
Kunfehértó Község Képviselő-testülete  
 
77-1/2014. 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2014. február 13-án 17,00 órai kezdettel, 

a Községháza tanácstermében megtartott nyílt üléséről 
    
 
Jelen vannak: Harnóczi Sándor polgármester, Dr. Hegyes Edina alpolgármester, Huszár Zol-

tán, Sarok Tibor, Szalai László, Volovár Károly képviselők 
 

(6 fő – 86 %) 
 
 
Igazoltan távol maradt:  Juhász-Vedresné Szabó Ibolya képviselő 
 
 
Állandó meghívottként megjelent:  Csupity Zoltán címzetes főjegyző, 
      Bodó Szilveszterné jegyzőkönyvvezető, 
 
 
Külön meghívottként megjelent:  Benke László Művelődési Ház és Könyvtár igazgató,  

Bihari-Nagyné Bubrik Györgyi pü. ügyintéző  
 

 
Harnóczi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 tagú, melyből 6 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy az ülésről videofelvétel készül, ezért kéri, hogy kapcsolják ki a mobiltele-
fonokat. 
 
 
 
Napirend előtt :  
 

 

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester                                  (előterjesztés írásban mellékelve) 
 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
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2/2014.(II.13.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete az alábbi, lejárt határidejű képvi-
selő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadja el: 
 
47/2013.(V.28.)Kt.sz.                                                           H a t á r o z a t 
Kunfehértó Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdál-
kodási tervének elfogadása 
89/2013.(XI.05.)Kt.sz.                                                         H a t á r o z a t 
Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány intézményenkénti elfogadása 
96/2013.(XI.21.)Kt.sz.                                                          H a t á r o z a t 
EMVA pályázaton nyújtandó alapszolgáltatások fejlesztésére pályázat 
benyújtása 
100/2013.(XII.03.)Kt.sz.                                                       H a t á r o z a t 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Köz-
szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ingyenes kijelölése va-
gyonkezelőnek a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési 
Konzorcium Tulajdonközösség által ISPA, majd KA beruházás keretében 
megvalósított rendszere tekintetében, Kunfehértó Község Önkormányzata 
osztatlan közös tulajdonának részaránya tekintetében 
102/2013.(XII.03.)Kt.sz.                                                  H a t á r o z a t 
Kunfehértó Község Képviselő-testülete vonatkozó határozata alapján, a 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Köz-
szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelőnek tör-
ténő kijelölésére tekintettel a vagyonkezelői jogot alapító Vagyonkezelési 
és Hasznosítási Szerződés elfogadása, illetőleg felhatalmazás adása 
Csongrád Város Önkormányzat, mint Gesztor önkormányzat, és a képvi-
seletében eljáró polgármester részére a Vagyonkezelési és Hasznosítási 
szerződés aláírása 
103/2013.(XII.03.)Kt.sz.                                            H a t á r o z a t 
„Kunfehértó község szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” KEOP-
1.2.0/B/2010-0026. sz. projekt keretében létrejövő közművek vagyonérté-
kelése, valamint a vagyonértékelés alapján a Gördülő Fejlesztési Terv 
összeállításához szükséges Pótlási Terv elkészítésére vonatkozó megbízá-
si szerződés elfogadása 
105/2013.(XII.03.)Kt.sz.                                           H a t á r o z a t 
Hauk Anett Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programban történő részvétele  
106/2013.(XII.03.)Kt.sz.                                            H a t á r o z a t 
Kozma Zsolt László Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János Tehetség-
gondozó Programban történő részvétele 
107/2013.(XII.03.)Kt.sz.                                            H a t á r o z a t 
Magyar Vöröskereszt BKM-i Szervezetének Kiskunhalasi Szervezete 
(Kunfehértói Alapszervezet) pénzügyi támogatása 
108/2013.(XII.03.)Kt.sz.                                            H a t á r o z a t 
Önkormányzat 2013. évi költségvetését érintő, előzetes kötelezettségvál-
lalások 
109/2013.(XII.12.)Kt.sz.                                            H a t á r o z a t 



3 

 

Önkormányzati tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási társaság társasá-
gi szerződésének el-fogadása 
110/2013.(XII.12.)Kt.sz.                                          H a t á r o z a t 
Mozgáskorlátozottak Bkm-i Egyesülete pénzügyi támogatása 
111/2013.(XII.12.)Kt.sz.                                            H a t á r o z a t 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok el-
bírálása  
112/2013.(XII.12.)Kt.sz.                                           H a t á r o z a t 
Sziládi József Miklósné takarító munkaviszonyának meghosszabbítása 
113/2013.(XII.12.)Kt.sz.                                            H a t á r o z a t 
Czagány-Mákos Roberta közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése 
114/2013.(XII.30.)Kt.sz.                                            H a t á r o z a t 
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos 91/2013.(XI.5.) Kt. sz., valamint a 
100/2013. (XII.3.) Kt.sz. határozatok módosítása, illetve kiegészítése 
115/2013.(XII.30.)Kt.sz.                                           H a t á r o z a t 
Huszár Zoltán településüzemeltetési csoportvezetői megbízása 

 
ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző 

 
 
 
Harnóczi Sándor polgármester ismerteti az ülés napirendi javaslatát: 
 
 

N a p i r e n d : 
 
1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megalapozó árak és díjak megál-

lapítása tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester                   (írásban mellékelve) 

2.) Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 
1/2014.(…) önkormányzati rendelet elfogadása tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester     (írásban mellékelve)  

3.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testületének  2/2014.(….) önkormányzati 
rendeletének elfogadására a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzor-
cium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében 
ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkor-
mányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester      (írásban mellékelve) 

4.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testületének 3/2014.(….)  önkormányzati 
rendeletének elfogadására a hulladékkezelési közszolgáltatásról 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

5.)   Előterjesztés a 2014. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában 

Előadó: Csupity Zoltán címzetes főjegyző        (írásban mellékelve)  

6.) Előterjesztés a HTKT Társulási megállapodásának módosítása tárgyában 
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Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

7.) Előterjesztés az Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásá-
nak módosítása tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester        (írásban mellékelve) 

8.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének megállapítása tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

9.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről 

Előadó: Kurgyis Gábor alpolgármester                  (szóbeli tájékoztatás) 

10.) Egyebek 

 
 
A javasolt napirenddel kapcsolatosan módosító indítvány nem hangzott el, Kunfehértó Kö-
zség Képviselő-testülete a napirendet  e g y h a n g ú l a g  elfogadja. 
 
 
 
 
1.) N a p i r e n d 

Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megalapozó árak és díjak 
megállapítása tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester                   (írásban mellékelve) 

 

Harnóczi Sándor polgármester szóbeli kiegészítése: 

- az elmúlt évi árakat javasoljuk ebben az évben is alkalmazni, van ahol csökkentést, van 
ahol emelést javaslunk,  

- a fürdőbelépők esetében még várható változás a napi belépők és a kiemelt rendezvény 
belépőinek árai tekintetében, 

- átadom a szót a bizottságok elnökeinek, 

 

Sarok Tibor ÜIB. elnök: 

- ismertette a bizottság döntését (írásban mellékelve), 

 

Szalai László PKB. elnök: 

- ismertette a bizottság döntését (írásban mellékelve), 

 

Harnóczi Sándor polgármester: 

- a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság módosító javaslatot fogalmazott meg, ez a kö-
vetkező: 
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1. lakásbérlet (Ft/m2/hó) díja 200-ról 280,-Ft-ra emelkedjen, vagyis maradjon azonos 
a 2013. évi díjjal. 

2. haszonbérleti díjak közül az  
- üdülőterület, külterület (rét,legelő,tómeder) (Ft/ha)  15.000-ről 22.000,-Ft-ra, 
- földalapú támogatás esetén ( Ft/ha )   22.000-ről 30.000,-Ft-ra 
emelkedjenek. 

- szavazásra bocsátom a bizottság módosító javaslatát, 

 

Képviselő-testület a módosító javaslatot - 5 igen és 1 nem szavazat mellett – támogatta. 

 

Harnóczi Sándor polgármester: 

- az elfogadott módosító javaslatot figyelembe véve bocsátom szavazásra az előterjesztést, 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

3/2014.(II.13.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

Önkormányzat 2014. évi költségvetését megalapozó árak és díjak megállapítása 

Kunfehértó Község Képviselő testülete a 2014. évi árak-díjakat az elő-
terjesztés mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 

Képviselő-testület jelen határozata 1.sz. mellékletében meghatározott 
árait 2014. március 1-től, ill. értelem szerint rendeli alkalmazni. Felkéri 
a polgármestert, hogy a megállapított árak, díjak alkalmazásához szük-
séges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
Testület a 2013. évi árak-díjak megállapítását tartalmazó 10/2013. 
(II.05.)Kt.sz. határozatát 2014. március 1. napjával hatályon kívül helye-
zi. 

Határidő: 2014. március 1., ill. 2015. február 28. 
Felelős:    Harnóczi Sándor polgármester 
 

ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző 
 

(melléklet a jegykönyvhöz csatolva) 
 
 
 
 

2.) N a p i r e n d 

Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 
1/2014.(…) önkormányzati rendelet elfogadása tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester     (írásban mellékelve)  
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Harnóczi Sándor polgármester szóbeli kiegészítése: 

- az írásban kiadott anyagtól eltérően az alábbi módosító javaslatok figyelembe vételével 
javaslom a rendelet megalkotását: 

1. A rendelet  2.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését: 

1 371 291 E Ft  költségvetési  b e v é t e l l e l 
1 485 691 E Ft  költségvetési  k i a d á s s a l 
  -114 400 E Ft Költségvetési egyenleggel 

ebből:       262 626 E Ft működési többlettel 
                -377 026 E Ft felhalmozási hiánnyal 

állapítja meg. 
 

I n d o k o l á s: 
A költségvetés főösszegeinek megemelésére azért van szükség, mert a KEOP pályázathoz 
kapcsolódó szennyvízberuházás kivitelezési munkálatai ez évben valósulnak meg, ennek 
teljes ez évi bruttó bekerülési költségét szükséges beemelni az előirányzatok közé, vala-
mint 5 000 E Ft pályázati támogatást nyert az Önkormányzat a tanyagondnoki szolgálat 
működéséhez személygépkocsi vásárlására. a 498 157 E Ft-os költségvetési főösszeg 
165 347 E Ft költséget tartalmazott a KEOP pályázathoz kapcsolódóan, mely helyett a 
jelen módosítás 1 147 881 E Ft-ot tartalmaz. A költségvetési bevétel és a költségvetési 
kiadás közötti különbözet jelenti a beruházáshoz szükséges hitel felvétel összegét, amely 
114 400 E Ft. 
 
2. A rendelet  2.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költ-
ségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten önkor-
mányzat és intézményei összesen, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadá-
sokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

I n d o k o l á s : 
A szöveg módosítása az egyértelművé tétel miatt szükséges. 

 
3. A rendelet  2.§. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása a működési többlet igénybevételével történik 
fejlesztési hitelből, illetve a működési többletből történik.  

I n d o k o l á s: 
A szöveg módosítását a KEOP pályázat beépítése indokolja, amint azt a 2. §. (1) bekezdé-
sének módosításánál is jeleztük, fejlesztési hitel igénybevétele is szükséges. 

 
4. A rendelet  3.§. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 7. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

I n d o k o l á s: 
Az eredetileg a Képviselő-testület 1/2014.(I.16.)Kt.sz döntése értelmében a KEOP pályá-
zathoz kapcsolódó nem támogatott műszaki tartalom támogatására céltartalékba helye-
zett összeg (14 498 E Ft) átkerül a beruházási kiadások közé. Az általános tartalék erede-
tileg  2 553 E Ft-tal szerepeltek a szöveges indokolásban, mely a rendelet-tervezet szöve-
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géből kimaradt, ebből az összegből azonban 300 E Ft átkerül a működési célú támogatá-
sok közé, pályázati alapként, illetve 1 350 E Ft a beruházási kiadások közé, a tanyagond-
noki szolgálathoz személygépkocsi vásárlásának ÁFA kiadására. 

 
5. A rendelet  3.§. az alábbi bekezdésekkel  egészül ki: 

(5) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 
8. melléklet részletezi.  

I n d o k o l á s: 
A további bekezdések beépülését jogszabályi előírás alapján (Áht. 23.§. (2) bekezdés, 
Ávr. 24. §.) a KEOP pályázat költségvetésbe történő beemelése indokolja. 

 
6. A rendelet  5.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

5. § Az előirányzatok módosítása 

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzat-
ok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.  

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányza-
ton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.  

(3) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5.§ (1) - (2) bekezdés szerinti előirány-
zat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivéte-
lével - a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámo-
ló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési 
rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányza-
tait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktala-
nul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, 
számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a szemé-
lyi juttatások terhére növelhető. 

(5) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgár-
mester a képviselő-testületet tájékoztatja.  

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési főösszeget valamennyi költség-
vetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von ma-
ga után. 

I n d o k o l á s: 
A fenti módosítás az 5.§ -on belüli több javítás indokolja, a korábbi (2) bekezdés ellent-
mondásban volt a korábbi (3) bekezdéssel, e mellett változtatni kellett a (6) bekezdés szö-
vegezését is.  
 

7. A rendelet  8.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A rendelet  8.§. (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

7. sz. melléklet - Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások 

8. sz. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi adósságot 
keletkeztető fejlesztési céljai 
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I n d o k o l á s: 
A 7. és 8. számú mellékletek beépítését a rendeletbe jogszabályi előírás alapján (Áht. 
23.§. (2) bekezdés, Ávr. 24. §.) a KEOP pályázat költségvetésbe történő beemelése indo-
kolja. 

 
8. A rendelet  8.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(2) Ez a rendelet  2014. február 14.-én lép hatályba, rendelkezései 2014. január 1-től 
visszamenőleges hatályúak. 

 
I n d o k o l á s: 
A rendelet a 2014-es költségvetési évre vonatkozik, amely január 1-től december 31-ig 
tart, ezért szükséges a kiegészítés.  

- mindkét bizottság ülésén felmerültek kiadással járó feladatok, ezekről, illetőleg különbö-
ző beruházások és fejlesztések megvalósításáról a későbbiek során a 2013. évi pénzma-
radványból lesz lehetőség dönteni,   

 

Sarok Tibor ÜIB. elnök: 

- ismertette a bizottság döntését (írásban mellékelve), 

  

Szalai László PKB. elnök: 

- ismertette a bizottság döntését (írásban mellékelve), 

 

K é r d é s e k 

 

Sarok Tibor képviselő: 

- a pénzmaradványból a Sporttábor festését el lehet végezni? 

 

Hegyes Edina alpolgármester: 

- milyen típusú gépkocsi lesz vásárolva a tanyagondnoki szolgálat részére? 

 

V á l a s z o k 

 

Harnóczi Sándor polgármester: 

- a pénzmaradványból el lehet majd végezni a Sporttábor festését, azért nem javasoljuk 
most, mert a tartalék nem túl magas összeg, másrészt pedig a Pénzügyi Bizottság ülésén 
is elhangzott, hogy a festést meg kellene előznie a tetőjavításnak, így az a véleményünk, 
hogy a 2013. évi pénzmaradványból végezzük majd el ezt a feladatot, március hónapban 
látni fogjuk a pénzmaradvány nagyságát, akkor már tudunk vállalni kötelezettséget kü-
lönböző munkák megvalósítására, 
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- a tanyagondnoki szolgála részére egy Skoda Yeti 1.8 TSI típusú, négy kerék meghajtású 
gépkocsit nyertünk el támogatásból, a gépkocsi vonóhoroggal is fel lesz szerelve,  

- a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság módosító javaslatot fogalmazott meg, mely 
szerint a 4.sz. melléklet Sporttábor külső fal festése és parketta lakkozás: 880.000,-Ft  he-
lyett a Gyermek- és Ifjúsági Tábor 10 % tulajdonrészre kerüljön megvásárlásra 750.000,-
Ft-ért Szank Község Önkormányzatától. 

- szavazásra bocsátom a bizottság módosító javaslatát, 

 

Képviselő-testület a módosító javaslatot - 6 igen szavazat mellett – elfogadta. 

 

Harnóczi Sándor polgármester: 

- az általam szóban ismertetett, valamint a bizottság által javasolt és elfogadott módosító 
javaslatok figyelembe vételével bocsátom szavazásra a rendelet-tervezetet, 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotja: 

 

1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a 111. 
§. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése 
szerinti feladatkörében eljárva és a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével 
Kunfehértó Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 

1. § A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az 
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: 

1 371 291 E Ft Költségvetési bevétellel 
1 485 691 E Ft Költségvetési kiadással 
-114 400 E Ft 

ebből: 262 626 E Ft 
-377 026 E Ft 

Költségvetési egyenleggel 
működési többlettel 
felhalmozási hiánnyal 

  
állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások 
jogcímenkénti megoszlását önkormányzat és intézményei összesen, továbbá a finanszírozási bevé-
teleket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 
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(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező felada-
tok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkor-
mányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása fejlesztési hitelből, illetve a működési többletből történik. 

3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapít-
ja meg: 

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részlete-
zését a 3. melléklet szerint határozza meg. 

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet 
szerint részletezi. 

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hiva-
tali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirány-
zatot költségvetési szervenként, feladatonként az 5.1, 5.1.1, 5.1.2., 5.2., 5.3., 5.4, 6., mellékletek 
szerint határozza meg. 

(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(5) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8. melléklet részletezi.       

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcso-
latos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabálysze-
rűségéért a polgármester felelős. 

(3) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető. 

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállo-
mányának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 
10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgár-
mester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyako-
rolja. 

5. § Az előirányzatok módosítása 

(1) Az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási és bevételi 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást 
hajthat végre.  

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) - (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, 
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - a döntése szerinti idő-
pontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 
31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulá-
sok, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követő-
en haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 
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(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellené-
ben történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére nö-
velhető. 

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többlet-
bevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-
testületet tájékoztatja.  

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési főösszeget valamennyi költségvetési szerv 
köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

6. § A gazdálkodás szabályai 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az in-
tézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló előirányzatokkal a munkamegosztási 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. 

(3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításairól a 
jegyző által elrendelt formában köteles a gazdálkodási feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal 
naprakész nyilvántartást vezetni. 

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul 
meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a 
jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala 
útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles 
gondoskodni. 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 

(1) Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza: 

1.1. sz. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének  
összevont mérlege 

1.2. sz. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a  
kötelező feladatok  összevont mérlege 

1.3. sz. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésében  
az önként vállalt feladatok összevont mérlege 

2.1.  sz. melléklet  - Működési célú bevételek és kiadások mérlege 

2.2.  sz. melléklet  - Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 

3.  sz. melléklet  - Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként 

4.  sz. melléklet   - Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként 

5.1.  sz. melléklet  - Kunfehértó Község Önkormányzat összes bevétel, kiadás 

5.1.1.  sz. melléklet         - Kunfehértó Község Önkormányzat kötelező feladatok bevétele,      
kiadása 

5.1.2.  sz. melléklet  - Kunfehértó Község Önkormányzat önként vállalt feladatok be- 
vétele, kiadása 

5.2.  sz. melléklet  - Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai 
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5.3.  sz. melléklet  - Napközi Otthonos Óvoda bevételei, kiadásai 

5.4.  sz. melléklet  - Művelődési Ház és Könyvtár bevételei, kiadásai 

6.  sz. melléklet  - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. 
                                            évi engedélyezett létszáma 

7. sz. melléklet - Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, 
                                           kiadásai, hozzájárulások 

8. sz. melléklet         - Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkez- 
tető fejlesztési céljai 

(2) Ez a rendelet 2014. február 14-én lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkal-
mazni. 

 

(melléklet a jegykönyvhöz csatolva) 
 

 

3.) N a p i r e n d 

Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testületének  2/2014.(….) önkormányzati 
rendeletének elfogadására a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési 
Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rend-
szer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és 
kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltét-
eleiről 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester      (írásban mellékelve) 

 

Sarok Tibor ÜIB. elnök: 

- ismertette a bizottság döntését (írásban mellékelve), 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotja: 

 

2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 
 

a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Ho-
mokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, 
illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításá-

nak feltételeiről 
 
Kunfehértó Községi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 109.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:  

 
I. fejezet 

Általános rendelkezések 
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1.§ 
 

A rendelet hatálya kiterjed Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdon-
közösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás 
során beszerzett, illetőleg megvalósított közös tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltét-
eleire, az önkormányzat osztatlan közös tulajdonának részarányára vonatkozóan. A rendelet hatálya 
kiterjed továbbá azoknak az ingatlanoknak a vagyonkezelési és hasznosítási feltételeire is, amelyeken 
az ISPA, majd KA beruházás keretében megvalósított létesítmények megvalósultak (továbbiakban 
együttesen: vagyon). A vagyon elemeinek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. A jelen ren-
delet hatálya a vagyon feletti vagyonkezelői és hasznosítási jogra vonatkozóan a Homokhátsági Regi-
onális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság-
gal (a továbbiakban: Vagyonkezelő) kötött szerződésre (a továbbiakban vagyonkezelői szerződés) 
terjed ki. 

2.§ 
 

E rendelet rendelkezéseit Kunfehértó Községi Önkormányzat e rendelet hatálya alá nem tartozó va-
gyonával kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletével összhangban kell értelmezni, azzal, hogy a 
jelen rendelet hatálya alá tartozó vagyon vagyonkezelésbe adására és hasznosítására, valamint a jelen 
rendelet hatálya alá tartozó vagyonkezelői szerződésre eltérés esetén e rendelet rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

II. fejezet 
A vagyonkezelés szabályai 

 

3.§ 

(1) Jelen rendelet a hatálya alá tartozó vagyont nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
nemzeti vagyonnak minősít. 

(2) A vagyonkezelői jog létesítése a vagyonkezelői szerződés megkötésével történik.  

(3) A vagyonkezelői szerződést lehetőség szerint olyan tartalommal kell megkötni, hogy az biztosítsa a 
vagyon Vagyonkezelő általi vagyonkezelésének folytonosságát a Homokhátsági Regionális Szi-
lárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség (a továbbiakban: Konzorcium) és a Va-
gyonkezelő között 2008. július 14. napján megkötött Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés 
megszűnését követően. A vagyonkezelői szerződés tartalmát lehetőség szerint úgy kell kialakítani, 
hogy a vagyon nyilvántartásának folytonossága a vagyon kezelőjének személyében bekövetkezett 
változás hiányára tekintettel biztosítható legyen. 

(4) A vagyonkezelői jog alapítása ellenérték fejében történik. A vagyonkezelői szerződésben meg kell 
határozni e díj összegét, teljesítésének módját. A vagyonkezelői jog létesítésének ellenértéke meg-
egyezik azzal az időarányos ellenértékkel, amelyet a Vagyonkezelő részére a Konzorcium a Va-
gyonkezelő és a Konzorciumot alkotó önkormányzatok között 2008. július 14. napján megkötött 
Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés megszűnésére tekintettel a Konzorcium köteles visszafi-
zetni a Vagyonkezelő részére. Az ellenérték összegszerűen: 867 490 385,- Ft.  

 
4.§ 

 

(1) A vagyon a Konzorciumot alkotó önkormányzatok hulladékgazdálkodási közfeladatának ellátását 
biztosítja. A vagyonkezelő köteles a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához a vagyon teljes 
körű igénybevételének lehetőségét hasznosítás útján az önkormányzat számára hulladékgazdál-
kodás közszolgáltatás feladat ellátására jogosult gazdálkodó szervezet részére biztosítani.  A va-
gyont hasznosítani az e bekezdésében meghatározottaktól eltérően csak tulajdonosi hozzájárulás-
sal lehetséges. 

(2) Az önkormányzat kizárólagos vagyonkezelői jogot biztosít a Vagyonkezelő számára e rendelet 
hatálya alá tartozó vagyon felett.  
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(3) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon hasznosításából származó bevételét, illetve közvet-
len költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani. A hasznosításból keletkező be-
vétel felhasználásának rendjét a vagyonkezelői szerződés tartalmazza. 

(4) Vagyonkezelő a vagyonkezelési tevékenységéről köteles évente beszámolót készíteni. A beszámo-
lási kötelezettség határnapját, és részletes szabályait a vagyonkezelői szerződésben rögzíteni kell. 

(5) A Vagyonkezelőnek a vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége van. A Vagyonkeze-
lő a vagyonról köteles részletes, tételes elkülönített nyilvántartást vezetni, mely legalább tételesen 
tartalmazza azok könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, a 
vagyonban bekövetkezett változásokat. A vagyonkezelői szerződésben ennél szigorúbb beszámolá-
si kötelezettség előírható. 

(6) A Vagyonkezelő köteles a vagyon megóvásáról, a hatályos jogszabályok és a vagyonkezelői szer-
ződés továbbá a vagyon 4 § (1) bekezdésben foglaltak alapján történő hasznosítására vonatkozó 
szerződés rendelkezéseinek betartásáról és betartatásáról gondoskodni, a vagyonkezelésbe vett 
vagyonnal a jó gazda gondosságával eljárva gazdálkodni, a vagyont a károsodástól megóvni. 

 
5.§ 

 
(1) A Vagyonkezelő a vagyon elemét képező ingatlan tekintetében köteles gondoskodni az őt megille-

tő vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba vagyonkezelő javára történő bejegyeztetéséről. 

(2) A Vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető min-
den közérdekből nyilvános adat – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvá-
nosságáról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő – az önkormányzati vagyonra és vagyonkeze-
lésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására 

(3) Vagyonkezelő a vagyon biztonságos működtetése érdekében köteles vagyonbiztosítás és felelős-
ségbiztosítás fennállásáról gondoskodni, melynek részletes követelményeit a vagyonkezelői szer-
ződés tartalmazza. 

(4) A Vagyonkezelői jog megszűnésekor a tulajdonosnak gondoskodnia kell az ingatlan-
nyilvántartásból való törléséről. 

6.§  
 
Ezen rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba 

 

(melléklet a jegykönyvhöz csatolva) 
 

 

4.) N a p i r e n d 

Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testületének 3/2014.(….)  önkormányzati 
rendeletének elfogadására a hulladékkezelési közszolgáltatásról 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

 

Sarok Tibor ÜIB. elnök: 

- ismertette a bizottság döntését (írásban mellékelve), 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotja: 

 

3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 
a  hulladékkezelési közszolgáltatásról 

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pont-
jában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján a hulladékkezelési közszolgáltatásról  az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§ 

(1) Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartamát a következők szerint határoz-
za meg: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, elszállítása, hulladékkezelési enge-
déllyel rendelkező hulladékkezelő létesítményekbe. 

(2) A rendelet hatálya Kunfehértó község közigazgatási területére terjed ki. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a község közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosára, 
vagyonkezelőjére, birtokosára és használójára (a továbbiakban együtt: tulajdonos) ideértve azt az 
esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa egyben a hulladék termelője, birtokosa. 

(4) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladék alábbi fajtáira: 

a. háztartási hulladék, 
b. szelektíven gyűjtött hulladék, 
c. közterületen elhagyott hulladék, 
d. háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék, 
e. lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék. 

(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony hulladék-
ra és a velük összefüggő tevékenységre. 

 
(6) A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosoknak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igény-

be venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik.  

2.§ 

(1) A települési szilárd hulladék átvételével, elszállításával, kezelésével kapcsolatos feladatok ellátá-
sára az Önkormányzat a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel  (továbbiakban: 
közszolgáltató) köt közszolgáltatási szerződést. 

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatási feladatokat teljes körűen látja el. 

3. § 

(1) A települési szilárdhulladék egyes összetevőinek begyűjtőhelyeken, gyűjtőszigeteken történő sze-
lektív gyűjtésével kapcsolatos feladatokat a közszolgáltató biztosítja. 

(2) A közszolgáltató a település közterületein lévő szelektív hulladékszigetek igénybevételét térítés-
mentesen biztosítja. 

(3) A közterületen lévő hulladékszigetek pontos helyét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

(4) A közszolgáltató a hulladékszigetek területén, az edényeken kívül elhelyezett hulladékok közül 
kizárólag az egyes edényeken elhelyezett feliratnak megfelelő fajtájú hulladékokat szállítja el. 

4. § 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást jelen rendelet, a közszolgálati szerződés, valamint a Ht. és a 
végrehajtási rendeletekben foglaltak szerint köteles ellátni. 
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(2) A hulladék összegyűjtése, elszállítása hetenkénti, az újrahasznosításra alkalmas hulladék begyűj-
tése pedig szükség szerinti gyakorisággal történik a közszolgáltató által előre meghatározott idő-
pontokban, a szállítási naptár szerint, a 2. sz. mellékletben foglalt területi, időbeli rendben. 

(3) Az esetlegesen elmaradt gyűjtést 24 órán belül vagy az akadály elhárulását követően a közszol-
gáltató haladéktalanul köteles elvégezni. A 24 órát meghaladó ürítés esetén köteles legalább egy 
nappal előbb írásban (szórólapon) értesíteni az érintetteket a gyűjtés tényleges időpontjáról. 

5. § 

(1) A hulladék szállítása az e célra szolgáló, az egyes hulladékfajták átvételére alkalmas felépítmény-
nyel rendelkező célgéppel végezhető. Ennek során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulla-
dék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más kör-
nyezetszennyeződést ne okozzon. 

(2) Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarításá-
ról, a területszennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról 
gondoskodni köteles. 

6. § 

(1) A közszolgáltató, - ha a tulajdonos saját tulajdonú gyűjtőedényzettel nem rendelkezik - a tulajdo-
nos részére bérleti díj fejében gyűjtőedényzetet adhat bérbe.   

(2) A használatba adott gyűjtőedényzet tulajdonjoga a közszolgáltatót illeti meg. 

7. § 

(1) Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot a tulajdonosnak az elszállítás napján kell 
az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni oly módon, hogy azok a közlekedés 
biztonságát ne veszélyeztessék, a közterületet ne szennyezzék és abban kárt ne tegyenek. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli időpontban a hulladék közterületen történő tárolása, illetve 
elhelyezése tilos, kivéve a házhoz menő lomtalanítás alkalmával. 

(3) Az elszállításra váró hulladékot csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
gyűjtőedényzetben, az azt meghaladó mennyiséget pedig csak a közszolgáltató által biztosított 
műanyagzsákban lehet kihelyezni. A közszolgáltató által biztosított, az általa forgalmazott cég 
megjelöléssel ellátott műanyag zsák ára magában foglalja a zsák előállításának, a szilárd hulla-
dék elszállításának, valamint elhelyezésének és ártalmatlanításának költségét. 

(4) A gyűjtőedényben kizárólag háztartási hulladék helyezhető el.  

(5) A (4) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a közszolgálta-
tó megtagadhatja. 

(6) A gyűjtőedényzet tisztántartásáról, fertőtlenítéséről annak tulajdonosa (bérlet esetén: használója) 
szükség szerint gondoskodni köteles. 

(7) A gyűjtőedényeket a szállítás napját kivéve közterületen tárolni tilos. 

(8) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról, árta-
lommentes elhelyezéséről – a közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján – a rendezvény 
szervezője köteles gondoskodni. 

8. § 

A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre kiszórni, valamint más-
nak a gyűjtőedényébe – annak engedélye nélkül – hulladékot elhelyezni tilos. 

9. § 
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A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a közszolgáltatónak köteles bejelente-
ni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonváltozás esetén a bejelentési köte-
lezettség az új tulajdonost terheli. 

10. § 

(1) Tulajdonos változás esetén az ingatlan új tulajdonosa 15 napon belül köteles e tényt a közszolgál-
tatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési kötelezettségének eleget tenni. A ko-
rábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli. 

(2) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az időre, amíg azt nem 
lakják, vagy használatát szüneteltetik. A lakatlanság és a használat megszüntetésének tényét a tu-
lajdonos köteles a közszolgáltató felé – a változást követő 15 napon belül – bejelenteni. 

11.§ 

(1) A tulajdonos a háztartásában összegyűlő, a közszolgáltatás keretébe nem tartozó, nem rendszere-
sen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzet méreteit meghaladó 
hulladékot a házhoz menő lomtalanítás keretében szállíttathatja el. A lomtalanítás lebonyolításá-
ról (a lom gyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről) a közszolgáltató a közszolgáltatás keretein 
belül gondoskodik. Nagydarabos hulladékot a közterületre kihelyezni csak az elszállítás napján 
lehet. 

(2) A közszolgáltató meghatározott időpontokban tavasszal, egy alkalommal az előre bejelentett idő-
pontban biztosítja a lom elszállítását.  

12. § 

A tulajdonos és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell: 

a) a szerződő felek megnevezését, 
b) értelmező rendelkezések a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokról, 
c) a közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályokat, 
d) a hulladékgyűjtés és szállítás részletes feltételeit, 
e) a közszolgáltató és a tulajdonosok kötelezettségeit, 
f) az Önkormányzat kötelezettségeit, 
g) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, 
h) a szerződés hatályát, a megszűntetés és a szerződésszegés eseteit, 
i) záró rendelkezéseket. 

13.§ 

(1) Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a zöld-
hulladékot elkülönítetten köteles gyűjteni. Az önkormányzat a belterületi tulajdonosok részére a 
zöldhulladék gyűjtést előre meghirdetett időpontokban biztosítja. 

(2) A közszolgáltató évente egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban köteles biztosítani a tele-
pülésen az elektronikai hulladékgyűjtést. 

14. § 

Az Önkormányzat tagja a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciális Együttmű-
ködésnek. A regionális hulladékkezelési rendszer európai uniós támogatás igénybe vételével valósult 
meg. Az Önkormányzat a megvalósult létesítményekre, gépekre, eszközökre vagyonkezelői jogot létesí-
tett. 

15. § 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan 1.§ (3) bekezdésében 
rögzített tulajdonosának személyi adataira vonatkozóan kötelezően adatot kell szolgáltatnia a 
közszolgáltatónak a kötelező szolgáltatásba történő bevonásáról szóló értesítéssel egyidejűleg. 
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(2) A közszolgáltató a tulajdonos személyes adatait (név, születési hely és idő, lakcím) jogosult nyil-
vántartani és kezelni. 

(3) A közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai ellátá-
sával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlannak nem adhatja át. 

(4) Szolgáltatási díj tartozás fennállása, meg nem fizetése esetén a köztartozás behajtásáig, illetve a 
végrehajtás elévüléséig tarthatja nyilván a személyi adatokat a közszolgáltató. 

(5) A közszolgáltató köteles a személyes adatok kezelésére jogosult (felelős) személyt, a nyilvántartás 
formáját, módját, valamint a szabályait a jogosulatlan betekintés megakadályozása érdekében 
szabályozni. 

(6) A személyes adatok kezelésének és az adatvédelmi követelmények megszegése esetén a Btk., kár-
okozás esetén a Ptk. szabályai az irányadók. 

(7) A közszolgáltató a (2) bekezdésben felsorolt személyes adat pontosítása, kiegészítése céljából 
adatszolgáltatást kérhet a jegyzőtől. Az adatszolgáltatás díját a vonatkozó hatályos jogszabály 
határozza meg. 

16. § 

(1) Jelen rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba kivéve a rendelet 2.§ -a, mely 2014. július 1. nap-
ján lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Kunfehértó Község Képviselő-testületének a telepü-
lési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított 16/2008. (IX. 
25.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik 

(melléklet a jegykönyvhöz csatolva) 
 

 

5.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a 2014. évi ellenőrzési munkatervének elfogadása tárgyában 

Előadó: Csupity Zoltán címzetes főjegyző        (írásban mellékelve)  

 

Szalai László PKB. elnök: 

- ismertette a bizottság döntését (írásban mellékelve), 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

4/2014.(II.13.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

2014. évi ellenőrzési munkatervének elfogadása 
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Kunfehértó Község Képviselő-testülete a 2014. évi ellenőrzési munkater-
vet, mely jelen határozat 1.sz. melléklete, az előterjesztés változatlanul 
hagyása mellett elfogadja. 

ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző 
 

(melléklet a jegykönyvhöz csatolva) 
 

 

6.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a HTKT Társulási megállapodásának módosítása tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

 

Sarok Tibor ÜIB. elnök: 

- ismertette a bizottság döntését (írásban mellékelve), 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

5/2014.(II.13.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

HTKT Társulási megállapodásának módosítása 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete a Halasi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Társulási megállapodásának javasolt módosítását az előterjesztés 
szerint, változatlan tartalommal elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás módosításával kapcsola-
tos szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.    
 
Határidő:  2014.  február  28.  
Felelős:     Harnóczi Sándor polgármester 
 
 
ÉRTESÜLNEK: HTKT Kiskunhalas, képviselők, polgármester, jegyző 

 
 

 

7.) N a p i r e n d 

Előterjesztés az Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás társulási megállapo-
dásának módosítása tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester        (írásban mellékelve) 
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Harnóczi Sándor polgármester: 

- várhatóan még ebben az évben megvalósul a beruházás, várhatóan 2015. december 31-ig 
ezt a munkát is be kell fejezni, 

 

Sarok Tibor ÜIB. elnök: 

- ismertette a bizottság döntését (írásban mellékelve), 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

6/2014.(II.13.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása 

Kunfehértó Képviselő-testülete a „Mindennapi Vizünk” Ivóvízminőség-
Javító Önkormányzati Társulás többszörösen módosított Társulási Meg-
állapodás módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 
 
Határidő:   2014. február 15.  
Felelős:      Harnóczi Sándor polgármester   
 
ÉRTESÜLNEK: Kiskunsági Viziközmű Szolg. Kft., képviselők, polgár-

mester, jegyző 
 

 

8.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének megállapítása tár-
gyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

 

Sarok Tibor ÜIB. elnök: 

- ismertette a bizottság döntését (írásban mellékelve), 

 

Szalai László PKB. elnök: 

- ismertette a bizottság döntését (írásban mellékelve), 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

7/2014.(II.13.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének megállapítása 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete a testület 2014. I. félévi munka-
tervét az alábbiak szerint állapítsa meg: 
 
február 11. (kedd) 1700 
1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megalapozó 

árak és díjak megállapítása tárgyában 

Előadó: polgármester      

2.) Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata 2014. évi költség-
vetéséről szóló 1/2014.(…) önkormányzati rendelet elfogadása tár-
gyában 

Előadó: polgármester 

3.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testületének  2/2014.(….) 
önkormányzati rendeletének elfogadására a Homokhátsági Regioná-
lis Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a 
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, 
majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kap-
csolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosítá-
sának feltételeiről 

Előadó: polgármester 

4.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testületének 3/2014.(….)  
önkormányzati rendeletének elfogadására a hulladékkezelési köz-
szolgáltatásról 

Előadó: polgármester 

5.) Előterjesztés a 2014. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyá-
ban 

Előadó: jegyző 

6.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének meg-
állapítása tárgyában 

Előadó: polgármester 

7.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről 

Előadó: alpolgármester 

8.) Egyebek 

 
február 25. (kedd) 1700 
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1.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testületének ../2014.(….)  
önkormányzati rendeletének elfogadására az Önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Előadó: polgármester 

2.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tár-
gyában 

Előadó: jegyző 

3.) Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról, a 2014. évi 
munkatervről 

Előadó: intézményvezető 

4.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről 

Előadó: alpolgármester 

5.) Egyebek 

 

március 25. (kedd) 1700 
1.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költ-
ségvetési intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás 
rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása tárgyában 

Előadó: polgármester  
2.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről 

Előadó: alpolgármester                       

3.) Egyebek 

 

április 29. (kedd) 1700 

1.) Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata 2013. évi költség-
vetésének végrehajtásáról szóló ../2014.(…) önkormányzati rendelet 
megalkotására 

Előadó: polgármester 

2.) Előterjesztés Falugyűlés összehívására 

Előadó: polgármester 

3.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről 

Előadó: alpolgármester 

4.) Egyebek 
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Május 27. (kedd) 1700 

1.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi fela-
datainak ellátásáról 

Előadó: polgármester 

2.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről 

Előadó: alpolgármester 

3.) Egyebek 
 

június 24. (kedd) 1700 
1.) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2013. évben végzett munkájá-

ról 

Előadó: óvodavezető 

2.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének 
megállapítása tárgyában  

Előadó: polgármester                           

3.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről 

Előadó: alpolgármester 

4.) Egyebek 
 

ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző 
 

 

 

9.) N a p i r e n d 

Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről 

Előadó: Kurgyis Gábor alpolgármester                  (szóbeli tájékoztatás) 

 

Harnóczi Sándor polgármester szóbeli tájékoztatója: 

- az ülésre szóló meghívó kiküldésekor még nem volt ismert, hogy Kurgyis Gábor alpol-
gármester úr a mai ülésen nem tud részt venni, ezért én tájékoztatom Önöket az elmúlt  
időszak fontosabb eseményeiről a szennyvízberuházással kapcsolatosan, 

- február 10-én volt egy konzorciumi taggyűlés, melyet az NFÜ részéről Módra Attila pro-
jekt felügyelő hívott össze, Kurgyis Gábor alpolgármester, Lukács Gabriella főmunka-
társ, a projektmenedzserek és én voltunk jelen Módra Attilán kívül, 

- a taggyűlésen az hangzott el, hogy a kivitelezési szerződés már várhatóan a következő 
héten megküldésre kerül, ezt követően a testületnek döntenie kell annak elfogadásáról, és 
felhatalmazást adni részemre annak aláírására, 
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- tudjuk, hogy a szerződésben milyen összeg szerepel a kivitelezésre, ezzel kapcsolatosan a 
szabályossági tanúsítvány szerződést meg kell kötni, ez is a testület hatáskörébe tartozik,  

- a közeljövőben lakossági fórumot is össze kell hívni, és tájékoztatni szükséges a lakoso-
kat a kivitelezéssel kapcsolatosan, mert a lakosoknak a kivitelezést véleményeznie kell, 

- szó volt arról, formai okokból is, hogy az önkormányzat a beruházást hitelből kívánja 
megvalósítani, mert még nem áll rendelkezésre a lakosság részéről a lakás-
takarékpénztárba befizetett összeg, ezért is, és a támogatási ráta növelése érdekében is így 
tudjuk biztosítani a kivitelezés költségét, 

- a támogatási ráta emelésével további 10 %-os támogatást remélünk, mely cca. 100 millió 
forint, 

- február, vagy március hónapban az is lehet, hogy az ünnepélyes alapcső letételére is sor 
kerül, mely előírás is, 

- az előzőekben elmondottakkal kívántam tájékoztatni a testületet, 

 

H o z z á s z ó l á s 

 

Dr. Hegyes Edina alpolgármester: 

- a Viziközmű Társulat most készíti a lakosság részére a tájékoztató kiadványt, ebben rész-
letezünk 1-2 kérdést, 

- a lakástakarék-pénztári befizetések befejeződtek, akik rendesen fizettek, a pénztári kifize-
tés március-április hónapban várható, a fordulónap január 31. volt, 

- március elején lesz küldöttgyűlése a Viziközmű Társulatnak, és most már teljes szigorral 
lépünk fel a nem fizetőkkel szemben, 

- észrevehető, hogy átment a köztudatba a csatorna beruházás megkezdése, mert elég jól 
elindultak a befizetések, az ltp-s befizetések 90 %-on felül voltak, 

 

Harnóczi Sándor polgármester: 

- a házi bekötéseket illetően jogszabályi szigorítás történt, 

- a leendő üzemeltetővel az üzemeltetési szerződést meg kell kötni, ez nem lehet más, mint 
a jelenlegi szolgáltató, illetőleg a házi bekötések tervezését is nekik kell elvégezniük, 
mely igen jelentős munka, 

 

Bejelentés nem hangzott el, Harnóczi Sándor polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 18,15 órakor bezárta.  

 
K. m. f. 

 
 

 (: Harnóczi Sándor :)   (: Csupity Zoltán :) 
 polgármester  címzetes főjegyző 

 

 


