri Egyesített Egészségügyi és 
Szolgáltató Intézménynél a sürgősségi fogorvosi ellátást, ezért felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az intézménnyel 2014. december 31-ig a megállapodást 
megkösse.  
Felelős: Balázs Vince polgármester 
Határidő: Értelem szerint 

 
 
 
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, köszönöm, hogy eljött mindenki a 
mai ülésünkre az ülést 17 45 órakor bezárom.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 Balázs Vince    Bereczkiné Dr. Kovács Piroska 
 polgármester                       jegyző 


