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MEGHIVO

Magyarorszhghelyi dnkorm6nyzatok,r6| sz6l6 2011. 6vi 189. tcirvdnyben biztositott jogkriromben
elj 6rva a k6pvisel6-testiilet rendkfviili iil6s6t

2014" 6prilis 03. napj6n 8 00 6r6ra osszehivom.

P ol g6rmesteri Hivatal tandcskoz6terme

A testiileti i.il6s napirendi pontjai:

1 START munka mintaprogrammal kapcsolatos 6raj6nlatok elbir6l6sa
Ea: Steflin Ldsz:,ld polgdrmester

2. Vildgh6bonis ennl6kmri fehijit6s6ra kiiftpalydzati lehet6s6 g elbiralilsa
Ea: Steflin Ldsz:.ld polgdrmester

3. Hulladdkgazd6llcodrisi klzszolgitltat6s ideiglenes ell6t6siira kotendo szerzodls elfogad6sa
Ea.: Stefcin Ldszld polgtirmester

4. Munkav6delmi eload6 pillyazatainakelbfr6l5sa
Ea.: Stefdn Ldszki polgrirmester

5. Saj6-B6dva Vcilgye 6s Kdmy6ke Hullad6kkezel6si OnkormdnyzatiThrsul6ssal kapcso-
lato s hatSro zatol< me gho zatala
Ea.: Steflin Ldszlf polgtirmester

6. AYizikozmri Tiirsul6s hitelfelv6tel6vel, keszfrzeto kezess4ggel ds a kamatfizetet6ssel
kap c s o I ato s e I ot erj e s zt6 s me gtSr g y alfsa 6 s a hatiiro zat me gho zatala
Ea.: Stefiin Ldszhi polgdrmester

Inditvinyok, j avaslatok

Saj6kaza,2014" 04.01.

Meghiv6t kapj6k:
- kdpvisel6-testtilet tagSai minden napirendi ponthoz
- T6th ltbeljegyzo
- Bundzik Attila bizottsdgi ktiltag
- P6sztor J6zsef bizottsrigi kiiltag
- Gacsal Ldszl6 bizottsdgi kiiltag
- JuhiszLiszl6ne intdzm6nyvezeto
- Tam6s GyulSnt! 6vodavezeto
- Luzi Istv6n J6nos RNO elndk
- Hegedris G6borr int1zmlnyvezeto
- Ocsovszki Gydrgy igyvezeto
- lakossrig hirdetm6ny ritj6n
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JELENLETI i V

A k6pviseld-testiilet 2014,04. h6 03. napjrln megtartott rendkiviili
testiileti iil6s6re

Stefan Lilszl6

Dr. Czenke Antal

Hegedtisn6 Petkovics Katalin

Izs6P6l

Kis K6roly

ifi. Srirossy Sandor

Solt6sz Lajosn6

Bundzik Attila

Gacsal LSszl6

Pdsztor J6zsef

polg6rmester

alpolg6rmester

teleptil6si k6pvisel6

telepiil6si k6pvisel6

teleptil6si k6pvisel6

teleptildsi k6pvisel6

telepiil6si k6pvisel6

bizotts6gi kiiltag

bizotts6gi ktiltag

bizotts6gi kiiltag

I

Meghivottak:

l.

2.

3.

4.

5.

6.

T6th Abel j egyzti

Juh6sz LhszI6ne intlzmlny vezetl

Tam6s Gyu16n6 (ivodavezet6

Lazi Istvln J6nosr RNO elncik

He gedtis G6bor r.negbizolt. intlzmenyv ezet6

Ocsovszki Gydrg;y iigyvezet6 ig.



JEGYZOKONYV

K6sziilt: $ajSkaza Kozs6gi Onkorm6nyzat k6pviselci-testiilet6nek2014.6prilis h6 03. napj6n
megtartott nyilt iil6s6rdl

Polg6rmesteri Hivatal

Stef6n Lhszlo
Dr. Czenke Antal

tandcskoz6terme

Hegedrisn6 Petkovics Katalin
Iirs6 P61

K-is K6roly
Solt6sz Lajosn6

polg6rmester
telepiil6si k6pvisel6
telepiil 6si kdpviselci
telepiil6si k6pvisel6
telepi.il 6si k6pviselci
telepiil6si kepvisel6

Juhfsz Lhszlone intdzmlnyv ezeto
Fllegedris G6bor intezrnlnyv ezetS

Ocsovszki Gyorgy igyxezeto rg.

Stefiin Ldszki polefrrnester tisztelettel kciszonti az iil6sen megjelenteket, meg6llapitja, a

k6pviselci-testiilet hatfrozatklpes, mivel a ttirv6nyesen megv6lasztott 7 f6 k6pvisel6b6l 6 ftj
jelen van, Javaslatot tesz Izs6 P61 6s Kis K6roly te1epi.i16si k6pvisel6 jegyzSkonyv
hitelesitcjnek tort6nci k.ijelol6s6re, megk6rdezi 6ket, v|Ilaljhk-e a jegyzlkonyv hitelesit6i
megbizist?

Izs6 Pril 6s Kis Kfroly telepiil6si k6pvisel6k kijelentik, megbizdsuk eset6n v5,llaljik a
feladatot.

Steftn Lfszkf polgfrmester megk6ri a jelenl6vciket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-e
Izso P il tel epiil esi k6pvi s el 6 j e gy z6konyv hitel es it 6 me gbizilsfn aI?

Izsri Pril teleptil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be,kozli, nem vesz r1szt a szavazhsban.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, 1 ftj nem szavazolt szavazattal lzso Pfl telepiil6si k6pviselcit
jegyz6konw hitelesit6nLek kij eloli.

Stefiin Lfszki polefrmester megk6ri a k6pvisel6kel, szavazzanak arr61, hogy egyet6rtenek-e
Ki s Kiiro ly tel eptil 6si kdpvi s elci j e gyzokonyv hitel es itci me gbizitsix al?

Kis Krirolv telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kijelenti, nem vesz r6szt a

szavazisban.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, 1 f6 nem szavazott szavazaltal Kis K6roly telepiil6si k6pvisel6t
j egyzcikonyv hitelesitcjn ek kij eloli.

Stefi{n Lriszki poledrmester ismerteti a meghiv6ban szereplci napirendi pontokat. Elmondja,
a meghivdban szereplii napirendi pontokat k6t ponttal szeretnf kiegesziteni. 7. napirendi
pontk6nt a Sajokazai Fiendcir6rs 6rsparancsnok kinevez6s6nek ntegffrgyal6s6t, 8. napirendi
pontk6nt a Telepiil6s Rendez6si Terv m6dosit6s6nak megthrgyalilsdt javasolja felvenni.

6sztvett az iil6sen:
T6th Abel jegyzS



Megk6rdezi, van-e 'u'alakinek tov6bbi kiegeszit6se, javaslarta a napirendi pontokkal
kapcsolatosan? MegSllapitja, tov6bbi javaslat, kieg6szit6s az iil6s napirendi pontjaival
kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogad6s6ra. Megk6ri a
k6pviselciket, szavazzanak az ismertetett napirend elfogad6s6r6l. Megdllapitja, a szavazinkor
6 f6 k6pvisel6 van jelerr.

A k6pvisel6-testiilet 6 igen szavazattal az altbbi napirendet hag1lra jov6:

A testtileti iil6s trirg\
trirgvalt napirendi porrtokkal:

1. START munlca mintaprogrammal kapcsolato s firajitnlatok elbir6l6sa
Ea: Stefiin Lfszlf polgdrmester

2. Vil6gh6borus eml6kmri felijitdshraklirtpdlyhzati lehet6s6gelbirftlitsa
Ea: Stefiin Liszlfl polgfrmester

3. Hullad6kgazclflkodhsi kozszolgilltatis ideiglenes elliltdshra kotendcj szerz6d6s
elfogaddsa
Ea.: Stef6n L,6szl6 polgdrmester

4. Munkav6delnri elciad6 p|lyhzaLainakelbiriiilsa
Ea.: Stefdn l,fszl6 polgrirmester

5. Saj6-B6dva \rolgye 6s Komy6ke Flulladdkkezel6si OnkormilnyzatiTdrsul6ssal
kap cs ol ato s hatfu o zatok me gho zattrla
Ea.: Stefdn L,6szl6 polgfrmester

6. AYizikozmri T6rsulds hitelfelv6tetr6vel, keszfizet6 kezess6ggel 6s a
kamatfizetet6 s s el kap cs ol ato s elSterj eszt6 s megtdrg y al6s a es hatdr o zat
meghozatala
Ea.: Steffn L,6szl6 polgdrmester

7. SajokazaRendrjrcirs orsparancsnoki kinevez6s6nek megthrgyalfsa
Ea.: Stefiin L,6szl6 polgfrmester

8. Telepiil6s Rendez6si terv m6dosithshval kapcsolatos hatfuozatijavaslatok
meglfirgyalilsit
Ea.: Stefdn L,6szl6 polgdrmester

Inditv6nyok, j avaslatok

1. napirendi pont megthirevalfsa

Steffn Lriszl6 polefrnrester elmondja, hogy a h6rom cegtolkeft |rajhnlatot a Startmunka
kozfoglalkoztatdsi program eszkozeire, murrkaruh6ra, kis lrtek.d tfirgyi eszkozokre, adal6k
anyagokra stb. a beerkozett fnajttnlatok, mivel tobb t6telt tarl'alntaznak ci javasolja,hogy a
beszerzendcj t6telekn6l (munka - v6dciruh6zal, valamint kis lrtekii tdrgyi eszkozok, valamint
beruhdzisi kolts6gk6nt t:lsz6molhat6 kiad6sok) a kedvezobbet fogadja el k6pviselcj testtilet. A
bedrkezett h6rom aj|nlatot a GazdaboltBt. (3770 Saj6szentp6ter, Kossuth L. ft 160.), a Gyiro



6s T6rsa Kft. (3770 iSaj6szentp6ter, Kossuth L. irt 118.) 6s a Bat6 Motors Kft. (3700
Kazincbarcika Hadak ittja 2lC.) adta. Megkerdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kieg6szit6se az elhang:zott javaslattal kapcsolatosan? Megfilapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,
kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak a belrkezett firajhnlatok
elfogad6s6r6l a javaslata szerint. Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 f6 kepvisekj van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 6 igen szavazattal az al bbihatftrozatothozta:

isel6 - testiilet6nek 27 1201 IV.03.) szfmri h
aroz iltaa
mez6gazdasfgi koz
elbfrdkisd16l

Trirev: A Startmunka mintaprogram mezdgazdasdgi kozfoglalkaztatisi program eszkozeire
(munka 6s vedSnth6z:,at, valamint kis 6r161ai titrgyi eszkozok, beruhhzfsi kolts6gk6nt
el sz 6mo that6 ki ad6s ok) - b e6rkez ett 6r aj itnlatok elb ir61 6s a

Saj6kaza Kozs6g 6nko:rm6nyzatK6pvtsel6 __ testi.ilete abelrkezett h6rom fuajfnlatkoziil
o munka - 6s v6d6ruhhzatbeszerzeslre a Gyur6 6s T6rsa Kft. - t (3770 Saj6szentp6ter,

Kossuth L. ft 1 18.),
o kis 6rt6kiitfugy) eszkozok, beruhSzhsi kolts6gk6nt elsz6molhat6 kiad6sok beszerz6sdre

aBat6 Motors K:ft. -t (3700 Kazincbarcika Hadak ntja2lC.)jeloli meg.
Egyben felhatalmazza irpolgirrnestert az esz;kozok 6s anyagok beszerz1s1re.

Hatfrid6:
Felel6s:

azonnal
S tef6n L;Lszlo po I g6rmester

Stefdn Lfszki polefrnrester ismerleti a T6li 6tmeneti kozfoglalkoztatilsi program eszkozeire
beerkezett firajfinlatokat, amelyeket szint6n a a Gazdabolt Bt. (3170 Saj6szentp6ter, Kossuth
L. ilt 160.), a Gyirr6 6s T6rsa (3770 Saj6szentp6ter, I(ossuth L. irt 118.) 6s aBat6 Motors Kft.
(3700 Kazincbarcika Fladak utja 2lC.) adott. Itt is az a javaslata, hogy minden t6teln6l a
legkedvezobb frajhnlatot fogadja el a k6pviselci testrilet. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi
k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se az elhangzott javaslattal kapcsolatosan? Meg6Lllapitja, tov6bbi
k6rd6s, javaslat, kieg(lszitds nem hangzott eI. Megk6ri a kdpviselciket, szavazzanak a
beerkezett frajdnlatok elfogad6s6rol az elhangzottak szerint. Meg6llapitjL a szavaz6skor 6 fci

k6pvisel6 van jelen.

A k6 pv i s el 6 - te s t ti I e t : 6 i gen szav azattal az a.l6bbi hatftr o zatot ho zta:

r[hat
6roz ataaSairik
prosram eszkiizeire 6rrkezett 6rai fnlatok elb irii6s6r6l

Tirey: A T6li '6tmeneti kozfoglalkoztatttsi program eszkozeire be1rkezett frajdnlatok
elbiril6sa

SajokazaKozs6g dnkolm6nyzatKlpviselci - testiilete abelrkezetf h6rom irajinlatkoztil
o munka - 6s v6d6ruhinatbeszerzdsdre; a Gyirr6 6s T6rsa Kft. - t (3770 Saj6szentp6ter,

I(ossuth L. irt 118.).
. kis 6ft6kri thrgyi eszkozok, beruhdzdsr kolts6gk6nt elsz6molhat6 kiadrlsok beszerz6s6re

aBat6 Motors K-ft. -t (3700 Kazincbarcika Hadak ntja2lC")jeloli meg.



Egyben felhatalmazza ia,polghrnestert az eszkozok 6s anyagok beszerzesere.

Hatriridd:
F elel6s:

azonnal
S tef6n L,6szl6 po I g6rmester

2. napirendi pont meeltdrwalisa

Stefrin L:iszki polefr'mester elmondja, trttiyinati lehetcis6g nyilt a kozs6g Fciter6n 6116

Vil6ghdborus eml6kmijL felijithsfra. Restaur6tori szakv6lem6nl kerL az eml6kmri felfjitSs6val
kapcsolatban. A restirur6tor elismerte, hogy a szobor, amely a telepiil6sen talflhat6
szinvonalas, viszont sajnos sok helyen repedezik, s6riilt. R6szletes szakv6lem6n),t kiildott,
amelyet a testiileti anyagban olvashattak is. A c6g, amely ap6ly6zati lehetcls6ggel megkereste
sikerdijat k6r, ami kb. 100 e Ft koriili osszeg. Maximum 5 milli6 forintra lehet piiyiani,
nagyobb es6llyel akkor, ha onr6sz is v611alt az onkormttnyzat, ami kb. 10% kortil lenne.
V6lem6nye szerint, mivel a falu disze ez a.z eml6kmri, kellene rd 6ldozni, mert azon kivlil,
hogy a kerit6st lefestett6k valamikor, egy6b felujitds nem tort6nt.

Kis K:irolv teleptil6si k6pvisel6 hozzitszol, utoljrlra 1995-ben irjitott6k fel a kerit6st.

Dr. Czenke Antal alpolg6rmester hozz6sz6l, egyszer rigyis fel kell ujitani az emlekmivet,
nern kellene kihagyni ezt alehetSs6get.

Stefdn Lriszl6 pole:irxnester megk&dezi, a testriletet mennyi onr6sz enged beletenni ebbe a
felfjitd,sba?

Kis Kfrolv telepiil6sji k6pvisel6 javasolja, fogadj6k eI a l0o/o -os hozzhjttrulist, amit a
polg6rmester fr el6szor javasolt.

Stef:in Lriszl6 polefrnrester hozzitfizi, ci is igy gondolja, a I}Yo eldgnek kellene lennie. Amit
soknak tart az a v6s6s .ko1ts6ge: I, 2 mllli6 Ft . Javaslata az, hogy adjon a K6pvisel6-testiilet
felhatalmazdst szitmfra, amennyiben 5 mi11i6 Ft plusz 10% onr6szb6l megvalosithato az
eml6kmti felfjit6sa, alckor beadhatja a p|lyhzatot. Megkdrdezi, van-e valakinek tov6bbi
k6rd6se, javaslata, kieg6szit6s e az elhangzott javaslattal kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi
k6rd6s, javaslat, kiegtiszit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak a
Vil6ghrlborus emldkmii felujitdshra benyrijtando pfiyftzattal kapcsolatosan. Megtilapitja, a
szavazitskor 6 ftl k6pvisrelci van jelen.

A k6pv is e I 6 -t e s t ti let : 6 i gen s zav azattal az alftbbi hatitr o z atot ho z1:a:

Sairikaza Kiizs6e Onl
6roz ataaSai6kaz

T:irgv: Vil6gh6borus ernl6kmri helyreiilititsira kiirt p\lyfzati lehertcis6g meglSrgyalisa

Sajokaza Kozs6g }nkormhnyzat K6pviselci testiilete megffugyalta a vil6gh6borus
emldkmtivek rendbet61el6re, renov5,lilsftra, helyre|llitfts6ra kiirt pfiyfzati lehet6s6get. A
I(6pviselci-testtilet felhatalmazza a polgttmrestert a p|lydzat benyrijt6s6ra, amennyiben az
eml6kmri fehijit6sa 5 nnilli6 Ft 6s 10 o/o - azaz 500. 000,- Ft osszegri - onr6sz vhIIalilsflal
kivitelezhetci.

AT



Hatdrid6:
Felel6s:

Hat:irid6:
Felel6s:

3. napirendi pont mestfrwalflsa

Steffn Ldszki polefrmester elmondja, 6ogy az ideiglenes hullad6kszallitits ellitf-sira
szerzSdest kell kotni a szolgfitat6val, akit jelen esetben a Cirkont Kft, aki eddig is vlgezte a
hu11ad6k elszilllitdstfi a telepiil6sen. Az ideiglenes szerzodes szeptemberig szolna, addig, amig
a'Zold Volgy Nonprofitt Kft. fel nem 6l1na. Kisse borusnak l6tja ajovcit a Zold Volgy Kft - vel
kapcsolatban, hiszen nincs tclk6je, minden vagyona eszkozokben van. A hullad6k lerak6s dija
az elmult 6vben 3000 Ft/tonna volt az iden 6000 Ft/tonna, jovcire 9000 Ft/tonnalesz.
Az indul6 tdket az onkorm6nyzatoknak be kell adni. Felolvassa a Cirkont Kft. - vel kotendci
ideiglenes szerzodls lervezett. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kieg6szitese az elhangzlott szerzSd6s tervezettel kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s,
javaslat, kiegeszit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a Cirkont Kft. val
kotendci ideiglenes sze.rzodes elfogad6s6r6l. Megrlllapitja, a szavazhskor 6 fd k6pvisel6 van
jelen.

A k6 pvi s e I 6 -t es tiil et : 6 i gen szav azattal az al6bb i hatfr o zatot ho zta:

Sai6kaza Kiizs6e Onl
6roz ataaH
mee{llapodf s elfoead6sdval kapcsolatosan

T{rsv: Hullad6kgazdtilkod6si kozszolgfitaths ideiglenes ellitfstra szSlo meg6llapod6s
el fb gad6s a kij el o lt ko z d rdekri szol gfitatov al

Sajokaza Kozs6g dnkorm6nyzat Kepvisel6 - testiilete megtfrgyalta ,,Hullad6kgazd6lkod6si
kozszolgtltatrls ideiglerLes ell6t6s6ra kijelolt kozszolg|ltal6val" k6szitett meg6llapodhst, es azt
a megfllapod6sban foglaltaknak megfelel6en elfogadja. Egyben felhatalmazza a
po 1 g6rm est ert a szer zo des al6ir 6s6r a.

azonnal
S tef6n L|szlo pol g6rmester

azonnal
S tef6n Liszl6 pol g6rmester

4. napirendi pont megrtdrgval{sa

Stefiin Lriszl6 polefrmester elmondja, hogy a Kozs6gi Onkorm6nyzat 6s intlzmenyei
munkav6delmemmel kapcsolatos szolg6ltatdsi szerz6d6se lejdrt. Ezeft itrajftnlatot k6rt n6gy
munka - 6s baleset, valamint tizvldelemmel foglalkozo vtilalkoz:ilstol.Ismerteti abeerkezett
itrajfnlatokat:

o Pajzs ,,94 Kft. Saj6b6bony- Gyrfulelep 02418hrsz.
(minden s z o I gdltatais elv d gzd s dr e j o go s u lt)

o Sziics L6szl6 D6de,stapolcs6ny Gagarin irt 8.
(ne m j o go s ul t minde n s z o I gdl t at ds e lv d gz d s dr e )

o Szlamet Bt.Kazinobarcika Epitcik ritja
(ne m j o go s ult mincle n s z o I gdl t at ds e lv 6 gz d s 6r e )

e Munkav6delmi Cerrtrum Kft.

30. 000 Ft/ h6 + AFA

30. 000 Ft/ h6 + AFA

23 000 Ftl h6 + AFA

37000Fyh6 + AFA
(ne m j o g o s ul t mind,z n s z o I gdl t at d s e Iv d gz d s d r e )

Javasolja elfogad6sra a, Pajzs"94" Kft ajdnlatftt, mivel minden szolgfitattts elv6gz6s6re
jogosult a tizv5delmi tev6kenys 69 ell6t6s6ra is. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kdrd6se,



javaslata, kieglszitdse az elhangzott szerzodes tervezetlel kapcsolatosan? Meg6llapitja,
tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s temhangzott el. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak a
Cirkont Kft. - vel kotend6 ideiglenes szerz6d6s elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazaskor 6
fci k6pviselo van jelen.

A k6 pvi s e 16 - t es tiil et : (i i gen s zav azattal az alSbbi hat6r o z atol ho zta:

Sai6kaza Kiizs6g 6nl
hroz ata a l

be6rkezettfraihnlatqBemireUsavI t latosan

T{rsv: Munkav6dekni, tuzvedelmi 6s biztons6gtechnikai szolgiltattsra be6rkezett
6r aj ilnlalok elbir 6l6s a

Sajokaza Kozs6g dnkorm6nyzat Klpviselcj - testiilete a Sajokaza Kozsdgi dnkorm6nyzat
6ltal megk6rI, a munkav6delmi, tiizvldelmi 6s biztons6gtechnikai szolgiitatitsra be6rkezett
firajttnlatok koziil a Pajzs ,,94" Kft. (3792 Saj6b6bony - Gy6rtelep 024l8hrsz.) 6ltal adott, nett6
30. 000 Ft + AFA/h6 cisszegri \rajftnlatot fogadja el. Egyben felhalalmazza apolghrmestert a
szerz5dds megkot6s6re,

Hatriridd: azonnal
Felel6s: Stef6nLSszlopolg6rmester

5. napirendi pont megtfrwalflsa

Steffn Lriszl6 polgfrnrester ismerteti a Saj6 - B6dva Volgye 6s Komy6ke Hullad6kkezeldsi
Onkorm6nyzati T6rsuld.s m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalt T6rsu16si Meg6llapod6s
ftibb pontjait. Az elSterjeszt6sben tal|Ihato ,,Hatarozati minta" szerinti elfogad6sra javasolja.
Megkerdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se az elhangzott Tilrsul6s
Meg6llapod6s m6dositlLs6val kapcsolatban? Meg6l1apitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s
nem hangzott el. Megk6ri a k6pvise16ket, szavazzanak a m6dosit6s elfogadrlsdr6l.
Meg6llapitj a, a szavaz6skor 6 fti k6pviselci van jelen.

A k6pv is el 6 -t e s tti let : 6 i gen szav azattal az al 6bbi hattr o z atot ho zl'.a:

6 - testtiletfinek 3212014.flV.03.) szrimri h a t
taaSai6-B6dvaV

Tirsulds m6dosit:isol
elfoeaddsf16l

Trirev: Saj6 - B6dvaL Volgye 6s Korny6ke Hulladdkkezel6si 6nkorm6nyzatt Tfusulfus
m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalt Tilrsul6si Meg6llapodfsfnak elfogad5sa

SajokazaKozs6g Onko:rm6nyzatKdpviselci - testiilete irgy dont, hogy amell6kletben szereplci
Saj6 - B6dva Volgye 6s Komy6ke Hullad6kkezel6si Onkorm6nyzati Tdrsul6s T6rsul6si
Tan6csa 6ltal 2014.02.19. napjftn a 8120I4.(IL19.) szSmu hatftrozattlal elfogadott
m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe fo glalt T6rsul6si Meg6llapodSsrlt elfo gadj a.

Hatiridf: azonnal
Felel6s: Stefiln Lhszl6 polg6rmester



Stefiin Lfszl6 pole;{rmester elmondja, hogy, a Borsod-Abauj-Zemplln Megyei
Torvdnyess6gi Feliigyeleti Fcioszt6lya altal 2014. 02. 24-6n kibocs6tott torv6nyess6gi
felhiv6sra vflaszolni kell. A K6pvisel6-testiiletnek hathrozatot kell hozni azzalkapcsolatban
is. Felolvassa a hat6rozati javaslatot, Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kieg6szit6se az elhangtott hathrozati javaslattal kapcsolatban? Meg6llapitj a, tovitbbr k6rd6s,
javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6kef., szavazzanak a hathrozati
javaslat elfogadds6r6l. Ivlegfllapitja, a szavaz[skor 6 fti k6pvisel6 van jelen"

A k6 pvi s e I 6 - te s tiil et : 6 i g en s z av azattal az al6bb r hathr o zatot ho zta:

Sairikaza Kiizs6e Onl<orminvzat K6pvisel6 - testiilet6nek 33/2014.(IV.03.) sz:imri h a t
6roz ataa
Feliieveleti F6osztf lv:

Trirsv: Torv6nyess6gi felhivrls telj esit6se

Sajokaza Kozs6gi Onkorm6nyzat egyetert a Borsod -1rbau1-ZempI6n Megyei
Korm6nyhivatal Torv6nyess6gi Feliigyeleti F6osztflya 2014. febru6r 24-ei keltezdsri,
B O I I 3 I 2 I 6 0 - 22 I 2 0 1 4 ir gy ir atszhmri to rv 6nye s s 6 gi felhiv 6s fx aI.

SajSkaza Kozs6gi Onlcorm6nyzat - az fllami szerv intezked6sdtcil fliggetleniil - megtesz
minden int6zked6st a hullad6kr6l s2616 2012.6vi CLXXXV. tor-veny 33. $ (1) bekezd6s6ben
foglalt hullad6kgazd6l\:odfni kozszolgiitat6s biztosit6sa 6rdek6ben.

Sajokaza Kozs6gi Onlcorm6nyzat a hullad6kr6l s2616 2012. 6vi CLXXXV. torv6ny 6ltal
elcjirt kotelezetts6geinek a Saj6-B6dva Volgye 6s Kdmy6ke Hullad6kkezel6si
dnkorm6nyzati T 6rsukisb an I 6vcj tagsdgttnk ereszttil tes z eleget.

A k6pviselci-testiilet felk6ri a polgitrmestert, hogy a hathrozatot a Borso d-Abaq-Zempl6n
Megyei Korrn6nyhivatral Torv6nyess6gi Feltigyeleti F6oszttiya, valamint a T6rsul6s Elnoke
r 6sz6r e hal ad6ktalanul Jkiildj e meg.

Hat{rid6: azonnal
Felelds: T6th Abel jeg',126

Stefiin Ltszl5 poledrrnester elmondja, hogy elk6sz:iJlt a ZY Ktizszolg|ltatS Nonprofit Kft.
Kozszolg|ltatoi Hullad6kgazd|lkodfsi 'Ierue 2014-2016 6vekre. Elmondja, hogy volt
lelretcis6g ennek tanulmrinyozlsfira, ftibb pontjait ismerteti a testiilet tagjaival. Javaslatot tesz a
Hullad6kgazd6lkoddsi Terv elfogadfsitra. Megkerdezi, van-e valakinek tovfbbi k6rd6se,
javaslata, kieg6szit6se a ZoId Volgy 2014-2016 6vi Kozszolgfitatoi Hullad6kgazd6lkod6si
Terv6vel kapcsolatban? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el.
Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a T6rsu16si Meg6llapod6s kieg6szit6s6rcjl. Megfilapitja,
a szavazfskor 6 fo k6pviselci van jelen.

A k6 pvi s e I 6 - t e s tii I e t : 6 i gen s zav azattal az al fbbi halttr o z atot ho zta'.

SnvzatKE 16- sz:{mri h a t
Sroz ataaSaiS
T:{rsuk{s ZV Ztild Viil



T{rsv: ZV ZoId Vcilgy Kozszolgiltat6 Nonprofit Kft.
elfosad6sa

hullad6ksazd6lkod6si tervenek

Saj 6kaza Kozs6g 6nkc rm6n yzat Klpviselci -
Zold Volgy Kozszolg:,iltat6 Nonprofit Kft,
elfogadta.

Hatirid6: azonnal
Felel6s: Stef6n Ldszlo polg6rmester

6. napirendi pont megt:irgyalfsa

testiilete az elciterjesztest megfirgyalta es a ZY
Kozszolgiltat6i Hull a dlkgazdfiko dds i terv6t

Steffn Lriszl6 polefrmester elmondja, amint az a szennyvizberuhirzdssal kapcsolatban
megtartott forumon elkrangzott, ez 6v okt6ber6ig a telepi.il6s 75 o/o nak rd kell csatlakozni a
szennyvizhflSzatra. Aprobaizemnek ugyanis akkor be kell indulni. A megfelelS szttmih6zi
bekot6s biztosit6sa csrak szervezetten oldhat6 meg. A h6zi bekot6sek finanszirozilstfi a

Yizikozmii Tilrsulat hitelb6l tudja megoldani, mivel a lakoss6g 6ltal megkotott Fundamenta
Lakdskassza szerz6desek befizet6seihez legkor6bban, 2016-ban lehet hozzhjutni. A hitel,
amelyet a T6rsas6g felr,'enne halasztott frzetesi, csak a kamatokat 6s j6rul6kait kell fizetni kb.
augusztust6l. A K6pvisel6-testtiletnek k6t hattrozatot kell hozn| az 50 milli6 forint
hitelfelv6telhez 10 milli6 forint klszftzeto kezessdg v6llal6ssal, valamint a hitel kamatainak
6s j6ruldkainak frzetesdvel kapcsolatosan. 2016-ban, amikor a L'IP szerzodesek befizet6si a
Yizlkozmi Tdrsulat sz,itml|jitra keri.ilnek, az addig megelolegezett kamatok 6s j6ru16kok
v rs szafrzetesre k ertiln el: az Onko rm iny zat r 6,szer e.

Hesedfisn6 Petkovics Katalin telepiil6si k6pvisel6 megk1rdezi, abefrzetesekbcil jut majd a
kamatokra is?

Stefiin Lriszki polefrrnester v6laszol, amint a tisztitS akna m6r be lesz vezetve, felm6rik,
hogy mennyilesz az adott ingatlanon a bekot6s kolts6ge. Elcizetes felm6r6sek szerrnt kb. 50
ezer forinttal lehet iitlagosan sz6molni. A Lak6stakar6kba befrzetett cisszeg szerzodesenk6nt
v6rhat6an 170 ezer furint lesz a 30%-os 6llami t6mogat6ssal, tehttt az addig befrzetett
osszegekb6l kijon a karnat is.

Tr6,th Abel ieevz6 megk6rdezi,ha abekot6seket telepiil6si szinten le kell zongorinni az iden,
fog6k e m6g a lakosok ftzetni aLakilstakar6kot, ha m6r a bekotds megtort6nt?

Steffn Lfszkf polsdrnrester villaszoI, ebben csak rem6nykedni lehet, hogy mindenki fizeti
tov6bb att61 fi.iggetlentjl. Ez egyebkent is kozmrifejleszt6si hozzflirrulftsra lett volna, most
pedig ahdzi bekot6sre lehet forditani.

Dr. Czenke Antal alpolgfrmester megk6rclezi, a kamatot az Onkormfnyzatvisszakapja a
VKT-I6I?

Stefiin L:lszl6 polefrnnester virlaszol, az 50 milli6 forint hitel halasztott visszafizet6sri, de a
9,5 Yo - os kamatot 6s a rendelkezdsre 6ll6si dijat fizetni kell, kb. augusztust6l, az
Onkorm6nyzatnak k6t 6v alatt kellene 10.750 ezer forintot kifizetni, amit a Lak6stakar6k
szerz6d6sek lej6ratakor fizetne vissza a VKT. Van kock6zat, de a ptiylzaton elnyert 847
milli6t nem bukhatj a el az 6nkorm6nyzat. Annak fog m6g ut6nztj6mi, hogy a Fundamenta
adna e hitelt 6s milyen felt6telekkel?



T6th Abel iewz6 fielveti, ha kozbeszerzdsi eljdr6st kell lefolytatni a h6zi bekot6sek
kivitel ezcij 6t ill etci en, rnegho s s zabb odik az igyintezes.

Steffn Lfszl6 poledrlnester v6laszol,meghiv6sos elj6r6s lesz,igy lerovidril a folyamat.
Elmondja, 866 bekot6i;nek kell meglennie, meg 47 hiitnyzlk, de m6r kb. 3O-an, jelentkeztek a
viz es a szennyvizbekot6sre. Olyan 6ll6spont alakult ki, hogy a csonkot minden telekre be
fog6k tenni, ahol lak6s ftll, azokba az rngallanokba is, ahol viz nincs bevezetve, viszont
tisztito aknirt csak oda., ahol be van vezelve a viz is. A kivitele'zd azon az tilfsponton van,
hogy a Yirdg 6s Szegfli utcitban is 6pits6k ki a gerincvezetlket, aztisjavasolt6k, hogy az
iires telkekre is tegy6k be a csonkot, de ci ezt nem tdmogatja.

Izs6 Pril telerriil6si kd:pvisel6 megk&dezi, hogy fogj6k ellencjrizni, hogy akinek beviszik a
szennyvizvezeteket a telk6re nem kotott-e rh ahtiozatra?

Stefiin L:iszl6 poletrrmester vfiaszol, annak, akinek nincs iv6viz bevezetve, nem lesz
tisztito akna sem lehel.yezve.

Stefiin Lriszl6 polefrmester megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kieg6szit6se a hitelfehzetelr6l kamat 6s kolts6gfinanszirozhsr6l sz6l6 hatftrozati javaslattal
kapcsolatban? Meg6llapitja, tovfhbi k6rd6s, javaslat, kieg6szitds nem hangzott el. Megkdri a
k6pviselciket, szavazzanak a hattrozatijavaslat elfogad6s6r6l. Megdllapitja, a szavazdskor 6 f6
kdpvisel6 van jelen.

A k6 pvis el 6 - te s tii I et : 6 i gen szav azattal az alitbbi hathr o zatot ho zt a:

Sai6kaza Kiizs6s Onk
r o z at a aSai6kai@ Yfuikozmfi Tr{rsulat 6ltal felv6telre kertil6
hitel. kamat 6s eev6b kiilts6sfinanszfrozds16l. mesfizet6sr6l.

Tfrsv: a Sajokaza Kr5zs6g Csatornami Yizlkozmri Tilrsulat irltal felvdtelre keri.il6 hitel,
kamat 6s e gy6b ko lts 6 g finan szir o zds, me gfizet6s e

Az onkormftnyzat villillja, hogy a Sajokaza Kozs6g Csatornamii Yizrkozm.d T5rsulat 6ltal

felv6telre kertilo t6rsulati hitel ut6n fizetendS kamatokat 6s ergy6b j6rul6kos kolts6geket

megfrzeti, illetve megrdcilegezi a Tfrrsulat helyett, amelyet a Yizlkozmii T6rsulat a tagok

L akds -takar 6kp 1nztir i kiut al 6 s aib 6 I vi s s z afi z et.

Az iglnyelt hitel osszep;e:

Futamidci:

varhat6-kqtsesek:

Ugyleti kamat:
(50 000 000 Fr x 0,095,/ 12x24)

fizetendci)

Foly6sitrlsi jutalek: I o/o

50. 000. 000,- Ft
24h6nap

9,5 Yo /ev
9. 500.000,- Ft (2 6v alatt negyed6vente

500. 000,- Ft (kiutal6skor egyszeri alkalom)



Rendelkez6sre tart6si jutal6k: 1,5 oA

Osszesen maximum:

Elcitorleszt6si dij:
Szerz6d6sm6dosit6si d lj :

750. 000,- Ft maximum a hitelosszeg
felhasznilits 6val ar6nyo s an cs okkencj

10. 750. 000,- Ft

nincs
runcs

Megjegyz6s:

A jelenlegi elfogadott hitelosszeget, 50. 000. 000,- Ft, amely hitelkeret sztiks6g eset6n

m6 do sithat6, b civithet 6 a b eruhhzSsnak mesfel el ci en.

Hatririd6: azonnal
Felel6 s : Stef6n Lhszlo polg6rmester

Stefiin Lriszki polefrmester megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kieg6szit6se a hitelfelvetelhez kapcsol6d6 kezessegv6llal6sr6l szolo hattrozatr javaslattal
kapcsolatban? Meg6llapitja,Iovhbbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a
k6pviselciket, szavazzanak ahathrozatijavaslat elfogad6s6r6l. Megdllapitja, a szavaz|skor 6 fci
k6pviselci van jelen.

A k6 p vi s e I 6 - t e s tii I et : 6i i gen s zav azattal az al6bb i hat6r o z atot ho zta:

Sai6kaza Kiizs6e Onk
r o z a t a a Sai6ka:za Kiizs6s Csatornamii Yizikozmii Tr{rsulat fltal felv6telre keriild
hitel, kezess6svf llaldsdr6l

Tairsy: a Sajokaza ki)zs6g Csatornamri Yizikozmi T6rsulat 6ltal felv6telre keriilcj hitel
kezess6gv6llal6sa

Sajokaza Kozs6g K6pviselcl Testi.ilete irgy dontott, hogy a Sajokaza Kozs6g Csatomamri

Yizikozmi T6rsulat 6ltal felv6telre keriilci 50. 000. 000,- Ft (azaz otvenmilli6 forint) hitelt6ke,

kamat 6s j6rul6kai fedezetekdnt L0. 000. 000,- Ft ( azaz tizmlllio forint) keszfizeto kezessdget

vfilal.

A hitel futamideje alatt a fedezetk6nt v6,lIalt keszftzet6 kezesseg osszeg6t a tobbi fejleszt6si

kiad6ssal egytitt minden 6vben a koltsegvet6s ossze6llit6sakor figyelembe veszi 6s j6vdhagyja.

Felel6s : Stefrin Ldszlo polgiirmester
Hatfirid,iiz azonnal

7. napirendi pont mepddrsyaldsa

Stefrin Lfszki polsrirmester elmondja, hogy a Kazincbarcikai Rend6rkapit6nys6g
vezetSjetSl erkezett eg'y levdl, amelyben thjekoztatjdk az dnkormhnyzatot,hogy a Saj6kazai
Rendcirtjrs parancsnoklinak B6csik S6ndor r. ornagyot tewezik kinevezni. A lev6lben k6rik a
I(6pvisel6- testiilet v61em6ny6t, hozzdjirullstfi a kinevez6ssel kapcsolatban. Felolvassa a
kapit6ny irr level6t, ho:,,z6lizi, 20 6ve alakult meg a rendcircjrs a faluban. Az a v6lern6nye j6
lenne egy rinneps6get rendezni a tiszteletiikre. Szep gesztus lenne, ha az id6n
m e gv al 6 s ulhatna a karrer ar end s z er ki 6p i t 6 s e.
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Stefdn Ldszl6 poledrmester megkerdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kieg6szit6se Biicsik SSndor megbizott 6rsparancsnoki kinevez6s6vel kapcsolatban?
Meg6llapitja, tov6bbi lc6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket,
szavazzanak a hatfuozati javaslat elfogad6s6r61. Meg6llapitja, a szavazhskor 6 fo k6pviselci
van jelen.

A k6pv is el 6 -t e s t ii I e t : (i i gen s zav azattal az al thb i haLtr o z atot ho zta:

Sairfkaza Kiizs6g Onliormfnvzat K6pvisel6 - testiilet6nek 37 / 2014. (IV. 03.) h a t ri r o
zata Bricsik Srindor rend6r 6rnagv 6rsparancsnoki kinevez6sdr6l

T ri r gv : 6nkorm6ny zatl hozzil trul 6s cirsp aranc snok kinevez6 s ehez

Sajokaza Kozs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testi.ilete jelen hath:ozatttban hozzilfrul B6csik
Sfndor rend6r 6magy drsparancsnoki kinevezes6hez.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s : Stef6n LdszIo polg6rmester

8. napirendi pont mee,tfrwal6,sa

Stef6n Ldszlo polgilrmester elmondja, hogy az Ormosszdn Kft. k6r6s6re a Telepi.il6srendez6si
Tervet kellene klszitenri, ehhez kapcsol6d6an k6t hathrozatot kellene hozni a testiiletnek. Az
egyik a partners6gi <:gyeztetesrol a m6sik Telepi.il6srendez6si eszkozok m6dosit6s6r6l.
Felolvassa a partners6gi egyeztet6ssel kapcsolatos hatdrozati javaslatot, elmondja, hogy a

Terv elk6szit6s kolts6p;6t az Ormossz6n Kft. v611alta. Megkerdezi, van-e valakinek tov6bbi
k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se a Telepiil6srendezdsi Tervhez kapcsol6d6 partners6gi
egyeztet6ssel kapcsolalban? Meg6Ilapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott
el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a hatdrozati javaslat elfogad6s6r6l. Megdllapitja, a
szavazfskor 6 fd k6pvir;elci van jelen.

A k6 pv i s el 6 - te s t ti I et : 6 i g en s zav azattal az alitbb i hatfr o z atot ho zta:

Sairikaza Kiizs6e Onk
r o z a t a a Telepiil6srendez6si eszkiizeinek mtfdosftfisi,r:a vonatkozrian a31412012.
(XI.8) Korm. rendelet 29.$-r{ra hivatkozva a partners6gi esyezlglLllsr6l

Tdrgy: Sajokaza Kozs(lg 6nkorm6'nyzataKlpviselci-testtilete Telepi.ildsrendez6si eszkozeinek
m6dosit6sa partners 6 gi e gy eztetesr 5I

A v6lem6nyez6si eljindsba a 31412012. Qfl. 8.) I(orm. rendelet 9. sz. mell6klet szerinti
itllamigazgatdsi szerveket vonja be, az egyeztetokkor6t tov6bb nern bcjviti.
A v6lem6nyez6si eljirfis sor6n a beerkezl javaslatokat 6s v6lem6nyeket elektronikus m6don
,,*.pdf ' form6tumban kell nyilv6ntarlani.
Az eI nem fogadott ja'raslatokat 6s vdlem6nyeket tdbllzatban kell osszesiteni, elektronikus
m6don ,,*.pdf' formftumban kell nyilv6ntarlani 6s a I(6pvirielcjtestiilet 6ltal elfogadott
indokol6ssal kell ell6tni.
A telepi.il6srendez6si eszkozok m6dosit6s6nak nyilv6noss6g6ra vonatkoz6an a Sajokazai
Polg6rmesteri Hivatal 6piilet6ben, a helyben szok6sos m6don, a faliirjs6gon tort6n6
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kifiiggeszt6ssel / a ttdeptil6s honlapj6ra tort6nci feltolt6ssel kell biztositani a lakossfg
thj lkoztathshr a az al6btri ak szerint :

- a 31412012. (XI.8.) I(orm. rendelet 37.$ szerinti un. elozetes t6j6koztathsi szakasz sorhn az

el6zetes v61em6nyk6r6 anyag dokumentumittlegallbb 8 naptfri napta,
- a31412012. (XI.8.) I(orm. rendelet 40.$ szerinti irn. v6gsci szakmai velem6nyezlsi szakasz

sor6n a v6gsci szakmai v6lem6nyez6sre megki.ildott dokument6ci6t legaldbb 15 napt6ri napra,

- a 31412012. (XI.S.) Korm. rendelet 41.$ szerinti rin. egyszenisitett elj6r6s sor6n a
v6lem6nyk er o anyag dokumentumifi legalitbb 8 napt6ri napra.

Athj1koztat6sr6l 6s abeerkezett 6szrev6telekr61, javaslatokr6l jegyzcikonyvet kell k6sziteni,
es azt az eloterjesztlsi anyaghoz kell csatolni.

Hatririd6: azonnal
Felel6s: Stef6nLhszlopolgdrmester

Stefi{n Lfszk6 polefrrnester Felolvassa a 'Ielepi.il6srendez6si eszkozok m6dosit6s6r6l s2616

hatftrozati javaslatot. N4egk6rdezi, van-e valakinek tovSbbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se a

Telepi.il6srendez6si es;zkozok m6dositils6val kapcsolatban? Meg6llapitja, tovdbbi k6rd6s,
javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a kdpviselciket, szavazzanak a hatirozati
javaslat elfogad6s6r61. Meg6llapitja, a szavaziskor 6 fci k6pviselci van jelen.

A k6 pvi s e I 6 - te s tii I et : 6i i gen szav azattal az al6bb i hathr o zatot ho zta:

Sai6kaza Kiizs6e 6nk
r o z a t a a Telepiil6srendez6si eszkiizeinek mridositfs{val kapcsolatosan

Trirgy : Telepi.il6srendez6si eszkcizok m6 dosit6sa

Sajokaza Kozs6g Onkormdnyzata Kepviselci-testiil ete a hatillyban l6v6 Telepiil6srendez6si
es zkci zeinek m6 do sit6 s at hatfn o zza el az al 6bb i ak s zerint :

Sajokaza kozs6g kiiltertiletdn megkutatott 6sv6n5,vagyon tertletekre vonatkoz6an a hatSlyos
Telepi.il6sszerkezeti Tervnek megfelelcien a Szabiiyoz6si Terv m<idosit6sa, tovitbbd az ovezeti
e16 ir6s ok me ghatfir ozdsa.
A K6pviselcitesti.ilet felhatalmazza a polgitnnesterl, hogy a Telepiil6srendez6si Terv
m6dosit6s6val kapcsolatosan int6zkedjen, telepiil6srendez6si szerzod1st kosson a feladat
elv 6 gz6s6r e j o go sult tel epiil 6srendez6s i teru ez6v eL

Hatriridd: azonnal
Felel6s: Stef6nLdszl6polg6rmester

Tt5th Abel ieevz6 hozzitfizi, ezt fogtrakovetni a rendelet m6dosit6sa.

Indftvinyok. iavaslatok mestfrsyal{sa

Stefiin L5szl6 polefrmester elmondja, hogy 2010-ben az 6rviz utdni helyre6llit6sok

\apcsdn adtak be pLlyiizatot, amely ebben az 6vben realiz6l6dot1.. 60 mi11i6 forintot nyert az
Otkonnitnyzat. A ror;sz ebben csak az, hogy ez az osszeg nem el6g az eltewezett
munk6latok elvegzeseirez, az eltelt n6gy 6v alatt az 6rak is emelkedtek. Ebbcjl szeretn6
megval6sitani az orvosi rendelcj 6s a v6dcincii szolgillat felf;jithsht 6s bcjvit6s6t.
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Hegediisn6 Petkovics Katalin telepiil6si k6pvisel6 megkerdezi, nincs lehetcis6g a kolts6gek
csokkent6s6re?

Stefrin Lriszki poledrmester viiaszol, az iskola 6s a kast6ly felirjit6sa sem f6r bele a
pllydzaton elnyert osszegbe, att6l f6l, ha m6g ezt a kolts6get is bev6llalja az 6nkormdnyzat
nem tudj6k majd finanszirozni. Az a velenenye, vfirjhk meg, amig akivitelezl elk6szit egy
kolts6gvetest, azt kovt:t6en dontsenek a pLlydzat sors6r61, hogy v511alj6k, vagy visszaadj6k.
Sajndlja, hogy az ad6srs6gkonszolid6ci6 keletei kozott beadott piiyizatr osszegekhez is csak
n6gy 6v alatt lehet h<>zzhjutni, pedig a 2000 fo alatti telepi.il6seknek kifizett6k az elnyert
osszegeket. Az uj 6voda kerit6s6nek is ellopt6k a h6ts6 r6sz6t, sLrra is hamarosan megold6st
kell tal6lni, mert keritd:s n6lkiil nincs haszniiatba v6teli engeddly.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 hozzdsz6l, megndzte az ri.j 6vodift, es nagyon sz6pnek
taliija, t6gas hatalmas, a Fd t6r iizlethelys6gei is gyonyoniek lettek a felirjitris ut6n.

Stefiin L:iszki polefnmester megtregyzi, csak azt s6relmezi, hogy ezekrcil a falu tv-ben nem
sokat lehet l6tni. Felte'szi ak6rd6s Hegedris G6bor intezm1nyvezet6nek, mi ennek az oka?

Heeedtis Gdbor int6zmfinwezetf v|laszoI, pedig igyekezrrek, a jcivciben szorosabb
egytittmtikod6sre toretrszik a polg6rmester rirral. A felvett alkaknazott efii a dolgftt, szerinte
hamarosan el6gedett lesz mindenki a kozvetit6sekkel. Megkdrdezi, falunapot tewez-e a
K6pviselci testiilet az id1n? A id6 siirget, szthwend6get kell hivni, Yarga Viktort tudta
el6rni, mert m6r csak l:evesen szabadok, 6 250 ezer forint6rt elv6llalja.

Stef:ln Lfszl6 polg{rrmester elmondja, igen be van tewezve a falunap, de 6 rendes testiileti
ul6sen akarta ezt megbesz6lni, o St. Martint szerette volna meghivni a templomba.

Heeediisn6 Petkovics megtregyzi 5 Meszhros Eleket szerette
volna meghivni, de ci rLagyon dr6ga, egy fell6p6s6rt 3-400 ezer forintot is elk6r.

T'6th Abel iegvz6 felhivja a figyelmet a kozelgl viiasztilsra, szem6lyi igazolv6ny 6s

lakcimk6rlya legyen nLindenkin6l, elmondja, hogy az ebek olt6s6ra avtiasztdst kovet6 hdten
kertil sor.
Izsri Pdl telepiil6si k6pvisel6 elmondja, hogy reklamiitak a lakosok, hogy a tavalyihoz
k6pest emelkedett az olths 6ra.

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 megk5rdezi, mi6rt nem lehet az olt6ssal kapcsolatban
is frajttnlatot k6mi tobb orvost6l?

Stefin Ldszki polg{rnrester v|laszol, mindenki azzal oltatjabe a kuty6j 6t, akivel akarja, nem
kotelez6 itt oltatni ez osup6n egy lehetciseg. Szerinte az Onkonntnyzatnak ebben nem kell
beavatkozni. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kiegeszitese az
elhangzottakkal kapcsolatosan? Megiilapitja, tovrlbbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem
hangzott el a rendkiviili testrileti ilesbezhria.

Kmf.
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E. napirendi pont

Arai6n latok el bir6l6sa

Saj5kaza Kcizs6g 6nkornrdnyzatAnak T6li dtmeneti Kcizfoglalkoztatisi Program
eszkrizeire

nett6 brutt6
GYURO ES IARSA Kft. 3770 Saj6szentp6ter, Kossuth L.
tit 118.

2842 {97 Ft

BATO MOTORS Ktt.3700 Kazincbarcika, Hadak rtfia 2/C. 2881059 Ft

GAZDABOLT Bt. 3770 Sa.i6szentp6ter, Kossuth tit 160. 2923 286 Ft

Saj6 kaza Kcizs6g 6 n ko rm 6 nyzatd nak Sa rtm u n ka m i nta p rog ra m mezSgazdasAg i

eszk<izeire

nett6 brutto
GYURO ES IARSA Kft. 3770 Saj6szentp6ter, Kossuth L.
0t 118.

1 579 347 Ft

BATO MOTORS Kft. 3700 Kazincbarcika, Hadak fitia 2/C. 1 583 614 Ft

GAZDABOLT Bt. 3770 Saj6szentp6ter, Kossuth (rt 160. 1 628 623 Ft
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l. oldal, cisszesen: 3

Polg6rmesteri Hivatal Saj6llaza

-

Fefad6: "Goodwill consulting pllyazaliran6csad6 Kft. " <rmarketing@gwconsutting.hu>Gimzett: <sajokaza@parisat.hu>
Ef kiifdve: 2014. mdrcius 31 .22:03
I-ersvj_- lktlLgfis"pallcee!"LLe,h_erlsc-es,eK_sr!-on9ry_1"91-oj _s-v4mgI?--. ., * -.*t' na nem lu0Ja etotvasnt az uzenetet kattintsonidel

Remek pdlydzatilehetdsdgeket Ig€r 2014 tavasza is az dnkormdnyzatok sedmiira.
rgathatd p€lddul ;r testuervdrosi kapcsolatok dpoldsa; tir6ks6gv6delern vid6ki 6s ri

kiirnyrizetben egyardnt; de ak6r m€g sportpdlya €pltdse is.

Ingyenes pdrlyiizati konzultdci6 ig€nyl6se a 06/l -321-l 1 73-as

Tdmogathatd p€lddul a testvdrvdrosi kapcsolatok dpoldsa; tirdks6gv6delern vid6ki 6s varosi

telefo nszd mon, vagy ITJ!
U

"2014.04.03.



2. olditl, risszesen: 3

A GoodWill Consulting Kft. - Magyarorszlg egyik legjelentSsebb piily6zarfr6 tiirsas6ga
- ingyenes p6ly6zatiel6min6sit6ssel, ingyenes helyszinikonzultdci6val6s Earilnci6lis

p6lyiizatfrdsi szo I g6 ltatd ssa I ti ll on kormii nyzata re ndelkez6s d re!

2014.04.03.



on az6d kapta ezt az uzenetet mort beleegyez6s6t adta, hogy uzeneteket fogad el tolunk Ha nem kivdn ilyen informdci6kat kapni, kattintson a LElMTKozAsl
A49Ir_o_Si!0_qga.A!!
Goodwill Consulting P6ty6zati Tanecsad6 l(ft.
Hungary, l/legye Pest

Tinur u 74
sz{mt 13253954-2-42

t{egtsztrAci6s szSm: 0 l -09-725969
fel i +36-11321-1173
Fax.: +36-1/413-1461

Az uzenetet generdlta es krtJdte SiomaNet paoerM€naoement v6.91

3. oldal, dsszesen: 3

Email: marketing@gwconsultrng hu
Web; www. gwconsulting. hu

20t4.04.03.



Restaur6tori szakv6lem6ny
Saj6kazrin 6116 I.6s II. Vilfghfborfs eml6km{i

helyredllithsf,hoz

Az emldkmri mrik6bSl k6sziilt, a k6t villghdboru kozolfi - kiv6l6 - technol6giai
szinvonalon. Az obeliszkszerti posztamensen egy sapk6j6t levetett, fhradt katona szobra
I6that6, kiv6l6 plasztikai er6nyekkel. Anlgyszcigletes alaprajzutalpazatmind a n6gy oldal6n,
feliratos mitrvfinylilbl6k 16that6k. A legals6, talpazati r1sz szintenmrikcibcil 6s ciklop-s zeri tort
klfalazSsbol k6szrilt. Az eml6kmiivet efly kellemes arfny:u, szint6n mrikcjb6l k6sztilt
kerit6s I iib a zat v eszi kcirb e, ered eti kov6cs olt',ras vas szerk ezettel.

Kor6bbi helyte|llithsiok nyomai is felfedezhetdk az eml6ken, melyek nem fblt6tleni.il
autentikusak. Ilyenek p6ld6ul a posztamerc phrkinyzatfua (szob<>r l1bfthoz) felszerelt t6bl6k,
hiszen 6pit6szetile g ez egy abszurd beavatkozils.
Az oldals6 mdwdn5fr.ilbllk felszerelese is m6sodlago s, de ez term6szetes, mert a Hcisi halottak
szdma fo lyam ato s an v iilto zhato tt i I I etv e no ve'kedh et ett.



A fti homloksikon is, egy bab6rkoszoruva.l keretezett trikorm ezdbe ut6lagosan helyeztek bele
egy mhrvhnytilblilt, melly lehet, hogy egy korSbbi, elhalv6nyrlt feliratot akartak eltakami,
illetve helyettesiteni.

A m6rvrlnyt6bl6k is nagyon eloregedtek mlr. Feliileteiken a betrik egyre halviinyab6ak, mert a
kanarai feh6r m6rv6nlr kiils6 t6rben, nem nagyon idcirill6.

A mrik6 feliilet is jelentcisen megkopott az id6k folyam6n, Nagyon
szllfirdshga is, ez6rt az erozios hat6sok is egyre jobban 6rv6nyesrilnek.
reped6sek, melyekbe aL behatol6 viz egyrenagyobb kilrokat okoz.
A helyre6llit6s nagyon idciszeni lenne, rnert a k6rosod6s folvamata
hatvitnyoz6dni fog.

legyengtilt az anyag
Sok helyen lSthat6k

ezen tll, mdr csak

A helyrerillitds techno16giai javaslata

A legfontosabb 6s legels6 a dokument6l6s. ,A. k6s6bbiekben minden munkafiizisr6l 6rt6kelhet6
fot6 dokum entilciot kell k6sziteni.

A tisztit6s

Ma m6r a legkorszer(ibb tisztitdsi technolop;ia a vizes, szemcsesz6rasos m6dszer, melyn1l a
hordoz6 kozeg a sririterlt levegS. Ennek is a legfinomabb viltozathtkell alkalmazni,mert a
mtik6 feliiletet, fokozotl.an kell v6deni. Az er6sen szennyezett fekete r6szel<hez tisztito paszt1t
keil majd haszn6lni. Erre kiv6l6an alkalmas a REMMERS Fassadenreiniger-paste.
A feliratos thblilkat a tisztit/s el6tt le kell szerelni. A mrikcj fehilet6t szigoruan tilos
csiszoliissal rijszeniv6 vrar6zsolni! A fehijit6s nem jelenti azt,hogy a r6gibcil irjat kell csin6lni.



Ezen az eml6kmrivon littszani kell, hogy
megv6djtik a tovribbi pusztul6st6l. A
technol6gi6val szint6n j6l tisztithat6.

a k6t viliigh6boru kozott
kerites f6mszerkezete.

6llitott6k. Mi most csak

ezzel aszemcsesz6r6sos

Hifinyzo r6szek kieg6szit6se

Van egy-k6t hely, ahol n6mi kis kieg6szft6st kell v6gezniink. Ilyenek a szobron 6s atalapzaton
e gy ar itnt tal iilhatunk, m elyeket cdlszeri I enne kip 6 tolni.
A javit6 habarcsot a heityszinen kell kikevemi, a szrirke itmyalat egyez6segemiatt. Kot6anyag
portland cement, az adal6kanyag 6desvizi nt6szk6 6rlem6ny lehet csak, az eredetj anyaghoz
hasonl6an' A kiegeszitrist le kell majd simitani, kot6s elcjtt pedig nedves szivaccsal lemosni,
hogy a szemcs1zet l6that6 legyen.
A reped6seket az el6bbiekhez hasonl6an kell kryavitani. A v6kony sz6hi r6seket finom
v6scivel, vagy kismerelii gyem6ntszemri mar6val kit6giduk, hogy megfelel6en ki lehessen
tolteni azokal.

A javit6 habarcs kikemdnyed6s6ig folyamatos takar6ssal, biztositani kell a nedves kozes.et.



KSanyag meger6sit6se

A milr szerkezetlleg meggyengiilt 6s por6zus feli.iletui mrikcivet a tovibbi kdrosodiisok
elkenil6se 6rdek6ben c'sIszerikezelni az ugynevezett ,,k5meger6sit6" anyaggal. Ez az anyag a
REMMERS KSE 100 Steinfestiger. Ecsetel6ssel j61 felhordhat6 6s a jobban sziv6 helyeken
ism6telgethet6.

it.l,:s:



Feliratos tablak

A tebl6k leszerel6se utiin deriil majd ki az emlekmii eredeti kiilleme. Feltehet6, hogy a t6bl6k
alatti ttikormez6k is tartalmaznak feliratokat, de azok csak az L yll1ghaboru H6si halottainak

'llithattak 
eml6ket. A most l6that6 thblilkuL a II. vil6gh6boru ut6n 61ithatt6k, azosszes H6si

halott nev6vel.

Mivel a jelenlegi tabl6k rogzitese, 6s az anyaguk 6ll6konys6ga nagyon bizonytalan,
javasolom, hogy a nevek fj thblik'ra, ujra legyenek v6sve, az eredetiekkel egyezd
technol6gi6val, azonosi stilusban 6s m6retben. A bettik szdma:2536 db.
A betrik szinez6s6her.,, egy nemesen egyszeri, pld. grafitsziirke dmyalatv, vizes bi,,isu
fest6ket c6lszeni villastztani. Atilblakat,korszerii rozsdamentes technik6val kell rcsziteni.

Yiztaszit6 kezel6s

Minden helyrerlllitrisi munka v6gezt6vel a legutols6 munkafSzis a hidrof6b iziifs. Az
ecsetel6ssel felhordott REMMERS Funcosil SL anyag, szhradds uthn vizlepe,rgetd feliiletet
kepez a k<jveken. A viz thvoltartdsilal pedig csokkennek az er6zi6s hat6sok 6s a
szennyez6d6s is nehezebben tapadmeg a feltileten..

Budapest, 2014. mdrcius 30..

T6th K6lm6n
Okl. szobrAsz-restaurftor

F.est. Fgyestilet sz.: K3-305



l.

2.

A fenti munk6latok kolts6gbecsl6se
A t6telek tarralmazzilk az anyagok 6rait, amunkSk dijait,a g6pek sz6llft6sok 6s egy6b meg

nem nevezett feladatok kolts6eeit is.

Allvfinyzat 6pit6se bont6sa 30 m2:
A: 1.600,- lD: 1500.-

Tisztit6s paszt6val 6s

szemcsesz6r6ssal, kerit6sen is: 64 m2:

48.000,- 45.000,-

A: 3.800,- D: 5.600,- 243.200,- 358.400,-

Kieg6szit6sek, fu gakittilt6sek,
kerit6sen is 26 m2:
A: 16.000 D: 18.000,- 416.000,- 468.000,-

J.

4.

6.

Megl6v6 m6rv 6n5i.dbl6k kibont6s a,

fj lapok helyeinek elcik6szit6se
A: 16.000,- f): 32.000.-

5. K6meger6sit6 kezel6s,ecsetel6ssel. 64 m2:
A: 4.200,- D: 1.600,-

Nevek v6s6se feh6r m6rvhnyba,
betrik fest6se, majd a nd,gy rij
tribla elhelyezlse, 2536 db. betr,i.:
A: 35,- D: 620,-

7 . Kerit6s femszerkezet6nek

alap 6s fedo mlzoldsa24 fm.
A: 850,- D: 2.400._

Y iztaszito kezeles 6 4 m')i

6sszesen:

Anyag 6s dij egy0tt:

16.000,- 32.000,-

269.900,-

89.760,- r.572.320,-

20.400,- 57.600,-

02.400.-102.400.- 51.200._

r.203.560,- 2.689.920._

3.893.490,-
AFA27 %:

Mindcisszesen: 4.944.720,-

Az 6rak2014 6vi megvall6sulds eset6n 6rv6nvesek.

Budapest, 2014. m6rcius 30.

,)tquc zt



Al,r,.q.pooAs nur,LADEKcAzoAlrotAsr
zol cAr,rl.rAs ID EIGLENn s nlulii-s,rplw x0zfr,mnrU szor,cAr,rar6v.q.L

szpnz6n6

m6srdszr6l a CIRKONfI Uuttaaet gazdillkodasi Zrt
kdpviseli: T Istvdn
c{m:3527. !c, Zsigmondy u, 34

0s-10-000307
ad6szrim: 115 10-2-05

mint kijeliilt szolgdl
meliett:

ASZERZ0IfS rA

1, Felek figzfiti
Miskolc,

tekintetdben
szol.gilItat6vd j
id6pontja, 6s

cinkormdnyzat
megkcit6sdig,

a) Az

b) Az
h

1 09 1 800 1-00000004-03 460A14
- egyfittesen, mint felek - klzott a mai napon az aLdbbi feltdtelek

YA

ss ell6t6ssal drintett flldrajzi teriiret : Saj6kaza teleptilds
i terUlete.

,enes e116t6s keretdben a kijelolt szolgilltato feradataa nem veszd.lyes
(kommun6lishulladdk)begffi tdse,sz6lrit6sa,furtalmatlanltilsa.

hogy a B-A-z Megyei l{atasztrofavddermi rgazgatosilg (3525
Gyorgy ft 15.) r83-r412013/HULL. sz6mihatilrozihval a cirkont
oddsi zrt,-t hivatalb6t inditott eljt6s6ban, saj6kaza teleprilds
laddkgazdillko d6si k}zszol g6rtat6s i dei glene s el I dt-ds 6ra, kd zdrclekti
5lte ki 2013. december 27. napj6n, A tev6kenys6g megkezd6sdnek
ideiglenes elLhtfus idltafiamet 20t4, janufur 1-t6j s;j6ka;a hleptildsi
6ltal fj hulladekgazd6lkoddsi kdzszorgilItiasi ,r.rrdddr.

legfeljebb 2074. szeptember 30-ig tart,
z,

c) Az lenes elrdtds rltvonaldt, heti j6ratterv6t jelen szeru6d6s 1. sz.
mell6k tafialmazza,

d)A szolgdltat6 a tevdkenysdg vdgz6s6t hetente ingatlanonkdnt egy
az adotl nap 06:00

6raJdt6l
, minden h6ten, csUtdrtcjki napon gyakorolja,



3.A
drjak:

a)

Ar,rarAs IDEIGLENES ELLATAsANaT ni.ra (AZ
EL]LATOTT TERIJ mAnryat o KO zszoLGALTArAsr tio

B-A-Z Megyei favddelmi Igazgat6 s6g kij eloki hattu ozatdban me gdllapitott

Term6szetesszerirdlyingatlanhasznhloeset6n:

c) Az a) es

esetdn :

Minden ed6riy:
347 Ftl ii+it6s+AFA, aznz bruttl 440,69 F,tiiirit6s

b) a szocihlis ell6t6sokr6l s2616 1993. evi
6p intdzmlnyek esetdn az a) pontban
Lilt

Minden ed6riy:
347 Ftl tir:[t6s+AFA, azaz brutt| 440,69 Ft/tirft6s

a b) pgntokban nem emlftett nem term6szetes szemdly ingatlan hasznii6

Minden eddny:
7.400 nyilS+Af A,azazbrutt6 9.398 F't/m3

1o16 hat6rozatban meg6llapitott iiritdsi dljak
zigazgathsi teriilet6re, a KSH 20If. 6vi
ott lakott ingatlan sz6m (Xdb) es az Urit6si
oly m6don, hogy a szolgitltat6si dijr6l egy

osszegben ki6llitott szdmla cisszegdt a h6rom adat szorzata adja.

1 10-120 literes rirjtartalmir eddny - 947 rngatLan esetdn

AZ IDEIGLENES ELIATAS DIJANAK MEGFIZETESE

4.

a) Az ideiglenes el16t6s dija a kijelolt koz6rdekii szolgtitato 61ta1, jelen megfllapod6s
3,)pontj6ban foglpltak figyelembe v6tel6vel, havonta ut61ag, egy dsszegben ki6llitott
szfimlakdzhez szdmitott 8 napon beltil kertil megfizetdsre oly m6don, hogy
AZT AZ - a Hullad6kr6l s2616 2012. 6vi CLXXXV torv6ny 33.5"(1)
bekezdds6ben foglalt hullad6kgazdillkoddsi kdzszolgilltatds biztosit6sa, valamint a
2013. 6vi CXXXXV tdrv6ny 3.$. (6) bekezd6sdben foglalt kcjtelezettsdg6nek teljesitdse
drd a szolgiltat6 r6sz:6re meg a a kijelcilt
szo ZrI. 10918001-00000004- szdmldjtua.
Az ilskcirdben eljdrva ddnt az I" dljnak az
ingatlanhaszthl6Qltaliut6Iagosmegfi zetdsdr6l.



Jelen mes6l al6ir6sdval az onkormdnyzat k<itelezi magirt ana, hogy a kijeldlt
szolgilltat6 iitaI, r6sz6re minden h6napban ut6lagosan, jelen meg6llapod6sban

meghatitrozotl kirillitott ds megkiildott sz6ml6kat befogadja, azokat nem

kifogfsolja meg.

A SZERZ6DES

Jelen meg6llapod6s gsziinikakijelol6hatinozatbanmeghatdrozottid6tartamlejhrtixal,
keztdv eI, illetve sztiks6gell6t6s bevezet6s6vel, vagy j o gsz abhlyb anvagy a felt6tel

meghatirozott egy6b

Saj6kaza, 201 4. januhr . .

kijelolt szolg6ltat6



EL6TERJESZTES
20 I 4. 04. 03 . napj 6n tartand6 rendkfviili ril6s6re

MUNKAVBIPIIT,TT, TU ZV 6OBLMI E S B IZToN SAGTECHNIKAI SZoLcATTaTA s
PALYAZTATAS

2013. december l9-6n firaj[nlatot kdrtiink Saj6kaza K6zs6gi Onkormrinyzata 6s
int6zm6nyeinek a ttizvldelmi, munkavr5delmi 6s biztonsdgtechnikai szolghltatfsfival
kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban 4 lrajlnIat erkezett hozzintk. Sztics Ldszl6 Unal megkt6tt
szolgilltatdsi szerz6d6siinket 201 4. 03. 3 1. nilppal felmondtuk.

SZLAMET Bt. 23.OOO Ft+AFA/h6
Nem jogosult m.inden szolgdLtatss v6gz6s6re.

Sztics Ldszl6 30.000 Ft+AFA/h6
Nem jogosult minden szolgilltatils v6gz6s6re.

PAJZS ,,94U Kft. 3O.OOO Ft+AFA/h6
Minden szolgillllatds v6 9z6 s6re j o go sult.

Munkav6delmi Centrurn Kft. 37.000 Ft+AFA/h6
Nem jogosult minden szolgdltatils v6gz6s6re.



Sajokaza PolgSrmes
Mdcsai M6nika Melinda

Saj6kaza

T6rov: 201 4. 6vi 6rajdnlat

Tisztelt Mdcsai M6nika

Az aldbbiakban kozlom az
2014.6vre:

Saj6kaza Kcizsegi

V6dcjn6i Szolg6lat 2 f6

Balassi BSlint Altal6nos I

Saj6kazai Polg6rmesteri

Saj6kazai Nappali SzociS

Saj6kazai Napkciziottho nos

Radv6nszky B6la Kult(

D6destapolcs6ny 2013i. I

Hivatal

6ltal k6rt 6raj6nlatot a rmunkav6delm i 6s t(zv6delm i szolgdltat6sokr6l,

yzat intezm6nyeit (oss4esen 6 f6 alkalmazott) 3,000.- FVh6 + AFA

mazott 2.000.- FVh6+ AFA

4 fci alkalmazott 3.000.- FVh6+ AFA

tal12f6 alkalmazott 6j000,- Ft/h6+ AFA

Kozpont 16 f6 alkalmazqtt 7.000.- FUh6+ AFA

15 f6 alkalnrazotti 7.000.- FVh6+ AFA

6s Kcinyvtdr 3 f6 alkalm4zott 2.000.- FVh6+ AFA

S a aeu_ "r fl {t4

.20.

Udvozlettel: Sziics LhszTo
munkabiztons 6ei szakdrtd



MUNKAVEDEL]
3T00Kazincbarc

Telefon: 201415-7(

SAJoKAZAPOLGA

Stefrin Lhszlf
polg6rmes ter ur r 6s:z1r e

Ttirsv: Arajdntat a mu

L20I4.6vi 6s a2015.

CENTRUM KF'T.
, Tardonai ft 58.

; Fax: 481783-60I

ESTERI HIVATAL

ft av d d e Imi ds t {izv d delmi s zo Ig dlt at ds r a

vre adott 6rak et kcivotkez6k:

a 20l4.ds 2015, dvre.

6rak AFA nelkril
havonta

6rak AFA-val
havonta

PolgSrmesteri
I{ivatal

r0.000 12.700

Nappali Szoci6liii
Kozpont

12.000 15.240

Napkoziotthonos
Ovoda

10.000 12.700

Kulturh6z 6s

Kcinwt6r
5.000 6.350

Onkorm6nyzat
int6zm6nyei

(v6d6nci, iskola)

ezmhr benne van
az 6rban, ninclt

kiilon tdtele

.l Az fuajdnlatban rnel
ktat6s6nak adijdt.
.l A megadott v611alt
zhmhra.

.l Az onok 6ltal krild
gyirrtezesdt tudom 116l

-azincbarcika,2013. n

jelolt dij mag6bran 1i

tzdsi dijat 2015. de

itt lev6l id6szatrros

alni, hiszen minrlenr

ircius 25.

Tisztelettel:

rglalja a kozmunka programban r6sztvev6k

Qember 31.-ig gararfiillru tudom a kozs6g

fthilvizsg6latokkal kapcsolatos pontj ainak
o nincs jogosults6gom.

BartaLhszlfi
igyvezet6

7.1 Az tuajii:
oktat6s6nak
2.1 A mega
szhmhra.
3.1 Az onol
rigyint6z6s6

Kazincbarci



S aj 6kazai P o I g6rm esrteri

Saj6kaza
Petlfrut2
3720

Polgdrmester 0r

Tisztelt Cim!

Munka 6s hizv6delmi

Az 1993. dvi XCIII

kfvilli elle
kazremdikad6s

a megekizdsi
bekezdds g) ,aJ,.

kdzremiikrid,4s
elvdgzdse [54.

Polg6rmesteri Hivatal : Ft+ AFA /h(r ( ideltartozik akozmunkdsok oktat6sa is. valamint
a szabadtli rendezv(rn . tizv 5deImi terv fej ezEtenek k6szit6s e i s. )

t 5000 Ft+AIrA/h6Nappali Szoci6lis

Saj6kazaiNapkcizi o1 6voda 5000 Ft+ AFA/h6

6s Kcinyvtdr 2000 f,'t+ AFeytrORadv6nszk.yB6la Kultu

V6d6n6i szolgillat: I Ft+ AFA /h6

Altal6nos lskola: 1500 AFA/h6

Osszesen: 23000 Ft+ I azazhiszon hilrome2er Ft+ AFA

Az alflbbitevS foglalja magiiban 'a szolgilltatdsi dij:

Munkav6delem teriil

ny a munkaveidelerpr1l 57. I @ bekezddsdben meghatdrozott
feladatok elldtdsa az iqk szerint:

a

a

a

a munkavddel i szempontil el6zetes vtgsgdlat elvdgzdse [2] S Q) bekezddsJ;
az id6szakos onsdgifelillvizsSidlat slvdgzdse [23. S Q) bekezddsJ;
kazremdlkad6s

SZLA]VTET BT
3 7 0 0 Kazincbarciga, Epitlk itja 24
20 I 9 6 127 27 szlamgtbt@fr eemail.hu

ivatal

lgilltaths tertilet6n az alibbi ilrajinlatot teszem Onok fel6;

munkahely, egltdni vdddeszkoz, munkaeszkdz, technol1gia soron
ben [23. S Q) bekezdlsJ;

si terv kdsz{tdsdbe,n [45. g (I) bekezddsJ;
stratdgia munkabiztonsdgi tartalmdnak kidolgozdsa [54. $, (l)

a

a

a kockdzqtdrtdkelds plvdgzdsdben, hdrom dvente felt)lvizsgdlat
(2) bekezddsJ;



Polgdrmesteri H ivatal tiai6kaza
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1. oldal, Osszesen: 2

Felad6: 6rnyeke

cimzett: :2g, >:

.lrti .P larisat.hu>;<postmaster@ragaly. t_online. h u> ;

M6solatot kap: sat'hu>

fu@axellero.hu>;
;, "Polgdrmesteri

< sostora tva @rree ma i t. h u > ; < stera n. i#i:61,ffirfi:{il 
va' h u > 

;

Elkiifdve: 2014. m6r<>ius 1 1. 14:54
Tisztelt Polg6rmester 6s Jeg;yz6 Asszony/Ur!

Szeretn6m felhfvni szives figyelm6t, hogy a 2014. februdr 25-6n, 6s 2014.
febru6r 27-en kiktild6sre kertilt levelem fontossdg6ra val6 tekint ettel az
al6bb felsorolt dokumentunLokat 6s el6terjeszt6seket - amennyiben mdg nem
tette meg - a soron kdvetkeil6 k6pviselo-testtileti til6sen megtargyaltate-ri
sziveskedjen:

- M6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalt T6rsuldsi
Meg6llapod6s

- zv Zcild vdlgy Kdzsizolgilltat6 Nonprofit Kft "K6zszolg6ltat6i
Hullad6kgazd6lkod6si terv e 20 | 4 -20 | 6,

- Borsod-Abauj-zempllnMegyei Korm6nyhivatalTrirv6nyess6gi
F eliigyeleti F6o szt6ly Tcirv6nye ss6 gi felhiv6sr6l r;2616 t6jekoztat6

Amennyiben a testtilettik riltal a fent nevezett dokumentumok 6sel6te: sra kertiltek, k6rem, hogy azelfogadottjegy, srul6sunk cfm6re halacl6ktalanul meskrildeni
szive

Ez:iatr>n is kri szcindm sz6pen szf ves e gytittmrik<jd6s6t !

Tisztr:lettel:

2014.03.12.
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Saj6-B6dva Viilgye 6s Kiirny6ke Hullad6kkezel6si Onkormilnyzati
Trlrsukls m6dorsftris okkal e gys6ges szerk ezetb e fo glalt Trirs ulisi

Megrillapodrisa

A 200L. okt6ber 9.,
2002. decemb er 19.,

2003. fprilis 14.,
2005. novemb er 4.,

2006.jrilius 5.,
2008. januhr 28.,
2011. mSjus 3L.,

2013. augusztus 09.,
2013. november 06.,
2013. december 11.

2014. februSr 19. napjrin

Ttirt6nt
m6dosftrisokkal egys6ges

szerkezetbe foglalva



Az alilbbi felsorolt 6rrkorm6nyzatok Magyarorsztry Alaptorv6nye 32. cikk (1) bekezd6s k)
pontj6ban valamint N{agyarorszhg helyi onkorm6nyzatairol sz6lo 20IL 6vi CLXXXIX.
torv6ny (tov5bbiakban: Motv.) 87. $-6ban 'megltalitrozott t6rsulAsi jog alap16n, a hulladekr6l
s2616 2012. 6vi CLIKXXV. torv6ny 36 $ (1) bekezd6s6ben foglaltakra tekintettel a
hullad6kgazd6lkod6si .leladatok korszerti, hat6konyabb 6s c6lszenibb megold6sa erdek6ben,
az alitbbi t6rsul6si megfllapod6st kotik.

1. A Tfrsulis neve, sz6khelye, tagiai, miikiid6si teriilete:

1.1 . Neve: Saj6-B6dva Volgye 6s Komy6ke Hullad6kk ezel6si Onkorm6nyzati TSrsu\ts
1.2. Szdkhelye: Kazincbarcika Vdros Onkormdnyzata 3700 Kazincbarcika, Fd tdr 4.
1.3. A t6rsul6s onkormrinyzatilagainak neve sz6khelye:
1.3.1. T6rsult tagok:

Onkormdnyzat neve ds c{me Lakosstisszdm Kinviseli
1. Abod Kdudg Onlcormdnyzata 3753. Abod,

Magyar fu 42.
215 Restydnszki Gtibor

oolsdrmester
2. Aggtelek Kdadg Onkormdnyzata 3759.

Aggtelek, Kossutl:t L. fu 8.

635 Horkay Istvdn
polgdrmester

3. Alacska Kdudg Onkormdnyzata 3779.
Alcrcska, Ddua Qly. fit.7.

824 Ujlaki Bdla
polsdrmester

4. Alsddobsza Kdueig Onkormdnyzata 3717.
Alstidobsza, Rciko;czi F. tit 44.

327 B{idi Kdroly
polsdrmester

J. Alsdszuha Kdadg Onkormdnyzata 3727.
Alsdszuha, Ddaa Gv. rtt 3.

463 Hevesi Istvdn
nolsdrmester

6. Alsdtelekes Kdaeig Onkormdnyzata 3 73 5.

Alsdtelekes, Bdke fu 36.
170 Bodndr Tibor

nolsdrmester
7 Alsdvaddsz Kdaelg Onkormdnyzata 3 I I 1.

Alsdvaddsz, Fd fit'63.
1580 Kiss Ltiszlfnd

polgdrmester
8. A116 Nagykdudg Onkormdnyzata 3663.

A116, Ady E. fu l(i2.
3920 Dr. Vdmos Istvdnni

polsdrmester
9. Arndt Kdudg dnkormtinyzata 3713.

Arndt, Petffi S. fit 120.
2616 Dr. Uveges Istvdn

polgdrmester
10. Balajt Kdudg Onkormdnyzata 3780.

Balajt, Fd fu 55.
465 Szabd Zoltdn

nolsdrmester
11. Bdnhorvdti Kdueig Onkormdnyzatu 3 64 2.

Bdnhorvdti, Szsbttjs,ig tit 32.
1474 Demeter Zoltdn

polgdrmester
12. Berzdk Kdudg dnkormttnyzata 3575.

Berzdk, Petffi S. fit 42.
1071 Farkas Ldszhi

polgdrmester
13. Borsodnddasd ,Vdros Onkormdnyzata

3671. Borsodnddusd, Alkotmdnv fit 3.

3324 Kormos Krisztidn
oolsdrmester

14. Bdcs Kdudg Onkormdnyzata 3574. Bdcs,
H6sdk rit 2.

2808 S. Nagy Ldszl6
nolsdrmester

15. Dddestapolcsdny Kdudg Onkormdnyzata
3643. Dddestapolc:sdny, Petdfi S. fu 21.

1612 Lukdcs Ltiszhi
polgdrmester

16. Ddvdny Kdzsdg Onkormdnyzata 3721.
Ddvdnv, Rttkdczi )F. tit 1l

294 S zentgyi)r gyi Veronika
oolsdrmester



17. Edeldny Vdros Onkormdnyzata 3780.
Edel6ny,Istvdn l(aAty u$a n

10298 Molndr Oszkdr
polsdrme,ster

18. Egerszdg Kdudg Onkormtinyzats 3757.
Eserszds, Bdke rtt 15.

54 Poagai Istvdn
oolpdrme,ster

19. Farkasly uk Kdatig Onkormdnyzata 3 608.
Farkaslvuk. Jtiszerencsdt tdr l.

1899 Gdbor Dea6
oolsdrme,ster

20. Felsdkelecsdny 'Kdudg Onkormdnyzata
3722. Felsdkelecsdny, STabadsdg rit 16.

387 Nagy Albert
nolsdrme,ster

21. Felsdnydrdd Kdadg dnkormtinyzata
3721. Felsdnvdrdd, Alkotmdnv fit 8.

1046 Kirila Ferenc
oolsdrme,ster

)) Felsdtelekes Kdadg Onkormdnyzata
3735. Felsfteleke,s, Fd fit 64.

762 Fecske Sindor
polsdrmester

23. Gesztely Kdadg Onkormdnyzata 3715.
GesTtely, Szabadsdg tdr 2.

2809 Simon Istvdn
oolsdrmester

24. Gdmiirszdlffs Ifiadg Onkormdnyzata
3728. Gdmdrszfiliis, Kussai fit 38.

83 E.Kovtics Judit Eva
oolsdrmester

25. Hangony Kdudg' Onkormdnyzata 3626.
Hangony, Rrikdcz:i F. tit 138.

1669 Hangonyi Lriszlti
nolsdrmester

26. Herntidkak Kdueig Onkormtinyzata 3 563.
Hernddkak. F6 fu 50.

1779 Hajdu ldnos
nolsdrmester

)7 Imola Kdadg Onkormtinyzata 3725.
Imola, Rdkdczi F. fu 48.

9t Osvdth Katalin
polgdrmester

28. Iadfalva Nagykdadgi Onkormdnyzata
3741. Iadfalva, hsd M. fu 64.

1854 Fodor Albert
oolsdrmester

29. Jdkfalva Kdadg Onkormdnyzata 3721.
Jdkfalva, Ddzsa (lv. rtt 12.

560 Vilcsek Ernd
nolsdrmester

30. Jdrddnhdza Kduig Onkormdnyzatn 3 644.
Idrddnhdza.IV. ll6h fu 27.

1918 Kovrics Gdbor
nolsdrmester

31. Jilsvafo Kdudg dnkormdnyzata 3758.
Jdsvaf6, Petffi S. tu 33.

279 Garun Bila
polgdrmester

32. Kazincbarcika Vdros dnkormtinyzata
3700. Kazincbarctika, Fd tdr 4.

28965 Szitka Pdter
oolsdrmester

33. Kdnd Kdudg Onkormdnyzata 3735.
Kdn6, Szichdnyi fit 7.

171 Gyenesnd Garan Edina
oolsdrmester

34. Kelemdr Kdadg Onkormdnyzata 3728.
Kelemdr, Tompa lW. fit 17.

523 Kovtics Ltiszl6 Csaba
polsdrmester

-35. Kissiktitor Kdadg7 Onkormdnyzata 3627.
Kissikdtor, Szabadsds fu 4.

336 Kocsik Ltiszlti Csaba
nolsdrmester

36. Kondd Kdudg Onkormdnyzata 3775.
Kondd, Szabadsdg fu 34.

641 Lovas Bertalan
polsdrmester

37. Kuritydn Kduig Onkormdnyzata 3732.
Kuritvdn. Kossutht L. fu 36.

1678 Szirdczki Sdndor
oolsdrmester

J8. Lddbesenyd Kda dg Onkormdnyzata 3 7 I 0,

Lddbesenvfl, Kossutlt L. fu 64.
302 Fedor Attila

nolsdrmester
39. Mtilyi Ki)udg dnkormdnyzata 3434.

Mtilyi, Szdchdnyi.L tu 12
4131 Viszokai Istvdn

polgdrmester
40. Mdlyinka Kdadg Onkormdnyzata 3645.

Mdlyinka, Rdkdcz;,i F. fu 5
497 Mihtily Ferenc

polsdrmester
41. Meszes Kdadg Onkormdnvzata 3754 200 Rozsonvi Tibor



Meszes, F6 fu 39. polgdrmester
42. Mficsony Nagyltdzsdg Onkormdnyzata

3744. Mrtcsonv,176 fu 2.

321 I Viszlai Viktor
oolsdrmester

43. Nagycsdcs Kdudg Onkormtinyzatu 3598.
Nqgycsdcs, Apportyi rit 9.

832 Gulytis Ottd
polsdrmester

44. NydklddhdLzu Vdr,os Onkormdnyzata 3 4 3 3.

Ny dkhidh dza, VatryfuQ I 5.

4992 Urbdn Sdndorni
nolsdrmester

45. Onga Vdros Onk,ormdnyzuta 3562. Onga,
Rdua F. tu 18.

4899 Madzin Tibor
oolsdrmester

46. Ormosbdnya Kdadg dnkormdnyzata
3743. Ormosbdnu'a, Petdfi tdr l.

1675 Sike Ferencnd
polgdrmester

47. Ozd Vdros Onk,ormdnyzata 3600. Ozd,
Vdroshdz tdr I.

36044 Fiirjes Pdl
nolsdrmester

48. ParasTnya Kdudg Onkormdnyzata 3777.
Parasznya, Rdktic:zi F. fit 23.

1232 Horvdth Jdnosnd
Kecskemiti Ildikd
polgdrmester

49. Perkupa Kdadg Onkormdnyzata 3756.
Perkupa, Kossuth L. fit 12.

877 Molndr Zoltdn
polsdrmester

50. Putnok Vdros Onkormdnyzata 3630.
Putnok, Kossuth 'L. fu 5.

7016 Tamds Barnabds
polsdrmester

51. Radostydn Kdadg Onkormdnyzata 3776.
Radostydn, Rdkdczi F. fu 40.

634 Kelemen Jduef
oolsdrmester

52. Ragdly Kdadg Onhormdnyzata 3724.
Ragdly, Rtikdczi 17. fu 16.

697 id Dusza Ldszlf
nolsdrmester

5J. Rudoffielep Kbatig Onkormdnyzata 3 74 2.

Rudolftelep, Jduef A. ilt 43.
758 Rozlounik ldnosne

nolsdrmester
54. Sajdbdbony Vdros Onkormdnyzata 3792.

Sai6bdbony, Bocskai I. fu 2.

2919 Nagy Imre
polsdrmester

JJ. Sajdecseg Kdud1r Onkormdnyzata 3793.
Sajdecseg, Szdche4![ fu 27.

1089 Rabi Jduef
nolsdrmester

56. Sajdgalgdc Kdadi g Onkormtinyzuta 3 63 6.

Sqidgalgdc, Tdncsics M. fu 4.

366 Bartus Jduef
nolsdrmester

J/. Sajdivdnka Kdueg Onkormdnyzuts 3 7 20.
Sajdivdnka, Kossttth L. fu 38.

636 Seszttik Ottd
polgdrmester

58. Sajdkaza Kdadg dnkormtinyzsta 3720.
S sj 6 k azs, P etfji Si 44 I l.

3403 Steflin Ldszlti Mihdly
oolsdrmester

59. Sajdkdpolna Kdadg Onkormtinyzata
3773. Saifkdpolnil, Szsbadsds tdr 25.

391 Vass Lajos
polgrirmester

60. Sajdkeresztfir lft)zsdg Onkormdny.zata
3 7 9 1. S aj 6 ke r e s zt l'U$4!4pZtLUt 4 0.

I5 53 Kolldr Miklds
polsdrmester

61. Sajdldszl6falva lTdadg Onkormdny.zata
3 7 7 3. S ai d lds zldfalva,Vd rd s martu rtt I :J.

434 Rdcz Lajos
polgdrmester

52. Sajdvelezd Kdadli Onkormdnyzata 3 656.
Sajdvelezd, Rtikdczi F. tit 10.

854 Pdl Katalin
polgdrmester

63. S e r i nyfalv a Kd zs ei g O n ko rmdny zat a 3 7 2 9.

Serdnyfalva, Kossuth L. fu 63.

1059 Szerna Csabu
nolsdrmester

64. Sdstdfalva Kdudl7 dnkormtinyzata 3716.
Sdstdfalva, Kossutth L. fu 36.

255 Sztrukon Bdla
polsdrmester

65. Szalonns Kdudg dnkormdnvzata 3754. 1079 Balosh Zsolt



Szalonna, Tandcs;hdz tdr I. polgdrmester
66. Szendrfildd Kducig Onkormdnyzata 3 7 5 I.

Szendrdldd, F6 rtt. 63.

1938 Vaddszi Bila
oolsdrmester

67. Sziksui Vdros Onkormdnyzata 3800.
Sziksaj, Kdlvin tir 1.

5699 Fiizessdri Jdaef
polsdrmester

68. Szdgliget Kdudg Onkormdnyzata 3762.
Szdslipet, Kossutth L. fu 57,

647 Tdthnd Mihalik
Katalin polgdrmester

69. Sz6l6surdd Kduetg Onkormdnyzata 3757.
Sz6l6ssrd6, Szichdnvi fu 10.

134 Holl6Istvdn
oolsdrmester

70. Szahafd Kdadg dnkormrinyzata 3726.
Szuhaf6, Petdfi 5,, fu 4.

170 Szaldczy Gyuldni
polgdrmester

71. Szuhakdlld Kdacig Onkormdnyzatu 3 73 1.

Szuhakdllf, Kosstwth L. fu 7.

1027 Drivid Istvdn
oolsdrmester

72. Turdona Kduig dnkormdnyzata 3644.
Tsrdona, Kossutht L. fit 32.

1099 Danada Jdnos
nolsdrmester

73. Teresftenye Kdaig Onkormdnyzata 3 7 5 7.

Teresztentte, RdkticTi F. fit 18.
30 Brogli Attila

nolsdrmester
74. Tria Kdadg Onl:ormdnyzata 3724. T'riu,

Petdfi S. tu Lg.K(iZSEet On.
230 Mricsi Istvdnnd

polgdrmester
/J. Ujcsaldnos Kduetg Onkormdnyzats 3 7 I 6.

Ujcsandlos, Hdsdk tere 1.

889 Perge Istvdn
polsdrmester

76. Vadna Kdudg Onkormdnyzata 3636.
Vudnu, Kassai fit 25.

658 Bencze Pdter
nolsdrmester

77 Varbd Kduig Onkormdnyzata 3778.
Varbd, Rtikdczi F. fit 41.

1157 Uveges Gdza

oolsdrmester
78. Varbdc Kdaig Onkormdnyzata 3756.

Vurbdc, Ddua G\,. fu 18.
54 Ifi Molndr Ldszki

nolsdrmester
79. Zddorfulva Kdael g Onkormdnyzata 3 726.

Zddorfalva, Nasv fit 16.
462 Rusai Zordn

polgdrmester
80. Zubogy Kdudg Onkormdnyzata 3723.

Zubow, Szabndsoig 4!1,
579 Pougai Viktor

polsdrmester
81. Csokvaomdny trldadg Onkormdnyzata

3647. Csokvaomdny, Szdchenvi fu 1.

843 Mustos Tibor
oolsdrmester

82. Damak Kdadg Onkormdnyzata 3780.
Damak, Szabadsdg fu 14.

258 Baranyay Barnabds
polgdrmester

8-r. Debrdte Kduig Onkormdnyzata 3,825.
Debrdte, Petf.fi rtt 3.

23 Kelemen hiuef Gyula
nolsdrmester

84. Hegymeg Kdudg Onkormdnyzata 3786.
Hegltmeg, Petdfi fit 20.

125 Varga Zoltdnnd
polgdrmester

85. Hidvdgardf K|acig Onkormdnyzata 3 76 8.

Hidvdgardf, Tornai fit 106.
629 Matusz Tamds

polgdrmester
86. Komjdti Ki)adg Onkormdnyzata 3765.

Komiriti, Petflfi tu 13.
246 Bdrczi Lriszl6

nolsdrmester
87. Lak Kdudg Onkormdnyzata 3786. Lak,

KossuthrttLv2.
673 Garai Bertalan

polgdrmester
88. Ldndrddardc K,budg Onkormdnyzata

3648. Lindrddardc, Ddzsa Gy. tit 66.

287 Bdrdos Istvdn
Gusztdvnd Bolega
Mariann polgdrmester

89. Nekdaeny Kdzsdg Onkormdnyzata 3646. 824 Varga Bdla



Nekdueny, Kossuth L. ft 1. polgdrmester
90. Rakaca Kdadg Onkormdnyzata 3825.

Rakaca, Petdfi fu 92.
845 Kiss Bdla polgdrmester

91. Rakacuszend Kdadg Onkormdnyzata
3826. Rakacaszend, Fd ilt 13.

390 Lukdcs Attildnd
nolsdrmester

92. Sajdmercse Kdaetg Onkormdnyzata 3 5 5 6.
Sajdmercse, Petfili S. fit 27.

))7 Kovdcs Zoltdn
Polgdrmester

93. Sajdvdmos Kduig Onkormdnyzata 3712
Sajdvdmos, Munkdcsy rht 2.

2209 Komjdthy Lajosnd
polsdrmester

94. Stits Kdzsdg Onkormdnyzata 3659. Sttta
Szdchdnyi I. rit 19,:_

1037 Bukos Pdter
nolsdrmester

95. Selyeb Kiiudg Onkormdnyzata 3809.
Selyeb, Hunyadi J'. fu 21./1.

466 Taskd Bila
polgdrmester

96. Tomor Kdudg Onkormdnyzata 3287.
Tomor, Kossuth h 75.

234 Szilvai Attila
polsdrmester

97. Tornabarakony )Tdadg Onkormdnyzata
3765. Tornabarakonv, Ddaa Gv. fit 34.

19 Dr. Szildgyi Ferenc
oolsdrmester

98. Tornanddaska ndudg Onkormtinyzata
J167. Tornanddsska, Kossuth fu 44.

696 Beri Tamds
nolsdrmester

99. Tornaszentandrds Kdadg
Onkormdnyzata 3 76 5. Tornaszentandrds,
Hunyadi fit 4.

225 Krajnydk Ddnes
polgdrmester

100. Tornaszentjukab Kdzsdg Onkormdnyzata
3 769. Tornas zentjttltg!"!44g9zi rit 2 3.

229 Konddsnd Galkd
Mdnika nolsdrmester

101. Uppony Kdadg Onkormdnyzata 3622.
Uppony, STdchdny,i fu 55.

309 Balogh Bdla
Polgdrmester

102. Viszlf Kbadg r)nkormdnyzata nZS.
Viszki, Fd fu 70/a

/J Rdpdsi Mihdly
polgdrmester

103. Hangdcs Kdadg Onkormdnyzata 3795.
Hangdcs, Szabadsdg fu 21.

573 Hajdfi Zoltdn
polgdrmester

104. Nyomdr Kdzsig Onkormdnyzata 3795.
Nyomdr, STabadsd,q fu 45.

327 Bdrtfai Attila
polsdrmester

105. Becs kehdza Kda dg Onkormtinyzata 3 9 03.
Becskehdza, Fd rtt 10.

41 Szikely Jend
nolsdrmester

r06. Bdlapdtfalva Vdros; Onkormdnyzatu 3 346.
Bilapdtfalva, IV. Btdla ilt.70.

2996 Ferencz Pdter
polgdrmester

107. B orsodbdta Kdadg, Onkormtinyzata 3 65 g.

Borsodbdta, Szdchdnvi ilt 32.
962 Gulyds Jdnos

nolsdrmester
108. Bddvslenke Ki)uig, Onkormdnyzata 3 Z 58.

Bddvulenke, Petf.fi S. ilt 1.
206 Tdtlr Jdnos'

polgdrmester
109. Boldva Kdudg ,Onkormdnyzata 3794

Boldva, Szdchenyi fit 50.
233 I Csabai Gyula

polsdrmester
I 10. Borsodszirdk Kd:udg Onkormdnyzata

3796 Borsodszirdk, Bartdk B. fu 48.
lt99 Tdth Attila

nolsdrmester
111. Bdnrdve Kdzsdg Onkormdnyzata 3654

Blinrdve, Kossuth L. u. 158. hrsz.
1271 Hajdu Gdbor Jduef

nolsdrmester
112. Berente Kdudg t)nkormdnyzata 37tt4.

Berente, Esze Tamtis fu 18.
1183 Juhdsz Jdzsef

nolsdrmester
113. Bddvardkd Kdzsdg Onkormdnyzata 3 7ti4. 93 Farkas Arpdd



Bddvardkd, Szabudsdg fu 22. polgdrmester
I r4. B ddvaszilas Kduig Onkormdnyzata 3 7 63.

Bddvsszilas, Kossuth fu 21.
1174 Fiildp Jdaef

polgdrmester
115. Domahdza Kdai,g Onkormdnyzsta 3627.

Domshdzs, Pet6.fii!. u. 9.

876 Elek Istvdn
polgdrme,ster

I 16. Galvdcs Kdadg Onkormdnyzata 3752,
Galvdcs, Bereg fit 10.

96 Sleudk Jdaef
polgdrmester

117. Martonyi Kdadg Onkormdnyzata 3755.
MartonvL Fd fu 52

471 Vdcsei Istvdn
polgdrmester

118. Muhi Kdadg Onkormdnyzata 3,552.
Muhi, Rttkdczi ilt l.v 2.

520 Czingldrnd Tdth
Gizella polgdrmester

I 19. Nagybarca Kdzsi,g Onkormdnyzata 3641.
Nagybarca, Kossu,,th fu 32.

956 Vadnai Zoltdn Gdza
polgdrmester

120. Rudabdnya Vdros Onkormdnyzata 3733.
Rudabdnya, Gvad.dnyi fit 47.

2741 Szobota Lajos
polgdrmester

121. Szendrd Vdros Onkormdnyzata 3752.
Szendr6, Hdsdk tere l.

4259 Tomorszki Istvdn
polgdrmester

122. Szin Kdudg Onkormdnyzata 3761. Sizin,
Szabadsdg rit 18.

818 Otviis Brilint
polgdrmester

123. Szinpetri Ki)adg Onkormdnyzuta 3761.
Szinpetri, Ddas Gy. 58.

264 Doszpoly Kdroly
polgdrmester

124. Szultogy Kdadg Onkormdnyzata 3',734.
Szultogy, Jdaef A. fu 52.

r258 F6ris Sdndor
polgdrmester

125. Tornakdpolna I{duig Onkormdnyzata
3757. Tornakdpolna, Ddzsa Gv. 3I

22 Doszpoly Lordnd
polgdrmes'ter

1.4. Mrikod6si tenilete: re t6rsult onkorm6nyzatok kozigazgatilsi tertilete
1.5. Tdrvdnyessdgi feliligyeletet elldtd szer\': az Mdtv.127. S-a szerint a szdkhely szerint
il le t d kes ko rmdny hiv atal.
1.6. Kolts6gvet6senek flohigyeleti rendje: a Tiirsul6s kolts6gvet6si feltigyel etet Kazincbarcika
V6ro s Onkorm 6n yzat KEpv is el ci Testiil ete I 6ti a el
1.7. Torzskonyvi azonosit6 sztrm: 549989

2. A Trirsukis id6tartama:

A T6rsul6s hatfirozatlan idcire jott l6tre.

3. A Trirsukisra ritruh:lzott tinkormhnyzati feladat - 6s hatdskiiriik, tev6kenys6gi kiire:

Magyarorszl'ghelyi ontrrorm6nyzatairol szolo 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny 13.g-a alapjfn
helyi onkonnitnyzati feladat a kornyezet-eg6szs6giigy (koztisztasilg, telepril6si komyezet
tisztasdgitnak biztosft6r;a, rovar- 6s r6gcs6l6irt6s); biztositlisa illetve a lak6s- 6s
helyislggazd6lkodds, 6s hullad6kgazddlkodds megold6sa. A hullad6kokr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. torv6ny (Ht.) 36.$-a alapjln a teleptil6si onkorm6nyzlatok hullad6kgazd6lkodasi
fel adataik ellfitt.s a drdektib en e gymSs s al tiirsullhatnak.

A Trlrsuliis celjaa tagok.nak a Motv.13. $ (l) bekezd6s6nek 19. pontj6ban foglaltak szerinti
kotelez6 hullad6kgazd6lkoddsi feladatai elllit6srlnak biztositilsa, tov6bb6 hat6kony, t6rs6gi
szintri hullad6kgazd6lkc,d6si rendszer fenntart6sa 6s feileszt6se. valamint e cdlkitriz6sek



alapjin ig6nybe vehetcj Eur6pai Uni6s 6shuzai t6mogat6sok el6rese, ig6nybev6tele 6rdek6ben
a sziiks6ges jogi 6s penzigyi elcifeltdtelek megteremt6se, ktilcinos tekintettel a
KEOPl .IllCl13 Teleptil6si szil6rdhulladek-gazdillkod6si rendszerek eszkozparkj6nak
fej I eszt6s e, informatikai. korszenis itese tir gyh. pro gramra.

Mindezek figyelembev6tel6vel a Tagok saj6t fon6saik kieg6szit6se, hullad6kgazd6lkod6si
feladataik megfelelci szinten tort6n6 ell6lilsa 6s fejleszt6se c61j6b61, a siolg1ltat6sok
ferurtarthat6s6g6nak biz:tosit6sa, a folyamatos kozsz olgilltaths bi:ztosit6sa c6ljdb6l tovhbb1 a
megfogalmazott c6lok megval6sitdsa, a m6r megval6sitott hullad6kgazd5ftoddsi rendszer
tov6bbfejleszt6se, b6vit6se 6s mrikodtet6se drdek6ben Onkorm66yyzati T6rsul6s keretei kozott
szerv ezlk kotel ez6 en ell 6tand6 kozfel adataikat.

A kotelezcjen ell6tand6 telepiil6si szllftrd hullad6kkezel6si kozszolg1ltat6si feladatok koztil a
tagok a T6rsul6sra ruhhzzdk 6t a Trlrsul6s clljht k6pezd projekt megval6sit Lstlal kapcsolatos
alabbi feladat 6s hatilskcirdket:

3.1' A T6rsul6s f<dadata a t6rsult onkorm6nyzatok kozigazgatfsi teriilet6n a
hullad6kgazd6lkod6s kcir6be tartozo eszkozok, ldtesitm6nyek, berendez6sek iizemeltetes6re
vonatkoz6 kozszolg6'ltat6s megszewez6se osszehangolt fejleszt6se, kcizcis t6rsul6si programok
kialakit6sa abb6l a c6lbril, hogy a Saj6-B6dva volgye 6s komy6k6n korszeni , az EIJ konform
region6lis hullad6kgazd6lkodrlsi rendszeft alakitsanak ki, a meglev6 rendszert fenntarts6k 6s
fejlessz6k, 6s a t6rs6gben elcisegits6k a felhLagyott korszenitlen 6s illeg6lis hullad6klerak6k
felszitmolfts6t, kornyezertv6delmi projektet <lolgozzanak ki, a naegval6sit6shoz nemzetkozi
penzigyi alap tttmogatisinak elnyer6s6re, valamint a t6rsul6s feladatainak megval6sft isdhoz
szi.iks6ges egyeb belfoldi piiyiuatot k6szitr;enek 6s nyrijtsanak be az onkorm hnyzatok es
szakmai befektetcjk ko:lremiikod6s6vel. Ennek megfelelcien a T'6rsul6s feladata a t6rsul6s
kozigazgat6si tertilet6n a hulladekgazddlkod6ssal kapcsolatos adminisztrativ, tervez6si 6s
jogszabilly elcik6szit6si feladatok elliftir,a, igy ki.ilonosen: a hullad6k keletkezes6nek
megelciz6s6re, mennyis6g6nek 6s vesz6lyess6g6nek csokkent6s6re, szelektiv gyijt6s6re
vonatkoz6 tewezlsi 6s ellencirz6si, valamint kapcsol6d6 szaktanrlcsad6si 6s oktat6si feladatok
ell5t6sa 6s a Tilrsultsktizigazgat6si teriilet6re vonatkoz5 egyseges hullad6kgazd,hlkodasi terv
k6szit6se.

Fentieken tirlmencien a l'6rsul6s feladata a T6rsuliisban r6sztvev6 onkormrinyzatok6s szakmai
befektetcik kolcscinos egytittmrikod6s6vel az onkormhnyzatokkozigazgatiisi teriileteit tfifog5,
t6rs6gi, regioniilis, kors:zeni hullad6kgazd6lkod6si rendszer meg'ral6sit6sa 6s i.izemeltet6se,
mely magilban foglalja a szilfud telepiildsi hullad6k szelekl.iv gy:drrteset, vhlogatilsfi,
ijrahasznositiis6t a v6lo55atisi marudvhnyanyagok korszerii, az ErJ szabtiyoz1snak megfelelci
lerak6n val6 elhelyezeslt. A fentiekhez kapcsol6d6 technikai 6s technol6giai rendszerek
kialakitilsa, az eszkozoT< beszerzlse, a szriks6ges beruhilz6sok r,rregval6sit6sa, az illeg1lis
hullad6klerak6k felsz6mol6sa, a felhagyott hullad6klerak6k rekultiv6ci6s tnrnk6i,
hulladekhasznositds6nak iriinyme gJtathrozisa 6s megval6sit6sa is a Trirsul6s feladatiit kepezi.

A megval6sitand6 region6lis hullad6kgazd6lkodrisi rendszemek alkalmasnak kell lenni, a
magas technikai 6s mtiszraki infrastruktur|lis elSiritsok megval6sit6s6ra a Ht. rendelkez6seire
figyelemmel, valamint ennek mtikodtet6sere es szolgilltaths nyfjt6s6ra az el6bbi felt6teleknek
megfelelcien.

A T6rsul6s a KEOP projekt megval6sit6sa sor5,n, ellfitja a projektgazd,ai felad,atokat



3.2. A fenti c6lok 6s feladatok megval6sit6sa 6rdek6ben a T6rsul6s 6s a T6rsul6si taeok
feladatai:
3.2.I. A TSrsul6s teriileten l6trehozand6 t6rs6gi - region6lis hullad6kgazd,sIkod,ilsi rendszer
fel6pit6s6hez sztiks6ges projekt kidolgozdsa - illet6leg ilyen jellegri projektek begffitese,
osszefogdsa. Az esetlegesen mhr megval6sitott rendszer b6vit6s6nek fejleszt6s6nek
lehet6s6geinek felm6r6se 6s emek megfelel6en b6vit6se fejleszt6se, jogszabhlyoknak
megfelel6 keretek kozotti fenntart6s6nak 6s rntikodtet6s6nek megszervez6se.

3.2.2. PilyLzat benffit6sa a program plnzigyi alapjainak megteremt6se 6rdek6ben EU
t6mogat6sok elnyer6se (ISPA, KEOP stb.).

3.2.3. A tarsult onkonn6nyzatok 6s k6pvisrelci-testiileteik tevdkenys6gdk sor6n figyelembe
veszik a T6rsul6si Megfllapod6sban megfogalmazott lrdekazonoss6got 6s ennek megfelel6en
segitik a projekt megva16sul6s6t 6s a fel6pi.ilt rendszer iizemeltet6s6t.

3.2.4. A t6rsult onkomr6nyzatok t6rsadalmi-, gazdaslgi- 6s trijk6pi komyezeti helyzet6nek,
adottsdgainak megfelel(ien a t6rs6g menedzsel6se, a jovedelem termel6s6nek a bel- 6s kiilfoldi
befektet6sek gazdasilgi 6s kornyezeti felteterleinek segit6se, kaposolat ki6pitese m6s bel- 6s
ktilfoldi t6rs6gekkel.

3.2.5. A t6rsult onkorm6nyzatok 6rdekeinek osszehangoldsa, informdci6csere, kolcsonos
t|jekoztaths, valamint s;rakmai tan6csadds.

3.2.6. A T6rsul6s tagai kotelesek minden rendelkez6stikre ill6 eszkozzel kozremikodni a
Proj ektek megval6 sitdsliban 6s mrikodtet6s6b en. Ennek sorrin kotelesek :

- a Projekt megval6sitishhoz sztiks6ges dont6seket, hatfrozatokat kellci id6ben, m6don
6s tartal ommal nre gho zni, hozzhj6rul 6s okat megadni

- a sziiks6ges hat6srigi enged6lyek kiad6s6r6l gondoskodni,
- a Projekt meg'n'alositlsfthoz sziiks6ges onkorm6nyzati rendeleteket kellci idciben,

m6don 6s tartalommal megalkotni 6s elfogadni,
- a lakossrlgot megfelelci m6don thjekoztatni a Projekt megval6sul6s6r6l,
- a megval6sult projektek tizemeltet6s6rr6l gondoskodni,
- az el6irt pdnzi$,i kotelezetts6geket hatdridciben teljesiteni.

3.3. A T6rsu16s feladatainak ell6t6sa i;or6n megval6sitand6 Saj6-B6dva region6lis
szil6rdhulladlk gazdhlkodrisi rendszer az alibbr konkr6t l6tesitm6nyek l6trehoz6s6t, illetve
feladatok teljesit6s6t trizte ki c6lul:

1. Hullad6kkezelci 6s feldolgoz6 telep kialakitfsa Sajokaza ktilteri.ilet6n
hullad6kv6logatd, hullad6kkomposzt6l6 6s 6pit6si hullad6k feldolgoz6 rizemr6szekkel,

2. Regionillis teleprril6si szil6rdhullad6k lerak6 telephely 6s lerak6 ter kialakit6sa
kiszolgril6 6s mrikodtetcj l6tesitmdnyekkel Saj6kaza t6rs6g6ben meglevci Region6lis
Hullad6kke zel6 l(ozpont r6szek6nt,

3. Hullad6k6trak6 tr:lepek l6tesit6se,
4. A projekt teri.ileton szelektiv hullad6kgyrijt6si rendszerkialakitlsa 6s fejlesztlse,
5. A projekt teriilet6n megttirt, kcirnyezetet veszelyeztetci hullad6klerak6k felszilmol6sa

6s rekultiv6ci6ja
6. A hu1lad6kkezel6, hullad6k feldolgoz6 telephelyre vezetS a teleptil6seket

( S zuhak6ll 6, Mriosony) etrkeri.il ci - itszakasz me g6pit6s e.



7 . Egy6b kcirnyeze,tv6delmi beruh6z6solk, fej leszt6sek vegrehajt6sa.

3 .4. Szakrnai befektetcitrl bevondsa

A Tdrsul6si Meg6llapo'16s al6rirhsaval az alapit6 onkorm6nyzatok felhatalmaztftk a'I6rsul6st,
hogy a t6rsult onkormiinyzatok k6pviselci-testriletei 6ltal elfogadott elvek alapjhn kiilon
megiillapod6st kosson a Projekt megval6sit6sa 6rdek6ben szakmai befektet6kkel
(tov6bbiakban: Szakmai Konzorcium), amelyben r6szletesen meghatfrozzhk, hogy a Szakmai
Konzorcium milyen, drs mekkora m6rt6kri t6mogat6st nyrijtson a T6rsul6s javhra, illetve
r6szletesen megltathrozt6k a felek jogait 6s kotelezetts6geit.

3 . 5 A T 6rsul 6s j o gs zab irlyb an me ghatitr o zott ko zfeladata:

MagyarorszS'ghelyi onkorm6nyzalatol szolo 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny 13. g-a alapjtn
helyi onkorminyzatr f'eladat a kornyezet-eg6szs6giigy (koztisz,tasdg, telepiil6si kornyezet
tisztashginak biztositdsa, rovar- 6s rd'gcs6l6irt6s); biztositiisa illetve a lak6s- 6s
helyisdggazdiikodds, 6s hullad6kgazdSlkodas megold6sa. A hullad6kokr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. torv6ny (Ht.) 36. $-a alapjrin a rteleptl6si onkorm6nyzatok hullad6kgazdrilkodrlsi
feladataik e116t6sa.

3 . 6. A t6rsul6s alaptev6lcenys 6gi szakdgazata

3 82 I 0 I T el epiil 6si hull a.d6k kez el 6s e, irtalmtilanitdsa

3. 7. Ko rmdny zati fun kc' i6 k 6 do k

013330 Ptt ds t'dmogatds kezelds, ellenfrzds

0133 s0
Az dnkormrtnyzati vagyonnal vald gazddlkodds:sal
kapcsolatos Jbladatok

018030 Tdmogatds i cdlrt Jin ans z{rozdsi mf[veletek
0s1010 H ulladd kg azddlko dds ig azg atds a

051020
Nem veszdl.yes (telepiildsi) hulladdk dsszetevfinek
v dlo g atds a, e rl k ii I 6 n ft e tt b e gy {ij t d s e, s zri I lft ds a, titr a k d s a

051030
Nem veszdlyes (telepiildsi) hulladdk vegyes (dmlesztett)
b e gy ilj td s e, s z:.dllftds a, dtr ak ds a

051040 Nem ves zdly es h ulludd k kezelds e, drtalmatlanitds a

4. A Trirsukis jog6ll6sa, tfrsult tagok:

4.1.A T6rsul6s a Motv.ti7. $-rlban foglalt renLdelkezdsnek 6s az d,llanrhtutartilsrol sz6l6 201I.
6vi CXCV. torv6ny (tov6bbiakban: Aht.) 7.g-rinak megfelelcien jogi szem6lyis6ggel
rendelkezik, mrikod6se sor6n - ktilon torv6nLyben foglaltak szerint - a kolts6gvet6si szervek
gazdilko dhs 6ra von atk o :zo szab |lyokat k el I alkalmazni.

A T6rsul6s gazdalkoditsi, p6nziigyi, gazdashgi feladatait jelen megSllapodiisban meghatfirozott
keretek koz6tt, az Aht.27.5 @) bekezd6se alaplfin az Aht. valamint az filamhSztartinr6l szol6
torv6ny v6grehajt6strSl szolo 36812011 (XIL 31.) Korm6ny rendelLetben (tov6bbiakban: Avr.)
foglaltak szerint Iittja el.
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4'2. A T6rsulis alapit6 tagai alapitot jogkonikben, k6pviselci-testiileteiknek hat1rozattal
tort6nci felhatalmazisa alapjhnmegltathroztdk a T6rsul6s szervezeti rendszeret_

4.3. A T6rsul6s v6llalkozdsi tev6kenys6get nem folyat.

5. A Trirsuliis vagyona., gazdiikodrisa:

A T6rsul6s gazdflkocl|sira az iilamhdztartilsrol sz6l6 2011. 6vi CXCV. tcirv6ny, az
|llan'thi;ztart6si torv6nlr vegrehajthshr6l sz6lo 3681201I (XII. 31.) Korm6ny rendelet,, a
sz6mvitelrcil sz6l6 2000. 6vi C. torv6ny (a tov6bbiakban: Sz6rnLv. tv.) 6s az hllarnh;ztartis
szewezetei besz6mol6srL 6s.konywezet6si sa.j5toss6gair6l sz6l6 24912000. (XII.24.) Kormiiny
rendelet (a tovd'bbiakba.n: Ahsz.) el6ir6sai alkalmazand6k.

A Tilrsuliis feladatainzk ell6t6sht szolgilo - a T6rsul6s tulajdonii kepezd - vagyont a
v a gyo nl e lt itr tartalmazza,.

A Tiirsuliis ad6szhma'. 1 5 5 49989 -2-0 5

A T6rsul6s KSH statis ztlkai sz6mj ele : I 5 5 499 89 -3 82 | -3 22-05

A T6rsul 6s b ankszhmlastzama: I I 7 3 4 | 5 2 - | 5 5 49 9 8 9 -00 0 0 00 0 0

5.1. A T6rsulSs vagyona a tulajdon6b6l 6s a T6rsul6st megilletci vagyoni 6rtdkli jogokb6l rlll,
amelyek a T iirsul 6s c6lj ainak me gval 6 sit as6t szolgiij 6k.

A t6rsul6s 6ltal celul tiiz:ott projekt keret6ben megval6sulo,beszerz6sre keriilci vagyontfrgyak
a Td'rsul6s sajrit tulajdonAba kertilnek. A Tfrsul6s, a jelen megrillapod6sban meghattrozott
keretek kozott, on6116an jogosult a tulajdon6ba keriili vagyontcimeg hisznosit 6sfra, a Tilrsuliis
mrikod6s6nek idltartanta alatt. A T6rsulas megszrin6se eset6n, a tagokat a Tiirsuliis
vagyonitbol, a KEOP projekthez biztositott saj6t forrdsuk/lakoss6gszitm-arinyihan illeti meg
tulajdoni r6szesed6s.

5,2. A T6rsul6s bev6tele:i:

5 .2.I . A tagok p enzigyi hozzilfurulina

A T6rsul6s tagtraitkepezl telepiil6si onkorm6nyzatok p6nzti gyihozzhjarul6st kcitelesek fizetni.

A penzigyt hozzdjftrulits m6rt6ke egy gazdasdgi 6vben a T6rsul6s tagjait kepezo
onkorm6nyzatonk6nt lakossdgar6nyosan 100 Ft-1f6, azM Sz/tz forintlfd. A pdningyi
hozzdidrulds alapidt kipezd lakossrig ldtszttmrinuk megtillapftrisa az M6tv. tid. S lSl
bekezddse alapjdn tt)rtdnik. A penz:i'gyi hazzllilrulils a Tiirsulis mrikod6si kolts6elinei
fedezeterc szolg6l. A gazdasdgi 6v megegyezika rendes naptiri6wel.

A kolts6gek ismeret6ben a T6rsul6si Tan6cs jogosult ettcil elter6 m6rt6kben a penzigyi
hozzdjftrulitst megdllapitani a t6rsult onkormiinyzatok k6pvisel6-testrileteinek elfogad6s6val. 

-
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A Tdrsul6si tagok a l\4otv.93. $ 9. pontja alapjin rogzitrk, hogy az onkormfnyzatok illtal
v|llalt penzijgyi hozz|jitrulits nem teljesit6se eset6n a fizetlsi kotelezetts6get nem teljesitci
onkorm6nyzatok ellen beszed6si megbizfst bocsdtanak ki, melyhez a jelen Tilrsul6si
megfllapod5sban foglaltak alapjhn a tagok hozzflfiruInak tov6bb6 felhatalmaz6sukat adj6k.
Ugyanez vonatkozik a fejleszt6si,beruhlzitsii c6lra vdllalt fizet6sri kotelezetts6g nem teljesit6s
eset6re az ott irt szabit\toz6si m6d szerint.

A T6rsul6sban r6sztve"z6 onkorminyzati tagok elsci izben a megalakul6st kovetci 30 napon
beliil, majd 6vente folyamatosan minderr 6v szeptember 30-ig kotelesek a penzigyi
hozzitjfurulilst megfizetni. SzerzSd6 felek a megfrzet6s m6dj6t b,anki 6tutal6sban hathrozzfik
meg.

A T6rsul6s tev6kenys6gi kor6nek ellithsfthoz az 6venk6nti mrikod6si kolts6get (tagok
p enzugyi hozzdjitruIilsa) kolts6gvet6si rendeleteikben biztositj rlk.

5 .2.2. A TrlrsulSs tagSai r eszerSl nyrij tott onkolts6gi 6rkomp enz6ci6

A jelen t6rsul6si meg6llapodiis 1 . sz6mri mell6klet6t kepezi a 2014.6vre vonatkoz6 onkolts6gi
drkalkuldcio tihlfaata, melyet a tagok kifejezetten elfogadnak 6s felhatalmazfst adnak a
t6rsul6si tanAcs rdszlre, hogy az onkolts6gri 6rkalkul6ci6t minden 6v december h6napjiiban
feliilvizsg6lja 6s sztiksdg szerint a kovetkezS tirgyev vonatkoz6s6ban m6dositsa, els6
alkalommal a 2015. ,5v vonatkozfshban A m6dosithshoz a t6rsul6si tan6cs mincisitett
tobb s 6ggel me ghozo tt h atttr o zata szi.iks 6ges.

Az onkolts6gi 6rkalkul6ci6 a jogszabitlyi szempontokat figyelembe vev6 olyan szfimitits,
amely a t6rsul6s tagcnkormtnyzatai szitntftra a folyamatos -jogszabrllyoknak megfelel6
kozfeladat ell6t6s biztositils6hoz sztiks6ges onkolts6gi irat tartal.mazza a lakoss6gszftm es a
ko zfel adat ellitrls 6b 6 I sz:,itrmazo b ev6tel ek alapj tn.

A tagok rogzitik, hogy azon onkorm6nyzatok, amelyek az 6ves onkolts6gi irhoz k6pest az 1.
szdmi mell6klet szeritrt beveteli hirlnnyal rendelkeznek a tdrsuliis r6sz6re 2 rlszletben
kotelesek ahi6ny osszeget teljesiteni a thrgyev m6rcius 15. napj6ig, valamint a m6sodik
r eszlet teki ntet 6b en s z ep temb er 1 5 . nap j iti g, p 6nzi gyi ho zzij drultrs cim 6n.

A T6rsul6s az eziital keletkezett esetleges tobbletbevetelt kizdrolag a hullad6kgazd6lkod6si
kozfeladat ellSt/sra fordithatja, azzal,hogy az a rendszer fejleszt6s6re, akozfeladat ellhthsfra
kryelolt nonproftt, a t6rsul6s krzhrolagos tulajdonfban 6116 gazdashgi t6rsas6g mrikod6s6nek 6s
likviditdsrinakbiztositdsitrahaszn6lhat6fel.

A T6rsul6si tan6cs minden 6v december h6napj6ban mincjsitett tobbs6ggel dont6st hoz a
megelSzo tSrgyevet kcivetcien, az esetlegesen fennmarado 6s fel nem haszniit tobblet
tekintet6ben, meg6llapir'ja annak m6rt6k6t. Az e bekezd6s szerinti tobblet lakoss6gsz6m-
arAnyosan visszaftzet6sr:e kenil a t6rsul6s tagonkormhnyzatai sz,Amdra az enSl meghozott
t6rsullsi tandcs dcint6st l,lovet6 30 napon behil.

5.2.3. Nemzetkcizi 6s belf,oldi tilmogat6sok

Jelen szerzodls 3.1. pontjriban meghatirozott feladatainak teljesit6se 6rdek6ben a 3.3.2.
pontban meghathrozott ISPA titmogatdst p{iy6zta meg a T6rsul6s, mely teljes egeszeben a
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T6rsul6s bev6tel6t kepe,zi, melyet csak a 3.1. pontban megltatfuozott feladatairahasznilIhatja
fel. Ugyanez vonatkozik a KEOP projekt keret6ben megval6sul6 beszerzlsre kertilci
vagyontdrgyakra is, meJlyek aberuhhzilsi szakasz lezttrultiwal a T6rsul6s tulaidon6ba kenilnek.

5.2.4. Egy6b bev6telek

a.) a T6rsul6si c6lok erl6rese 6rdekeben kifejtett gazdashgr tev6kenys6gb6l sz6rm azo sajit
bev6telek,

b.) a jogi szem6lyek 6s term6szetes szem6lyek t6mogatdsar, felaji,rrrldsai, hozzilSrulisar,

c. ) alapitv6nyok, p itly fnatok b ev6telei.

5.3. Az Elnok a Murrkaszervezettel egyiittmrikodve a T6rsul6s bev6teleit 6s kiaddsait
elktilonitett szitmliln koteles nyilv6ntartani, amelyrcil a kimutatftst a T6rsul6s tagjainak
k6relm6re koteles bifumikor a tagok rendelkez6s6re bocsdtani.

A T6rsul6s jogszabillys;zeni k<ilts6gvet6si rmikod6sdnek ellencirz6s6rcjl a T6rsul6s tagtrai a
plnzijgyibizottsdgritj6rL gondoskodnak. Tovdbbi szakrnai ellen6rz6sre a Tilrsul6si Tan6cs erre
szakosodott e1len6rt is folk6rhet.

5.4.Intezm6ny, m6s szervezet kozos alapithshra, az alapt6ijogok gyakorl6s6ravonatkozo
rendelkez6sek

A T5rsu16s a feladatkorcbe tartoz6 hullad6kgazdiikoditsi tev6kenysdg ell6t6s6rakizirolag a
sajdtr1szv6tel6vel, aKr'Szbeszerz6sekrcil szolo 2071. evi CVI[. torv6ny 9.$ (1) bekezd6s k)
pont elciir6sainak megfillelci, egyszem6lyes gazdasdgi t6rsas6got alapithat. A T6rsul6s 6ltal
alapitott gazdas|gi tirsasl,gra tov6bb6 annak l6tesitci okkatira a nemzeti vagyonr6l sz6l6
2011. 6vi CXCVI. torv6ny valamint az |llamhitztartilsr6l szolo 2071. 6vi CXCV. torv6ny
rendelkez6sei megfeleltien alkalmazandok A T6rsul6s iital alapitott gazdashgi tfrsasilg a
koztulajdonban 6llo gazdasdgr t6rsasSgok takar6kosabb miikod6sdrcil sz6l6 2009.6vi CXXII.
torv6nv hathlv a al6 tarto zlk.
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6. A Trlrsulis szervezete

SZAKMAI
KONZORCIUM

6. 1. Tilrsuldsi Tanrlcs:

A T6rsullsi Tan6cs a \,Iotv.94. $-a alapj6n'Iiirsul6s legftibb szelne, mely a T6rsulls tagtrait
kepez6 tinkorm6nyzatok k6pviselci-testiiletei iital deleg6lt k6pvisel6inek az risszess6g6b6idll.
Hatttrozatai a meg nem jelent tagol<ra is kotelez6ek.

valamennyi T6rsult onkormdnyzat egy tagot deleghl aTirsulitsi Tan6csba.

A T6rsul6si Tan6cs dc,nt a jelen szerz6d6sben meghathrozott 6s a T6rsul6s tagSai LItaI
atruh zott, valamint a vonalkoz6 jogszabrllyok 6ltal megfiatdtozott sajdt feladat 6s
hat6skorben.

Szavazni szem6lyesen, vagy a T6rsul6s taga iltal iriisban meghatalm azotthelyettes k6pviselci
ftj6n lehet.

A T6rsul6si TanScs tagtrai - k6pvisel6 - testiileteiknek besz6molnak a T6rsuldsi Tan6csban
v 6 gzett tev6kenys6gtikr6l.

A T6rsul6s tagtra az |Italav|lasztott k6pviselcit visSzahivhatja.

rAnsuIASI TANACS

TARSuIAS ELNoKE PENZUGYI
BIZOTTSAG

MUNKASZERVF,ZET
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A Tfrsul6s Tan6cs megalakultnak tekintendcj, ha a k6pvisel6 testtrletek mindegyike
jovfthag5fr.a a megilllapoddst, megviiasztotta k6pvis el6j6t 6s a T6rsul6si Tan6cs alakul6 iilese
kimondta a megalakul6s6t.

6.1.1. A Tdrsuldsi randcs tagjaibdl elndkt)t ds alelniikdt vtilaszt.

6.1.2. A TSrsuldsi Tan6cs krzfrolagos hat6skorbe tartozlk:

a/ dont6s minden olya:n - a Projekt c6lok megval6sit6s6n kivi.il - jogtigylet megkot6s6rcil,
amelyben a T6rsuliis 10.000.000,- Ft-ot, azazTizmilli6 forintot meghalad6 m6rt6kben v6llalna
p enzigyi ko telezetts6 get,
bl a Penzigyi Bizottsiig, a T6rsul6si Taniics elnok6nek, alelnok6nek a mewfiasztiisa 6s
visszahiv6sa. A felsoroltak feladatalkat dijazits n6lkiil l6tj6k el.
cl a tagokat terhelcj dij ils egy6b kotelezetts6g megilllapitilsa
d/ a tagkizfrfsdnak, ij tag felv6tel6nek elhatftrozisa,
el aTitrsulSs kolts6gvet6s6nek, 6v v6gi beszdLmol6jdnak 6s 6ves m6rleg6nek elfogad6sa,
! a3.4. pontban foglallak szerinti meg6llapod6s j6v6hagy:isa
fl a jelen meg6llapodiisban meghatfrozott tov6bbi esetek

A c-d/ pontokban mepltathrozottak 6rv6nyess6g6hez T6rsul6si Tan6cs min6sitett tobbs6eri
(Motv.94. g (7) bekezd(:s.) dont6se szi.iks6ges.

A mincisitett tobbs6gbez legalilbb annyi tag igen szavazata szi.iks6ges, amely el6ri a
t6rsul6sban r6szt vevci tagok szavazatfnak ttjbb mint fel6t es az irirtaluk k6pviselt telepiil6sek
I ako ss6gsz itmitnak a fel<it.

A T6rsul6s tagtrai mindegyik6nek min6sitett tobbs6gti dcintese sztiks6ges, az alfhbi esetekben.
al jelen T6rsul6si meg6llapod6s jovirhagy6sa es m6dosit6sa,
b/ a T 6rsul 6s me gsziintet6s 6nek elhatitr o zhsa
c/ az Miitv.50. $-dbanfliglaltakra ndzve uz Mdn. 95. S @ bekezddsdre tekintettel

6.1.3. A Tdrsuldsi Tantics iildsdt sziiksdg szerint, de legaldbb dvente hat alkulommal, a
Tandcs elndke dltal meghutdrozott iddpontban kell dsszehivni. A Tan6cs iil6s6t minden
esetben cissze kell hi'rni, amennyiben jeten szerzSdds 6.1.2, pontj6ban meghatdrozott
kerd6sben donteni kell, ha azt brlrmel),ik tag a napirend egyidejri megjelol6s6vel
inditvhnyozza, llletve ha a torv6nyess6gi ellencirz6si jogkcir6ben eljtrva, azt a torvenyess6gi
felrigyeleti jogokat a Motv. 127. $-ban foglaltak alaplin gyakorl6 Korm6nyhivatal
kezdemlnyezi.

6.L4. A T6rsul6si Tan6csot az ijles napjilt legalibb 8 nappal megelSzSen a Tandcs elncike,
akadillyoztat6sa eset6n az alelnokhivja ossze ir6sban,

6.1.5. A Tilrsul6si Tan6r;s tag it alkot6 Onkorm6nyzatokk6pviselcije a T6rsulSsi Tandcsban
egy szav azattal rendelkezik.

6.1.6. A T6rsul6si Tan6cs hathrozatkdpes, ha a 6.1.5. pont alapjfn meghat6rozott szavazati
joggal rendelkezcj k6pvir;el6k vagy azok szabllyszenien meghatalmazotthelyettes-k6pviselcije
tcibb, mint fele az iil6senLjelen van. A T6rsulirsi Taniics 6rv6nyes dlont6sdhez alegalfbb annyl
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tag igen szavazata sztiks6ges, amely meghaladja a jelen l6v6 tagok szavazatainak a fel1t ds az
6ltaluk k6p vi s elt t el epii [ 6 s ek I ako s s 6 g s z itmirrak e gyharmadii.

A Tan6cs halilrozatkeptelens6ge eset6n a:,2 eredeti idcipontot kovet6 7. napra, illetve a
meghiv6ban megjelolt iddpontra kell a TanScsot ism6telten tisszehivni. (Motv.94. $ (8)
bekezdes)

A Tdrsulds tagia dltul a helyettesitisre adott meghstalmaztts visszavondsig drvinyes,
melynek hatdlya kiterjed a hatttrozatkdptelensdg miutt megismtltelt tandcsiildsre is.

6.I.7 ' A Tiirsul6si Tan6cs hatSrozatai a meg rnem jelent tagokra is kcitelezci 6rv6nyriek.

6.1.8. A T6rsul6si Taniics iil6s6nek napirendj6t az Elnok hatirozzameg, azonban koteles a
napirendjere venni azt az inditvrlnyt, amit b6rmely tagirdsban napirendk6nt t6rgyalni k6r.

6.I.9. A Szakmai Konz:orcium tagjai a T6rsul6si Tan6cs i.iles6n tanhcskozhsi joggal vesznek
r6szt. Inditvd'nlt6teli joguk van, 6s brlrmely napirendhezhozzdsizolhatnak, illetve hozz6kell
sz6lniuk, ha b6rmely kdpviselci aztkeri.

6.1.10. A Tdrsuldsi Tandcs iildsdrdl jelenleiti {vet, valamint jegJtzflkiinyvet kell ktlsziteni. A
iegyzdkdnyv kdtelezf turtalmi elemeire 6s megkiilddsdre vonatkozdan az M6n.52. S @-e)
bekezddsei irdnyaddak, az Mi)tv.g5. g (3) bekezddsdre tekintettel.

A jegyz6konyvet a Tlirsul6si Tan6cs Elnoke 6s a T6rsul6si Tan6cs 6ltal felhatalmazott
szemdly irja al6. A jegyrzSkcinyvet az Elnok a torv6nyess6gi felirgyeleti jogokat aMotv.l27.
$-ban foglaltak alapjhn lgyakorl6 Korm6nyhivatalnak 15 napon beliil megktildi.

6.1.1 1. A t6rsul6s tagSai a tdrsul6s mrikod6s6t - a t6rsuliisi meg6llapod6sban meghatirozottak
szerint - c6lszenis6gi ds gazdasdgi szempontb6l jogosultak ellencirizni. A T6rsuliisi Taniics
tagtrai f6l6vente egy all<alommal kotelesek k6pviselci-testiileteiknek besz6molni a T6rsulils
mr'ikod6s6rcjl, szakmai tevdkenysdger6l, mellyel egyiitt torl6nik a 6.3. pontban foglalt
p enzigyi ell encirz 6 s eredm6ny6nek 6rt6kel 6s e i s.

6.2. Az Elniik, a Tdrsullds k6pviselete:

6.2.1. A Trlrsul6si Tan6os Elnok6t a Tiirsulilsi Tan6cs v|lasztjamog a 6.I.2.6s 6.1.6. pontban
foglaltaknak megfelel6en. Az Elnok megbizattsa az onkorminyzatnii betoltott tisztseg6nek,
me gb izaths itnak me gszri n6 s 6i g t art.

A T6rsul6st az Elnok k(ipviseli harmadik szem6lyekkel szemben, valamint bir6s6gok ds m6s
hat6s6gok el6tt.

A T6rsul6si Tan6cs tagtriri sor6b6l alelncikot vtiaszt. Az alelnok segftik az Elnokmunk6j6t 6s
teljes jogkonel helyettesitik az Elnokot. Megbizat6suk iddtartamdra a 6.2.I. pontban
megfogalmazott, az Elntikre vonatkoz6 rendelkez6sek az ir6nyad6ak.

6.2.2. Az Elnok elliltja a T6rsul6s i.igyeinek irftezeslt. A Tiirsul6si Tan6cs a tiirsul6s gazdasilgi
feladatainak ellfttdstra Mlunkaszervezetethozl6tre, amely nem kolls6gvet6si szerv.
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6.2.3. A T6rsulSsi l'an6cs jogosult az Elnok visszahiv5sara, valamint az fj Elnok
megvilaszthsttra. A korrlbbi Elnok koteles av|lasztitst6l szdmitott 30 napon beltll az figyek
intezeset azujonnanmegvfiasztott Elnok6nek 6tadni, 6s teljes e1sz6mol6st k6sziteni.

6 .2.4. A Munkasz ew ezeten kereszti.il az Elnok :

al irhnyitja a T6rsul6s p,azdillkoddsirl,
bl gondoskodik a T6rsu16s m6rleg6nek, vagyonkimutatSs6nak, kolts6gvet6s6nek, 6ves
beszSmol6j 6nak elk6sz:[t6s6rcjl,
c/ gondo skodik a T6rsu 16s kcinS,veinek szab irly szer(i v ezetdser dl,
d/ 6vente legaldbb egysjzer jelent6st keszit a T6rsul6si Tandcs resi,,6re a T6rsul6s mrikod6s6rcil.
a Tdrsuliis feladatainak megval6 sit6s6r6l.

Tov6bb6 az Elnok ellfitja mindazokat a feladatokat, melyeket a T6rsul6si Meg6llapod6s,
illetve a T6rsuliisi Tan6cs elSir szhmfra.

6.2.5" Az Elnok az llyen tiszts6get beto11.6 szem6lyektol elvirhat6 gondoss6ggal koteles
eljdrni. Kcitelezetts6g6nek megszeg6s6vel a lf6rsulSsnak okozott kfulrt apolgifi jog szabttlyai,
valamint a vonatkozo j<>gszab6lyok szerint felel.

6.2.6. Az Elnok a Tiirr;uliis bev6teleivel a l?enzijgyi Bizottsitg, valamint a T6rsul6si Tan6cs
ellen6rz6se mellett a Munkaszervezettel egytittmrikodve, ondll6an, a T6rsul6si Tan6cs
hat6skor6t nem s6ftve a torv6nyi szab6lyoknak megfelelSen gazdhlkodik, a mrikod6ssel j6r6
kolts6geket apenzigyihozzdj|rulitstagok penzigyihozzttjttrulls6nak terh6re abb6l fedezi.

6.2.7. Az Elnok jogosurlt megbizatis6r6l lernondani. Az rij Elnok megvSlasztdshigkoteles a
T6rsul6si Tan6cs Elnoki megbizatdsdval jLrS kotelezetts6geit ell6tni, koteles a Tiirsul6si
Tan6cs til6s6t a lemond6st6l sz6mitott 15 napon beltil osszehivni, aki megv6lasz,tja az ij
Elnokot. Az Elnok lemond6siival az Alelnok megbizatfsa nem sziinik meg.

6.2.8. Az Elnok feladatainak elltiSsihoz szakertSt is ig6nybe vehet a T6rsul6s kolts6g6n.

Az Elniik az uktudlis 
"feladatok 

kapcsdn sziiksdg szerint koordindcids drtekezletet tart az
Alelniikkel ds u hulladcikkezeldsi centrumnak helyt add telepiilds polgdrmestertivel.

6.2.9. Az Elnok koteles jelen szerzSdls 5.2.2. pontj6ban meghathrozott pfiyinatok
beny[rjtris6ra. K6pviseli a Tilrsul6st a kozbeszerzlsi eljSr6s tolyamatilban a Kozvetitcii
Szewezet (KSZ) 6s a Kozbeszerz6sek Tandcsa fe16. Al6irja a .kozbeszerz6si pfiyhzatokon
nyertes c6gekkel kotend6 szerzdd6seket.

Az Alelnokre egyebekbren az Elnokre vonatkoz6 szabSlyok az irinyadoak.

6.2.I0. Az elnok megbii:,fsa megsziinik:
- onkormSnyzati tisztse,g6nek megsziin6s6vel,
- az 6t delegril6 onkormiinyz at fital tort6n6 visszahivdssal,
- a TrirsulSs TanScs 6ltal tort6n6 visszahiv6ssal.
- lemond6ssal,
- elhal6loz6ssal
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A Tan6cs alelncik6nek megbizat6si idcjtartamira az elnokre vonatkoz6 rendelkez6sek az
ir6nyad6k.

A Tan6cs alelnoke az elnok munk6j6t segiti, illetve akad,6lyoz:tat6sa eset6n - a T6rsul6si
Tan6cs 5ltal meghatttroz,ott helyettesit6si rendben teljes jogkorrel helyettesiti.

6.3. P6nziigyi Bizottsri;g

6.3.1. A Tdrsuhisi Tundcs tagiai kdziil az Elniik javaslata alapjtin 9 tugrt pdnziigyi
Bizottstigot vdlaszt. A )'dnziigyi Bizottstig I tagjdt s Tdrsuhisi Tandis a Pdnziigyi Bizottitig
e ln 6 kd n e k v dl as ztj a me g.

A Pdnziigyi Bizottstig iildsdn tandcskoztisi joggat rdszt vesz a hulladikkezelisi centrumnak
helyt add telepiilds polg,drmestere.

A P6nziigyi Bizotts6g gondoskodik a T6rsul6s jogszabilyszeri kolts6gvet6si mrikod6s6nek
ellen6rz6s616l.

A P6nztigyi Bizotts6g folyamatosan ellen6rzi az Elnok gazdttsdgr szervezeten keresztril
tort6ncj gazdiikodits6t, jogosult a Tdrsul6sr konyveibe betekinteni, a Tdrsulls penztfr1t,
6ru61 1 om 6n y 6t, sz er z6d 6 s e i t 6 s b anks z 6m l6j fi:" me gv izs gilhatj a.

A Penzigyi Bizotts6g feladatkcire tovftbltl, hogy a T6rsul6s kolts6gvet6s6t, 6v v6gi
besz6mol6jdt, m6rleg6t 6s vagyonkimutat6s!ft, tovibbh a T6rsuldsi Tan6cs el6 terjeszteit
minden mris jelentlst itz adatok val6disiiga 6s a jogszabdllyi erlciirdsoknak megfelelcls6ge
szempontj6b6l koteles negvizsgSlni 6s encil a T6rsullsi Tan6csnak jelent6st elciterjeszteni.

A Pdnzi.igyi Bizottshg kciteles a T6rsuliisi Tan6cs halad6ktalan or;szehiviis6t kezdem enyezni,
ha jogszabfiyba, T6rsuli6si szerzcid6sbe titkiizo vagy a Tiirsul6s 6rdekeit sertii intezked6st.
mulaszt6st tapasztal.

APlnzij,gyiBizottstrytagja nem lehet az Elnok, valamint az Alelncik.

6.3.2. A P5nzigyi Bizotts6g 6vente egyszor koteles a T6rsul6s tev6kenys6gerSl keszitett
beszdmol6t valamennyi k6pvisel6-testiiletnek megkrildeni. A T6rsult onkorm6nyz atok I0o/o-
6nak inditvitnyftra aPlnzijgyi Bizotts6g koteles az inditvtnyban meghattrozott ellencjrz6st
lefolytatni.

6.4. Szakmai Konzorcium

A T6rsul6s jelen szerz',6des 3. pontjrlban meghatfrozfusra keriilt felad,atainak teliesit6se
6rdek6ben Szakmai Koruzorcium segits6g6t veszi ig6nybe, mellmek tagtrai:

1 . EHG Hulla dlkgazdillkoddsi Zrt. k6pviselcij e
2. CIRKONT Hullad6kgazd6lkod6si Zrt. k6pviselcij e
3. Ozdi Hulladdkgardillkoddsi Kft. k6pvisel6je

A T6rsul6si Tan6cs, va.lamint a Szakmai Konzorcium tagtrai a TSrsul6si megillapod6s 3.
pontj6ban meghathrozott feladatainak teljesitese soriin valamennyi l6nyeges k6rd6st igyeztet,
megvitat, hatfn o zati j aval; I atukat v6l em6nyezi.
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A projektek megval6sitds6val elk6szitend6 l6tesitm6nyek iizemeltet6sevel felmeriilci
valamennyi lenyeges k6rd6sben a Tan6os koteles a Szakrnai Konzorcium tfimosato
szakvel emeny6t beszerr:zni.

6.5. Munkaszewezet

A tdrsultis munkaszervezeti feladatait a tdrsulds szdkhelydnkormtinyzata, Kalincbarcika
Vdros Onkormdnyzat Polgdrmesteri Hivatula tdtja et, mely fela.datok elldtdsdra 3 fd kiitiin
kijeldldsre keriil.

A Munkaszewezet az:, Elnok feliigyelete mellett k6sziti el5 a T6rsul6s mrikod6s6vel,
fenntartds6val, tizemelltet6s6vel, ellirinyzat felhasznl,lftsiival, elSirhnyzat-m6dosit6s6val,
vagyon6nak hasznftl,atdval, hasznosit6r;6val, a keszpenzkezel6ssel, besz6mol6si
kotelez etts 6 ggel, b eruhriz ils s al kap cso I ato s fel adatokat.

A Munkaszervezet 3 tagb6l rlll:
- gazdas|gi, mriszaki vezetS, valamint adminisztr6tor

A Tiirsulds alkalmazottainak jogviszonyitra. a kozszolgtiati tisztviselcikr6l s2616 201I. 6vi
CXCIX. torv6ny, tovttb'bh azzal osszhangban a Munka Torvdnykdnyvercil szol6 2012. 6vi I.
torv6ny egyes rendelkoz6sei az ir6nyad6k. Egy6b foglalkoztat6sra irSnyul6 jogviszonyta a
Polg6ri Torv6nykonyvrr5l szol61959. 6vi IV. torv6ny azirlnyado.
A trlrsul6s alkalmazotta.i felett a munk6ltat6i jogkor gyakorl6s6rtr a tttrsulils elnoke jogosult,
azzal, hogy a Munka llorv6nykonyv6rcil szalo 2012. 6vi I. torv6ny 207 S Q) bekezd6s6ben
foglaltak tekintet6ben is a Tdrsul6s Elncike gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

6. 6. Kii lts 6 gvet6si Ir in;y it6 Szerv

A T6rsu16s tagjait k6p's7( onkorm6nyzatok jelen meg6llapod6s elfogadls|val a T6rsul6s
kolts6gvet6si feli.igyelet.i szervek6nt
- Kazincbarcika V6ros Onkorm6nyzatinak K6pvisel6 Testiilet6t jelolik ki

A feliigyeleti szerv koteles filamh|ztartLlsr(rl sz6l6 20II. 6vi C.XCV. torv6nv.
|lramhintartisi torv6ny v6grehajt6sdr6l sz6l6 36812011 (xIL : i.l
rendeletrendelkez6seib en fo glalt kotelezetts6geinek eleget tenni.

7. A TrirsuLlsra ftruhdLzott iinkormfnyzati diint6si jogkiir

A T6rsul6s tagtrait kepezl onkorm6nyzatok k6pviselci-testtiletei sziiks6g
onkorm6nyzati rendeleteik egyidejri m6dositiisa mellett - figyelemmel aMotv.42.
T6rsul6sra ruhdzzilk az z.lihbi feladat 6s hatilskoroket:

a) jelen szerzddls 3.4. pontj6banmegfiatdrozrott Szakmai Konzorciummal val6 meg6llapod6s
megkot6se, a T6rsul6si llan6cs j6vrlhagy6sa eset6n

b) jelen szerz6des 3. pontj6ban meghatdrozott feladatok teljesit6s6vel kapcsolatos iizemeltetcji
szeruSdesek meekot6se.

valamint az
I(orm6ny

szerint az

$-6ra is - a
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c) jelen szerzcid6sben a T6.rsul6s feladatainak ell6t6sa 6rdek.6ben a T6rsuliisi Tan6csra
ifiruhi.zott valamennyi feladat 6s hatdskor.

8. A Tfrsuldshoz vak6 csatlakozris

8.1. A Tdrsulds tagia l,ehet a ttlrsdg ds a ttirsdgbe tartoui telepiildsekkel teriileti ds gazdastigi
kapcsolatban dlld tele,piildsi hnkormdnylat, amelynek kdpviself-testiilete a M6tv S9 S e)
bekezdisiben foglaltal'r szerint mindsftett tiibbsdggel a Tttrsultisba val6 beldpds mellett ddnt
ds a Tdrsuldsi Megdlllapodtisban foglaltakat dnkormdnyzatra vonatkozdun magdra ndzve
kdtelezdnek fogadja el, valamint vtillalja, hogy tevdkenyen rdszt vesz a Ttirsuhis
munkdidban, a tagdfjat ki)ltstlgvetdsdben tervezi, ds uzt beJizeti a Tdrsulds rdsztire.

8.2. A T6rsul6shoz tortend csatlakoz6sr6l a T6rsul6si Tan6cs hat|roz 6s hagyja azt jovh,
kizar6lag hullad6kkezel6s 6s kcirnyezetv6delmi feladatok ell6t6sa 6rdekeben csatlakozni
kiv6n6 azon - megyei avagy megyehatdron tuli - onkormdnyzatok k6pviselci-testiiletei
szhmira, akikkel a mtiszaki kapcsolat m6r megvan, illetve az kialakithat6, 6s akik jelen
szerzldest magukra n6;r,ve teljes m6rt6kben kotelezSnek ismerik el. A Tilrsul6sban rdszt vevo
k6pviselcitestiiletek mindegyik6nek min6sitett tobbs6g6vel hozott dcint6se szi.iks6ges a
Tdrsul6shoz tortenS ct;atlakoz6shoz val6 lrozzitjftruIitshoz. A ll6rsulSs jogosult az orszdg
hatitrain tfl, krilloldi orszdgok onkorm6nyzataival a 3. pontban meghatfrozott feladatok
teljesit6se 6rdek6ben m eg6llapod6st kotni.

8.3. A T6rsul6shoz csatlakozni a naptitri 6v elscj napjilal lehLet. A csatlakozdsi sz6nd6k
kinyilvdnitfshhoz a tlrsulni kiv6n6 k6pviselci-testrilet 6 h6nLappal kor6bban mincjsitett
tobbs6ggel meghozott hatttrozata szi.iks6ges, melyrcil a T6rsullsi tan6csot 6rtesiteni kell. A
hatirozatban kotelezcjerr rogzitest nyer, hogy a testiilet elfogadja a t6rsul6s celjait, a felad,at
megval6sit irsithoz r6es6 kolts6gvet6si hozzdjfurullst biztosftl a.

A csatlakoz6s teljes elfbgad6sa eset6n a t6rsul6si meg6llapoddst a tagok kor6re vonatkoz6an
m6dositani kell 6s aviitozitstMAK-hoz be kell jelenteni.

9. A T6rsul6s, tagsrigi viszony megsziin6se

9. 1. A T drs ulds i Me g dllap o dtis md do s ittis dn ak fe lt dt e I e i

A Tdrsultisi Tantics tiltal meghozott ddntdst a Tdrsulds minden tagjdnak kdpviselS-testiileti
hatdrozattal el kell fog,udniu. A Tdrsultis togjai kdtelesek u zavartalan miikddds biztosftdsa
vdgett a Tdrsultisi Tandcs iildsdn kdsziilt jegyzdkdnyv megkiilddsdt kdvetden tartandd
kdpviselfl-testilleti iildsre el6 terjesztenie a Ttirsuldsi Tandcs tittal meghozott ddntdst, ds a
meg ho zott ltatdrozatot me gk iildeni a munkas zerv ezet rds zdre.

9. 2. Jelen T6rsul 5si Megiillapod6s megszrinik. :

a.) a tagok mindegyikdnek mincfsitett tobbsdggel hozott dont6s6vel
b.) ha a tagok szftma eglz fcire csokken,
c.) bir6s6g jogercis dont6se alapjhn,
d.) ha a t6rsuliis ielen szerzcjddsben meghatitrazott feladatift teljesitette,
e.) az onkormttnyzati 6s egy6b vonatkoz6 jogszabilybanmeghatttrozott esetben.
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9.3. A T6rsulSs megsrztin6se eset6n a tagok elsziimolni kotelesek. A megszrin6s eset6re
vonatkoz6 elsz6mol6s tekintet6ben a tagok az alihbiak szerint fllapodnak meg. A T6rsul6s
megszrin6se eset6n a T6rsul6s tulajdon6ban 6116 vagyon - a Szakmai Konzorciummal, illetve
iizemeltetcjkkel tort6n(j elsz6mol6s ut6n - a t6rsult tagok lakoss6gar6nyosan szilmitott
tulajdoni hdnyadok szerinti osztatlan kozris tulajdon6ba kertil.

A T6rsul6s megszrin6se: eset6n a T6rsul6s kotelezettsegeierta tagok apenzigyihozzflfiruldsuk
aftny itb an tarto znak fel el 6 s s 6 g g el .

9.4. A T6rsul6sb6l kiv6lni a napthri negyed6v utols6 napjdval - december 31-i hatilllyal -
lehet. A Motv.89.$ (2) bekezd6se alapj6n a kiv6l6sr6l sz6l6, rnincisitett tobbs6ggel hozott
dont6st a k6pvisel6-testrilet legal6bb hat h6nappal kor6bban koteles meghozni, 6s a T6rsul6si
TanSccsal kozolni.

Kivdlrls eset6n a kiv6ll6 tag 6ltal nyrijtott plnziJ'gyi hozzhjfirutrits a T6rsul6s tulajdondban
marad.

Kivdl6s esetdn a tag ktiteles atttrgyevi p6n:ziigyi hozzijitrullsnalk megfizet6s6re 6s koteles a
kiv6l6s6val a T6rsul6snak jogellenesen okozott k6r teljes koni megt6rit6s6re.

A kiv6l6 tag dcint6se meghozatalakor koteles a titmogatttsi szerzdd6sek (p1: ISPA) ide
vonatkoz6 pontj ait figy,olembe venni.

9.5. A T6rsul6si Taniics IegaIlbb hat h6nappal kor6bban mincisitett tobbs6ggel, hozott
hatitrozat|val a napttti 6v utols6 napji..al - december 3 l-i hathllyal - kizlrhatja azt a tagot,
aki a meg6llapod6sbarr foglalt kotelezetts6g6nek ism6telt felhiv6sra hatrlrid6ben nem tett
eleget.

Ilyen fontos oknak rnincjsiil p61d6ul, ha a tag a megSllapod6sban villlalt pdnz'Jrgyi
hozzdj6rul6s6t nem fizeti meg.

Akizhrhst megel6zSen az Elnok k6t alkalommal koteles a teljesitesi hatirid,6 megitllapit6silal
felhivni az erintelt k6pvi s el ci testtil etet.

A tag kivflflsitra vonatl<oz6 szab|lyokat a tagkizfu6sa eset6n is 6rtelemszerien alkalmazni
kell.

10. Egy6b rendelkez6sek

Jelen meg6llapod6s a nrinden tag 6ltal tortenci allfuSsitnak naplitn, - ha ez nem egy idciben
tortenik - a legk6s6bbi alfiirhs nap16n l6p hatrilyba.

Az Elnok koteles a Trirsul6si meg6llapod6st a torv6nyess6gi feliigyeletet gyakorl6
Korm6nyhivatalhoz tcirt6n6 benyrijt6st kovetcjen a Magyar Allamkincsthrhoz benyfjtatni
to rz s ko nyv i ny llv ilntartd s b a v 6t el erd ek6b en.

A T6rsul6s b6lyegz(5je: korb6lyegzS a Ldrsul6s nev6nek feltiintet6s6vel, melynek kozep6n a
t6rsul6s embl6miija van.
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A Tagok vit6s k6rd6seiket elscisorban t6rgyal6sos riton, eg5nn6s kozotti egyeztet6ssel kis6rlik
meg rendezni, ennek sikertelens6ge esetdn a Tagok kozott a tarsul6s mrikod6se sor6n
felmenilci vit6s k6rd6sekben a kozigazgat6si 6s munkaiigyi bir6srig dont a Motv.92.g-a
alap16n. Az egymds kdzdtti egyeztetdsekbe Tagok kdtelesek bevonni a fetiigyetetet elldtd
szervet, Egyeztetdseik sordn a Tagok jogosultak medidtor (kdzvetito) szolgriltatdsdt igdnybe
venni.

Jelen T6rsul6si meg6ll.apod6sban nem szalb6lyozott k6rd6sekben els6sorban Magyarcrszhg
helyi onkormfinyzarairril sz6l6 20II.6vi CLXXXIX. torv6ny, valamint az illlanhhzlarthsrol
sz6l5 2011. 6vi CXCV. torv6ny, illetve az illlanhhztartds mrikod6si rendjdrcil sz6l6 3681201I
(XII. 31.) KormSny rendelet azirfinyado.

A fentiek szerint a jelen T6rsul6si meg6llapod6st a tagok k6pvisel6i - a tag onkorm6nyzatok
k6pviselci testiileteinek min6sitett tobbs6gri hatfrozattal hozott j6vahagy6 6s felhatalmazo
dont6se alapjfn eredeti p6ld6nyban jovdhagy6lag al5rirtik a dont6s dStumdnak 6s
hatSr o zatszttmfnak fehrintet6s 6vel 6 s c s ato I 6s 6v al.
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1. sz6mu mell6klet

Sorszdm Telepiil6s
KSH 2011. 6vi
n6pszdmlfkis
alapjin (f6)

Telepiildsre jutd
hnkdltsdg 2014.

1. Abod 215 I 529 655
2. Aestelek 635 4 517 819
3. Alacska 824 5 862 493
4. Als6dobsza JZI 2 326 499
5. Als6szuha 463 3 294 095
6. Als6telekes 170 I 209 495
7. Als6vad6sz 1 580 tl 241 187
8. tuI6 3920 27 889 528
9. Am6t 2616 18 61 I 991
10. Balait 465 3 308 324
t1 B6nhorv6ti r474 10 487 032
12. BecskehSza 4l 291 702

t3. Berente I 183 8 416 661

14. Beru6k r071 7 619 817
15. B6dvalenke 206 r 465 623
16. B6dvar5k6 93 661 665
17. B6dvaszilas t174 8 352 629
18 Borsodb6ta 962 6 844 318
t9 Borsodn6dasd 332+ 23 649 181

20 Bcics 2808 19 978 009
21 Csokvaom6nv 849 6 040 360
22. Damak 258 I 835 586
ZJ Debr6te ZJ r63 638
24. D6destaoolcs6nv t612 I I 468 857
25. Domahhza 876 6 232 456
26. Dov6ny 294 2 091 715

27. Edel6ny r0298 73 266 928
28. Egerszog 54 384 192
29. Farkaslyuk 1 899 t3 510 769
30. Felscikelecs6ny 387 2 753 379
31 Felsciny6r6d 1046 7 441 951
JZ. Felscitelekes 762 5 421 383
aa
JJ Galv6cs 96 683 009
34 Gesztely 2809 19 985 124
35. Gomorszci16s 83 590 518
36. Hangony t669 I I 874 393

37. Hegymeg r25 889 334
38. Hern6dkak r779 12 657 008
39. Hidvesard6 629 4 475 131
40. Imola 91 647 435
4r. Izs6falva 1854 r90 608
42. Jhkfalva s60 3 984 218
A'+J. Jhrdhnhhza 1918 13 645 948
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Sorszfm Telepiil6s
KSH 2011. 6vi
n6pszdmliLis
alapj{n (f6)

Telepiildsre jutd
Dnkdltsdg 2014.

44. J6svafS 279 I 984 994
45. K6n6 t7l I 216 610
46. Kazincbarcika 2896s 206 076 576
47. Kelem6r 523 3 720 975
48. Kissik6tor 336 2 390 531
49 Komi6ti 246 I 750 210
50 Kond6 64r 4 560 507
51 KuritySn 1678 I I 938 426
52 L6dbesenvci 302 2 148 632
53. Lak 673 4 788 177
54. Lenirddaroc 287 2 041 912
55 M6lvi 4131 29 390 725
56 M6lvinka 497 3 535 994
57 Martonyi 471 3 351 012
58 Meszes 200 I 422 935
s9 Mricsony 32rl 22 845 223
60 Muhi 520 3 699 631
61 Nasvbarca 9s6 6 801 630
62. Nagycs6cs 832 5 919 410
63. Nek6zsenv 824 5 862 493
64. Nv6kl6dhrlza 4992 35 516 460
65 Onga 4899 34 854 795
66. Ormosbdnva 167 5 I1 917 081
67. Ozd 36044 256 441 364
68. Parasznva 1232 8 765 280
69. Perkupa 877 6 239 570
7i Putnok 7016 49 916 563
7l Radostvdn 634 4 510 704
72. Rae6ly 697 4 958 929
73. Rakaca 845 6 011 901
74. Rakacaszend 390 2 774 723
75. Rudab6nya 274r 19 501 326
76. Rudolftelep 758 5 392 924
77 Sai6b6bonv 2919 20 767 738
78. Saj6ecseg I 089 7 747 882
79. Saj6gal96c 366 2 603 971
80 Saj6iv6nka 636 4 524 934
81 Saj6k6polna 391 2 781 838
82 Sajokaza 3464 24 645 236
83. Sai6keresztrir 1 553 11 049 091
84. Sai6l6szl6falva 434 3 087 769
85. Sai6mercse 227 I 615 031
86. lovamos 2209 15 716 318
87. Sai6velezd 8s4 6 075 933
88. Selveb 466 3 315 439
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Sorszfm Telepii16s
KSH 2011. 6vi
n6pszfmkil:is
alapjdn (f6)

Telepilldsre jutd
dnkdltsdg 2014.

89 Ser6nrrfalva 1 059 7 534 441
90 S6st6falva 255 I 8t4 242
91. Szalonna 1079 7 676 735
92. Szendrci 4259 30 30r 40s
93. Szendrcildd 193 8 t3 788 241
94. Sziksz6 5699 40 546 536
9s. Szin 818 5 819 805
96. Szinpetri 264 I 878 274
97. Szoelieet 647 4 603 195
98. Sz6l6sard6 134 953 367
99. Szuhaf6 170 I 209 495
100 Szuhak6116 t027 7 306 772
101 Szuhogy t258 8 950 262
r02 Tardona 1099 7 819 028
103 Teresztenye 30 213 440
r04 Tomor 234 I 664 834
105 Tornabarakonv 19 135 179
106. TornakSpolna 22 156 523
107. Tornanddaska 696 ,4 95I 814
1 08. Tornaszentandr6s 225 I 600 802
109. Tomaszentiakab 229 r 629 261
1 10. Trizs 230 I 636 375
111. Uicsan6los 889 6 324 947
tt2. Vadna 658 4 681 456
I 13. Varb6 1157 8 231 680
rt4. Varb6c 54 384 192
1 15. Viszl6 75 533 601
116. Zhdofialva 462 3 286 980
tt7. Zubosv 579 4 119 397

Osszesen 201 938 I 436 723 344
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ZV Zold Volgy KozszolgSltat6 Nonprofit Kft,
3720 Saj6kaza, Kr.ilterulet 082/15,
24708018-381 1-572-05
24708078-2-05
05-09-026137
703 272 667
Sztupdk P6ter ugyvezet5
06-48-5L4-727
06-48-574-72L

3720 Sajokaza, Ktilterulet 082/15
37 2D Sajokaza, Krilterrilet 082/1 5
102 45r 862
3700, Kazincbarcika, Pf,20

A 2013. janudr 1-6n hatdlyba l6pett a Hullad6kr6l sz6lir 20L2. evi CLXXXV, Torv6ny
(tovdbbiakban HL.), amelynek 78, 5 (1) bekezd6se el6irja kozszotgSltat6k szdm Ara 

'-

legaldbb hdrom6r,ente - hullad6kgazdzilkoddsi terv k6szit6s6t.

A terv r6szletes tartalmi elemeit a kozszolgSltat6 hullad6kgazdi5lkoddsi tev6kenys6g616l
6s a hullad6kgazddlkoddsi kozszolgdltatds v gz6s6nek feltr5telei16l sz6lo 438/2012.7xu.
29.) Korm, rendelet 11, 5 (1) bekezd6se tartalmazza,

-R K N RV K e* Wmf g i* m A r-t'g *_asna G w ffi R ffi tu$ atr$ NTJ&g

43A/2OI2. (XII. 29.) a kiizszolg5ltat6 hullad6kgazd6lkod5si tev6kenys6g6r6t 6sa huf lad6kgazd5lkod5si kozszolgSltat5s v6gz6sd!nek felt6telei16l Korm.
rendeletnek mer3felel6en a Kdzszolgdltat5i Hullad6kgazdSlkoddsi Terv elk6sz[t6se az
aldbbiakban bemutatottak alapjdn tort6nik:

8. A kiizszolg5ltat6i huilad6kgazd6tkodAsi terv
11. 5 (1) A kozszolgdltat6i hullad6kgazddlkodSsi terv a Ht, 78, g (2) bekezd6s6ben
meghatdrozottakra figyelemmel legaldbb az alSbbiakat tartat mazza :

a) az el kii liin ftett h u I I ad 6kgy6jt6sre tii rt6n6 iisztiinz1s 6s sze m tEtetformd t d s,
tovdbbd a;'- ezek 6rdek6ben tervezett int6zked6sek - igV kUlcjnosen a lakossdgi
tdjdkoztaters m6djdnak - r6szletes leirdsdt, tovdbbd az{,.hogy a hat6konyabb 6-s
sz6lesebb l<6rfi la koss agi tajekoztatds lehet6s6gei hogya n OSvith etSt<;

b) a biol6g'iailag tebomt6 huilad6k nagyobb ardnyrt gyfijt6s6re 6s
hasznosit,Ssdra vonatkoz6 r6szletes tervet, tovdbbd -izt-, nogy a
kdzszolgfltatSssal 6rintett telepUl6seken a megl6v6 biol69iailag leboml6
hullad6kkal kapcsolatos gyt:ijt6si 6s hasznosltdsi lehet6s6gek hogyln U5vittretcit<;

c) a hdztarteisban k6pz6d5 veszElyes huttad6k nagyobO aiiinyrt gy6jt6s6re
vonatkoz6 r6szletes tervet, tov6bbS azt, hogy a h6:ztartdsban kepz6d6-vesz6lyes
hullad6k g'1(jtdse 6s dtv6tele hogyan 6s milyen m6don tehet6 hat6konyabbd, a
hat6konyslig ndvel6s6hez a kozszolgdltat6 milyen tovdbbi feltetelek biztositdsdt
ta rtja szrj kr;6gesnek;
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20I4-2016
a hdzhozt men6 gyfijtAsi rendszer kialakit6sdra 6s mrjkodtet6s6re vonatkoz6
r6szletes tervet, tov6bbS a _gyrijt6si rendszer mrjkodtet6s6nek eszkozeit, r6O1dt,
fejleszt6sSnek tovdbbi lehet6s6geit bemutat6 r6szretes tervet;
a hulladdik nagyobb ardnyrt 0jrahaszndtatra tiift6n6 elfik4szft4s6nek 6s az
rtirahaszndlati kiizpontok ki6pites6nek lehet5s6geit bemutat6 r6szletes tervet,
tovSbbd azt, hogy az rijrahasznSlati kozpontok t<i6pit6s6nez a kozszolgdltat6
m i lyen felt6tel ek biztosit6sdt ta rtja szri ks6gesnek;
a hullad6kgazddlkoddsi kozszolgdltatds kcjr6be tartoz6 huilad6k hasznositflsi
ardnyainak niivel6s6t bemutat6 r6szletes tervet, tovdbbd azt, hogy a nagyobb
ardnyrJ hersznosit5shoz a. kozszolgSltatdssal 6rintett telepril6sek"n u [o=rrolgiitatO
milyen felt6telek biztositdsSt tartja szriks6gesnek, 6s ezek a felt6telek hiogyan
bSvithet6l<, figyelemmel az onelldtSs 6s a koiels6g elv6re;a hullad6klerak6kra jut6 szentes anyag mennyis1g1nek csiikkent4se
6rdek6ben tervezett int6zked6sek leirdsdt, m6oidt, toveoa5 azt, hogy a szerves
anyag mennyis6g csokkent6s6hez a kozszolgSltat6 milyen felt6telek- biztositdsdt
tartja szuks6gesnek, figyelemmel a biol6giailag leboml6 hullad6k hasznositdsdnar
elv6re,

H {$ $-E-A m * ${GdMx mALs{s sesx a* e_wnvr}x*sru w

A ZV Zttld I Kft. a Saj6-B5dva Viitgye 6s Kiirny6ke
Huf lad6kkezel6r TdrsulSs kizSr6lagos, looo/o-os iinkorm irnyzatitulajdonSban t5rsas5g, melynek feladata a t6rsul6siTagiinkorm6nyz el6si kiizszolg5ltat5si feladatainak ell5t5sa.

A ZV Nfkt'-t alapit6 TdrsulSs alapadatait a kovetkez5 tdbldzatban mutatjuk be.

A c6lkitfiz6sek ira5nyad6jak6nt az EU-s irdnyelvek, a kornyezetv6delemi 6s a
hullad6ktorv6ny, egy6b rendeletek 6s orszdgos tervek szolgdlnak (t, szimi mellflktet).

A jelen terv S- fe.$mx*tm tartalmazza a Ht. 78. 5 (2) bekezd6sben foglaltaknak
megfelel6en mindazon int6zked6sek terv6t, amelyeket a kozszolgaSltat6 az elkovetkez6
id6szakban meg klvdn val6sitani, hogy teljesitse a kornyeze[ v6delme 6rdek6ben
megfoga I mazott c,5lokat,

d)

e)

r)

e)

A T5rsul5s Tiirzskiinyvi atai
Torzskonyvi azonosit6 szdm (pIR): 549989

Elnevez6s:
SAJO-BODVA VOLGYE ES roRruVrrc
H U LLAD E K K EZELig O ru TO NVAru Y ZATI
rAnsuLAs

5z6khely: 3700 Kazincbarcika, Eszperant6 utca 2,
Alaptev6kenys6g dllamhdztartdsi
szakfgazata:

382100 Nem veszdllyes hullad6k kezel6se,
d rta lmatla nitdsa

Alaptev6kenys6g f6 TEAOR k6dja: 3821 Nem vesz6lyes hullad6k kezel6se,
5 rta lmatla nltdsa

Ad6szdm: 15549989-2-05
KSH statisztikai s;zdmjel : 1 5549989-382r-327 -0s
VezetS: Szitka P6ter
Kinevez6s kezdett-': 2008,01.28
Megye; Borsod-Aba (j-Zempl6n megye

P6nzrigyi korzet: 9201 Saj6-B6dva Volgye 6s Kdrny6ke
Hu llad6kkezel6si 6n kormdnyzati TdrsulSs
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A.Ht. 92. $ alapjdn a ZV Zold Volgy Kozszolgdltat6 Nonprofit Kft, tev6kenys6g6t 6rint6
c6lok:

,,(7) 2020' december 31-ig a hdztartdsi, valamint a hdztartdsihoz hasonl6 hullad6k
r6sz6t kepezd papf r-, f6m-, m(anyag- 6s Uveghullad6k Ujrahaszndlatra
el5k6szitds6nek 6s [jrafeldolgozdsdnak egyrittes m6rt6k6t a k6pz5d6tt
mennyis6ghez viszonyitva tomeg6ben orszdgos szinten legalSbb 50o/o-ra kell
ndvel ni.

(2) A telepul6si hullad6k r6szek6nt lerakSsra kerrilci biol69iailag leboml6
szervesanyag-mennyis6get - a telepril6si hullad6klerak6ban 6ventl lerakott
hullad6k m6ft cisszet6tel6t 6s az osszetev6k tomeg szerinti megoszlSsdt alapul
v6ve - a;z 1995-ben orszdgos szinten k6pz5dott, a telepUl6si hullad6k r6sz6t
kepezS biol6giailag leboml6 szervesanyag-mennyis6ghez k6pest 2Ot6. jrilius 1-
jeig 35o/o-ra, azaz 820 000 tonna ald kell cs6kkenteni,

A TdrsulSs KEOP-1,1.7/2F/09-11-2011-0005 k6dszdm[ pdlydzata keret6n beltjl kerut sor
a hullad6kgazdSlkoddsi rendszer fejleszt6s6re, A pdlydzat megval6sltdsa folyamatban
van, A KEOP-1,L7/2F/09-11 pdlydzati konstrukci6 c6tjai:. hullad6k keletkez6s megel6z6se

. a szelektil'en gyfijtott hullad6k mennyis6g6nek novel6se,. a hullad6kok hasznositdsa (anyagdban tdrt6n6 6s energetikai hasznosftds),. a lerakdsra kerri16 hullad6kok mennyis6g6nek csokkent6se

A pSlydzat szdmszerUsitett hullad6kkezel6si c6ljait az alSbbi tdblSzatok ismertetik:

?. e4b$

"? #"€ # "i KtrSp- j{ . jd . "f ,/J S pejf sref r* f * fscF}# FF

A mutat6 megnevez6se M6rt6kegys6g Kiindul5si
6rt6k D5tum C6l6rt6k D5tum

Eredm6nymutat6k

Lera kdssa | 6 ftalmat.la nitdsra
kerul6 hullad6k ardnya az osszes
keletkez6 hullad6k
mennvis6q6hez k6c,est

%o 96o/o 2010 54%o 2016

Hasznositott, szelel<tiven gyrijtcjtt
csomagoldsi hulladdk ardnya a
keletkezcj osszes csoma golSsi
hullad6k mennyis6q6hez k6oest

o/o 3%o 2010 39o/o 2016

A lerakdsra nem kerrll5 szerves
hullad6k ardnya az osszes
keletkez6 szerves hullad6k
mennyis6q6hez k6oesr

% 6o/o 2010 53% 2016

sI"S) KmffiF*3"1 "3 I ?F p.eHv*sat n$*mi$sr

A mutat6 meqnevez6se
KiindrrlSci C6l6rtr6k

6rt6k 2016.
Eredm6nymutat6k: A kepz6d6 telepul6si szillrd hullad6k mennyis6ge a
kezel6s m6dja szerint lkq/f5/ev1:
Anyagdban hasznositott
(komposztdltat is bele6rtve)

1 1,31 67,57

Energeti kailag hasznositott 0,00 65,96
Egetett 0,00 0,00
Lerakott (biol69iai el6kezel6s
n6lkril)

279,59 L56,37
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zv rzold viilgy Ktizszolg5ltat6 Nonprofit KorlStolt Felel6ss6gii T5rsasig
Kozszolgdltat6i Hullad6kgazdSlkoddsi Terve

2074-20L6
cdti9,i? &*k kexed$si- *;*/l***#x$smi

$, frfsfs*se* s rh*s;vn*sifo$'f $s a fers&;$ ad d^"tsfnxxs*furs"rdf*ff /ircJff{} *neryss$g*fu s *}F
*fatf *f*6s$**ff srs 6r*s{eft6ff*

2fJL2 2013 2()14 2015 2016
1. H5zi komporsztSlSs 0,0 0.0 1000,0 1000,0 1000.0
2, Szelektiven
beqvfiittitt hullad6t( 2447.6 2448.7 73403. I3423,9 L3444.6

T2T,L 127.7 2084,1 2094,5 2105.0
2.I.1. ebb6l csoma,rolisi nanir 48.5 4RR 759.L 763.7 /d6.2
2.2. m[ianvaq t28,6 1,29.L 2548.4 2558.6 2568,8
2.2.L ebb5l csomaooldsi
mUanyaq I28,6 2305.s zSrtt-I 2329,72.3. uveo 188,8 188.8 ror4.9 1014-9 LOt4,9
Z.3.L ebb6l csoma(tolSsi liveq 188.8 188.8 784,8 784,8 784.8
2.4. f6m 20 425,7 425.7 425.7
2.4.L. ebb6l csomaooldsi f6m 2.O 2,0 255.7 255.7 255.7
2.5, biohulladek 1420,O 7420,0 6743.r o/+:t.l A-7A? 1

2.5.t, ebb6l lakossi5gnSl
keletkezci zoldhulladel< 44.2 44,2 589.7 589.7 589.7
2.5.2. ebb6l kdzteruleten,
int6zm6nyekn6l keletkezci
zold h u llad6k t375.8 tll5.n 2653,5 2653.5 2653.5
2,5. egydb elkulonitetten
gyLijtend6 (HEEB, gumiabroncs,
<fh ) 587.r 587. qe7 I 587.r
3. KomDoszteles L420.0 1420,O 6743,1 674:t,L 6743.7
3.1. zoldhullad6k
komooszti ldsa L420.O L420,O 3243.L 5Z+S,r 3243.l
3.2. egy6b, biohullad6k
komposzt5ldsa 0,0 0,0 3500.0 3500.0 3500.0

4, Veqves qvfiit6s s6 862,3 57 L57.7 45 50t.2 45 7BO.r
+o
060 -4

4.1. papir 4 464,2 4 486.6 2 547.2 2 559,9 2 572,7
4.2, mUanyaq 7 094.7 7 723.0 4 732,8 4 770.7
4.3. iiveo L 502.7 L 502,7 676,6 676.6 676.6
4.4. f6m L 4r7.O L 477,0 993.3 993.:3 993.3, 5. biohullad6k L6 640,L ro +f:r,f 9 957.6 9 78tl,6
4 6 cnrr6h

' :5'rv 25743.7 26159.0 26593,8 270t8.0 2744L.8
5. Atrakott vegyes
hullad6k IYUI5.J 1ql 1/11 t992t,3 L9037,2 r9_t5J.d
6, El6kezel6be (pl, MBH)

0.0 0,0 4550t,2 45780.I 46060.4
7. Egetett vegyes

0.0 0,0 0,0 0,0 00
8. Jogszab5lynak
megfelel6en krbzvetleniil
Ierakott hul 56862,3 57157.7 0.0 0,0 0,0
9. El6kezel6s ut5ni
kimeneti anyag6ranrok

0.0 0.0 13998,0 14087.7 rz+tb5.d
9.1. stabilizr 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0

#S$S*f:,*pa #S-i.-e-sf JF .q.l,i$iw*:-p* *:fa* r!
Hullad6kSram

Projekt
c6lkitfiz6se

TSmogat5si
strat6gia

c6lkitfiz6se
Szelektfven gyfijtott hullad6k ardnya a keletkezcj
hullad6khoz k6p,est 21?_o/o 22o/o

Szerues hullad6k lerak6t6l tort6n6 elt6rit6s6nek
ardnya a keletkerz6 hullad6khoz k6pest (ldsd m6g
MT ftmutat6)

360/o 38 o/o*

Lerakott hullad6k arSnya a keletkez6 hullad6khoz
k6pest
Els6dlegesen leril kott
Mdsodlagosan lerakott

0o/o

54o/o

38o/o

27o/o
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ZV ?ai5ld Vtilgy Kiizszolg5ltat6 Nonprofit KorlStolt Felel6ss6gfi Tirsas5g
KozszolgSltat6i Hullad6kgazdilkoddsi Terve

20L2 2013 2|JL4 2015 2016
9.2. nagy fUt66rt6kri frakci6
eneroetikai c6lri haszrositisra 0,0 0.0 13 501 .4 13585,0 J.JOOv, L
9.3. f6m hasznositisra 0.0 0,0 AOR A +vo,o 496.6
10. Lerakott kezel6si
marad6kok zJ.2 "q 

? 32009,0 32206.3 32404.6
10.1. komoosztdlSsimarad6l 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0
10.2. vdlogatdsimarad6k 25,2 it-s.3 505,8 507,9 509.9
10.2.1. paplr 00 0.0 757,7 752.4
10.2,2, mfianyaq J,f IOI.2 101"6 102.0
10.2.3. f6m 0.0 0.0 25,3 25,4 25.5
10.2.4, eqv6b 20.r 2t0,2 227.6 228,,s zzJ -l
10,3. 6cet6si marard6k 0,0 0.0 00 00 0,0
70.4. el6kezelt vegyes
hullad6k lerakdsra 0,0 0.0 3 1 503. 31698,4 31894,5
11. Osszes lerak5s
(8+ 10) 56887.5 57183.0 32009.0 32206,3 32404.6

R- & 3K W#m:ntr A*eFAg *s *qm mLa_AFeffiK K RRffiT S€F4AjTAT&SA

s.,[. A -fl'mRwKl*$R$r$ mmmysx

Tervk6sz[t6 neve ZV Z6ld Volgy Kozszolgdltat6 Nonprofit Kft.
Sz6khelye 3720 Saj6kaza, Krilterulet OB2l15,
Statisztikai szdmjele 24708078-3811-572-05
Ad6szdma 24708078-2-05
C6gjegyz6kszdma 05-09-026137
KUI to3 212 667
K6pvisel6je Sztupdk P6ter Ugyvezetd
Telefonszdma 0 6-48-5I4-72L
Faxszdma 06-48-5t4-72I

Telephelyer 3720 Saj6kaza, KLilterrilet 082/15
Sz6khelye 3720 Saj6kaza, Kulterrilet 082/15
KTJ to2 457 862
Levelez6si cime 370(t, Kazincbarcika. Pf.20

A Hullad6kr6l sz(lo 2012.6vi CLXXXV, torv6ny (Ht.)el6irdsai alapjdn a kozszolgdltatds
ellStdsdt vdgzd sz:ervezetnek 2014. janudr I-t6l az alSbbiakban ismertetett felt6teleknek
kell megfelelnie:

. az Sllam vagy a telepril6si onkormdnyzat vagy az cinkormdnyzati tdrsulSs tobbs6gi
tulajdondban van, 6s nonprofit jelleggel mUkcidik,

. hullad6kgazdiilkoddsi enged6llyel rendelkezik,

. hullad6kgazddlkoddsi k6zszolgSltatdsi enged6llyel rendelkezik,

. az orszdgos Hullad6kgazdSlkoddsi Ugynoks6g (oHU) dltal kiadott mindsitci
okirattal rerndelkezik, 6s mindezen felt6telek teljesit6s6t kovet6en kozszolgdltatdsi
szerzcjd6st kdtott a telepul6si onkormdnyzattal.

A Tdrsulds tagcinkormSnyzatai a Tdrsuldsi MegSllapoddsban a kozszolgdltatdssal
kapcsolatos valanrennyi feladat- 6s hatdskor ellStdsdt a Saj6-B6dva Volgye 6s K6rny6ke
H u I lad 6kkezel 6si 0n kormd nyzati Td rsu ld s r6sz6re dtadtd k,

A Mcjtv,90 5 (1) bekezd6s6n alapul6 felhatalmazds alapjdn a Tdrsulds egyedrili alapit6
tagk6nt, egyszem6lyes korldtolt felelc5ss6g( tdrsasdgot hozott l6tre a tdrsul6s
feladatkor6be taftoz6 kozszolgdltatdsok elldtdsdra. A KozszolgSltat6 clgbejegyz6se 2013.
szeptember 24. napjdn megtort6nt, a kdzszolgdltat6 megnevez6se: ZV Z6ld Volgy
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KozszolgSltat6 Nonprofit KorlStolt Felel6ss6gfi tdrsasdgot, amely a Tdrsulds kizd16lagos
tulajdondban dllir gazdasdgi tdrsasdg,

A T5rsul6s kiz1r6lagos tulajdon5ban 5116 gazdasfgi t6rsas69 a kozbeszerz6sekrdl
szol6 2017. 6vi CVIII. tdrv6ny 9 S k) pont ki) alpontl'a alapjdn a rOt, kiv6teti kcjr6be
esik, melynek arlapjdn a Ht. 33 5 (2) bekezd6s6ben foglalt rendelkez6s szerint a
kozszolgdltatdsi szerz6d6s megkot6s6re kdzbeszerz6si el.jdrds lefolytatdsa n6lkrjl kerUl
sor,

,"-R- AN NLR-E?6$S KSKKMT Mffi AJTAYASA

Az ellStdsi kcjrzetet a. Saj6-B6dva Volgye es Korny6ke Hullad6kkezel6si Onkormdnyzati
Tdrsuldsban r6sztvev6 tagonkormSnyzatok kdzigazgatdsi terrilete alkotja. A telepUl6sek
listdjdt az 5, tiiblSzat mutatja be, a kozszolgdltatdsUa bevont la-kossdg szdmmal
egyetemben,

i$" {trfffdg 6ffd$f€i#f kdr*rq$'^fge!#E a{ fs? .gS.s8i

Ssz. Telep[il6s neve Kiizszolg6ltatSsba bevont lakosok
sz5ma

1 Abod 229
z Aqqtelerk 527
3 Alacska 755
4 Als6doLrsza 316
5 Als6szuha 467
6 Als6telelkes t45
7 Als6vacl6sz 1 552
B Arl6 3656

Arnot 2583
10 Bala jt 475
11 Bdnhor,,rdti 1 359
72 BecskehSza 40
13 Berenter 1119
T4 Berz6k 1098
15 86lapdtfalva 3027
l_o Borsodbota 866
77 Borsodnddasd 3037
1B B6dvale n ke 172
19 86dvariik6 108
20 86dvas;rilas 7047
2L B5cs 2799
22 Csokvaomdny 849
23 Damak 239
24 Debrete 1B
25 D6desta polcsd nv I436
26 Domahdrza 827
27 Dov6ny 289
28 Edel6ny 10101
29 Egerszoq 45
30 Fa rkaslv'u k L739
31 Felsdkelecs6n 377
32 Fels5nviir5d LO77
33 Fels6telekes 697
34 Galvdcs 92
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Ssz. Telepiil6s neve KozszolgSltat5sba bevont lakosok
szSma

35 Gesztely 2792
36 GomcirszSlSs 74
37 Hangorly_ L482
3B Hegymeq 96
39 Herndd kak L677
40 Hidv6qard6 545
47 Imola 93
42 Izs6fa lrra 1732
43 J6kfalva 519
44 Jd rdd n hdza L790
45 J6svaf(i 240
46 Kazincbarcika 28909
47 Kdn6 T7I
48 Kelemdrr 527
49 Kissikdtor 326
50 Komjdti 263
51 Kond6 607
52 Ku rity5 n L657
53 Lak 607
54 Ldd bes eny6 270
55 L6nd rdda r6c 295
56 Marton'r'i 392
57 Mdlyi 4726
58 M5lyinka 474
59 Meszes 153
60 Muhi 536
OI MIcsony 3165
62 Nagybarca t097
63 Nagycs,Scs 802
64 Nek6zsr:ny 744
65 Ny6klSdhdza 499r
66 Onqa 4800
67 OrmosLrdnya 1673
68 Ozd 34395
69 Parasznya 1 196
70 Perkupa 825
7L Putnok 6743
72 Radostltdn 597
73 Ragdly 651
74 Rakaca 727
75 Ra kacaszend 346
76 Rudabdnya 257r
77 Rudolftti!ep 771
78 Sai6bdtronv 2873
79 Saioecseq 101s
BO Sa j6qal,r6c 379
B1 Saj6ivdnka 613
B2 Saj6kaza 3464
83 Saj6kdpqlna 4L7
84 Saj6keresztrj r 1 505

ZV )Zi5ld Viilgy KtizszolgSltat6 Nonprofit Korl5tott Felel6ss6gfi Tirsasig
Kozszolg6ltat6i Hullad6kgazddlkoddsi Terve

2074-20L6
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ZV 1Liild Viilgy Kiizszolg5ltat6 Nonprofit KorlStolt Felel6ss6gfi T5rsas6g
KozszolgSltat6i Hullad6kgazddlkoddsi Terve

A k6zszolgdltatds elldtdsa keret6ben a Kozszolgdltat6 kdtelezetts6g6t k6pezi a
jogszabdlyokban illet6leg a Kdzszolgdltatdsi szerz6des tervezet6ben rogzitett felt6telek
szeri nt:

7) az ingatlanhaszn6l6k dltal a kozszolgdltat6 szdlli't6eszk6z6hez rendszeresitett
gyfijt6ed6nyben vagy hullad6kgyrijt6s c6ljdra gydftott hulladekgyfijt6 zsdkban
gy(jtott telepUl6si hullad6k ingatlanhasznd16kt6l tort6n5 osszegyfijt6se 6s
elszSllitdsa - ide6rtve a hdztartdsban k6pz6d5 zcrldhullad6k, vegyes hulladek,
valamint az elkulonitetten gy(jtott hullad6k osszegyuijt6s6t 6s elszdllitdsdt is -,

2) a lomtalernftds kor6be tartoz6 lomhullad6k lngatlanhaszndl6kt6l tort6n6
osszegyfijt6se, illetve dtv6tele 6s elszdllltdsa,

3) a KdzszolgSltat6 dltal rizemeltetett hullad6kgy(jt6 ponton, hullad6kgyfijt6 udvaron
gy(jtott vagy Stv6teli helyen Stvett hullad6kot osszegyfijt6se 6s elszSllitdsa,

s/
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Ssz. Telepljil6s neve KiizszolgSltat5sba bevont lakosok
szSma

B5 Sai6lSszl6falva 426
86 Sa 220
87 Sajovdmos 2213
BB Saj6velezd 820
89 Sdta 1048
90 Selyeb 496
91 Se16nyfalva 978
92 Sostofa lva 254
93 Szalonna LO27
94 Szendrr5 4T19
95 Szend rr5l5d 2022
96 Sziksz6 5395
97 Szin 74r
9B Szinoet ri 216
99 Szoolioet 607
100 5z6l5serrd6 103
101 Szu haf(5 L46
702 Szuhakdll6 977
103 Szuhogy L223
ro4 Tardona 1018
105 Teresztenye 27
106 Tomor 2t7
707 Tornabilrakonv I)
108 Tornakiipolna 23
109 Tornaniidaska 640
110 Tornasz:enta nd rds 197
111 Tornasz:entia ka b 200
7L2 Trizs 2L7
113 Ujcsa ndrlos B8s
t14 Vadna 611
115 Varb6 1085
116 Varb6c qn

L17 Viszlo 6B
118 Zddortalva 480
119 Zubogy 575

6sszesen: L98927

Forrds: K H Tdi6l<oztatdsi adatbdzi 0
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4) az elhagyott, illetve etlen6rizetlStr-'fJlu'r6nyek kozott ethetyezett hulad6k
dsszegyfijt6se, elszdllitdsa 6s gondoskodds a hulladdk kezel6s6r6l,

5) gondoskodds az 1-4 pontban meghatdrozott hulladr5kgazddlkoddsi kozszolgSltat5s
kor6be tartoz6 hullad6k kezel6s6rSl 6s drtalmatlanit6sd16l, 6s

6) a hullad6kgazddlkoddsi kdzszolgdltatdssal 6rintett hullad6kgazddlkoddsi
l6tesitm6rryek eszkozok 6s berendez6sek uzemeltetet6se (bele6rtve a rekultivSlt
hullad6klerak6 eset6ben a rekultivSci6t kovetci ut6gondoz5si feladatok elldtdsdt)

7) A kdzszolgrSltat6 dltal haszndlt szdllit6eszkozeihez rendszeresitett gy(jt5ed6nyben
a kozteruleten 6s az ingatlanokon vegyesen osszegy(jtott 6s a KdzszolgSltat6
rendelkezds6re bocsdtott a telepril6si szilard hullad6k Srtalmatlanitds c6ljdra
rendszerersitett gyfijt6 ed6nyzetben - vagy eglyedi, a jelen szerz6desben
meghatdrozott esetekben koztisztasdgi zsdkokban - elhelyezett hulladek
rendszere:;6s alkalmi gy(jt6se 6s elszSllitdsa az Srtalmatlanitdsi helyre a
Kdzszol gtt tat6 fel a d ata.

B) A begy(jtrls 6s szdllitds sordn kisz616d6 hullad6k cisszegyfijt6se a kozszolgSltat6
feladata. r\ begyfijt6st szolgSl6 szabvdnyos gyfijt6ed6nyt meg kell kulonboztetni
az egy6b gyfijt6 ed6nyekt6l,

9) Kozszolgdltat6 az elhagyott, illetve ellen6rizetlen krdrUlm6nyek kozott elhelyezett
hullad6k osszegyfijt6s6re, elszrillitdsdra 6s az igy begy(jtott hullad6k kezel6s6re a
TdrsulSs tilgonkormdnyzatainak krllon megrendel6se alapjdn kulon dijaz6s fej6ben
koteles,

1O)A kozszo|r3dltat6 koteles gondoskodni a116l, hogy a szolgSltatds ig6nybevev6i
kulon dijazds ellen6ben gy(jtSed6nyeztet b6relhessenek, vagy vdsdrolSanar a
kozszolgdltat6t6l. A kozszolgdltat6 Sltal bdrlet ritiSn biztositott gy(jt6ed6ny
rendeltet6stcjl elt6r6 haszndlata miatt keletk,ezett kdrt a szolgdltatSs
ig6nybevev6je koteles a kozszolgdltat6nak halarl6ktalanul bejelenteni, adott
esetben megt6riteni 6s a gy(jt6ed6ny kozszolgSltat6 dltali p6tldsd16l,
kicse16l6se!rcil, javitdsd16l gondoskodni.

11)Amennyiben az ingatlanhasznd16 sajdt maga dltal nregvdsdrolt, a kdzszolg6ltatdsi
szerz6d6sl>en rdgzitettekt6l elt6r6 m6retfl, formdjri hullad6ktdrol6t alkalmaz, de a
hullad6ktdrol6 a g6pi rir[t6sre alkalmas, a kdzszolgfltat6 a szolgSltatdst elv6gzi,
dijszdml{zls azonban az ingatlanhasznSl6 dltal illkalmazott hullad6ktdrol6hoz
legkozelebb dll6, felajdnlott tdrr>l6ed6ny (gy(jtSed6ny) m6ret alapjdn tort6nik,

12)A gy[ijtSed6nyben a kozszolg6ltat6 Sltal okozott k5ft a kdzszolgSltat6
tdrit6smentesen koteles kijavit,rni, vagy a gy(jt6ed6nyt kicser6lni, ha a kdrokozds
neki, vagy az 6rdekkor6ben eljd16 szem6lyeknek felr6hat6 okb6l kovetkezett be, A
kozszolgdltat6 koteles a javitdsi munka id6tartamiira helyettesft6 9yfijt5ed6nyt
b iztos fta n i

13)A kozszolg6ltat6 az Urit6s, a sziillitds 6s a gyUjt6s napjai16l a lakossdgot a helyben
szokdsos rn6don el6zetesen tdj6koztatni koteles, ,A hullad6k begy(jt6senek 6s
elszdllitdsdnak rendj6t 6s gyakorisdgdt a telepril6si onkormdnyzatok K6pvisel6-
testulet6nek onkorm6nyzati rendeletei hatarozzak meg, az aldbbiak szerint:

74)Az tirit6si napok 6s az Lirit6si gyakorisdg az allbbiak szerint alakul:
a, A trjmbhlzas be6pit6sfi lak6teruleteken, tdrsashdzak, lakdsszdvetkezetek

eset6n minimum: heti k6t alkalommal.
b, A csalSdi hdzas, sorhdzas, kertvdrosi terijleteken, magdnhdzakndl 6s

videlken: minimum heti egy alkalom.
15)Kozszolgdltat6 jogosult az 0tvonal 6s az onkormdnyzatok rendeleteiben

meghatdrozott kotelezS gyakorisdg mellett a napi vagy a heti id6pontok
meghatdrozfsdra. Ha az (tvonal 6s az id6pont vdltcrzik, arr6l a k6zszolgdltat6nak
kell a szolgdltatdst ig6nybe vev6ket, a lakossdgot ertesitenie, Amennyiben a
jdratnapok munkaszUneti napra esn6nek, a szolgSltat6 jogosult a jdratokat
dtszervezni a szolgSltatds p6tlSsa 6rdek6ben,

76)Szerz6d5 Felek rdgzitik, hogy a kozszolg6ltatds terulet6nek k6zigazgatdsi hatSrain
belUl elhelyezett, szelektiv hullad6kgyfijt6st szolg6l6 gy(jtciszigetek
(gyfijt6pontok) fenntartdsdra 6s Llzemeltet6s6re ra kozszolgdltatdsi szerz6d6,s
kiterjed. l(dzszolgSltat6 a kozterUleten tovdbbi szelektiv hullad6kgy(jt6sre
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alkalmas gyfijtcied6nyt is elhelyezhet. A Kcjzszolrgdltat6 az dltala r-izemeltetett
szelektiv hullad6kgy(jt6st szolgdl6 gyfijtSszigeteken (gy(jtcipontok) elhetyezett
hullad6k ellszdllltdsd16l szUks6g szerint, de

a, a tcimbhdzas be6plt6sfi lak6terUleteken, t6rsashdzak, lakdsszovetkezetek
eset6n legfeljebb: heti k6t alkalommal,

b. a csalSdi hdzas, sorhdzas, kertvdrosi teruleteken, magSnhdzakndl 6s
vic6ken: minimum heti egy alkalommal goncloskodik.

17)A szelektfven gyUjtott hullad6k elhelyez6s6re szolgdl6 szabvdnyos gyrijtded6nyek
elhelyez6s;6rcjl, az ed6nyek rjrit6s616l, karbantartdsd16l 6s fertdtlenltds6rdi a
K6zszolgaltat6, a gyUjt6szigetek 6s korny6kuk tisztdn tartdsdr6l, a h6 6s sikossdg
mentesit6s 615l az i ll et6kes on kormd nyzat g ondoskorl i k.

18)Felek megSllapodnak, hogy a hullad6kgy1jt6 uclvarok rizemeltetese sor5n a
K6zszolgSltat6 legalSbb heti kdt napon koteles nyitva tartdst biztositani.

19)A kozszolgdltat6 a klzszolg{ltatds terUlet6n hdztartdsonk6nti biohullad6k gyUjt6st
is v6,gez. A biohullad6k kcir6be tartoz6 hulladdkokr6l koteles megf6tetS, a
jogszabdlyi rendelkez6sekkel osszhangban dll6 m6don 6rtesiteni az 6rintett
i ngatla n hursznSl6kat,

20)Kardcsony utSn a hullad6kkd vdlt fenySfdk t6rit6smentes osszegyrijt6s6t 6s
drtalmatlanftdsra tort6n6 els;zdllitdsdt a kozszolgdltat6 oly m6don koteles
elv6gezni, hogy a lakossdgi gVUjtS ed6nyzet mel16 l,,lihelyezett feny6fdkat krilon dij
felszdmoliisa n6lkul koteles elszdllitani minden 6v janudr 31-ig,

2t)A lomtalanitds kor6be tartoz6 lomhullad6kot a Kdzszolgdltat6 6vente egy
alkalommill szdllitja el. A lomtalanitds ko16be tartozl6 hullad6kr6l a Kozszolgdltat6
koteles megfelel6, a jogszabdlyi rendelkez6sekk.el osszhangban dll6 m6don
6rtesfteni az 6rintett ingatla nhasznSl6kat.

22)A kdzszolgi5ltatdsrol szolo onkormdnyzati rendeletel< - az udul6ovezetekre, illetve
az egyes tidul6-ingatlanhaszn6l6kra - a kozszolgdltatds 6ltaldnos tartalmdt6l
elt616 rendelkez6seket tartalmazhat az ingatlanhasznSlat specidlis jelleg6vel
osszefrlgg 15sben

23)Amennyibr:n az esed6kes kozszolgdltatdst a Kozs;zolgdltat6 munkavdllal6i vagy
alvdllalkoz6i, teljesit6si seg6dei akaddlyoztatdsa miatt nem tudja elv6gezni, rigy a
K6zszolg6ltat6 koteles gondosodni arr6l, hogy a kdzszolgdltatdst arra enged6llyel
6s kapacitdssal rendelkezS szem6ly v6gezze el, Amennyiben a kozszolgdltafds
nyrijtdsa il szolgdltatdsi napon elmarad, a116l a Kozszolgdltat6 halad6ktalanul
6rtesiteni koteles a Tdrsuldst, valamint az 6rintett
onkormdn'yzatot/onkormdnyzatokat, de ez nem mentesiti a nem szerzSdl,sszerfi
teljesit6s jogkovetkezm6nyei al6l. Ez esetben az 6rintett onkormSnyzat jogosult a
KdzszolgSltat6 kolts6g6re a kozszolgdltatds elvdrgz6s616l gondoskodni, mety
esetben jogosult az ezzel felmerU16 koltsdgeket 6s kdr5t a Kdzszol96ltat6 fel6
6rv6nyesiteni. Amennyiben az onkorm5nyzat a kozszolgSltatdst nem v6gezte le,
rigy a KozszolgSltato az akadSly elhdruldsdt kdvr:t6 legkozelebbi szolgSltatdsi
napon a sz:olgSltatds sztinetel6s;e idej6n felgyfilt hullad6kot is kcjteles elszdllftani,

24)A Kozszolgdltat6 koteles a Tdrsulds tagonkormdnyzatainak terUlet6r6l begyfijtott
hullad6kot a T6rsulds tulajdondban 16v6, vagy a jov6ben tulajdondba kerLtl5
l6tesitm6nyekben kezelni,
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A Sai6-B6dva
hullad6kkezel6
forrSsgk felhas:zn5l5s5val 6oitett6k ki. (tovd bbia kba n IS pA p rojekt)
A Tdrsulds i)n5l16 honlapot (wwralsaj_obodva.hu) uzemeltet, amelyen a
projektinformdciirkon tril a telepril6rsi szildrd hullad6k mennyis6g6nek cscjkkent6s6t,
vesz6lyess696nek mers6kl6s6t c6lz6 tdj6koztat6 anyagok is elhelyez6sre kerr.iltek,
tovdbbd az oldalon keresztril el6rhet6 ugyf6lszolgSlat szaktandcsaddst is tud nyrljtani,
A honlap a lakosrsdgnak tdj6koztatdst nyrijt tobbek kozt a szelektiv hullad6kgy(jt6sr6l, a
vesz6lyes hullad6kokr6l, a csokkent6si lehetds6gekr6l, Az iskoldskor(aknak, kUlon
menUpontokban, megfelelS nyelvezetben ad tdj6koztatdst, valamint v6gez
szem16letformdldst az oldal.
A kozszolgdltatds;i tertileten az ISPA projektnek koszonhet5en osszesen 78 teleprll6sen
m(kodik szelektiv szigetes hullad6k gy(jt6s,

A szelektiv sziEtetes hullad6kgy(jt6sben 6rintett teleprjl6sek listdjdt a 2 szdmrt.
mell6klet ta rta I nnazza.

A jelenlegi rends;zer tovdbbfejleszt6s6t KEOP-I.L.Ll2FlO.9-11-2O11-OOO5 k6dszSmf
oroiekt (tovdbbiakban KEOP projekt) keret6n belul vdgzi el a Tdrsulds. A projekt
beruhdzdsait a kovetkezS titbllzatban tekintjLik 5t,
A projekt r6szek6nt sor kerul:

- szelektiv irullad6kgyfijt5 rendszer fejleszt6s6re - hitzhoz men6 zsdkos gyiijt6shez
szu ks69er; jdrm(vek beszerz6s;e

- zoldhulladrik gyfijt6s6hez szrlks6ges kont6nerek jdrnrfivek beszerz6se
- marad6k hullad6kok mechanikai elSkezel6s6t (tri;lel6anyag el66llitds) biztosit6

kezel6mri ki6pit6se - Saj6kaza Hullad6kkezelS Centrum terulet6n)
- 9 db (j hullad6kudvar l6tesit6se (Ozd II, Borsodnddasd, B6lapdtfalva)
- !j Strak6Sllomds l6tesft6se a logisztikai rendszer optimalizdldsdra (Szendrd)
- Uj komposztSl6 kialakltdsa (a begyrlijtend6 6s lerak6t6l elt6ritend6 szerves

hul lad6kok hasznosftdsd ra Sajrikaza Hu lladekkezel6 Centru m terrilet6n)
- hdzi komposztSlds osztonz6se (6000 db h6zi komposztSl6 beszerz6se 6s

kiosztdsa)
- gyilit6szigr-'tes gyLijt6s fokozdsa, megl6vc5 lefedetts6g s(rft6se 4 x 62 db [j

9 y(jt6ed d n y beszerz6.se gy(jtdszi g ete k ki a I a kitd sd h oz
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kciltsdq osszesen:

ZV ZLtld Viilgy Kiizszolg5ltat6 Nonprofit KorlStolt Felel6ss6gfi T6rsas5g
Kozszolgdltat6i Hullad6kgazddlkoddsi Terve

3" 3" "3, Se$$cmst$;ni $c$r*-c#c&g*[<

C6l a lakossdg min6l nagyobb hdnyadiinak bevondsa az elkulonitett hullad6kgy(jt6sbe, A
szeml6letformdlSs;i c6lkit(z6s a lakossdg 100o/o-nak el6r6se annak 6rdek6ben, hogy min6l
nagyobb ardnyti elkrilonitett gyfijt6s val6suljon meg. Tovlrbbi c6l a hullad6k keletkez6s
megel6z6s krilonbozS formdinak megismeftet6se a lakossdggal, mint a httzi komposztdlds
v agy az tij ra haszrrd lati kozpontok hasznd I ata.

1, Szeml6letformeilSs
A KEOP pflydzat kapcsdn bevezet6sne kerrllci hdzi komposztdlSs, valamint az (jfajta
szelektiv hulladdrkgyrijtesi m6dok (h6zhoz men6 szeh:ktiv zold- 6s csomagoldsi
hullad6kgy(jt6s) sikeress6ge a lakossdrg hozzalllasat6l 6s a programban va16 r6szv6teltSl
fugg.
Annak 6rdek6ben, hogy a lakossdg megfelel6 ismeretekkel rendelkezzen, sz6leskorrli
ismeretterjeszt6s 6s a szeml6let formdlSsa, a kornyezettudatossdg er6s[t6se szuks6ges.
Az ismeretterjeszt6s, tudatformdl6s c6ljai :

- hdzi komposztdlds megismertetdse a lakoss6ggal, pontos tdj6koztatds,
hogy mit 6s hogyan lehet komposztdlni, az elk6szrllt komposzt
has:znosithat6sdga
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- a hdzhoz mend szelektiv hullad6kgy(jt6s ismertet6se a lakossdggal, a

szerlektlven gyUjthet6 anyagok ismeftet6se, a hullad6k sorsdnak
ismertet6se a gyfijtest6l, vdlogatdson 5t a hasznositdsig, El kell oszlatni a
k6ts6geket azzal kapcsolatban, hogy nem fajtdnk6nt kerUl begyUjt6sre a
szerlektiv hullad6k, illetve ismeftetni, hogy rni6rt van szuks6g a szelektiv
hullad6kgyUjt6 szigetek megfelelS haszndlatdra is

- a teljes hullad6kgazddlkoddsi rendszer pontos megismer6se, hogy a
lakosok 6rezz6k 6k is frcntos r6szei a projektnek 6s a c6lok teljesft6s6hez
koz:os munkdra van szr-iks6g

Az ismeretterjeszt6s, tu datformd lds meqva l6sitdsa
A mdr megl6v6 mellett az rij hullad6kgazddlkoddsi rends;zer elemek haszn5latSnak 6s
hasznossdgdnak lsmertet6se a c6l az alSbbi program elemekkel:

- rendezv6nyekszervez6se
- a projektterrileten talSlhat6 iskoldkban a tanul6k 6s tandrok r6sz6re tort6nd

ismeretterjeszt6s, gyakorlati alkalmazds bemutatSsa
- isrreretterjesztS anyagok, kiadvdnyok k6sz[t(!se

I) Hazi komposztSlds
A hdztartdsi szern6t jelentSs r6sz6t zold hullad6k alkotja, A kertb6l, konyhdb6l kikerul6
szerves anyagok jelent6s r6sze jelenleg a kukdkba kerril, pedig sz6mos szempontb6l jobb
lenne, ha a lenyirt fA, gyumolcslr6j, nov6nyszdrak, konyhai szerves hullad6kok
komposztSlds r6r'6n visszajutndnak az 616 kornyezet korforgdsdba, Kevesebb szerves -
tehdt a nov6nyel: szdmdra hasznossd alaklthat6 - anyagot nyeln6nek el az 6get5k 6s a
lerak6k, m(trdgy'a helyett term6szetes tdpanyag utdnp6tldshoz jutndnak a nov6nyek,
csokkenne a hullad6k mennyis6ge 6s elkerrilhet5 lenne az. Ssszel tomegesen jelentkez6
ava169et6s is.
Tdrsulds terulet6n a hdztartdsok 25clo-a b6,rhdz, tdrsashdz, a marad6k 75olo-ban van
lehet6s6g a hitzi komposztdlds elterjesztes6re. A lakossdgi hajland6sdg -7Oo/o. igV
komposztSl6 hasz:nSlatdra a hdztartdsok kb. 7,So/o-ban van lehet6s6g.

A hSzhoz men6 szelektiv hullad6kEyrlijt6s nem kolts6Ehat6kony a 2000 t6 alatti
telepul6seken, mivel nagy tdvolsdgokr6l, csak kis mennyis6g[i hullad6k gy[ijthet6 be,
ez6rt els6sorban a 2000 f5 alatti telelpUl6seken tervezett a keletkezS zlldhullad6k hdzi
komposztdldsa. ltzonban a hdzi komposztdl6k kiosztdsa s;or5n figyelembe kell venni a
lakossdgi ig6nyerket, hiszen a h{zi komposztSlds csak abban az esetben lehet
eredm6nyes, ha a lakossSg haszndlja is ezeket a kompos;zt5l6kat. A lakossdgi ig6nyek
fUggv6ny6ben nagyobb (2000 fd feletti) teleprjl6seken is kioszthat6 lenne komposztdl6
keret, de csak oly'an telepril6s r6szeken, ahol hdzhoz men6 gyrijt6st aKozszolgfltat6 nem
tervez.

A hdzi komposztiildssal a tdrsulds terrllet6n -1.000 t/6v 'szerves hullad6k kezelhet6. A
hdzi komposztSlSssal kezelt anyagot nem kell elszSllitani, Srtalmatlanitani ez6rt kezel6si
kolts6ge mindossze a komposztdl6k egyszeri beszerz6s6re korlStoz6dik, A
projekttertlleten 6.000 db hdzi komposztdl6 kerul kiosztdsra, elscjsorban a 2000 fd alatti
teleprjl6seken, melyek nem kerulnek bevondsra a zold- 6s biohullad6k hazhoz mencj
gyrijt6sbe.

2) Szelektiv gy(jt6szigetek telepit6se
A KEOP-1.7.I/zF,/09-11 projekt c6lja, hogy minden teleprul6s minden lakosa sz5mdra
el6rhet6v6 tegye a szelektiv hullad6kgyUjt6st, Ehhez a Tdrsulds terUlet6n tovdbbi 62 db
szelektlv hullad6kgy(jt6 sziget kerul kihelyez6sre azokon a telepUl6seken, ahol eddig
egySltaldn nem volt szelektiv gy(jt6s, illetve a projektterUleten taldlhat6 iskolSk
kozel6ben, mivel ezek seg[thetik a gyermekek kornyezettudatos gondolkoddsdnak
kialakulSsdt,
A szelektfv gyfijt6szigetek tovdbbi kialakitdsdt indokolja egyes telepril6seken a magas
lakos/gyiijtc5sziget ardny, A lakossdg ko16ben v6gzett felm6r6sek szerint a szelektlv
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hullad6kgy(jt6sttil elzdrk6z6k legnagyobb hdnyada is a gyfijtSszigetek tdvotsdgSra
hivatkozik. 72 dlt sziget azokon a telepul6seken lesz kialakftva, ahol eddig egySltaldn
nem volt el6rhetS ez a szolgSltatds (1d, 6. tdbldzat), illetve 50 db sziget a
projektterUleten elsz6rtan iskolSk kozvetlen kornyezet6ben, melyek legf6bb c6lja a
szeml6letform5lSs, kornyezeti nevel6s a gyerekek, fiatalok kor6ben,
Az'ij szigetek, a meglev6khoz hasonl6an, 3 frakci6 gyfijtes6re alkalmasak, szigetenk{nt
pedig n6gy darab 1,1, m3-es ed6nyb6l dllnak. A szigetek a pap[r-kafton, muanyag,
illetve a feh6r 6s szlnes rivegek gyfijtds6re alkalmasak,
Osszesen 62 db tij szelektiv hullad6kgyiijtS sziget, osszr3sen 248 db gyfijtT ed6nnyel
kerul beszerz6sr,e 6s kihelyez6sre, ezzel teljess6 t6ve a kozszolgdltatdsi terrileten a
szelektiv gyfijt5s:ri getes gyrijt6st.

3"?." ffirst*#n&KLAs *ffim# A-s $4ts$"LAm{*N'sK #Y }Ni*srffi *s Np.snru*s*"nAse

H-ft,3. "T*ll*n#* $ ha$vse*t Hr,* Lztmft;*se.
A zoldhullad6kok szelektiv gyUjt6se is megindult a t6rs6gben, els6sorban kozterriletekr6l
szdrmazo zoldhullad6kok keruiltek begy(jt6sre 6s kezel6sre 2010-ben. Ezt megel6z6en a
projektterU leten ;:old h u I lad6k gyrijt6sd re nem keru lt sor.

#..N,?^, F*$$**n?&ruf 6*h*t#sa& ek
A c6l, hogy a biol6giailag leboml6 szerves anyag msnnyis6g6t 2016-ra az 1995.6vi
ugyanilyen tipusi hullad6k mennyis6g6nek 35%-ra csokkentsrlk a lerakott hullad6k
mennyis6g6ben, E mellett a KEOP hullad6kgazddlkodds fejleszt6si pdlydzatainak felt6tele
a lerakott hullad(lk mennyis6g6nek a jelentSs csokkent6se is, a pdlydzatban bemutatott
2OII-20I2. 6vi keletkezett osszes lerakott hullad6kmennyis6g maximum 59o/o-a rakhat6
le 2016, 6vt6l kez:dve.
A biol69iailag Ieboml6 hullad6kok kezel6se tobb szinten tort6nik a kozszolgdltatdsi
terUleten a KEOP pSlydzatok megval6sitdsa sordn.

1) Biol6giailag lebrom16 hullad6kok szelektlv gy(jt6se 6s has;znos[tdsa

Beovfiit6s
A z6ld- 6s biohullad6k elkulonitett gyfijt6s6re a projekt teriilet 35.000 hdztartdsban kerul
sor, a z6ldhullad6k gy(jt6sn6l b6vebb anyagtfpusokkal, r\ gyUjt6sbe a 2000 f6 feletti
telepLil6sek lakosai kerUlnek bevondsra, hasonl6an a hazh<>z men6 csomagoldsi hullad6k
gyuijt6s6n6l.

A bio-hullad6k gy(jt6sbe bevont hdztartdsok krilon ed6rryekben (szint6n 120 l-esek)
gyiijthetik a zoldhullad6kot 6s egy6b komposztdlhat6 hullad6kot, amelyek Ur[t6s6t 20
m3-es tomorit5lapos fel6pitm6ny( hullad6kgyLjjtS g6pjSrm(vek v6gzik elSre rogzitett
jdratprogram szerint (minimum hetente egyszer a bornldsi folyamatok miatt), Az
osszegy(jtott biolrullad6k az 0jonnan 6pul6 komposztdl6ba kerrll, mig a zoldhullad6k a
mdr megl6v5 korrposztd16 t6ren kerul kezel6sre,

Hasznositds

Komoosztdl6 bSvit6s

A komposztdl6 b5vft6se indokolt, mivel a jelenleg Uzemel6, az ISPA/KA forrdsokb6l 6pult
komposztSl6n elsr5sorban szennyviziszap, illetve egy6b nenr teleptjl6si szildrd hullad6kok
komposztSldsdt v6gzik, Maximum 4,000 tonna/6v mennyisegri zoldhullad6kot tud fogadni
a komposztdl6, mely a projekt sordn begyfijt6sre is kerul (^,3,700 tonna/6v).

A nem zold, hanr:m egy6b a hdztaftSsokt6l begyfijtdtt biol69iailag lebom16 hullad6kok
sz6m6ra kerul meg6pit6sre a komposztd16 b5vit6se. Ennel< terr-llet ig6nye 9.OOO m2 6s
3, 500 tonna/6v hu llad6k komposztSlSsdra vdl ik al kalmass6,
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A komposztal6hoz -1000 m2-en csurgal6kviz gyfijt5 medence is kialakitdsra kerUl,
amelyen a komposztdlSsi folyamatb6l szlrmazo csurgal6k'vizek kerrilnek osszegy(jt6sre.
A vizet visszalocsolSssal hasznosltjdk.

A komposztSldsi technol6gia lelrdsa

Nyitott rendszer[i forgatdsos prizmakomposztdlds
A komposztSlSs leg6sibb m6dszere, amelynek jellemz6je, hogy a nyersanyagokat
hdromszog vagy trap6z keresztnretszetfi prizmdkba rakjdk 6s meghatdrozott
rendszeress6ggel dtforgatjdk. Az ltforgatdssal keverik, homogenizdtljdtk az anyagot, igy
biztosftva az aerob felt6teleket, a "csapddzott" h6, a vizgSz 6,s a g6zok eltdvozdsdt
A prizmdkban a hSm6rs6kletet 6s a nedvess6gtartalmat folyamatosan ellenlrizik az
dtforgatds pontos; id6po ntjd na k meg hatd r ozdsa c6ljd b6l.

Enn6l a m6dszern6l nagyon fontos a k:omposztSland6 anyag mennyis6ge, hiszen a tomeg
a felulethez k6perst kicsi, ez6rt a kornyezeti t6nyez5k hatdsdra a prizma sz6ls6 z6naja
esetenk6nt nerl 6ri el a higi6nizdci6hoz szriks6ges hSm6rs6kletet. Ennek a
technol69idnak is; nagy a helyig6nye, mert a legtobb forgat6g6p-tipus csak kis m6retfi
prizmdk dtforgatiisdra alkalmas, az 6rlel6s a forgatds gyal<oris6gdt6l 6s a nyersanyagok
tipusdt6l frlgg6en pedig minimum B-12 h6ti9 tart.

A komposztdl6k r6szletes lefrdsdt a 5. szdm6 mell6klet tartalmazza.

R,S" & NnUssrurA$HN&fS *<*px nls vffisx.$*LyNs r*rjLLe#HK ruv#*"x*l*sn

#-;"t-g- S*i*ttZ* * *r*{yx*"* ** *tat$s*

Vesz6lyes hulladdk gy(jt6s6re a jelenleg uzemel5 hullad6kudvarokon van lehet6s6g,
Az ozdi hullad6kudvaron, mely az 6zdi bezirt hullad6kleriak6, 2009 6ta pedig a hely6n
l6tesitett dtrak6dllomds mellett kapott helyet, az aliibbi technol69iai egys69ek
taldlhat6a k:

- 7 db 5,5-30 m3-es kont6ner nem vesz6lyes hullad6kok gyrijt6s6hez
- 2 db kb. 30 m3-es, rekeszekre osztott vesz6lyes hullad6kgyfijt6 kont6ner
- 200 kg-os m6r6shatdr( m6rleg

A hullad6kudvaron gyfijthet6 hullad6kok listdja az 4, szdmfi mell6kletDen taldlhat6.

R-S.Z. F*3$*sx?6si f**s?#s* e4c

Az ISPA/KA fejles;zt6s keret6ben 6prllt 6 db hullad6kudvaron tovdbbi lehet6s6g nyflik a
vesz6lyes hulladdrkok szelektlv gy(jt6s6re, Tovdbbd a KI-OP-1 .t.t./2F pdtlyitzat sordn
[jabb 3 db hullad6kudvar (86lapdtfalva, Ozd II, Bonsodnddasd) 6pit6s6re nyeft
tdmogatdst a Tdrsulds az 6rintett kozszolgdltatdsi teruleten, Hullad6kudvarok az aldbbi
td bldzatba n bem utatott telepri | 6seken lesznek el6rh et6ek,

TelepUl6s Hullad6kudvarok sz6ma
tdbl

Kazincbarcika I. (.ISPA) 1

Kazincbarcika II. (:ISPA) 1

Nv6klSdhdza (ISP,{) 1

Ozd I, (ISPA) 1

Putnok (ISPA I

L7/sz
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Szend16 fISPA) 1

Sziksz6 (ISPA) 1

B6lapdtfalva KEOP-1, 1, 1 1

Borsodnddasd KE:OP-1. 1, 1 1

Ozd IL - KEOP-I 1,1 1

Osszesen 70

x^$. ${eK$4ffiK *N* ffiy 3y*S3 RffiND$KffiR.

R^4..*". #e$er"*9* I $x*$vxet b*ct*{*CskSm*

Veqves hullad6k beovUit6se
Telepu l6si szi ld rd h u I lad6kszd | | itdsi kozszol gd ltatds

. A ZY Nonprofit Kft, f5 feladata a kozszolgSltatds keret6ben ellStott 119 telepril6s
szildrd hulladekdnak 6sszegyrijt6se, elszSllltdsa 6s iirtalom-mentes elhelyez6se. A
rendszeres hullad6kszdllltds, 6s a hullad6kok Sdalommentes elhelyez6se, a
terui leten :100%-os lefedetts6gri.

r I hulladdkszSllitds tertjlet6n els6dleges c6l, hogy a keletkezett hullad6kot
kozvetlen a termel6t6l, kornyezetszennyez6s n6lkrll, a megfelel6 - 110-120 l-es
240 l-es 6s - 1100 l-es ed6nyzetb6l Urits6k, nrajd korszerU, nagy tomorlt6
kapacitds(l g6pekkel a Saj6kazai RegionSlis Hullad6kkezel6 Klzpontba szdllltsdk,
ahol a hullad6k drtalmatlanitdsa tort6nik. A szolgdltatds dijkoteles, a kolts6ge a
gy(jt6ed6nyzet (rtartalmSt6l frigg.

Akdzszolgaltatds jdrm(veinek bemutatdsa a IO" szdm6 metl6,ktethen olvashat6,

El kulonitett hullacl6kqvfi it6s
A hazhoz men6 s;zelektiv hullad6kgy[ijt6s m6r megkezd6dott a kozszolgSltatdsi teruleten.
A .n ft tr s$$F mutatjuk be, mely telepul6seken van lehetcis6g a m(anyag hlzhoz
men6 gy[ijt6ssel tort6nci begyfijt6s6re,

r fsr*$dsfs,m,$ $i ddd*trf;{}ft' pncp"rrs-{ *fefuf ril'ft{..{ffa ,&gve.i} ,m k *fsc$f

Telep[il6s ZsSkos hu llad6kqvfi it6s
1, Abod van

2 Aggtelek van

Als6szu ha van

4. Arn6t van

5. Balajt van

6. Bdnhonrdti van
7 Borsodb,6ta van

B, Damak van

Dov6nv van

10. Edel6ny van
11. FelsSkelecs6ny van
72. Fels6nviirdd van
13. Galvdcs van
14. Gesztel van
15, Gomors;z6l6s van
16. Herndd k.a k van
77. Jdkfalva Van
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Te l6s Zs6kos hullad6kovfi it6s
18, J6svaf6i van

19. Kazi n cba rci ka van

20. Kelemdrr van

2r. Kuritydn van

22. Lddbesenvd van

23. Marton yi van

24. MSlvi van

25. Meszes van

26. MUcsony van

27. Naovba rca van
28. Nek6zsenv van

29. Ny6kldd hdza van

30, Onga van

31, Ozd van

32. Putnok van

33, Ragdly van

34. Saj6bdliq4y van

35, Sai6ecs;eo van

36. Saj6qalq6c van
37. Sai6ivdnka van

38, Saj6kaz:a van

39. Saj6kereszt(r van
40. Saj6mercse van

4r. Sai6vdrnos van

42. Sai6vel,"zd van

43. Sdta van
44. Se16nyfalva van

45. Szalon n a van

46. Szendr(i van

47. Szend16ldd van

48. Szikszo van

49. Szuhaf6i van

50. Szu ha kiill6 van

51. Ta rdonar van

52. Trizs van

53, Vadna van

54. Zddorfalva van

55 van

Osszesen 55 teleoril6sen

A hazhoz mend gyfijt6s jelenleg csak a m(anyag PET palackokra terjed ki, a begyrijt6s
hat6konysdgdnak javitdsa a KEOP-1 1I/2F projekt megval6sitdsdval novekedhet.

t9/sz
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-S"t. F*$Re*s*6rs{ $ah*?*ist& *k

Veoves hullad6k r:vri it6se
A Tdrsulds KEOP-1.1.L/C p6lydzat keret6n belril az ISPA/KA projektben beszerzett
jdrmrlpark b6vitels6t tervezi, A kordbbi ISPA/KA p6ly(tzefi sordn TdrsulSsi tulajdonba
kerUlt jdrmfivek a kozel 81,000 hdztartdst nem tudjdk kiszolgSlni, a hdztartdsokat a
jelenlegi kozszolgdltat6 c6gek tovdbbi 24 db magdntulajdonU jdrmfi alkalmazds5val lStjdk
el, A kozszolgdltatdsban tort6nS vSltozds indokolja, hogy a Tdrsulds sajdt tulajdondba
tort6nS beszerz6s;sel fejlessze jelenlegi jdrmfi parkjdt.

A beszerz6s egyLren fejleszt6s is, hiszen a jdrmfipark kors;zer(sit6s6t vonja maga utdn,
valamint 0j inforrnatikai rendszer ki6pit6s6vel, amely szint6n a pitly6zat r6sz6t k6pezi, a
begyUjt6s megszervez6s6t 6s az adatok sz6leskorfi rogzithet6s6g6t teszi lehet6v6,

Keveft teleptll6si hullad6kok gyUjt6s6hez az alttbbi eszkozok kerrilnek beszerz6sre.
. 5 db 22 m3-es tomorft6lapos gy(jt6 jdrm(
. 4 db 15 m3-es forg6dobos gy(jt6 jSrmrli
. 6 db 16 m3-es tomorft6lapos gyfijtd jitrm1
. 1 db komp3ft1 gyfijt6 jArml
. 2 db mos6fel6pitm6nnyel is rendelkezS gy1jt6 jdrmfi
. 3519 db 60 literes EN 840 gy(jt6ed6ny
c 39373 db 120 literes EN 840 9yfijt6ed6ny. 615 db 77J literes EN 840 9yfijt6ed6ny. 865 db 11iC0 literes EN 840 gyiijt6ed6ny

Informatikai rendszer fejleszt6se r6szek6nt, ed6nyazonositrS rendszer ki6pft6s6re kerrilne
sor/ illetve sor kerUlne a jdratok optimalizdciojara is informatikai m6dszerek
felhasznd ldsdva L

A. Eddnyazonosit6 rendszer
A rendszer dltaldrrosan a kovetkezci elemekb6l dll:

. RFID antenna a gyfijto aut6ra szerelve. Ez az antenna 6rz6keli az ed6nyekre
szerelt chipek dltal kibocsdtott jelet

. RFID chip az ed6nyekre szerelve, 01 szabvdnyos ed(:nyek eset6ben az ed6nyt chip
tart6val el dtva is lehet k6rni, R6gi ed6nyek eset6n ontapad6 chipet alkalmaznak,
(kb. egy nagyobb sebtapaszhoz hasonl6) A chip rin, passzlv chip, azaz kiz6r6lag
egy azonosit6 jelet tud sugdrozni. Az RFID 6rz6kel6 Sltal felfogott jel alapjdn
(kulcsmezrSk dsszekapcsolSsa) el6re definidlt adatbiizisb6l azonosfthato az igyf|l
6s annak ergy6b adatai. (cim, d'rj, ur[t6si gyakorisdg, GPS adatok stb.)

. kieg6szit6 matricar az RFID chipen k[vUl a rendszer kieg6szithet6 matricdval, mely
a szolgdltatds ig6nybev6tel6nek jogosultsdgdt jelzi a gy(jt6st v6gz6
szem6lyzetnek,

. fed6lzeti s:zdmit6g6p: a m6rdcella 6s az RFiD azonos;it6 antenna jeleit dolgozzafel
6s regisztr'flja. Az adatokat vagy a sajdt mem6riSba tdrolja le, vagy GPRS, 3G
vagy egy6b szabvdny alapjdn tovdbbltja vezet6k n6llcrili m6dszerrel a kozpontba.

. Kozponti s:zdmit6g6p: a begyfijtdtt adatok fogaddsdra alkalmas gep

. Szoftver: a be6rkez6 adatokat dolgozza fel. A projekt keret6n belul szUks6ges a
jelenlegi adatbdzisok 6s szamlaz{si rendszerek osszekapcsoldsa az RFID
rendszerrel.

. k6zi jelolvas6 (kb, mint egy k6zi vonalk6d leolvas6 g6p): csak egyes
Feladata ilj ed6nyek kihelyez6se eset6n a chip els6 aktivdldsa.
elkoltozik, ed6nym6ret vSltoztatdsa stb.)

gyd ft6knd |,
(pl. lakos
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B. JdratoptintalizdlSs

A jdratok optimalizdlSsdnak m6dszere a t6rinformatika, a GPS technol6gidk 6s a gr6fok
6s mdtrixok szdnritdsdnak informatikai modelljeivel jelent6s megtakaritdii tetret6s6!eket
jelenthet a nagy kiterjed6sfi gy(jt5 rendszerek tekintet6ben, A vSltozat keret6n belUl
szolgdltatdsi szerz6dds megkdt6se tervezett, melynek keret6n beltjl a szakvdllalat a
kidllSsi helyek t6rinformatikai feldolgozdsSval (lakos 6s int6zm6nyek cfmei) ill, az egy6b
figyelembe veendd szempontok alapjdn (pl, egyirdnyd utca, ririt6si nap, d-ep6 tdvol-sdg,
szdllith-at6 tomeg, m(szakrend stb.) elv6gzi a jdratok optimalizSlSsdt a teljJs
hullad6kgazddlkoddsi rendszerre. A jdratoptimalizalas keret6n belril rij jdrattervek
kialakitdsdra kerril sor, mellyel a gy(jt6 jdrmrivek Sltal megtett 6ves rutditetiesitm6ny
csokken6se vdrhat6, kell6en felk6szult szakvSllalat %o-os megtakarftdst is girantdl, A
jdratoptimaliz6l6s; elv6gz6s6t5l a logisztikai kolts6gek csokken6i6t vSriuk, ezditat a teljes
rendszer k6lts6ghat6konysdga novel het6,

A jdratoptimaliziilds keret6n belUl a kidlldsi clmek 6s a peremfelt6telek megadiSsdt
kovet6en a szakvSllalat t6rinformatikai adatbdzist k6szit. A t6rinformatikai adatbdzis
fe16pit6s6t kdvet6en matematikai m6dszerek segits6g6vel optimalizdci6s eljdrdsokat
v6geznek, 6s [.j jdratterv modellt k6szltenek, A jdratterv'dtaddsdt kovet6en az
optimalizdlt jdratterv tesztel6s6re kerul sor, melynek eredm6nyeit kovetSen a
jdratterveket v6glegesitik 6s az rij jdrattervek bevezet6s6re kerrjl sor,

A legfontosabb aclatok a jdratoptimalizdlds elv6gz6s6hez:. szolgdltatiisi teruilet (szerz6d6tt ugyfelek cimei 6s ed6nyzetm6ret). Gy(jt6si icl5pont
. Optimalizdlhat6sdg szabadsdgfoka: szabadon - t konzultdci6 alapjdn - r vagy

egydltalSn nem optimalizdlhat6
. 9yfijt6si g'yakorisdg
. Atv6teli vdgpontok, dep6nidk haszonanyag feldolgoz6k, komposztal6k, el6kezel5k. G6ppark jelllemz6i
. Teruleti sajdtossdgok (jellemzden magassdg-, sz6less6g- 6s srilykorldtoziisok). Egy6b adatok: ed6nyzet dtlagos telltetts6ge (mfltb6li adatok)

A KEOP-1.1.1/c o5lvSzat elbirSlSsa ielenleo folvamatban van, a veqves hullad6k
- a szuKsardFs ratrracatta hrar|rrrrtrh -kiz5r6laq t5mooat meqit6l6se eset6n val6sithat6k meo.

El kUlonitetten gyrj jtott hullad6k
A_ KEOP-1'7'I/2F pdlydzatnak koszcjnhet6en ki6prilhet a ktSzszolgSltatdsi terrlleten a
hdzhoz men6 szelektiv hullad6kgyrijt6si rendszer. A KEop-I::-L/2F pdtydzatban
elvdrtlegalSbb 21Lo/o szelektlv hullad6kgyUjt6si ardny el6r6se az cisszes keletkezcj
telepUl6si szilSrdfrullad6khoz viszonyitva felt6tlenUl szriks6gess6 teszi e gyiijt6si forma
bevezet6s6t,
Ahitzhoz men5 szelektlv hullad6kgyfijt6s kiterjed a csomagoldsi hullad6kokra, valamint a
kerti zoldhullad6kokra.

1) H1zhoz mend szelektiv hullad6kgyrlijt6s (csomagotdsi huilad6k)

A projektterUleten jelenleg 55 teleprjl6sen taftanak fenn a szolgSltatok hirzhoz men6
szelektiv hullad6kgyUjt6si rendszert, mely inkdbb csak kfs6rleti jelleggel m(kodik, a
begyUjtdtt men nyis6g ek egyel6re m69 el ha nyagol hat6a k,

A hdztartdsokndl keletkez5 hullad6k tobb, mint 17o/o-a csomagoldsi hullad6k. A
jogszabdlyi 6s EU el6irdsok teljesit6se 6rdek6ben szriks6ges a hdzhoz men6 szelektiv
9yfijt6s bevezet6se, mivel a gyfijtSszigetekkel a keletlez6 csomagolSsi hullad6kok
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maximum 2oo/o-a gyfijthetd be ,.3Lt,ftiltt gy(ijtd szigetek segtts6g6vet 15ooolakossdgszdm fr:letti telepril6sek 20 km-es t<orletdOen, wivet 5 proier.t terrllet
lakoss.Sgdnak jellent6s r6sze ezeken a terUleteken kivril esik, 

- 
igi 

-'" 
szelektivgy[ijt6szigetekkel ez a 2Oo/o sem teljesithet6,

A hazhoz men6 szelektiv hullad6k gyijjt6s sordn az al6bbi hullad6kok kerujlnek
begy(jt6sre az erre.a c6lra a lakossdgnak kiosztott 120 literes gyfljt6ed6nyekben:- (csomagoJdsi)papir

- (csomagolSsi)f6m
- (csomagoldsi)mfianyag

A hazhoz men6 szelektiv hullad6kgyiijt6s jellemzSen a 2000 lakosszSm feletti telepril6sek
csalddihdzas, tdrr;ashdzi lak6ovezeteiben kerul bevezet6sre. A hitzhoz men6 gyt:ijt6sben
csomagoldsi hullad6k szelektiv gyfijt6s6re szolg5l6 zsdkok kerulnek kiosztiisrl a 8.
tdblSzatban bemutatott telepril6selien.
A szelektlv gyfijt6shez osszesen 72 db gyiijt6jdrmfi kerril beszerz6sre, ezek v1gzik az
6jo-nnan 6prl16 s;zelektiv gyljt6szigetek- 6i i h6=ho= rnen6 l.romagoU-i; hultad6kgy(jt6st.

2) A zold- 6s biohullad6k elkrjtonltett gyfijt6se

A z6ld- 6s biohullad6k elkrilcinitett gyfijtds6re a projekt terrtlet 35,000 hdztaridsban kerulsor/ a zoldhullad5k gyiljt6sn6l b6vebb anyagtfpusokkal, A 9yfijt6sbe a 2OO0 f6 feletti
telepul6sek lakosili kerrilnek bevondsra, hasonl6an a hdzhoz n1ui.'O csomajot6si hullad6kgy(jt6s6n6l, a bevorlhat6 hdztartdsok szdmdt a g. tdbldzat rszeml6lteti,

A bio-hullad6k 9'y(jt6 (szint6n 120 l-esek)gyUjthetik a zoldhuita amelyek urit6s6t 20m3-es t6m6rit6lapos 6gzik el6re rogzitettjdratprogram sz€rrinr-osszesv,Iitott 
biohulla dek az fjonnan 6prit5 lomposztdt6ba ke^it, Iil:t?[,.ilJ?[l]r/j

mdr megl6vd komposztd16 t6ren kerul kezel6sre.

A zold hullad6kok gy[ijt6s6re osszesen 6 db gyTjt(5jdrmU kerrjl beszerz6sre, Ezek
hivatottak a hdzh<tz men6 zcjldhullad6k 6s a kdzterriieti zOtdnuttaa6kok gy(jt6s6re.

A #" fdi azokat a telepril6seket ismertetjUk, ahol gazdasdgosan bevezethet6 ah1zhoz :ktiv hultad6kgy(jt6s,

S,C;*S * dlz rar*r.*S## Y E$ra.sJ Seu*rpfxs*# ##r*ffi?#
Telepiil6s LakSsszSm (belteriitet)

(db)

Hirzftroz men6 szelektiv gyfijt6s

bevonhat6 h5ztart5sok sz5nra
Arl6 t754 7154
Arn6t 809 Rno

Borsodnddasd t37L t371
bocs 953 953
Edel6nv 3568 3217
Gesztelv 861 861
l6rddnh6za 650 650
Kazincbarcika 12620 5679
Ku ritvd n 605 605
M6lyi r369 t232
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4-20
Telepiil6s La k5ssz5 m (belterii tet)

(db)

H1zhoz men6 szelektiv gyiijt6s

bevonhat6 h5ztartSsok szSma
MIcsonv 7206 1206
Nv6klddhdza 7773 L542
Onoa 1529 7529

Ormosbdnva 589 689

Ozd 14937 6271
Putnok 2575 2050

Rudabdnya 7749 7149
Sai6bdbonv LL43 tt43
Sai6kaza 1054 r054
Sai6vdmos 770 770

Szendrd L473 141,3

SzendrSldd 435 436
Sziksz6 2214 1777
Osszesen: aoa27 34713

ry-$" F{ *K {"$ rsims*N6 xu#s<*szfv*su *s Aea3**n*** ATX K* r**il
?.5,1. Se!*ar$eEf f:eFyxet henas.utntssw

Jelenleg a kozszolgiiltatds keret6ben nem tort6nik rijrahaszndlatra tort6n6 el6k6szit6s,
UjrahasznSlati ko;rpontokat sem Uzemeltet a kdzszolodltat6.

2" 5"2. treg$*szt#s;€ $Shet$sAgek

az ljrahaszn5lati lehet6s6gek ismertet6s6re
megval6sitdsa sordn a hullad6kudvarokon

emeltetett rljrahasznSlati k6zpontok,
t kieg6szit5 elemei a hulladdkudvarok, A
s lakoss5g dltali elfogadtatdsdban, szelektiv
l6 er5t jelentve a lakossdgi egyrittmrlikod6s

Az udvarokban a lakossdg a ott en gy(jtott
csomagoldsi 6s egy6b, valami d6k , Sz6ieiebb
kdrU funkci6kkal rendelkezik, kn6 n telepltett
szelektlv gy(jt6s, azt komplex eszi

Funkci6i a kovetkerz6k:
. a lakossdg (esetleg int6zm6nyek) Sltal behordott hullad6kok dtv6tele,. az dtadott hullad6kok mennyis6gi 6s minds6gi adatainak nyilvdntartdsa,. a begyfijtott hullad6kok rovid idejfi szelektlv tdroldsa (az elszi5llitiis

menetrendj6t6l fUgg6en),
. a begYfijtdtt hullad6kok rendszeres elszSllitdsdnak szervezdse hasznosit6 vagy

6rtalmatlanit6 telephelyekre,
. A hullad6kudvarokban gy(jthetd hullad6kok kore:
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' mdsodnyerrsanyagk6nt hasznc,rnfr3li-t3il"t6k (papir, Liveg, m(anyas ftakonok,f6lia, f6rnhullad6kok, alum[nium italos dobozok, vastruitaO6kok, lahullad6k,
textilhullad6k);

. term6kd'rj tdrv6ny hatSlya ald tartoz. darabos hullad6kok (hdztartdsi tdrgy. lakossdgi korb6l szArmaz6 vesz6lye
gyogyszer, fest6k-6s lakkmarao
ndv6nyv6ddszer marad6kok, fdnycsd

A hdztartdsokban tovdbbra is k6pz6rJik olyan hullad6k, amelyet a gy(jt6szigetek nem
tudnak befogadni, ezeknek a hullad6koknak a mennyis;ege 6vr6l tvie novekszik. Andvekv5 ig6nyel: kiszolgSldsdra 6s mivel a szelektfv'gyfiJteseft val6ban tenni aka16
la\9ss9g sem hajland6 

. 
tril nagy tdvolsdgokat megtlnnl, ezed szr-iks6ges tovdbbi

hullad6kudvarok l6trehozdsa a tdrsulds terulet6n,

A hullad6kudvarokon az ismeretterjeszt6snek 6s szeml6letformSliisnak koszonhet6en a
szelektiven gytjjtott Uveg-,6s Uveg csomagolSsi hullad6k mennyis6ge fog megn6ni. Az
uveg hulladdkok nem gy(jthetc5ek be a hit;hoz men6 hullad6kgyiijt?s ke-ret6b-en, ez6rt
fontos a lakosol< szdmdra megfelel6en bemutatni, hogy a tiuttiO6t<uOvarokon 6s a
szigeteken tudjdk: ezeket a hullad6kokat leadni,

A 3 db KEOP-1 'l'7/2F projekt keret6ben rijonnan kialakltand6 hullad6kudvar, melyek
egyben rijrahaszndlati kozpontk6nt is funkciondlnak rnajd az aldbbi telepulese[en
l6tesri Inek:

- Borsodnddasd,
- Ozd IL hulladekudvar
- a6lapdtfalva

Az djrahaszndlati kozpontokban haszndlt cikkek mds lakosnak tort6n6 dtaddsdra van
ehetds6g' Ezzel csokkentve a keletkez6 hullad6kok mennyis6g6t 6,s az rii term6kek
vds6rldsdt' A projekt sordn a kialakftdsra tervezett hullad6kgvljti uAvarolon, az udvart6lelzitrt terUleten val6.sulndnak meg az rjjr Az rijrahaszndlat
6rdek6ben a 2 hullad6kudvar mindegyik6ben nyilna-lehetc5s69 a
meg funkci6jdban haszni{lhat6, de a tulajdo briiorok, hdztartdsi
eszkcizok, ruhanem(k (krilon specidlis 0,5 addsdra, Ezdltal a
hulladekudvarok egyben (jrahaszn6lati kiizpontok funkci6jdt is be tudjdk tolteni,
nagyobb beruhdzris n6lkUl.

R"$. ${ui-Lem[*x H3qsxru#sfygsx a NyAsN&x4 ${*\\$H$*H$ffi

X"$" 4" li*$*n$*gR in*ffpxe* h**nutaftl$s*

A hullad6k hasznosltdsa jelenleg a szelektiv hullad6kgyrijt6sre, valamint komposztdldsra
korldtoz6di k.

Ezen gy(jt6si formdk bemutatdsdra az el6zd fejezetekben mdr sor kerujlt.
A jelenleg a kozszolgdltatds keret6ben hasznositdsra kerrll6 hullad6k ardnya az osszes
keletkezS hullad6k:hoz k6pest a 9, tdbldzat szerint alakuli.
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Jelenleg csak anyagdban tort6n6 rijrahasznositds tort6nik a
KEOP-1.L.7/2F projekt megval6sitdsdval 6pul ki ,az
infrastruktrjrdja (tUzelSanyag elcjdilitds - RDF/SRF)

3.#. A" Fmj$esxt$sri Fetuu*t$s*$ges$<

A hasznositdsi ardny novel6s6t c6lozza az el5z6 pontokban mdr bemutatott szelektivhullad6kgy(jt6s 6s kezet6s,

Tovdbbd a KEoP-1' 1"7/ 
-2F 

pSlydzatnak koszonhet6en a Saj6kazai Hullad6kkezeld
Kozpontban lehet6s6g nyilik a fogadott teleprll6si szilitrd hullad6k mechanikai-biol6giai
el6kezel6s6re, Ennek- l6nyege, hogy a be6rkez6 vegyesen gyfijtott rrutraletool tovdbbihasznosithat6 hullad6k frakci6 kerriljon leviilasztSsri.' tzzel a vegyes gy(jt6s( hullad6k
3oo/o-a vSlik hasznosithat6vd azlltal, hogy a levSlasztott magas rAtAertekfi frakci6f(t6anyagk6nt kerul hasznosftdsra arra alkalmas 69et5m(b-en, mint p6lddul acementmrivek,

Mechanikai biol6oiai hullad6k elcikezel6ben tort6n6 hasznosfids
4 vegyesen gy(ijtott hullad6k 100%-ban dtesit< nrechanikai el6kezel6sen, 6s afennmarad6 hullacl6.k pedig biol69iai stabilizdlds n6lkril kerUl lerakdssal drtalmailanitdsra,
A mechanikai kezetl6shez [j csarnok kerr]l kialakftdsra.

A mechanikai kez:el6m(vekbe (osszesen 45,5 et/6v mechanikai kapacitdssal) kelil avegyesen gy(jtott hullad6k, valamint a vdlogat6m(b6l kikerrit6 marad6t< hullad6k, 2076-b9n a hullad6kgazddlkoddsi rendszer telepril6sein keletkez6 szerves hullad6kb6l tobbmint 11'000 tonndt el kell t6riteni a hullad6klerak6t6t, Ehhez: a c6thoz is se!iis6get a +o,iet/6v mechanikai kapacitdsf a kezel6mfi.

A mechanikai kezel6s sordn a hullad6k apritdsra kerril, majd a k6nnyfi, magas ffit66rt6k(frakci6 kerril levdlasztdsra. (a vegyes gy(jt6s( hullad6k'llorulbelrjl '30%o1a). 
A magasf(t66rt6kfi frakciir hullad6k6getS-ben vagy cementm(ben hasznosithat6 energetikai

c6lokra,

A mechanikai-biol69iai el6kezel5 rdszletes teir6sdt a g. sz5m6 meltflktet tartalmazza.

A kozszolgdltat5s sordn kezelt hullad6k anyagdramai 21016-ban a KEop-1, L.L/2F
paly 6zat a lapjd n a kovetkez6k6ppen a la ku lna k,

zv zl.i5d v6lgy K6zszorgS.rtat6 Nonprofit Korr5tort Ferer6ss6gii Tirsas6g
Kozszolgd ltat6i H ul la 16kgazddl koddsi Tr:rve

20I4-20L6

a-d !$*

2010 201 1 201.2Hasznosit6sra keru 16

hullad6k ardnya az cisszes
keletkez6 h ullad6khoz
k6oest

3,BBo/o 4,9Io/o 5,00o/o

kozszolgdltatds terrilet6n, a
energetikai hasznositds
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Prpirhuiiadek
ren-r csc,nragc'idst

itrJf I

Keletker$ huiladEk -,60 5G5 t

Csnmagofi si frulladei." Egyeb gyrijtendd
papfr egyeh

r7tr7 I S81E t 828 tr

For,,g h'

3S835 i

Gyfijtendd hull*d€k - 5s ss5 r

El ki.il 6 n itette n gytrjtBtr h u ff +d€ k

viioge:6s { csa,c muia.rl'ag, papir,
femi

Ii4arad€k hulleddk

Kezelendd hullad€k

tu! ;rrecle k huiladek ne g.yr.iltes*
46 0t0 t

I 51r0i, 
I_._tt_,-

l-ta s I nocftofr--.--.--'------Artal n.rattran {tott

(rnasDd

idEU>l

510 t

Hasrnc skds

lfq?q f

ftfechanikai kezeles
+t 090 t

Termikus
t ..--^^- +;-i ruJ4t tu_\iLd>

1,3 670 t

FrFy€E

Aban

:1otr

.{cq r

EtaUes hasznositdnak,
ho nrposzt herll':rorit6sa

takard anyagkenf
relrultEvdrldhoz Atadds hasznositdnak

3#- fd$# f-" Jt ffs{$'ds;"t"s'$7"""}s'pn' $<t spr*6p*rerfe$$ s k#yef#s$} trde"*r* f:msxrxmsffa$sd

1j
i;

'\.
\ .3'

\,,

HasznositSsra kelrii16 hullad6k az aisszes keletkez6
hullad6khoz k6p 46,40/o
Ebb5r:

. Megel6z6s (hdzi komposztdlais) 7,7o/o
a Anya gai ba n hasznositott csoma grcldsi h u I lad6k

Anyagdban hasznositott Uiol6giaGg boml6 szerves
!q!lad6k ( komposzrd tiSs)

a
17.Io/o

1 1 10/^
a ikailag hasznositott hullad6k (MBH 22,60/o

2074-20L6

q7tr:pfti\/ o,Ii..d(
1 I .{.tq {

:J L*
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A ne-m vesz6lve:; 6pit6si-bontdsi huttad3fl:t'fl:trr"ositdsdra mobit fetdotgoz6 sor (tor6,
osztSlyoz6) dll rendelkez6,sre, bemutatdsSra a 8, szdmt! mall$ktatben ke-rul sor,

x ,qs&KLffiffi.A*{mc{xe }qir$ sxmrcvffis A$syAffi F4ffiruruvgse*ruurq*^$(#${ru
R"?,e" 3e$*n$*g$ heNyxet beswax*xt*se

Beqv[iit6s

Gy(jt6szi g etes per pirgy(jt6s
r, hulldmpap[r, kartondoboz (hungarocell
rement konyvek, prospektusok, elhaszndlt

s szolgSltatds drltal is megszabadulhat.
rhulladek krlcjn gyfljt6jdrattat a Saj6kazai
Uzem6be kerrll.

Hullad6kudvarokon v6gzett begyfijt6s (papir 6s zdtdhultad6k)
Azon teleptil6sekeln, ahol van hullad6kudvar kialakitva, ott a lakossdg szdmdra lehet6s6gvan tobbek kozott a keletkez6 biol69iaila I lebomlo zotd huilad6k-6i i papirhultad6[
elhelyez6s6re,

Kozterrileti zoldhullad6k gyfijt6s
A kozterrileteken frinyirdsb6l, fanyes6sb6l 6s virdgdgydsokb6l sz6rmaz6 z6ldhullad6k aSaj6kazai Hullad6kkezel(5 Kdzpont komposztS16 uze-m5e kerrit hasznositdsra,

El6kezel6s

Vdlogatds
A besz6llitott 

. 
papirhullad6k a Saj6kazai RegionSlis Hullad6kkezel6 Kozpont Vdlogat6

Uzem6be kerrll,

Hasznosltds

Zoldh ullad6kb6l komposzt elcjdllitdsa
A begyfijtdtt z6ldhullaa6kg.k kezel6s6t, hasznosltSs-5t a gyfijt6si kdrzet kozpontjSt k6pez6hullad6klerak6kon rlzemel6 komposztdl6 telepen vegezii..'

*, F- R. F*9ft esut€rsii ff eh*t$s$g*$<

Fejleszt6si lehet6rs6gek a mdr el6zdekben bemutatott KEop-1, L.I/2F pdlydzatnak
koszonhet6en az aldbbiak szerint alakul:

Meqel6z6s
- hazi konrposztdlds

Beoy(jt6s

Hdzhoz menS szele ktiv h u I lad6kgyrlljt6s
- zsdkos rendszer( hdzhoz men6 szelektlv hullad6kgyfijt6s sordn a bevont

lakossdgt6l a papir hullad6kok a .begy(jt6st kovet6e-n'a" sai6kaiai negiondtis
H u I lad6kkezel6 Kozpont Vdlogat6 Uzeme-Oe kerU L
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- a zoldhullad6kok hdzhoz t""at;i-o'jtt6tre sordn a bevont takossdgt6t a kerti 6skonyhai z6ldhullad6k a begyUjt6st kovet6en a Saj6kazii Regiondlis
Hullad SkkezelS Klzpont komposzt6l6 uzem6be kerul,

HulladEkudvaro'k
Minden rijonnan d6kudvaron lehet6s6g lesz a papir hullad6kok,valamint a zoldh osszesen 9 db hullSd6kudvar'f-Jjja szolgdlni aIakossdgot, az it a saj6kazai RegionSlis Hullad6kiezet6 r<-ozponivSlogat6 6s komp
Szelektiv szi getes gyiijt6s
A szigetszdm b6vit6sre kert-il, a papir hullad6kok begyfijt6se a jelenlegivel azonos m6donfog tortenni' A trdrhat6 hullad6kdramban a sziget-es lyfiit6sLen p"pii 

"i"ien 
tegioubesetben is csak kism6rt6kben emelkedhet a hdzho|.' rien6 gv'fiit6r Llvezet6s6net

koszon het6en.

Kozterulleti zoldh u lladek gy(jt6s
A kozteruleti zoldhullad6.kok begyUjtese sordn jelent6s javrulds v;5rhat6 a KEop-1.I.I/2Fpdlydzatnak kos:z6nhetden, A kozteruleteken osszegyiiltott hullad6kot az 0jonnanbeszerzett mob I ..aprit6val, gyfijtSjaSrm(vekkel t-ort6nik, valamint a temetcji
zold h u I lad6-kok begyfijt6s6re beszerzen d6 gyfijt6ed6nyekker.
A keletkez6 kozteruleti zoldhullad6k 60%-nak begyfijt6se a c6l.

Hasznosftds

Komposztd16 b6vft6se
A komposztd16 bcjvft6se indokolt, mivel a jelenleg rizemel6, az ISpA/KA forrdsokb6l 6puiltkomposztdl6n elsiisorban szennyvfuiszap,llletve Lgy6b nem teleprll6si szildrd hullad6kok
komposztdldsdt vdigzik' maximum 4,000 to_nn_a/6v mennyis6gU z6ldhulladefoi tuo fogadni
a komposztd16, mely a projekt sordn begy(jt6sre is kerui (-S,ZOO tonna/6v),

A nem zold, hanem egyeb a hdztartdsokt6l begyfijtott biol69iailag lebom16 hullad6kok
s-zamara kerul meg6pitesre a komposztdl6 b6viGse-. Ennek: terulet ig6nye 9.000 m2 6s
3' 500 tonna/6v hu llad6k komposztdldsdra vdl ik al kal massd.

A komposzt6l6hoz: -1000 m2-en csurgal6kviz gyfijt6 medence is kialakitdsra kerul,amelyen a kompo:sztSldsi folyamatb6l szdrmaz6 csurgal6kvizek kerulnek osszegyrlljt6sre.
A vizet visszalocsoldssal hasznosltidk.

M echa n i ka i- biol6;g ia i el6keze t6s
en gyfijto hasznosfthat6 hullad6k frakci6 kerriljon:l a vegy 3Oo/o-a vdlik hasznosithat6vd azaltal,tt magas t5anyagkelnt kerril hasznositdsra arra
len, mint m(vek.A levdlasztott maq€s fft66fteka anyag jelent6s hiinyadiSt a papir adja, a vegyeshullad6kban maradZ papir, az osszes t<etett<ezcj papir 'lrullad6k 

korUlbelUl fete, Ennekkozel 80o/o-a hasznosulhat a levdlasztott frakci6 69et6be szdllitdsdval.
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2074-20L6
MELLEKLETEK
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zv za6ld viilgy KiizszolgS.ltat6 Nonprofit Korldtolt Felel6ss69fi Tirsasig
Kozszo lgd ltat6i H ulla lekgazdailkoddsi Tr:rve

2074-2016

R- B"tw&-LSKLHT; :HR.A$$YHLV$K. T \r*fsy$${, srusHLNy$K. *R$a&s s ret vffiR{
Ttirv6ny, rendelel!,
irSnyelv, orszSgos tervek

Lei15s

Hullad6k Keretirdn)relv Az Eur6pai Uni6 Hullad6k Keretirdnyet@
hullad6kgazddlkodds t6makor6t, Az: Uni6s szabdlyozds a
hul lad6kgazdSlkodais hd rom terrllet6re terjed ki : d rtalmatla nit6s,
szdl litds, egyes specidlis h ullad6kd ramok kezel6se,
A lakossdgn al kepzSdl elkut6nitetten gy(jthet6 huilad6kok
elhelyez6s6re a vdlogat6mfivek, illetve a hullad6kudvarok
szolgdlnak, ahol ezek a specidlis hullad6kdramok el6fordulhatnak.
. A szelektlv hullad6kgy[ijt6ssel, illetve a szelektiven gyiijtott
hul lad6k vSlogat6m[iben tort6n6 ipa ri el6k6szit6s6vet hozzaijdru I unk
a la kossd gnd I keletkezd csomagol6anyagok anya gdba n tcjrt6n6
hasznositdsiihoz a 2OO4 / 12 / EK el5irdsa i n a k m egfelelde n,

' A hulladdkudvarok lehet5s6get biztositanak a lakossdg rdsz6re a
vesz6lyes hullad6kok, az elektromos 6s elektronikai hullad6kok,
illetve az akkumuldtorok 6s szdrazelemek elhelvez6s6re.
6, 5 (1) A kdrnyezethaszndlatot rjgy
no9y
a) a legkisebb m6ft6kfi kornyezetterhel6st 6s ig6nybev6telt id6,zze
el6;
b) megel6zze a kornvezetszennvezdst;
c) kizarja a kcirnyezetkd rositiist.
(2) A kdrnyezethasznSlatot ztz el6vigydzatossaig elv6ne<
figyelembev6tel6vel, a kornyezeti elemek kimelet6vel, taka16kos
haszndlatdval, tovdbbd a hullad6kkeletkez6s csokkent6s6vel, a
term6szetes 6s az elSdllftott anvagok visszaforoatdsdra 6s
qirafelhaszndl5s 6oezni.
A n_u[a!€kokrol sz6l6 torv6nv 3.6-a az a16bbi alapelveket
fooalmazza meg:
az [jrahasznSlat 6s az [jrahaszn5latra el6k6szit6s elve
kiterjesztett gyd ft6i fetet6ss6g elve
az onelldtds elve
a kozels6g elve
a szennyez6 fizet elve
a biol6giailag lebom16 hullad6k hasznositdsdnak elve
a kolts6ghat6kony hullad6kgazddtkod6si kozszolgdttatds
biztositdsdnak elve
keresztfina n szirozAs tila I md nak elve,

A Torvdny 7. 5-a a hullad6kk6pz6d6s megeldzese 6s a
hullad6kgazdSlkodais sordn az aldbbi elsdbbs6gi iorrendben l6vd
tev6kenysdgeket irja et6 (hul lad6k hiera rchia) :

a hullad6kk6 pz6des megel6z6se
a hulladdk rijrahasznailatra el6k6szftdse
a hullad6k rijrafeldolgoziisa
a hullad6k egy6b hasznositdsa - kulonosen energetikai hasznositds
a hullad6k drtalmatlanltdsa

Ht. 92. S (1) 2020. december 31-ig a hdztartdsi, valamint a
hdztartdsihoz hason16 hullad6k r6sz6t kepez6 papir-, f6m-,
mrianyag- 6s riveghullad6k [jrahaszndlatra eldk6szit6s6nek 6s
fjrafeldolgoziiseinak egyuttes mert6k6t a k6pzddott mennyis6ghez
viszonyitva tomeg6ben orszdgos szinten legaldbb 50o/o-ra kell
novelni.
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zv laold vtilgy Ktizszolg5.ltat6 Nonprofit Korl5tolt Feleldss6gii T5rsas6g
Kozszol gd ltat6i H ul la lekgazddl kodiisi T,erve

442/2Or2. (Xrr. 29.)
KormSnyrendelet

OrszSgos
Hullad6kgazdSlko,dSsi
Terv 2Ot4-2O2Ol
effogadva a 2O55/2OL3.
(XII.31.) Korm.
hat5rozattal

A csomagolds16l 6s a csomagoldsi truttao6tkat - t<apcsotatos
hullad6kgazddlkoddsi tev6kenvs6erekrdt 9, 6 (2) el6iria. hoov a

b) papir 6s karton eset6ben 60Vo,
c) f6m eset6ben 507o,
d) fa esetdbren 15V0,
e) mfianyag eset6ben 22,5o/o, kizfrolag azokat az anyagokat
figyelembe v6ve, amelyeket 6jb6l rnrian dolgoznak fel.

a hazi 6s kdzoss6gi komposztSlSs elterjeszt6se, a zoldhullad6xor
helyben tort6ncj visszaforgatdsa
A7 [jrahasznailat novel6se, az fjrahaszn5lati ktizpontok
l6trehozaisdnak osztonz6se, illetve a hullad6kkd vdlt termeker
[jrahaszn6lhat6 osszetev5inek ell<rilon[t6se, iavitdsa 6s ism6telt
fel haszndlSsa
5z6les korfi, a hullad6k keletkez6s6nek megel6z6s6vel 6s az
[jrahasznd lat jelent6s6g6vel ka pcsolatos szem l6letformd lds

H"a-s,zn_o-sitd,s-l

Az elkiiliinitett hutlad6kgyfijt6s infrastruktrirdjinak
biztosit6sa a lakoss5g sz5mSra
A 2020-as c6l teljesit6s6hez szuks6ges elkLilonitett huilad6kgy(jt6si
rendszereknek 2015-re ki kell 6piilniuk, amihez az elkiiliinitett
hullad6kgyfijt6s infrastruktrirSjanak biztosit5sa sziiks6ges a
lakoss5g lOOo/o-a sz5m5ra.
KomposztS16 6s biogirz uzemek l6tesit6se szr-iks6ges, a
komposztok min6s6gbiztositdsi rendsze16nek kialakitdsdvar
egyidej(1e9.
2020' december 31-ig a hSztartdsi, valamint a hdztartaisihoz
hason16 hullad6k r6sz6t kepezd papir-, f6m-, mfianyag- 6stjveghullad6k rijrahaszndlatra eldk6szit6s6tnek 6s
rijrafeldolgozdsdnak egyrittes m6rtdk6t a k6pz6d6tt mennyis6ghez
viszonyitva tcimeg6ben orszSgos szinten legaldbb 5Ovo-ra 

- 
kell

novelni

A-rt-a" t m-atl-a-,nitdsl
A lerakdssal t6rt6n5 drtalmatlanitiis ardnydnak 4Oo/o ald
csokkent6se
Az elkulonitetten gydjtdtt vagy vdlogatott, hasznosfthat6
osszetevSk lerakds6 nak megszuntetdse
A biol69iailag leboml6 szervesanyag-mennyis6get az 1995-ben
orszdgos szinten k6pz6dott, a telepril6si hulladEk r6sz6t keoez6
biol6giaitag leboml6 szervesanyag-mennyis6ghez k6pest ZILO,
jrilius 1-j6ig 35o/o-ra, azaz 82O 000 tonna atd t<ett csokkenteni

Az 5.S (1) alapjdn lerakdssal ki
5rtaf matlanithat6, kiv6ve a Rendelet 2. szitml mell6klet 2.L-r.
tdblSzatdban felsorolt ineft hullad6kokat, valamint azokat a
hullad6kot, amelyeknek elSkezel6s n6lkul tort6n6 lerakdsdt - olvan
kezel6si technika hidnySban, amely csokkenten6 a hullad6k
mennyis6g6t vagy annak az emberi egd re vagy a kcirnyezetre

20/2006
rendelet

37/s2



zv zt-aild Viilgy Kdzszolg5ltat6 Nonprofit KorlStolt Felel6ss6gfi T5rsas6g
Kozszolgdltat6i Hullad6kgazddlkoddsi Terve

20t4-20L6

R. ffiE_LHKLffiTT'ilHt_ffiF{3N_*m*W gv$*x$pmruK5AX

szelektiv hullad6l<gy(jt5 szigetek a kdzszolgSltatds dltal 6rintett terrileten.

Telepiil6s Gyffjt6szigetek
szSma

1. Agqtelek 2

2. Alacska 1

3. Als6dobrsza 1

4. Als6vaddsz 1

5. Ar6 2

6, Arn6t 2
7. Bdnhonrdti 2
R B6la pdtfalva 3
o Berente 1

10, Berz6k 1

11 Borsodb6ta 1

LZ, Borsodnddasd 2
13, B6dvasz ilas 1

L4. B6cs 2
15. Csokvao mdny 1

I

16. D6destapolcsdnv I
L7. Domahdza 1

18. Edel6nv B

19. Farkaslvu k 2

20. Fels5nydrrdd 1

2r. Gesztelv 2
22. Ha nqon!' 3

23. Heqvmerl 1

24. Hernddkak 1

25. Hidv6qard6 2
26. Izs6falva 2
27. Jarditnhdza 2

28. J6svafS 2

29. Kazincbarcika 42
30. Kissikdtor 1

31 Kond6 7

32. Kuritydn 3

33, Lak 1

34. L6ndrdda16c I
35, Mdlyi 3

36, MSlvinka I
-L
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zv z'-a5ld viilgy Kiizszorg5.rtat6 Nonprofit Korr5tort Ferer6ss6gii Tirsas5g
Kozszolgdltat6i Hullad6kgazddlkoddsi Terve

Telepiil6s
2r)L4-2076

Gyfijt6szigetek
sz5ma

37 Muhi 1

38. Mricsony 2
39 Nagyba rca 1

40. Nagycs,5cs 1

47. Nek6zsr-.ny 1

42. Nv6klSdhdza 4
43. onqa 3

44. Ormosbdnva 1

45. Ozd 54
46. Parasznya 1

47. Perkupar 1

48. Putnok 5

49. Radostvdn 1

50. RasSly 1

51, Rudabdrrva 5

52. Rudolfterleo I
53. Saj6bdbony lZ
54. Saj6ecseg I t
55, Sa j6qalq6c 1

56, Sai6ivdrrka 1

57. Saj6kazil 3

58. Saj6kdpolna 1

59, Sa j6kerelsztrj r 1

60. Saj6ldszl6falva 1

61, 5alovamos z
62. 5aca 1

63, Selyeb 1

64. Se16nyfa lva 1

65, S6st6fall'a 1

66. Szalonna 1

67. Szend16 4
68, SzendrSlrid 1

69, Szikszo 74
70. Szu ha kdll6 1

7r. Szuhogy 1

72. Tardona 1

73. Tomor 1

74. Trizs 1

75. UjcsanSlc,s 2
76. Vadna L
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Telepiil6s Gyfijt6szigetek
szSma

77. lvarb6 1

78. I zruoqy 1

Osszesen: 2'32 db

zv zLitld viilgy Ktizszorga.rtat6 Nonprofit Kod5tort Ferer6ss6gii T5rsasig
Kozszolgd ltat6i H ul ladekgazdi5lkoddsi Terve

201

s- HLg-t*Kfi-HT*( {SyqJJy#$Hfsffi.y,ffiK sNtu*_a x*x

Hullad6k tipusa Gyiijt6szigeten
elhelvezhet6

Gyiijt6szigeten
nem elhelvezhet6Paptr huiladCk

(gyfijtdszigetek k6k jetz6sset
elldtott ed6nyeiben)

Ujsdgpapir, hul16mpap'li
kaftondoboz lapjdra hajtogatva
(hungarocell n6lktjt),
sz616lapok, csomago16papir,
tonkrement konyvek,
prospektusok, elhaszndlt
fuzetek.

HasznSlt papir zsebkend6,
szalv6ta, egy6b szennyezett
papir (pl,: zsiros, olajos
papirok, csokis papirok,
j69kr6mes papirok stb, )
m[ianyag bor[t6, matrica.

Muanyag hullad6ll
(gyUjtdszigetek sdrga jetz6sset
ellStott ed6nyeiben)

Udit6s- 6s Ssvdnyvizes
flakonok (PET palack),
PP+HDPE flakonok (kozmetikai
flakonok), nylon szatyor 6s
zacsk6, tdbbr6tegri italos
karton
(rjdit6s 6s tejes dobozok).

Hungarocell, vajas, tejfolos,
joghurtos, stb, m[ianyag
dobozok (kimosva sem),
m(anyag poharak,
ev6eszkozok, egy6b
szennyezett mfianyag

Fem huiladck
(gyUjt6szigetek szurke
jelz6ssel elldtott eddrnyeiben)

F6m csomagolSsi hullad6kok
(Udltris, energiaitalos 6s
alkoholos italos dobozok,
konzerv dobozok),

Olajos, fest6kes, vegyszeres
f6m dobozok, 6s egy6b
f6mhullad6kok.

uveg nuiladeK
(gy[ijt6szigetek zotd jelz6ssel
ellStott eddnyeiben)

Tiszta, 6p, vagy torott feh6r 6s
szines (z6ld, barna, fekete,
sdrga) italos riveghullad6k,
bef5ttes riveg (tet5 6s kupak
n6lkril),

Ablakuiveg,
tukor, sz6lved5, kerdmia,
villanykorte, vegyszerrel,
gy6gyszerrel 6s egy6b
vesz6lyes anyaggal
szennyezett uveo,
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zv iziSld viilgy KtizszolgSltat6 Nonprofit Korl5tolt Felel6ss69fi Tirsas6g
Kozszolgdltat6i Hullad6kgazd6lkoddsi Terve

4 - H $-fl- * KLffi T x F-# ["$ $- $-A m r* NLr ffi hrgffi.# * 6Rltut*t 
t tu,*u

Hulilad6k megnevez6se

hullad6k (kiv6ve a l6eszkdzoket02 07 04
mezSgazdasdgi vegyi nuttaa6t
01 cr8-t6l

03 01 05
faforgdcs, ffirlszdru, deszkaffi
hullad6kok, amelvek kulcjnbcjznek a O3 O1 O4-t6l

08 01 12
festdk- vagy lakk hullad6kok, affi
1 1-16l
festdlkek 6s takkok ettdvotitd@
amelye,K krilonbcjznek a 08 O1 17-t6l
hullard6kkd vSlt toner, amelvik krilcinbozik a OB 03 17_tdl

08 01 18

08 03 18

09 01 07 ezristot vaqv ezul leteket tartalmaz6 fot6film 6s -paolr
ezristot vagy ezrlstvegyuleteket nem taftalmaz6 fot6film 6s -

09 01 0B

09 01 10 erhaszndla dramforrds n6lkril
5 ra mforrdst is tarta I maz6, Egyszerhaszn.d latos

amelyek krilon k a 09 01 11-t6l
ir' 6s karton csomagoldsi hullad6kok

09 01 12

15 01 01

15 01 02 mrianvag csomagoldsi hulladdkok
fa cs':magoldsi hullad6kok15 01 03

15 01 04 f6m csomagolSsi hullad6kok

dsi hullad6kok15 01 05

15 01 06 kevert csomagoldsi hullad6kok
csomagoldsi hullad6kok15 01 09

16 01 15 16 folyad6kok, amel (rllonboznek a 16 0I t4-t5l
76 07 t7

nem 'yas f6mek16 01 18

16 01 19

haszrrd latb6l kivont berendez6se@
02 09-tct 16 02 13-is felsorottakt6l
naszn a I atbot kivont berendez6sekb6l elt;Svolitott a nya gok,
amell,ek Kilonboznek a 16 02 15-t6l

16 01 20

16 02 74

16 02 16

akkumuldtorok (kiv6ve 16 06 03
16 06 05 flqnek 6s akkumutdtorok
17 01 01

cser6p 6s kerdmidk
beton,.tgg.lu, cser6p 6s kerdmia frat<cr'O vagt;tok kevereke,
amelv kUlonbozik a 17 01 06-t6l

17 07 02

17 01 03

77 0t 07
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zv zl.iSld v6lgy Kiizszorg6.rtat6 Nonprofit Korr5tort Fererdss6gfi Tirsasig
Kozszolg6ltat6i Hullad6kgazddlkoddsi Terve

EWC k6d
+-zu Lb

rruilaqeK megnevezese Begyfijthet6
mennvis6o

I7 02 01 Fa

uveg _
Mfianvag _
vortisr6z, bronz, sdrga16z

Alurnlnium
Olorn

Cink

vas

On

6s ac6l

F6mkeve16k

fold 6s kovek, amelvek krjlonboznek 17 05 03-t6l

.l

.l

-l

l

l
I

77 02 02
77 02 03

77 04 01

77 04 UZ

T7 o4 03

77 04 04
77 04 05

I7 04 06
I7 04 07

17 05 04

17 06 04
szigetel6a nya gok, amelyek ktjld
03-t5l
gips:z alapri 6plt6anvag, amelv kUlonbozika 17 Og O1-t6l77 08 o2

77 09 04
keve,ft 6pitkez6si 6s bontiisi hullad6korc amely€k kul6nbdznek
a 77 09 01,77 09 02 6s 17 09 03-t6l

19 08 01 Rdcsszem6t
20 01 01 papir 6s karton
20 UI 02
20 01 10 Ruhernemfi

20 01 11 t exuilak
20 01 25 6tolaj 6s zsir

20 01 28
fest6kek, tintdk,
20 01 27-t6l

ragaszt6k 6s gyantdk, amelyek krllcjnbijznek ct

20 01 30 mosirszerek, amelvek kulonbciznek a 2O O1 2q-fiil
20 01 32 9Y6s

elem,
t6l20 01 34

20 01 36

kiselejtezett elektromos 6s elektron i kus
amel'yek krllonbcjznek a 2e OL 2L, 20 07
k6ds::dm0 hullad6kokt6l

berendez6sek,
23 6s 20 01 35

20 01 3B fa, arnely krilonbozik a 20 01 37-t6l
20 01 39 MUanvagok
20 0I 40 F6mek
20 01 4T k6m6nvseor6sb5l szArmaz 6 ht il ad 6lz av
20 02 01 biol6eliailag lebomt6 nrtt.O
20 02 02 talaj rls kovek
20 03 07 om hullad6k

A h u llad6kudva rokba n gyr-ijthet6 vesz6lyes h u I lad6kok I istdia
EWC k6d Hullad6k megnevez6se Begyfijthet6

tnannrric6a

08*0102
vesz6 lyes anyagokat tartalmaz@
hullad6kok

300 t/6v

OB 01 11*
illetve miSs vesz6lyes anyagokat
ly lakkhullad6kok

szerves old6szereket,
taftalrnaz6 fest6k- va
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0B 01 17*

0B 01 21x

0B 03 17x tartalmaz6, hullad6kkd vdlt toner
szerves old6szereket vagy mds ve.Etyes anytrg"kat
ta ft a I m a z6 ra g a szt6 k, to m itda nya g o k h u | | a d 6 ka-i
raga szt6k, tomit5anyagok hullad6km
egys;zerhasznSlatos fenyk6pez6g6pek, ametye[a tO OO Ot, tO
06 02 vagy a 16 06 03 k6dszdmrj t6telekheztar'toz6
6ranrforr5st is tartalm aznak
dsvdnyolaj alap[, kt6rvegyri
hajt<imU- 6s ken6olaiok
szintetikus motor-, hajt6mfi- 6s ken6olaiok

n leboml6 motor-. h
vesz6l;res anyagokat marad6kk6nt t@
szen nyezett csomagoldsi hullad6kok

0B 04 09x

08 04 10x

09 01 11*

13 02 05x
13 02 06x
73 02 07x

15 01 10x

15 01 11x

y9s1 5jVes., szild rd por6zus; mdtrixo@
f6mErSl k6szult csomagolSsi hullad6kok, ide6rtve a kirirult
hajt6gdzas palackokat

16 01 07* Ola:s:zfir5k

azbesztet taftalmaz6 surl6d6 bet6tek16 01 11x
16 01 14* veszdlyes a nya gokat ta rta I maz6 faqyd I 16 folvad6kok

vesztilyes alkatr6szek, amelyek
01 1:l--ig tart6, valamint a 16 01 13 6s a 16 01 14 alatt
felsoroltakt6l
kl6r-1'l uor-sz6n h id rog6n eke@ ;1,a.6
haszrrdlatb6l kivont berendez6sek
veszillyes a nya g okat ta rta I maz6 haszn d latbol kr'vont
berendez6sek, amelyek kulonboznek a 16 02 o9-t6l t6 02 12-
ig felr;orolt t6telekt6l
Oloma kkum uldtorok

16 01 21*

16 02 11x

16 02 13*
16 06 01x
16 06 02* nikkel-kadmium elemek

higanyt tartalmaz6 elemek
veszd lyes anyagokat ta rtal ma@
kerdnria frakci6 vagy azok kever6ke
vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 vagy azzal szennyezett uvegl
m(anyag, fa

vesz6lves a nva gokka I szen nvezett f6m h u llad6kok

16 06 03x

17 01 06*

77 02 04*
t7 04 09*

azbesztta rta I m d sziqetel6
egy6br szigetelSanyagok, a melye@
va gy ilzokat tartalmazzd k
azbesztet taftalmaz6 6oit6

q4qla gokka I szen nyezett -alapri 6pit5a

17 06 01*

L7 06 03x
17 06 05x
17 0B 01*
20 01 13*
20 07 t4*
20 01 15x

zv zt-a5ld vtilgy K6zszorgi.rtat6 Nonprofit Korr5tort Ferer6ss6gfi T5rsasig
Kozszolgdltat6i Hulla l6kgazdiilkoddsi Terve

Hullad6k megnevez6se

fest6kek 6s lakkok ettdvi
oldiszereket vagy egy6b vesz6ryes anyagokat tartarmaz6
hullad6kok
festr5kek 6s lakkok eltdvotitdsdra traszndlt, huilad6kkd vdlt

aqoK

Old6s:zerek
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zv rziild viilgy Kiizszolg5Itat6 Nonprofit Korl5tolt Felel6ss6gfi T5rsasig
Kozszolgd ltat6i H ullad6kgazdeilkoddsi Terve

4-20L6
EWC k6d Hullad6k megnevez6se Begyfijthet6

mennwic6er
20 07 L7'F f6nlrk6p6szeti veg vsze rek
20 01 19x nov6nyv6d6 szerek
20 0r 2rx f6nVcsovek 6s eqv6b h ioa nvta rta I m r'r h r rl lad6knk

20 07 23*
klotfl uor-szen h id rog6n eket ta rta I maz6 kiselejtezett
bert-'ndez6sek

20 0r 26* olaj 6s zslr, amelv krjldnbozik a 20 Oj 2\-t(il

20 07 27',,
vesiz6lyes anyagokat tartalmaz6
gya ltiik

20 07 29x ves:l6lves anvaookat tartalmaz6 mos.iqzcrok
20 01 31* citotoxikus 6s citosztatikus qy6qvszerek

20 01 33*

elenrek 6s akkumulStorok, amelyek toz@
02 \'agy a 16 06 06 k6dszdm alatt felsorolt elemek 6s
akkufiuldtorok is meqtaldlhat6k

20 01 35x

vesz:6lyes anyagokat tartalmaz6, kiseleitezett etet<trornos es
elektronikus berendez6sek, amelyek krll6nbdznek a 20 0I 2I
6s 20 01 23 kodszdmri hullad6kokt6l

20 07 37x vesz:61!res anyagokat tartalm az6 fa
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Gosot{**ua*^
1) Jefenleg lizemel6, az ISPA/KA projekt keret6ben meg6ptilt komposztil6
bemutatSsa

A komposztSl6 m[i vdrhat6 teljesltm6ny ig6nye 10.000 t/6v osszhullad6k. A
komposztSldsi rendszer a reaktoros-kont6neres rendszer, melynek nagy el6nye a relatlve
kis komposztdldsi id6tartama 6s a nagyfokri logisztikai rugalmassdga,

A komposztdl6 mfihoz 6rkez6 hullad6kokat dobszitdra adagoljuk. A dobszita als6 frakci6ja
a szdllit6szalagon keresztUl a komposztS16 kont6nerbe kerlil, A szitllitoszalag folott az
ac6ltdrgyak levdlasztdsa c6ljdb6l mSgneses szalagszepardtor van elhelyezve. A dobszita
fels6 termdke egy vdlogat6szalagra kerril, ahol a fajtaidegen anyagot klzzel kivrilogatjdk,
majd a rotoros nyir6aprft6g6p utdn az apritott anyag ugyancsak a komposztd16 kont6ner_
reaktorba kerrll' A k6t fajta szerves hullad6k optimdlis l:ever6si ardnydnak betartdsa,
esetlegesen bizonyos hdnyadri k6szkomposzt hozzdkeverdse a komposztdldsi folyamat
fontos technol6gii:i felt6tele. A feltdltott kont6nert a kont6ner-sziillit6 g6pkocsi az intenziv
komposztdlSsi telepre szdllftja, ahol kompresszorra ill. biofilterre val6 rdkapcsoldsuk
toft6nik' Az inten:ziv komposztdlSsi fdzis 10-14 napig tart. A fdradt leveg6 nagy hatdsfok(
bioszfir6se a tirszta, atmoszf6rdba kibocsdthat6 leveg6t biztositja. ar. el6dllitott
nyerskomposztot az 6rlel6si telepre szfllitjdk, ahol szabad leveg6n halmokban tori6nik
egy-mdsf6l h6nerpig tart6 ut66rlel6se a biol69iai degraddci6s folyamatok teljes
v6gbemenete 6rdrek6ben,

A k6sz komposzt a felhaszndlSst6l fugg6en egy (jabb dobszitdval finom (< 15 mm-es),
kozepes (15-25 mm-es) 6s durva (> 25mm-es) frakci6kra vdlaszthat6 sz6t,
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2) A KEoP'L.L.:L/2F pSlySzat keret6ben meg6pitend6 komposztat6 bemutat5sa

Meg6pitend6 t6rLesitm6ny:

H ullad6k kompos:ztdl6t6r
- Telek terulete: 29t 669 m2
- Be6pitr:tt terrllet nagysdga: 11 353 m2- Be6pitr:ttseg: 4 o/o

- Beton t6rburkolat: 7996 m2- Csurgal6kviz-medence: 735 m3- Tisztltir akna: 3 db
- Rdcsos foly6ka: 2x56 m- Viznyel6 akna: 2 db
- Burkolt; csapad6kvz elvezet(i drok: 318 fm- Aszfalt bekotcirit: 87 m2
- Visszalrrcsol6 rendszer akndvar

A komposztdl6 terulet helyszinen k6szrjl5, egyoldali lejt6srli betonfelrilet, mely egyszerre
szolgSl el5kezel6 t6rk6nt, komposztdl6 t6rk6nt 6s ut66rlel6 teruletk6nt. Mdrete: 7996
m2' Az a I ka I mazott tech n o169 ia : forgatdsos prizma kom poszltd lds.

A burkolat teljes l-rossza l4L,o4 m. Az r-i ir5nyb6l kiindulva I3L,o4 m hosszan a burkolat
3%o-os es6ssel rendelkezik, mely a mdlypontot kovet6en 1O m hossza Solo-os
emelked6vel folytat6dik' A f6ldmunkdk sordn a bevdgds rnaximdlis r6zsfimeredeks6ge
I:2'5, a feltolt6s6 1:2 lehet. A kialakitott vdpdra az6ft van szriks6g, hogy egy eseleges
nagyobb es6z6s, elvezet5 cs6 elduguldsa eset6n puffertdrol6k6nt funkciondljon. A
csapad6kvizek elkril6nit6s6re a komposztdl6t6r betonfelrllete ko16 kiemelt szeg6ly 6pril.
A kiemelt szeg6ly a vdpa korul alacsony lenne, igy mindk6t oldaldn 27,rs m-hosszan 15
cm sz6les vizzaro vasbetonfal 6pit6se szriks6ges, Amennyiben ez a t6r is megtelne vizzel,
megtervez6sre kertilt egy rlgynevezett t0lfoly6, mely a csurgal6kviz medenc6vel koti
ossze a teruletet.

Aviz egy nyiltszini, vizz|ro Srokban gravitdci6s riton jut a mredenc6be,
A teruletre hull6 esdvizek kulon kerulnek gyfijt6sre, A burkolatot keresztbe rdcsos
foly6kdk osztjdk 3 egyen16 r6szre. A rdcsos foly6ka alja K-Ny-i irdny( es6ssel vezeti a
vizet a komposztdl6 Ny-i oldalban talailhat6 (fold alatti) gyrijt6csdbe, ahonnan a viz a
komposztdl6t6r D-i v6g6be tervezett csurgal6kviz medencribe juttatja, A DN 250 KpE
csovek fagyhatdr alatt 6pulnek meg, 6s tisztit6 akndkkal lesznek elldtva.
A komposztdl6 t6r beton burkolata vizz|ro kell, hogy legyen.
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kapta meg az egy.s6ges
6L24-33/2003 6s az Eszak-

Viztgyi FelrigyelSs6g adta ki, az

- A telephqly helyrajzi szdma i 082/3, Ot}t/z, OB2/I4- A telep,hqly teljes alapteruilete: 66 ha 9300 m2- A hullad6kdep6nia terulete: 11 ha

A hullad6klerak6 illjiatszigetel6s6nek mfiszaki leir:5sa alulr6l felfel6 haladva:

- 3x25 cm vastagsdg.ri, 
. 
a tdmdrit6s utdn k< 10-9 m/s szivairgdsi t6nyez6jfi

term6szetes pnyagri dsvdnyi szigetel6 r6teg- geoelektromosm616rendszer
- 2,5 mm vastag HDPE geomembrdn (Stlapoli5ssal fektetve, h6kcjt6sselv6gtelenitve)
- geotextilia (egys6gs(ty: 2OO gr/m2)
- 50 cm vastag.feltileti szivdrg6r6teg dr6ncs6vel (k>10-3 m/s szivdrgdsi t1nyezdjfiL6-32 vag\/ 2,4-40 szemszerkezetfi osztdlyozott mosott kavics)- geotextilia

A-dep6nia teljes kapacitdsa:, 2,14O,OOO m3, a lerakand6 hullad6k mennyis6ge alapjiSnvdrhat6an csak 2Ct44-ben telik be.
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A l6tesitmdnyberr szelektiven gyfijtott, illetve el6vdlogatott hullad6kok kezelese tort6nik,A hullad6k I'dlogat6mfiben tdrt6nd elcikezetEsr 
" ui Eri.t---iiagyarorszdgi

Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6_s Vizrigyi felrigyel6s6 g 
^r-liol -shorc szdmdhatdrozatdban arlott enged6lyt. Az el5kezetrr6io rrutrloetot"rn";.)^;gu' 

^. enged6tyalapjdn 30.000 tonna/6v (n6vleges kapacitds),

A letesitm6ny f6bb techno169iai egys6gei az aldbbiak:

- zsdkt6p6 berendez6s
- felad6- illertve tovdbbit6 szalagok
- dobszita
- vdlogat6sz:alag illetvevdlogat6kabin
- balazoberelndez6s

A hullad6kkezel6si tev6kenys6g a kovetkez6 l6p6sekb6l dll:

- m6rlegel6s;, szdmit6g6pes adatfelv6tel- a szSllitmdny urit6se 6s hullad6kok gy(jt6helyen tort6nd betdroldsa- a hullad6k zsdkt6p5 berendez6sbe tort6nci adagoldsa homlokrakod6val- a zsdkok felt6p6se 6s a hullad6kok levdlasztdsa- a dobszitdn- a 40-60 mm-n6l kisebb m6retfi hullad6kok levdlasztrisa a dobszitdn- az rijrahasznoslthat6 hullad6kok k6zi er6vel (10 f6lrn(szak; tort6n6 vdlogatiisa av6logat6kabinban
- a vdlogat6r;zalag v6g6n a mdgnesezhetS f6mek levdlasztdsa mdgnesszepardtorral- a levdlogatott frakci6k bllazasa, dtcsomagoldsa- a levSlogatott frakci6k tovdbbi kezel6s helyszin6re tcjrt6n6 kiszdllitdsa

A Saj6kazdn m(kodcj vdlogat6mfi kapacitdsa 30,Ooo tonna/6v. Az ISpA program
keret6ben 6pult vSlogat6m( a lakossdgi6l begyfiJtott hullad6k mellett a termeldi illetveipari szektorban gy[ijt6tt szelektiv hullad6kot is 

-kezeli, 
A szolgdltat6i adatok szerint avSlogat6m[i kihas;znSltsdga a.lacsony, a KEoP-1.1,1, projekt ,orZn ki6pitenJ6 begyr-ijt6sikapacitdssal (hdz:hoz.. menci gyfijt6s, 0j szigetek, udvarok) begy(jthetcj hullad6k

mennyis6g is kezelhetS lesz, ez6ft b6vit6sr-e nem- lesz'szuks6o.
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A hullad6khaszn'cslt6 kozpontba l6tesit6sre javasolt 6pft6si hullad6k-feldolgoz6 rizem6pit6si bontdsi tdrmel6k, beton-hullad6k 6s munkahelyi 6pit6si r.rrrr-oJr. egyidejfi
fogadds:5ra 6s feldoigozdsdra alkalmas A tervezett rendszer fel6pit6s6t 6s elrendez6s6t az
alSbbi Sbra szeml6lteti.

A hullad6khasznosit6 kdzpontba javasolt 6pit6si hullad6kfeldolgoz6 rendszer

EhSkeszitftnii €piresi tdilNeick, b+ronhulladek 6s dFjtdsl rn{rnksheiyi hr,rilarldk fel<trlgazasdra

V,ilogalrsrrt*g -.
?zpk l'l$rny4 ,rEE

". ?[ mnr

i arJ' r!.z(.

#'..,

txDllsilB EE
Fi ?trzdltq M

Mozgitorl L)talFtrd€rs
PtAtllrn4.i torrj

'.--t--,-

E hullad6kokat a telephelyen krllon-kuldn kell letdrolni 6s a tdrol6b6l kell a rendszert
tdpldlni' A javasolt technol6giai rendszerben a 6pit6s-munkahelyi hullad6k feladdsa krjlonsoron tdft6nik, ahol els5k6nt az e hullad6k eset6ben gyakran neh6zf6mekkel is
szennyezett (ez6rt vesz6lyes anyagnak min6sul6l) a finom r6szt egy dobszitaSval
levdlasztjdk, majd a vSlogat6 szalagon a nem Ssvdnyi anyagokat kivdlogatjdk: a nagyobbm6ret( konny(i szennyez6ket (fa, mfianyagok, esetieg papir) 6s a f6meket. Az
megmaradt Ssvdn'/i anyagokban dris r6szt a miisik sorhoz kapcsoljuk, amelyeken a
bontdsi tormel6k 6s a beton feldolgozdsa tort6nik, Ez ut6bbi technol6giai soron a finom6s szennyezettebb (az esetben els6sorban talajanyag:5val) ,"r. profilrdcson
val6levdlaszt6s6t kr5vetden az el6tor6s a vasbetonok apritiSsdra is alkalmas ilt6-hengeres
tor6vel megy v6gbr-', b toretet pedig a munkahelyi hullad6k Ssvdnyos r6sz6vel egyesitve
mdgneses szepariildsnak vetjrjk alii. Ezt kcivet6en a mozgatott adago16-riicson
,,poftalanltott" any'agot egy vibrdtorral zdtrt kdrfolyamatban rjzemel6 ropit6-to16n
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l6k
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V6l9y Kdzszolg5ttat6 Nonprofit Korlitolt Felet6ss6gii T5rsasdg
Kozszolgdltat6i Hullad6kg lzdailkoddsi Terve

2014-2016
lerm6keket kiszitiSljuk, v6gezetril a v6gterm6k-szemcsefrakci6kat -
- l6gdramk6szul6kkel megtisztitjuk.

A rendszer f6 m ki 6s gazdasdgi adatait az aldbbi tdbldzatban fogrartuk 6ssze.
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A mechanikai kezel5mfivekbe (osszesen 46,5 et/6v mechanikai kapacitdssal) kerrll avegyesen gyfijtott hullad6k, valamint a vSlogat6m(b6l kikerrild marao6k hullad6k. 2016-ban a hullad6kgazddlkoddsi rendszer telepul6sein keletkez6 szerves hullad6kb6l tobbmint 11'000 tonndt el kell t6rfteni a hullad6klerak6t6l, Ehhez a c6lhoz is segiis6get a 46,5et/6v mechanikai kapacitdsri a kezeldm(.

A mechanikai keze
frakci6 kerril leviSl
frit66d6kU frakci6
c6lokra, A konny
energetikai hasznos[t6hoz tort6n6 szdllitdss
befogad6 nyilatkozattal, melyet a pdlydzat

A sz6tvdlasztds sordn a ferro-f6meket (vas, ac6l) mdEneses szepardtorral szint6n
levSlasztjd k.

A mechanikai hu ezel6s csokkenti az Srtalmatlanitdsra kerrll6 telepUl6si szildrdhullad6k kornyez sz6lyeit (deponiagaz, csurgal6kvi'2, stb.), magas f(t66ft6k(
tLizelc5anyag el6dl teszi lehet6v6, 6i nem ut-ols6sorban jelent6sen megnoveli ahullad6klerak6k 6t mdt,

A mechanikai el6kezel6 f6bb param6terei:
- 45.000-50,000 t/6v vegyes telepril6si szildrdhullad6k mechanikai el6kezel6se- 6vi 250 munkanap, napi 2x7 6ra munkaid6,2OO t/nap, t4,3 t/h- mechanikai kezel6s sordn a vegyes hullad6kb6l a lehr!t6 legnagyobb mennyis6gfi -a bemen6 anyag tomeg6nek kb. 30%-a - mdsodnyersanyJg kivdlogatdsa

Az Mechanikai ell6kezel6s fdzisai
A mechanikai hullad6kkezel6s technor69iai fdzisai a kovetkez:dk:

1, A hulladrlk be6rkez6se, m6rlegel6s
2, A hulladelk dtmeneti tdroldsa
3. El6apritds
3. Mdgneses levdlasztds
4, M6ret szr_.rinti osztdlyozls (rostdlds)
5. Fajsrily szerinti szepardlds (legdram osztdlyozds)
6, Finom ar,ritds
/, Iomontes
B. A hulladdrk elszdllitdsa, m6rlegel6s

A beszdllitott hulllad6k fogad1sa
A beszdllitott telep'j lgenek regisztrdldsa 6s min6s6g6nek
ellen5rz6se a hulla,C tcirt6nit<. dm6rlegkezelci iroddban(szoc.6p.) tort6nik adatainak rogzit6se eg-y err; atkirmas
szoftverrel.

A m6rlegei6sn6l minimdlisan a kovetkez6 adatok kerulnek rorgzit6sre:. be6rkez6s id6pontja,
. szdllit6 adatai
. szdllit6 jdrm( adatai,
. beszSllitott hullad6k mennyis6ge 6s a frakci6 megnevez6se,. szermazdsi hely,
. megjegyz6sr-.k, 6szrev6telek,
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A beszdllitott h,ullad6k iirit6se a mechanikai kezet6 csarnokban
A mechanikai hullad6kkezelS csarnokon belUl a hullad6k urit6si rrerv6i a homlokrakod6g6pkezelcije hatdrozza meg,
A hullad6k fogadiisdra 6s dtmeneti tdroldsdra megfelel6 teruletet terveztUnk. A tdro16m6retezese 2 napi tdroldsdra k6szult, arra az esetre, ha az aprltogep 

"i"iieg"smeghibdsoddsa nriatt a feldolgozds szunetelne,

I tehdt nem 6rintkezik. Ennek ellen6re
a hullad6k (pl, gyUm6lcsok, dinnyel6,
n6mi csurrlalekviz. Ennek

akltdsra, melyb6l a csurgal6kvizet a
iz tarolo medenc6be juttatjuk,

El6apritds
A tervezett hullad6kkezel6 m(ben a hullad6kok durva apritiisa (o-100 mm) un, lassrif.oreas'1 k6ses aprit6gdppel tortenik, amely alkalmas a ieldolgo)dsra szdnt kommundlis
hullad6kok hat6kony elc5aprftdsdra nagy kapacitdssal.

Mdgneses szepavdt6s
az aprit6g6p kihoud6 szalagja for6 mdgneses szepardtor ker.ir,
f6mhullad6k kerLtt levdlasztisra, A hullad6kot kont6nerbe gyfii na hullad6kot a telepen elhelyezett, a telep16l kiszdllitdsra all<al
u ritik,

Mechanikai keze;l6s els6 f{zisa a rost6l6s
A mechanikai kezel6s els6 l6pcs6je a rostdlds, un, dobrostiin keresztrjl. A rostdn
fennmarad6 frakci6 a durva frakci6, amely a tovdbbi m(veletek 6s ut6apriidit t<ovet6en
energetika i hasznositdsra kerul het,
A rostdn 5tes6 finomfrakci6 az un.,,finom frakci6,,. Ez az anyag a csarnok melletti
komposztd16 t6rerr tort6n6 biol6giai stabilizdlSst kovet6en a HuttaO6t<kezel6 telep
nemvesz6lyes-hul ad6klerak6jdn rekultivdci rs r6tegk6nt kerrl Felhaszndldsra
ta ka 16r6teg k6nt.

L6gd ra m osztd lyoz6 szepardto r
A termikus hasznosftdshoz leginkdbb alkalm osztdlyoz6val
vdlasztjuk le, A ballisztikus szepardtor tajs0l az un. neh6zfrakci6 kont6nerber kerrjl 6s a hullad6k a hull sre, illetve rijra arendszer elej6re visszavezethet6. A konnyr.i pritds fel6.

Ut6aprft6s
A termikus hasznositdshoz szriks6ges O-30 mm-es szemcsenn6retet az ut6aprit6 kesziti ela ballisztikus szepardtoron dtkerrl16 konnyU halmazsUrfisegf huliadeloOr, nf -prit6g6p
kihord6 szalagja a finom m(anyag 6s papfr frakci6t a pr6siei garatjdba uriti. 

t

Az a prltek elSkas;zftas szdltft1sra :
Az.aprit6k a pr6sfej garatjdba kerul, majd onnan a hidraulikus pr6sfej a kont6nerbepr6seli. A kont6nerek megtelese utdn ezek a pr6sfej16l ledokkoihat6ai, 6s multiliftesjdrmUvekkel az [jrahasznosit6khoz szdllithat6k.

A mechanikai el6kelzel6ben telepft6sre kerr-i16 g6pek r6szletes bemutatdsa:

46/52



zv lLild Viilgy K6zszorg6.rtat6 Nonprofit Korritort Ferer6ss6gfi Tirsasig
Kozszolgdltat6i Hullad6kgazddlkoddsi Terve

sebess6g: y='0,6 - 1 m/s fokozatmentesen dllithat6 frekvenciavdlt6val
Feszit6si m6d: csavarors6s
A szalag DIN szerint min6s6ge: EP 5.oo/4,5/2 zsiroknak, olajoknak, savaknak ellendl16 felrilet,
I d ncsza I a g os t;zitllit6szalag men esztcjvei.'

20r4-2016
adatok

Aprit6g6p
Egytengelyes lassrifordulatrj aprlt6, elektromos hidromotor meghajtdssal. Kommun6lis hullad6kapritdsiSra al!<almas.
Teljesitm6ny 160 kW

SzSllit6szalag a dobszitdhoz
Hossza: 15,5 m
Sz6less6ge: 1400 mm
Oldalfalmagarssdg: 600 mm
Elhelyez6se: max. 18odont6s

T
lag a 2. sz, szaillit6szalagra

Hossza: 6,0 nr
Sz6less6ge: 1400 mm
Oldalfalmagas;sdg: 600 mm
Elhelyez6se: rnai. lgodcint6s
sebess6g: y=0,6 - 1 m/s fokozatmentesen alllithat6 frekvenciavdlt6val
Feszit6si m6d : csavarors6s

l:::li?-ll j=rJlt-Tll.j6se: Ep 
,5,00/4, 5/2 zsiroknak, otajoknak, savaknak eilendil6 fetutet,lSncszalagos sizdllit6szalag meneszt6vei.

Teljesitm6nv: 3.0 kw
SzSllit6szalag a Z.-z s#ttitoszatagra
Hossza: 8.0 rrr
5z6less6ge: 1,100 mm
Oldalfalmagassiig: 600 mm
Elhelyez6se: n1ax. 18odont6s
sebess6g: v=(),6 - 1 m/s fokozatmentesen tillithat6 frekvenciav;ilt6val
Feszttest mod : csavarors6s
A szalag DIN szerint min6s6ge: EP 5.oo/4,5/2 zsiroknak, olajoknak:, savaknak ellendl16 feli.ilet,ldncszalagos szSllit6szalag meneszt6vei,'

Szi5llit6szalag ia 2': sz. szdllit6szalaqra
Hossza: 42tO tn
Sz6less6ge: 1zf00 mm
Oldalfalmagass;5g: 600 mm
Elhelyez6se: nraxl 18odont6s
sebess6g: v=0,6 - 1 m/s fokozatmentesen i5llithat6 frekvenciavdltr5val
Feszrtesi m6d I csavarors6s
A szalag DIN szerint min6s6ge: EP 5oo/4,5/2zsiroknak, olajoknak, savaknak ellen;il16 felulet,ldncszalagos s::dllit6szalag meneszt6vei.'

Sz5lllt6szalag zt 2. sz. szdttit6szatagra
Hossza: 8,0 m
Sz6less6ge: 1400 mm
Oldalfalmagassdg: 600 mm
Elhelyez6se: max. lBodont6s
Sebess6g: y=0,6 - 1 m/s fokozatmentesen eillithat6 frekvenciavdlt6val
Feszit6si m6d : csavarors6s

fl:::li?_?l| _rjl:r,j.$ 
min6s6ge; Ep s,oo/4, S/2 zsiroknak, otajoknak, savaknak eilendil6 fettjtet,ldncszalagos szdllit6szalag meneszr6vei.

Teljesltm6nv: 3.0 kW
Dobszita
Dob Stmercije: 2100 mm
Dob hossza: 5400 mm
Pero16ci6: 80 ntm
Fel Li letkezel6s : szin/ rdtegv ast. : RAL 50 1 5 100p m
Hajtdsi m6d.: direkt hajt6s ddrzsker6kkel, SEW felt.k[pk.hajt6mrli
Motor teljesitmelnye: 15 kW
Dob fordulatszdma: 11-19 l/min
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Gyrlijtciszalag a dobszita alatt
Hossza; 6,5 In
Sz6less6ge: L4OO mm
Oldalfalmagassdg: 600 mm
Elhelyez6se: vlzszintes
Sebess6g: v==1 m/s
Feszlt6si m6cl: csavarors6s
A szalag DIN szerint min6s6ge: EP 4oo/3,4/2zsiroknak, olajoknak, savaknak ellendl16 felulet.Teljesitm6nvt 1,5 kW
Kihord6szalarl a eO mm alaEi hullad6knak
Hossza: 12,0 m
Sz6less6ge: I200 mm
Oldalfalmagarssdg: 400 mm
Elhelyez6se: yizszintes
Sebess6g: v=,1 m/s
Feszit6si m6d: csavarors6s
A szalag DIN szerint min6s6ge: Ep 4OO/3,4/2zsiroknak, olajoknak, savaknak ellendll6 laposszijas szti I lit6:;zalag.

AlternS16 szalag a 80 mm atatti truttaaetnat<
Hossza:2,2 nr
Sz6less6ge: 1200 mm
Oldalfalmagasisaig: 400 mm
Elhelyez6se: vizszintes
Sebess6g; v=1 m/s mindk6t irdnyb6l tud anyagot sz5llitani.
Feszit6si m6d I csavarorsos
A szalag DIN r;zeiint min6s6ge: EP 4oo/3,4/2zsiroknak, olajoknak, savaknak ellendl16 laposszijas sziillit6szalag.

M59nes levdlaszt6
Sziillitiisi sebess69: 1,8 m/s
5z6less6ge: 1i200 mm
Dobtdvolsaig: ,3025 mm

Hossza: 12,0 rn
5z6less6ge: 1:100 mm
Oldalfalmagasr;dg: 400 mm
Elhelyez6se : vizszintes
Sebess6g: v=1. m/s
Feszlt6si m6d: csdvarors6s
A szalag DIN szerint min6s6ge: Ep 4OO/3,
szijas szdllit6silalag.

4/2 zsiroknak, olajoknak, savaknak ellend116 lapos

Sziillit6szalag a nemlas GvElasztora
Hossza: 10,8 nr
Sz6less6ge: 1400 mm
Oldalfalmagassa5g; 0OO mm
Elhelyez6se : vizszintes
sebess6g: y=o,s - 1 m/s fokozatmentesen iiilithat6 frekvenciav6rt6val
Feszrtesi m6d : csavarors6s
A szalag DIN s;lerint min5s6ge: EP 4Oo/3,4/2zsiroknak, olajoknak, savaknak ellenail16 felulet,ldncszalagos szdllit6szalag meneszt6vei.'

Nem vas levailaszt6
Mechanikusan iillithat6 sz6tvi5laszt6 lao
Rdz6 felad6garat motor: min. zxO.5 kW
Felad6sarat mdrete: (L) 1500 x (B) 950 mm

zv ,z6ld viilgy Kiizszorg5.rtat6 Nonprofit Korr6tort Ferer6ss6gfi T5rsasig
Kozszolgdltat6i Hulla l6kgazddlkod6si Terve

20r4-2076
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viilgy Kiizszorg5.rtat6 Nonprofit Korr5tort Ferer6ss6gfi Tirsasig
Kozszolgdltat6i Hulla 16kgazddlkodt5si Terve

Kihord6szalag
Hossza: 12,0 m
Szeless6ge: ,1200 mm
Oldalfalmagassdg: 400 mm
Elhelyez6se: vlzszintes
Sebess6g: v==1 m/s
Feszit6si m6cl: csavarors6s
A szalag DIN szerint min6s6oe:
szijas szSllit6szalag.

EP 400/3, 4/2 zsiroknak, olajoknak, savaknak ellendll6 lapos

Kapacitdsa: nrin: 9 t/h
Leveg6mennl
Levegcifriv6 h kW
Bevezet6 szal 0 mm
Bevezet6 szal . 3,0 kW
LevSlaszt6 do 1,5 kW
Hajt6m( teljesitm6ny; min. 4,0 kW

: (L) Js00 x (B) 1400 x (H) 1300

Hossza: 10,8 m
Sz6less6ge; 1400 mm
OldalfalmagasrsiSg: 600 mm
Elhelyez6se: vizszintes
sebess6g: y=0,3 - 1 m/s fokozatmentesen dllithat6 frekvenciavdlt6val
Feszlt6si m6d csavarors6s
A szalag DIN t;zerint min6s6ge: EP 4.oo/3,4/2zsiroknak, olajoknal<, savaknak elleniil16 felulet,ldncszalagos sziSllit6szalag meneszt6vei,'

Altern5l6 szalag d finomaprit6 felett
Hosszat 2,2 tn
Sz6less6ge: 1,200 mm
Oldalfalmagassdg: 400 mm
Elhelyez6se : vizszintes
Sebess6g: v=:L m/s - mindk6t irdnyb6l tud anyagot szdllitani
Feszit6si m6d : csavarorsos
A szalag DIN szerint min6s6ge: Ep 4OO/3, 4/2 zsiroknak, olajoknak,
szljas sz6llit6s:za la g

Szemcsem6ret: 35 6s 60 mm
Hat6mri teljesltm6ny: min, 250 kW
AdagolSs csigiival
Hajtdsa:3x7,5kW
Aprit6 henger s;z6less6ge: min. 1300 mm
Aprit6 henger dtmdrcilel min. 900 mm
A g6p mdrete: (L) a30O x (B) 2600 x (H) 2700 mm

savaknak ellenSl16 lapos

Szdllitdsi sebess6g: O,i - 0,3 m/s
Szaillitisi szog lbkban: 30o
Dobok tengelytdvolsSga: ZI,O m
Heveder szeless6ge: 1600 mm
Heveder tlpusa: Ep 4OO/4,3/2, 815 MOR
Hajt6ldncker6k: 320 mm
Hajtiisi m6d: StiW

B616z6g6p
Teljesitm6ny: B-10 t/h
Pr6sel6si er6: 500 kN
Energiaig6ny: nrin, 45kW
BSlam6ret: 750 x 1000 mm, hossza dllithat6
Kotciz6 tipusa: huzalos vagy zstneqes
A berendez6s ferl van szerelve automatikus csatornadllltdssal,
berendez6ssel
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Viilgy Ktizszorg5.rtat6 Nonprofit Korritort Feter6ss69fi Tirsasig
Kozszolgd ltat6i H ul la l6kgazdailkodaisi Terve

4-20L6
i adatok

Kihord6szalag a
Hossza: 14,0 m
Szeless6ge: 1200 mm
Oldalfalmagerssdg: 400 mm
Elhelyez6se: vizszintes
Sebess6g: v,=1 m/s
Feszlt6si m6d: csavarors6s
A szalag DIN szerint min6s6ge: EP 4oo/3,4/2zsiroknak, olajoknak, savaknak ellendl16 fe[lletTeljesitm6ny: 3,0 kW

Felhord6szalao az
SzSllit;isi seb,essiig: 0,1 -b,3 m/s
Szdllitdsi szo1l fokban: 30o
Dobok tengelytaivolsSga : 22,6
Heveder sz6lt:ss6ge: 1200 mm
Heveder tlpus;a: Ep 4OO/4,3/2 815 MOR
Hajt6ldnckerdrk: 320 mm
Hajtdsi m6d: SEW
Motor teljesitrn6nye: 5,5 kW

s:zatag

az aprit6ba

5z6llitdsi seberss6g: 0,1 - 0,3 m/s
Szdllitiisi szogi fokban: 0
Dobok tengellrtdvolsSga: 7,5 m
Heveder sz6less6ge: 1200 mm
Heveder tipusa: Ep 4OO/3,3/2 815 MOR
Vdzkonstrukci6: C260
Felriletkezel6s: s2inlretegvast, : RAL 5015
Hajt6dob: 33(i mm
Hajtdsi m6d: tSEW
Motor teljesitrndnye: 1,5 kW
Feszlt6dob dtrn6rci: 320 mm

Szdllitdsi sebess6g: 0,3 - 0,5 m/s
Szdllitdsi szog fokban: 18o
Dobok tengelytdvolsdga: g,0 m
Heveder sz6ler;s6ge: 1200 mm
Heveder tipusa: Ep 4OO/4,3/2 815 MOR
Hajt6ldncker6k: 320 mm
Hajtdsi m6d; SEW
Motor teljesitnr6nye: 3,0 kW

m6d: csavarors6s.-;---to rutKe
Hossza: 6,0 m
5z6less6ge: 5,0 m
FUlke magassAg:2,7 m
Vdlogat6hely nr6rete: 750 x 1400 mm
VSlogat6helyell szdma: 4 db

t.

tett ipari ajt6 600 x 600 mm betekint6 ablakkal
la rivegez6ssel kerr.ll kialakitdsra. A padozat

JJ;'.:iil:"."1 I,T:l i J: t"., l# f; llo,,.. n

A klimaberendelz6$ a viilog oC kozotti h6m6rs6kletet tart termoszt6tsesits6s6vet. A ktimatizdtt vaitosat6futk6il h;d;;;;i tdscsatorndnkeresztril anemosztdtokon A l6gcsatorna a vdlo-gat6 szalag fol6 vanfriggesztve.
Az elszivds a veilogat6szalag alatti l6gcsatorndba 6pltett anemosztdtokon keresztLll tort6nik.L6gcsere: 10-s:leres
Leveg6mennyis6g I 900 m3lh
L6gszUr6s: F5 rnin6s6gri szUr6vel

100u +/- 1Opm

Mennyis6g
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Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
Valamennyi Tagönkormányzat 
részére 
 
 
Tárgy: Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás által szervezett hulladékkezelési közszolgáltatásról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya  
„Törvényességi felhívás” tárggyal megküldött 2014. február 24-i keltezésű felhívásával 
összefüggésben az alábbi tájékoztatást adjuk a hulladékkezelési közszolgáltatás 
megszervezése terén végzett munkával kapcsolatban.  
 
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (továbbiakban 
Társulás) Tagönkormányzatai 100%-os tulajdonában lévő ZV Zöld Völgy Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. tevékenységének megkezdéséhez számos engedély megszerzése szükséges, 
melyek a következők:  

 nem veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó hulladékkezelési engedély 
 telepengedély 
 közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv 
 az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által kiadandó 

közszolgáltatói engedély 
 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség minősítése 

 
A Közszolgáltató működéséhez szükséges környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) 
engedélyezési eljárások megindításra kerültek. Közszolgáltató a hatályos szabályozás 
értelmében telepengedélyezési eljárás megindítását kezdeményezte az 57/2013. (II. 27.) 
Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a kérelmet Sajókaza Község Önkormányzatánál, 
mint területileg illetékes Önkormányzatnál terjesztette elő az előírásoknak megfelelően. 
Tekintettel arra, hogy Sajókaza a Társulás Tagönkormányzata és ezáltal a ZV Nonprofit Kft. 
egyik tulajdonosa, összeférhetetlenségi okokból új eljáró hatóságot kellett kijelölnie a BAZ 
Megyei Kormányhivatalnak a 2004. évi CXL Tv. alapján. A Kormányhivatal az eljárás 
lefolytatására Encs Város Önkormányzatát jelölte ki. Encs Város Önkormányzata az eljárást a 
kijelölést követően 2013. december 9-én indította meg (4964/2013 számú eljárás). A Hatóság 
jogsegéllyel fordult Kazincbarcika Város Önkormányzatához, hogy megvizsgálja, Sajókaza 
082/15 és 082/16 hrsz. (Sajókaza Hulladékkezelő Centrum) területén a vonatkozó 
szabályozási terv alapján hulladékkezelési tevékenység folytatható-e. Kazincbarcika Város 
Önkormányzata a jogsegély kérelemre azonnal választ adott, a jelenlegi szabályozási terv 
alapján – értelemszerűen – folytatható hulladékgazdálkodási tevékenység a kérdéses 
ingatlanon, tekintettel arra, hogy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező 

 

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 
Tel./Fax:  (48) 514-721 

sajobodva@kazincbarcika.hu 
  

 



regionális hulladékkezelő központ működik a két ingatlanon. Encs Polgármesteri Hivatal 
Jegyzője a 213-10/2013 sz. határozatával a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. kérelmére 3720 
Sajókaza, Külterület 082/15. és 082/16. hrsz. alatti, telephelyre „Nem veszélyes hulladék 
hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása” 
tevékenységre a telepengedélyt 2014. február 25-ei dátummal megadta. 
 
 
A ZV Nonprofit Kft. nem veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó engedélyt kapott, a 
19391-6/2013 ÉMI-KTVF számú határozat 2013. december 19-én emelkedett jogerőre. 
 
A szállítási engedéllyel párhuzamosan előkészítésre került 2012. évi CLXXXV. Törvény 
(továbbiakban Ht.) 78. § (1) ill. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató 
hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről 11.§ (1) szerinti közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv. A közszolgáltatói 
hulladékgazdálkodási tervezet a Társulás 2014.február 19-i Tanácsülésén fogadta el.  
 
A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervvel párhuzamosan előkészítésre került az OKTF-
nek benyújtandó közszolgáltatói engedélykérelem, a kérelem benyújtására március 7-ig kerül 
sor.  
 
A 2013. évi CXXV a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 
alapján A/I. vagy B/I. minősítési kérelmet kívánunk előterjeszteni, az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökséghez (OHÜ). A kérelem előterjesztés nem lehetséges az 
OKTF által kiadásra kerülő közszolgáltatói engedély jogerőre emelkedéséig.  
 
A közszolgáltatói tevékenység tényleges ellátása  
 
A ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. az ügyvezetőt leszámítva jelenleg nem rendelkezik személyi 
állománnyal. A Társulási Tanács felhatalmazása alapján a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 
közbeszerzési eljárást indított a gyűjtés-szállítási feladatok ellátására, hogy a szükséges 
engedélyek rendelkezésre állását követően a településeken bevezetett ideiglenes ellátását a 
lehető leghamarabb le tudjuk zárni. A közbeszerzési eljárásra egy ajánlat érkezett, az ajánlat 
érvényes volt, de az eljárás az ajánlati ár alapján eredménytelen lett, a becsült értéket 
meghaladta Ajánlattevő ajánlata.  
 
A Társulási Tanács döntése alapján – figyelemmel a 2011. évi CVIII Tv. a közbeszerzésekről 
vonatkozó előírásai adta lehetőségekre – a közbeszerzési eljárás folytatásaként hirdetmény 
közzététele nélküli eljárás lefolytatására kerül sor, mellyel a megismétlendő közbeszerzési 
eljárás lefolytatásának ideje csökkenthető. 
 
A hulladékkezelési közszolgáltatás fenntartható ellátásához szükséges a felmerülő költségek 
fedezetének rendelkezésre állása. A Társulási Tanácsba delegált tagönkormányzatok 
folyamatosan egyeztetnek a közszolgáltatás díjpolitikájáról, az érintettek számára elfogadható 
megoldás keresése folyamatban van.  
 
A Társulás Elnöke tájékoztatja a tagönkormányzatokat, hogy a közszolgáltatás ellátásához 
szükséges engedélyek megszerzése bár az ideiglenes ellátás lezárásához vezet jogi 
értelemben, de a közszolgáltatás fenntartható biztosításához szükséges fedezet hiányában a 
közszolgáltatás ellátása nem garantálható a tagönkormányzatok területén, mely szélsőséges 
esetben a 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet szerinti szükségellátás bevezetéséhez vezethet. 



Ennek elkerülése minden tagönkormányzat közös érdeke, ezért álláspontunk szerint ebben a 
kérdésben csak felelős és megfontolt döntések hozhatók, mindenkor figyelembe véve a 
Tagönkormányzatok hosszú távú érdekeit.  
 
A Társulás Elnökeként tájékoztatom a tagönkormányzat képviselő-testületét, hogy a Társulás 
közös projektjei – kiemelten a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 projektre – a 
Tagönkormányzatok együttműködése valósítható csak meg. A megvalósítási szakaszban lévő 
beruházás a közös közszolgáltatás színvonalának emelését szolgálja, a beruházás 
megvalósítását követően az új hulladékgazdálkodási rendszer a Társulás keretén belül 
megszervezett közszolgáltatást feltételez. A projekt végrehajtására a tagönkormányzatok 
képviselő-testületei kötelezettséget vállaltak.  
 
Fel kívánom hívni figyelmüket, hogy a 2012. évi CLXXXV Tv. a hulladékról 34.§ (2) alapján  
„(2) A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására csak 1 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köthet.” 
 
A hulladékok ártalmatlanítása – hulladéklerakón történő elhelyezése – hulladékkezelési 
közszolgáltatásnak minősül, tekintettel arra, hogy a Társulási Tagönkormányzatok Sajókaza 
Hulladékkezelő Centrum területén található hulladéklerakó tulajdonosai. A hulladéklerakó 
létesítésére ISPA/KA források felhasználásával került sor, a hulladéklerakó közszolgáltatási 
céllal került kialakításra, a hulladéklerakó üzemeltetése a 2012. évi CLXXXV Tv. 42.§ (1) 
f) szakasza ill. a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1§ (2) bekezdésének b) alapján 
közszolgáltatás, ezért a Tagönkormányzatok a törvényi előírások betartása esetén nem 
köthetnek hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést a lerakó üzemeltetőjétől eltérő 
szervezettel. 
 
A Tagönkormányzatok a közös tulajdonban lévő hulladéklerakó üzemeltetésére 
Önkormányzatonként önállóan nem jogosultak üzemeltetési / közszolgáltatási közbeszerzési 
tender lefolytatására, a lerakó üzemeltetésének tendereztetését csak a Társulási Tanács 
indíthatja meg.  
 
A 2012. évi CLXXXV Tv. a hulladékról hatályos rendelkezései a Társulási tulajdonú 
hulladéklerakóra tekintettel nem teszik lehetővé, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatást a 
tagönkormányzatok önállóan, eltérő szolgáltatókkal kössék meg.   
 
 
Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 
Főosztálya „Törvényességi felhívás” tárggyal megküldött 2014. február 24-i keltezésű 
levelével kapcsolatban a melléklet határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni. 
 
 
 
Kazincbarcika, 2014. február 27. 
 
 
 
 Szitka Péter 
 Társulás Elnöke 



Határozati javaslat: 
 
…………/2014. ……………határozat. 
 
 
…………………. Önkormányzat képviselő-testület megtárgyalta a Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás „A Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által szervezett hulladékkezelési 
közszolgáltatásról” című tájékoztatót, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya  2014. február 24-ei keltezésű, 
BO/13/2160-1/2014 ügyiratszámú törvényességi felhívását, mellyel kapcsolatban az alábbi 
határozatot hozza.  
 

1) ………… Önkormányzat egyetért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya  2014. február 24-ei keltezésű, BO/13/2160-
1/2014 ügyiratszámú törvényességi felhívásával. 

2) Az …………. Önkormányzat – az állami szerv intézkedésétől függetlenül – 
folyamatosan megtesz minden intézkedést a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 33. § (1) bekezdésébe foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása 
érdekében. 

3) Az ……………. Önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény által 
előírt kötelezettségeinek a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulásban lévő tagságán keresztül tesz eleget. 

4) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya, valamint a 
Társulás Elnöke részére haladéktalanul küldje meg. 

  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Jegyző 
 
 



I. Határozat minta: 
 
Kivonat: ………………………………. Önkormányzata Képviselő-testületének 

 ……………….-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

……………………Önkormányzat Képviselő-testületének 
……./2014. (…….) határozata 

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának 

elfogadásáról 
 

 
……………………… Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
…………………. Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletben 
szereplő, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa által 2014. 02. 19. napján a  8/2014. (II.19) számú határozatával 
elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását 
elfogadja. 
 
 
Felelős:     polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Határozat minta: 
 
Kivonat: ………………………………. Önkormányzata Képviselő-testületének 

 ……………….-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

……………………Önkormányzat Képviselő-testületének 
……./2014. (…….) határozata 

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ZV 
Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási terv 

 
 

……………………… Önkormányzat Képviselő-testülete a „ZV Zöld Völgy 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv” című 
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
…………………. Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 
a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási 
tervét elfogadta. 
 
 
Felelős:     polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

k.m.f. 
 

. 
             jegyző       polgármester 
 
 
A kivonat hiteléül: 
      
 előadó 
 

 

 

 



Saj6kazaK6pvisel6 Testiilet6nek..... .....,...l. Kt. szhmhHatfurozataa
Saj6kaza kdzs6g Csatornamri Yizikozmi T6rsulat SItalfelvdtelre keriil6 hitel, kamat 6s egy6b

kolts6 gfi nan szir <tzdsr 61. me gfi zet6 srol.

Az dnkormdnyzat villlilirja, hogy a Saj6kaza Kozs6g Csatomami Yizikozmri Trlrsulat 6ltal

felv6telre kenil6 t6rsulati hitel ut6n fizetendo kamatokat 6s egy6b j6rul6kos k<ilts6geket

megfrzeti, illetve megel6legezi a T{nsulat helyett, amelyet a Yizikdzmti T6rsulat a tagok

Lak6s-takar lkpenztdri l,:iutalSsaib6l visszafi zet.

Az ig6nyelt hitel risszeg;e: 50 000 000 Ft
Futamid6: 24h6nap

V6rhat6 k6lts6gek:

Ugyleti kamat: 9,5 Yo lev
(50 000 000 Ft X 0,095,/ 12X24) 9 500 000 Ft (2 ev alattnegyed6vente fizetend6)

Foly6sit6si jutal6k: | %o 500 000 Ft (kiutal6skor egyszeri alkalom)

Rendelkez6sre tart6si jutal6k: I,5 %6 750 000 Ft maximum a hitekisJzeg
felhasznillirsdv al ar 6nvo s an c scikkeno

Osszesen maximum: 10 750 000 Ft

Elotcirleszt6si dij:

Szerz6d6sm6dosit6si df i :

Megjegyz6s:

A jelenlegi elfogadott hitekisszeget, 50 000 000 Ft, amely hitelkeret sztiks6g esetdn

m6dosfthat6, b6vithet 6 in beruhdz6snak megfeleloen.

A fentieket az Onkorm ilnyzattestiilete elfo gadj a.

Sqokaza,2014.04.03

polg6rmester jegyz6kdnyvezet6

nlncs

nincs

hitelesit6 hitelesft6



l.

Testijletdnek ............../....... Kt. szdmd Hatdrozata a Saj6kaza krizs6g

Csatornam( ( Tdrsulat 6ltal felv6telre kerU16 hitel kezess6gvdllaldsd16l

Saj6kaza K0zs6g

T6rsulat illIalfel

kdszfizet1

2. A hitel tutamideje a

egyiitt minden dvben

isel6 Tesfiilete rigy d6nt0tt, hogy a saj6kaza K0zs6g csatornamii ylzklzmti
keriil6 50 000 000 Ft hitelt6ke, kamat 6s j6rul6kai fedezetekdnt t0 000 000 Ft

v6llal.

a fedezetkdnt v6llalt kdszfizet6 kezessdg 6sszeg6t a tdbbi fejlesadsi kiad6ssal

kOltsdgvetds 0ssze6llit6sakor figyelembe veszi ds j6v6hagyja.

Polg6rmester

Kelt.: Saj6kaza,2014



KAZINCtsAIT.CIKAI RENDORKAPITANYSAG
VEZET6JE

3700.I(AZINC
rererbnr(4 -ll,tro

E_rnai

Szdm: 05040-10l 16412014. szfi.

Stef{n L{szld
Polg$rmestcr IJr

sA,J.oKAZA
Petdli u. l.
3','20

Tisztelt Polgdrmester -Ur!

Tfliekoztatom PolgarnrLester urat, hogy a Kazincbarcikai Rendorkap itinysag saj6kazaiRend6r6rs tirsparancsnok6nak Bricsik s-indor r. ;;;;;;;; - a rend6r &s 2013.6prilis r6_t6rme gbizott 6rsp arancsno kiit - tervezem kinevezni.

i#l'h:r"t?ffi:ri:ti;,ft'"rt;f:"ou'r"u'nXl'o' 
tcir16n6 megbizasrt meget6z6en a rend6rsdg tcibb

Megbizilsa alatt gy ako,-latot szeiz,eti
illetdkessdgi teniletdheztaftoz6 telepii n, a rend6r6rs
tevdkenysd get je,Ikoordin6ltan, -.gi.i ki, a rend6r6rs

betciltds6re.
Tekintettel az 7994' 6vi XXXIV' tcirvdny 8. $ (2) bekezd6sdnek el6irdsaira k6rem, hogy azrinkormanyzat kdpvisel6-testiiletdnek Bdcsit sinao, ;.6,gy. orsparancsnoki kinevezds.velkapcsolatos vdlem6nydt megkri ldeni szweskedj en.

Kazincbarcika, 2014. Cprilis 02.

Tisztelettel:

_i )
I

^-fr - - Idth G$bor r. alezrcdeb
tandcsos

itdnysAgvezetd



1. oldal, Osszesen: I

Felad6: "Klein Gy6rgy"
Gimzeft: <sajokaza@ila
E. fkiildve: 2014. ApritE'2.

uri.klein@gmail.com>

:46
MellSklet:
T6rgy:

. doc; Hatarozat-minta-TRTm.doc

Tisztelt Polg6rmester Ur !

A teleptil6srendez6si terv
sztiks6g.

(bdnyatertiletek) a mell6kelt 2 hatarozatelfogad6s6ra van

Ahatfuozatok
{orm6!an vannak, sztiks6g esetdn kieg6szithet6ek, m6dosfthat6ak.A partners6 gi hatin ozatban

meshatfrozni!

K6rem elfogad6s utrin lve emailen visszajuttatni szfveskedjen.

Udv0zlettel: Klein Gydrgy i6 Kft

2014.04.02.



Saj6kaza Kiizs6g Onkorm ilnyzata
K6pvisel6 -testtilet6nek

.../2014. (III. ...) sz. hatdrozata

saj6kaza Kcizs69 0rrkormdnyzata K6pvisel6-testrilete Telepril6srendez6si eszkrizeinekm6dositdsdra vonatkoz6an a 3L+/2072. (x1.8) Korm. rendelet 29.g-6ra hivatkozva ap a rtne rs 6 gi e gye ztet6 sr 6l az al iib b i hat6r oz-atot alkoq a :

[1) Av6lem6nyez6si eljdrdsba a 3 let szerintilllamigazgatdsi s zerveket von
tet6k l<or61b5vfri: 6pit6sharo , /az egyez-

(2) A v6lem6nyez6si elj6rds sordn abe6rkez6javaslatokat 6s v6lem6nyeket elektronikusm6don,*,pdf' formdtumban kell nyilvdntaitani.

(3) Az el nem fogadott javaslatokat 6s v6lem6nyeket tAbllzatban kell osszesfteni, elekt-ronikus m6don ,*'pdf' form6tumban kell nyiluent".tani 6s a K6pvisel6testtilet iiltalelfogadott indokoldssal kell elldtni.

(4) dnak nyilvdnorssdgdra vonatko z6an a pol_
szokdsos m6don, a falifjsdgon tort6n6 ki_

t6n6 feltcilt6ssell kell biztositani a lakossiig

a) a 374/2072. (XI"B') Korm' renclelet 37,$ szerinti rin. el6zetes tiij6koztatdsi sza-
kasz sor6n az el6zetes v6lem6nyk 616 anyagdokumentumat legal6bb B napt6ri
napra,

b) a 3Ia/201'2. [XI'B') Korm' rendelet 40,g szerinti rin. v6gs6 szakmai v6lem6-
nyez6si szatkasz sordn a v6gs6 szakmai v6lem6nyez6sre m"egkrilaott dokumen-

rdn a v6lenr6nyk616 anyagdokumentumdt legaldbb B naptdri napra.

(5)A taj6koztatdsr6l 6s a be6rkezett 6szr_ev6telekr6l, javaslatokr6l jegyz6kcinyvet kellk6sziteni, 6s aztaz: er6terjeszt6si anyaghoz keil csaioini.

PH

Stefdn LAszl<i
polg6rmester

T6th Abel
jegyz6

Kiadmilny hitel6til:
'Je a f6tan6csos



Saj6kaza Ktizs6g Onkorm Anyzata
K6pvis el 6 - te sttil et6 n ek

.../20L4. (III. ...) sz. hatdrozata

Saj6kaza Kozs6g 0nkormdnyzata Kfipvisel6-testrilete a hatalyban l6v6 Telepril6srende-z6si eszkozeinek m6rcositds itthatitrozza el azaliibbiak szerint:

Saj6kaza kozs6g ktiltertilet6n megkutatott dsvdnyvagyon tertiletekre vo-natkoz6an a hat6lyos Teleptil6sszerkezeti rervnet mlgfelel6en a Szabd-lyozdsi rerv nr6 dositds a, touaU ua az ov ezeti el 6f riisok m Jghatdrozdsa.

'A K6pvisel6testtilet felhatalmazza a polgarmester! hogy a Telepril6srendez6si rerv m6-dositdsiival kapcsol.ato.sal 
llt6zkedjLn, lelepril6srenaJzesi szerz6d6st kcisscin a feladatelv 6 9z6 s 6re j o go s ult tel ep til 6 s re n d e i 6 s i terv ez6v el.

Hatiirid6: azonnal
Felel6s: Stefiin l,6szl6 polgilrmester

Hitelesftette:

PH

I aidziszt'tl All Andrea f6taniicsos
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