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K ö r ö m   K ö z s é g i Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

3577  Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 
E-mail: korom@korom.hu 

 
 
 
Szám: 3/2016. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Köröm Község Képviselő-testületének 2016. március 31-én 07.30 órai kezdettel, a 
Köröm Községi Önkormányzat dísztermében, a 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. szám 
alatt megtartott  rendkívüli n y í l t üléséről. 

 
Jelen vannak:  Tóth Tibor   Polgármester 
   Bodolai Miklós    Alpolgármester 
   Bertáné Kondás Éva  Önkormányzati képviselő   
                                    Lakatos Lászlóné  Önkormányzati képviselő 
               Jablonkai Bertalan                      Önkormányzati képviselő 
 
 
  
Tanácskozási joggal részt vesz:  
    

Soltész Balázs   aljegyző 
 
Meghívott:  Rontó Attila                      kisebbségi képviselő  
 
 
Nem vett részt az ülésen:  Üveges Béla                        Önkormányzati képviselő                                                               
                                         Horváth Gézáné                  Önkormányzati képviselő 
 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 7 (hét) képviselő-testületi tag közül 
5 (öt) képviselő jelen van, az ülés határozatképes; a polgármester az ülést megnyitotta.  
 
Tóth Tibor polgármester: A napirendet minden képviselő előzetesen megkapta, annak tartalmát 
megismerte.  
 
A meghívóban szereplő napirendi javaslatot tette. A képviselők 5 (öt) igen szavazattal a javasolt 
napirendeket és a hitelesítőket az alábbiak szerint elfogadták: 
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A jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Tibor polgármester Bertáné Kondás Éva és Jablonkai Bertalan 
képviselőket javasolta. 
 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
Igen szavazat: 5 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

  
 
 
 
 
 
 
 
Napirendi pontok: 

1. Hulladékgazdálkodási rendelet  megtárgyalása  
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés: írásbeli 

 
 

2. Egyebek  
 
 
 
 
 

 
 

1. Napirend tárgyalása 
Hulladékgazdálkodási rendelet megtárgyalása 

Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi 
 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Elmondta, hogy a ZHK egységes rendelet tervezetet küldött ki, mely 83 települést érint Köröm 
Községgel együtt.  A rendelet hatályba lépése 2016. április 1. A rendelet tervezetet a B.A.Z. Megyei 
Kormányhivatal előzetesen véleményezte. A hatályba lépés közelsége miatt szükséges a rendkívüli 
testületi-ülés megtartása. 
Felkérte Soltész Balázst, aljegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a hulladékgazdálkodás 
ellátás rendjéről, módjáról.  
 
 
Soltész Balázs aljegyző  
Tájékoztatta a képviselő-testületet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos változásokról. Javasolta a 
rendelet tervezet elfogadását. 
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A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 

Igen szavazat:5 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
  

 
Köröm Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 
 
Köröm Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének 
a kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma 
 

1.§ Köröm önkormányzata az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatának 
tartalma: 
a) a közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak rendeletben történő 
szabályozása; 
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása és a közszolgáltatási szerződés 
megkötése az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati 
Társulás (a továbbiakban Társulás)(3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 85.) útján. 
 

2. A közszolgáltatási terület határa 
 
2.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Köröm közigazgatási területére terjed ki. 
 

3. A közszolgáltató, illetve az alvállalkozó által végzett 
hulladékgazdálkodási tevékenysége, továbbá az alvállalkozónak a 

közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 
 
3.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. április 1-től a kizárólag 
önkormányzati tulajdonban álló Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 3916 Bodrogkeresztúr 
0172/38) (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi. 
(2) A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenysége: 
a) a települési hulladék közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő edényben, 
vagy hulladékgyűjtő zsákban állandó járat szerinti gyűjtésére; 
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b) az elkülönítetten gyűjtött hulladék erre a célra szolgáló gyűjtőedényben állandó 
járat szerinti, és hulladékgyűjtő szigetről történő gyűjtésére; 
c) a lomhulladék évente egyszeri gyűjtésére; 
d) a veszélyes és nem veszélyes, kommunális és elkülönítetten gyűjtött hulladéktól 
eltérő hulladék hulladékgyűjtő udvarban történő átvételére; 
e) hulladékudvar üzemeltetésére; 
f) települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék, lomhulladék, veszélyes és 
nem veszélyes, kommunális és elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő hulladék 
hulladékgazdálkodási létesítménybe történő szállítására; 
g) települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék, lomhulladék kezelésére, 
előkezelésére, ártalmatlanítás céljára történő átadására; 
terjed ki. 
(3) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét 
a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központ elnevezésű 
hulladékkezelő létesítményt üzemeltető MENTO Környezetkultúra Kft. 
(3527. Miskolc, Besenyői u. 26.), mint alvállalkozó bevonásával végzi. 
(4) Az alvállalkozó hulladékgazdálkodási tevékenysége, hulladékkezelői 
tevékenységre terjed ki. 
(5) A közszolgáltató, és az alvállalkozó által végzett tevékenységek, a közszolgáltatás 
egészéhez viszonyított aránya: 27% 

 
4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

 
4.§ (1) A hulladékszállítás egészségügyi miniszter által 16/2002. (IV. 10.) EüM 
rendeletben részletesen szabályozottak szerint a kis-és nagyvárosias, illetve a 
kertvárosias és a falusias lakóterület alapján, mely az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet ismérveit szem 
előtt tartva történik heti 1 alkalommal 6.00 és 22.00 óra között.  
(2) Amennyiben a hulladékszállítás napja munkaszüneti nap, akkor a 
hulladékszállítás napjának változásáról a változást megelőzően 8 nappal a 
közszolgáltató saját honlapján tesz közzé felhívást, illetve az önkormányzatok felé 
jelzi a változás tényét, akik a helyben szokásos módon tájékoztatják az 
ingatlanhasználókat.  
(3) Amennyiben a járattervben változás történik, úgy a közszolgáltató köteles a 
szolgáltatást igénybe vevőket a változást megelőző 8 napon belül a (2) bekezdésben 
foglalt módon értesíteni. 
5.§ (1) Az ingatlanhasználó a háztartási szilárd hulladékot tároló edényt – ürítés 
illetőleg elszállítás céljából – köteles az útpadkára, illetve az úttest mellett 
közvetlenül elhelyezkedő járdára kitenni és ezzel az eseti szolgáltatás igénybevételét 
kezdeményezni. Amennyiben az ingatlan előtti közterületen külső körülmények 
alapján nem lehetséges a hulladékgyűjtő edény előbbiek szerinti elhelyezése a 
települési önkormányzat írásban kezdeményezi a közszolgáltató felé, hogy a 
közszolgáltató települési hulladékgyűjtő járműve a közlekedésére alkalmas 
úttól legfeljebb 10 méterre vegye át ezen helyeken a hulladékot. 
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(2) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, lom, hulladék nem 
akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, a hulladék elhelyezése, illetve 
kihelyezése nem járhat baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
(3) Tilos kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak 
elhelyezésével, vagy parkoló gépjárművekkel olyan módon elzárni, amely a 
gyűjtőedénynek a közszolgáltató által gyakorolt módon történő ürítését 
akadályozza.  
(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie.  
6.§ (1) A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény 
mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy 
összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a 
közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni.  
(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, 
állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a 
begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, 
egészségét. 
7.§ (1) A települési hulladék átadása a közszolgáltató által üzemeltetett speciális 
hulladékszállító járműhöz alkalmazható szabványos, megfelelő minőségű  
a) 60 literes MSZ EN 840  
b) 120 literes MSZ EN 840-1 
c) 1100 literes MSZ EN 840-2 

egyedi azonosító jellel ellátott hulladékgyűjtő edényzet igénybevételével, továbbá a 
közszolgáltató egyedi jelölésével ellátott és a közszolgáltató vagy megbízottja által 
értékesített gyűjtőzsák igénybevételével történik. 
(2) Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) települési hulladék átadása a közszolgáltató 
által üzemeltetett speciális hulladékszállító járműhöz alkalmazható szabványos, 
megfelelő minőségű 120 literes MSZ EN 840-1 sárga színű hulladékgyűjtő edényzet 
igénybevételével történik. 
(3) Az adott ingatlanhoz tartozó, települési hulladék gyűjtésére szolgáló 
hulladékgyűjtő edényzet ürítésének a tényét a gyűjtőedényen elhelyezett egyedi 
azonosító jel alapján ürítéskor a szolgáltató elektronikusan rögzítheti. 
8.§ (1) A hulladékgyűjtő edényt – a közterületen engedéllyel tárolt gyűjtőedények 
kivételével - a hulladék elszállítását követően a közterületről el kell távolítani és az 
ingatlanon belül kell tartani.  
(2) A szállítási napokon kívül csak a szelektív szigetek hulladékgyűjtői és az udvarral 
nem rendelkező társasházak 1100 literes konténerei tárolhatóak közterületen.   
(3) A műemléki környezetben és műemléki jellegű területen a hulladékgyűjtő edényt 
az ingatlanhasználónak úgy kell elhelyezni, hogy közterületről ne legyen látható. A 
közszolgáltató kommunális hulladékgyűjtő járata a települési önkormányzattal 
egyeztetett nyilvántartás alapján a műemléki környezetben található hulladékgyűjtő 
edényeket az ingatlanhasználó jelen rendelet függelékében meghatározott 
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ingatlanok kapcsán a függelékben az ingatlanokhoz hozzárendelt időintervallumok 
között kell, hogy kihelyezze közterületre. Az ürítés időpontja után az 
ingatlantulajdonosok gondoskodnak a gyűjtőedény ingatlanon belüli elhelyezéséről. 
A műemléki környezetben található érintett ingatlanokról és a hulladékgyűjtő 
edényekről a település nyilvántartást készít, és a közszolgáltatóval egyezteti a 
járattervbe igazítva az ürítési időpontokat 
 

5. Lomtalanítás 
 
9.§ (1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és 
ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. 
(2) A közszolgáltató az önkormányzatot a lomtalanítás végzését megelőző 15 
nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett hirdetmény útján, illetve a 
Közszolgáltató honlapján értesíti a lomtalanítás időpontjáról. 
(3) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a 
háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos 
gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el. A 
lomtalanítási szolgáltatás keretén belül azon nagytömegű hulladékokat, amelyek az 
erre rendszeresített szállítójárműre gépi vagy két rakodómunkás kapacitásához 
mérten nem felrakhatók a közszolgáltató nem köteles elszállítani.  
(4) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki: 
a) építési és bontási hulladék;  
b) gumiabroncs hulladék; 
c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű; 
d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék; 
e) veszélyes hulladék; 
f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék; 
g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém;  
h) kerti biohulladék. 
(5) Az ingatlanhasználó a lomhulladékot elszállítás céljából az ingatlana előtti 
közterületre helyezheti ki a közszolgáltató által hirdetményben és az önkormányzat 
honlapján előzetesen megjelölt időpontban. 
(6) Az elszállítandó lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a 
jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól 
megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon 
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
 

6. Szelektív hulladékgyűjtő sziget 
 

10.§ (1) A közszolgáltató által üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő szigetre az 
elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék szállításáról az ingatlanhasználó 
gondoskodik. 
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(2) A szelektív hulladékgyűjtő szigeten az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a 
hulladék fajtájának megfelelő gyűjtőedényzetben kell elhelyezni, meggátolva ezzel, 
hogy az eltérő hulladékfajták egymással keveredjenek, és a környezetet szennyezzék. 
(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos 
gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a 
gyűjtőedények, tisztántartásáról, fertőtlenítéséről a közszolgáltató, a szelektív 
hulladékgyűjtő sziget és környéke tisztántartásáról, az önkormányzat gondoskodik. 
(4) A szelektív hulladékgyűjtő sziget hulladékgyűjtő edényzetét a szolgáltató az 
edények telítődésének függvényében üríti. A településen köztisztasági feladatok 
ellátásával megbízott szervezet jelzése alapján a szolgáltató maximum 48 órán belül 
köteles soron kívül járattervbe igazítani és a szelektív hulladékgyűjtő sziget 
hulladékgyűjtő edényzetét üríteni. 
 
 

 
7. Hulladékudvar 

 
11. § (1) A közszolgáltató hulladékudvart üzemeltet.  
(2) A közszolgáltató kifüggeszti és honlapján közzéteszi: 
a) a hulladékgyűjtő udvarok címét, megközelíthetőségét; 
b) nyitvatartási idejét; 
c) az adott hulladékudvaron átvehető hulladékok típusát, esetlegesen azok 
legnagyobb átadható mennyiségét; 
d) a díjfizetés ellenében átvehető hulladékok körét és azok átvételi díját; 
e) a hulladékudvarok működési szabályzatát. 
(2)A közszolgáltató az általa üzemeltetett és arra alkalmas hulladékudvaron a 
hulladékudvar működési szabályzatában meghatározott módon átveszi a 
természetes személy ingatlanhasználóknál keletkező és a közszolgáltató saját 
kapacitását figyelembe véve külön térítés ellenében a jogi személynél keletkező 
a) elektronikai hulladékot, 
b) lomhulladékot,  
c) szárazelemet,  
d) fáradt olajat, 
e) háztartási veszélyes hulladékot,  
f) elkülönítetten gyűjthető papír-, műanyag-,üveghulladékot, 
g) háztartási zöldhulladékot 
(3) A közszolgáltató megtagadhatja a hulladékudvarra szállított települési hulladék 
átvételét és elhelyezését, ha az adott hulladék hulladékfajta szerinti elkülönítése nem 
felel meg a jogszabályban, vagy a hulladékudvar működési szabályzatában 
meghatározott követelményeknek. 
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8. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 

13.§ (1) A közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmának 
megfelelően a közszolgáltatásról gondoskodni. 
(2) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha: 
a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a 
szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, 
továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a 
hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet, 
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, 
robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési 
hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem 
minősül települési hulladéknak. 
c) a települési hulladékot nem a rendeletben megengedett módon helyezték el, 
illetve a gyűjtőedény a közszolgáltató számára nem hozzáférhető. 
d) nem a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben került 
kihelyezésre.  
e) a kihelyezett gyűjtőedényben található hulladék oly mértékben tömörített, hogy a 
közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel nem üríthető. 
f) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, ezért fedele nem lecsukható, és a gyűjtőedény 
ürítése a környezet szennyezése, hulladék szóródása nélkül nem lehetséges.  
g) a gyűjtőedényzet mellett elhelyezett bármilyen többlethulladék nem a 
közszolgáltató által rendszeresített, általa vagy megbízottja által forgalmazott, egyedi 
jelöléssel ellátott, rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban kerül kihelyezésre 
h) a hulladék a gyűjtőedénybe befagyott.  
 
14.§ (1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal végezni. 
(2) A gyűjtőedényben szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott kárt a 
közszolgáltató köteles megtéríteni a polgári jog szabályai szerint. 
15.§ (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás során köteles a közterület tisztaságát 
megőrizni, az ürítéskor a gyűjtőedényből kihullott hulladékot feltakarítani. 
(2) Amennyiben a szállítás közben a szállítási útvonal a közszolgáltató hibájából 
beszennyeződik, úgy a közszolgáltató azt köteles megszüntetni, a további 
szennyeződést megakadályozni. 
16.§ (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellenértékének megfizettetésére az 
ingatlanhasználóval szemben negyedévente jogosult számlát kibocsátani. 
(2) A közszolgáltató a számlázási gyakorlatában bekövetkező változásról, a változás 
bevezetését megelőzően legalább 30 nappal honlapján tájékoztatja a közszolgáltatási 
terület ingatlanhasználóit valamint az önkormányzatokat. 
(3) A közszolgáltató az ingatlanhasználóval kötött külön megállapodás alapján az 
általában alkalmazott csekkes fizetés helyett jogosult az ingatlanhasználóval 
elektronikus úton közölt díjfizetési rendszerben megállapodni, és a közszolgáltató 
döntése alapján ebben az esetben kedvezményt nyújtani. 
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9. Az ügyfélszolgálat 
 
17.§ (1) A közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, 
orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása 
érdekében ügyfélszolgálatot működtet 
Szerencs, Eperjes utca 7. cím alatt, heti 37 óra időtartamban 
Sárospatak, Erdélyi J. u. 18. cím alatt, heti 16 óra időtartamban 
Sátoraljaújhely, Kossuth tér 14. cím alatt, heti 32 óra időtartamban. 
 (2) A közszolgáltató az ügyfélszolgálaton az ingatlanhasználó bejelentéseinek 
intézését, panaszainak kivizsgálását, orvoslását és a közszolgáltatással kapcsolatos 
általános tájékoztatásnyújtást haladéktalanul, amennyiben ez haladéktalanul nem 
lehetséges 15 napon belül teljesíti.  
(3) A közszolgáltató honlapot üzemeltet és tart fenn, továbbá elektronikus 
levélcímet alkalmaz. 
(4) A közszolgáltató nem köteles kivizsgálni és megválaszolni azokat a 
beadványokat, panaszokat, amelyeket a kezdeményező személyazonosításra 
alkalmatlan módon nyújtott be. 
 

10. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 
 
18.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles – a (3)-(4)-(5)-(6)-(7) bekezdésekben foglalt 
kivételekkel – a hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni.  
(2) Az ingatlanhasználó az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése 
során köteles: 
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a megelőzés elve alapján a 
legkisebb mértékűre szorítani, 
b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az 
elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal 
eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és 
jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, 
a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 
(3) Nem kötelező a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe venni és azért 
díjat fizetni azon gazdálkodó szervezet (gazdálkodó szervezet alatt értendő a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396.§ rendelkezésében felsoroltak) 
ingatlanhasználónak, akinek a székhelye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba 
került bejegyzésre, ahol tulajdonosa, ügyvezetője, illetve annak közeli 
hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi.  Egy 
lakóingatlan kapcsán legfeljebb három gazdálkodó szervezet vonható ki így, a 
díjfizetési kötelezettség alól, amennyiben a gazdálkodó szervezet(ek) termelődő 
háztartási hulladékhoz hasonló hulladéka  a természetes személy 
ingatlanhasználó által termelt hulladék mennyiségével együtt sem haladja meg a 
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természetes személy által igénybe vett közszolgáltatás mértékét, és a természetes 
személy ingatlanhasználó legalább 120 liter űrmértékű hulladékgyűjtő edény 
közszolgáltatási díját fizeti vagy vállalja megfizetni.  
(4) Amennyiben természetes személy ingatlanhasználó 60 liter űrmértékű 
gyűjtőedény után fizeti a közszolgáltatás díját és a természetes személy 
ingatlanhasználó egyben az általa használt ingatlanban székhellyel, telephellyel, 
fiókteleppel rendelkező olyan gazdálkodó szervezet tulajdonosa, ügyvezetője, mely  
gazdálkodó szervezet alkalmazottal nem rendelkezik és az ingatlanon más 
gazdálkodó székhelye telephelye, fióktelepe nem került bejegyzésre, abban az 
esetben a 18.§ (3) bekezdésben szabályozottakon túlmenően az ingatlanhasználó 
gazdálkodó szervezetnek sem kötelező a közszolgáltatás igénybe vétele. 
(5) A díjfizetés 18.§ (3)-(4) bekezdéseiben történő mentesítéséhez az önkormányzat 
jegyzője állít ki igazolást, mely igazolás birtokában a gazdálkodó szervezetnek kell 
kezdeményezni a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli mentesítést. A kiállított 
igazolást a gazdálkodó szervezet az érvényesítés évét megelőző év december 1. 
illetve december 31. napja között kell, hogy benyújtsa igazolható módon a 
közszolgáltató felé. Amennyiben az ingatlanhasználat a gazdálkodó szerv részéről a 
szolgáltatási területen év közben kezdődik, illetve fejeződik be, abban az esetben a 
bekövetkezés tényétől számított 15 napon belül köteles ezt az ingatlanhasználó 
gazdálkodó szervezet igazolni a közszolgáltató felé. A mentesítés legkorábbi 
időpontja a jegyzői igazolás közszolgáltatóhoz történő benyújtásának a napja. 
(6) Ha a gazdálkodó szervezet székhelye, vagy telephelye más gazdálkodó szervezet 
ingatlanhasználó tulajdonában, használatában álló ingatlanban van – feltéve, hogy 
az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező összes háztartási hulladékhoz hasonló  
hulladék mennyiségnek megfelelő mennyiségre kötött közszolgáltatási szerződéssel 
már rendelkezik és ezután a közszolgáltatási díjat meg is fizeti – a gazdálkodó 
szervezetnek a közszolgáltatást nem kötelező külön is igénybe vennie. Ezt mind a 
gazdálkodó szervezet, mind pedig az ingatlan tulajdonosa, használója 
magánokiratba foglalva köteles lenyilatkozni, mely alapján a közszolgáltató felé a 
jegyző igazolást állít ki jelen szabályozás 18.§ (5) bekezdésében szabályozottak 
szerint. 
(7) Választása szerint nem terheli külön díjfizetési kötelezettség azon 
gazdálkodószervezet ingatlanhasználót, aki székhelyén a cég levelezésének 
bonyolításán kívül más tevékenységet nem végez és közhitelű nyilvántartásban a cég 
adatai között a székhelytől eltérő központi ügyintézési cím is feltüntetésre kerül, 
melyen a tényleges tevékenységét végzi. A székhelytől eltérő központi ügyintézési 
cím közhitelű nyilvántartási dokumentummal alátámasztott igazolással a gazdálkodó 
szervezet közvetlenül kérelmezheti a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli 
mentesítést, mely mentesítés legkorábban a hiánytalan kérelem beérkezését követő 
naptól hatályos. 
19.§(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot a 
rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni. 
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(2) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését 
követő 15 napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. 
(3) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, 
szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval 
kötött külön szerződés alapján. 
20.§ (1) A kihelyezett gyűjtőedényekből a gyűjtés megkezdése előtt kiszóródott 
hulladék feltakarítása, közterületről való eltávolítása a hulladékgyűjtő edényzettel 
rendelkező ingatlanhasználó kötelezettsége. 
(2) A hulladék tárolására használható edényt a tulajdonos köteles tisztántartani, 
szükség esetén fertőtlenítéséről és karbantartásáról gondoskodni. 
(3) A közszolgáltató által létesített és üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő 
szigetekre történő hulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.  
 
11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 
 
21.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogviszony a közszolgáltató és az 
ingatlanhasználó között jön létre.  
(2) A külön törvényben megállapított az Önkormányzat által kötelezően ellátandó 
közfeladat teljesítése érdekében, az Önkormányzat nevében és érdekében eljárva, a 
közszolgáltatási szerződést a Társulás köti meg a szolgáltatóval. A közszolgáltatási 
szerződés keretein belül az általánostól eltérő műszaki tartalom igénybe vétele miatt 
a közszolgáltató az ingatlanhasználóval közvetlenül is szerződhet. 
(3) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vételének, 
illetőleg teljesítésének lényeges feltételeiről, a feltételekben bekövetkezett 
változásokról, honlapján köteles az ingatlan használóját értesíteni. 
(4) A hulladékgazdálkodási szerződés tartalmazza a felek megnevezését, a felek 
jogait és kötelezettségét ezen belül a szolgáltatás tárgyát, a szolgáltatás idejét, 
rendszerességét, a szolgáltatás igénybevételének módját, a használható edényzet 
megnevezését, az ellenérték megfizetését, a fizetés módját, gyakoriságát, a 
késedelmes fizetés következményeit, a díjhátralék végrehajtásának szabályait, a 
panaszok jelzésének, elintézésének módját, határidejét, az egyes jogorvoslati 
fórumok megnevezését. 
(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésének bármely félnek 
felróható magatartása következtében történő elmaradása esetén, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés ráutaló magatartással jön létre az 
írásos szerződés tartalmával egyezően. 
(6) Az (5) bekezdésben szabályozott ráutaló magatartást jelenti, ha a 
közszolgáltató a közszolgáltatást a szállítójármű rendelkezésre tartásával felajánlja, 
vagy, ha az ingatlan használója a hulladékgyűjtő edényzetet, vagy hulladékgyűjtő 
zsákot a szállítás érdekében kihelyezi. Rendelkezésre állásnak minősül, ha a 
közszolgáltató a közszolgáltatásba bevont szállító eszközével a településen irányadó 
járatterv szerint az ingatlanhasználó ingatlanát érinti, illetve a szolgáltatást felajánlja. 
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A szolgáltatás felajánlása kétségkívül megállapítható, ha bármely szomszédos 
ingatlan a közszolgáltatásba már bekapcsolódott. 
 

12. Az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott 
díjfizetési kötelezettség, és megfizetésének a rendje 

 
22.§ (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért a közszolgáltató 
részére díjat fizet. 
(2) Az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjat utólag, negyedéves elszámolási 
időszak szerint, a közszolgáltató által megküldött számla alapján, a számla 
kiállításától számított 20 napon belül kiegyenlíti.  
(3) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a közszolgáltató a hatályos 
Ptk-ban meghatározott (természetes személyek, illetve gazdálkodó szervezetekre 
nézve különböző mértékű) késedelmi kamatot és ügyviteli költséget, valamint a 
gazdálkodó szervezetek esetén behajtási költségátalány megfizetését igényelheti. 
(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban 
az ingatlanhasználó a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a 
számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. 
A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató 
válaszát megküldi. 
(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a 
közszolgáltató a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja, 
vagy amennyiben az ingatlanhasználónak további esedékes díjfizetési kötelezettsége 
nem keletkezik, abban az esetben visszautalja az ingatlanhasználó részére. 
23.§ (1) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési 
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató 
a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, 
vagy a teljesítést igazolja. Az ingatlanhasználó – e rendeletben meghatározott 
kivételekkel – akkor is köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a közszolgáltató 
igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgáltatás nyújtását vagy 
a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt. 
(2) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz 
történt bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új 
ingatlanhasználó köteles megfizetni.    
(3) Ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó személye 
bármely okból nem megállapítható, az ingatlan használójának az adott ingatlan 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosát/tulajdonosait kell tekinteni.  
 

13. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási-díj kedvezmények 
 
24.§ (1) Az önkormányzat díjkedvezményt nem ad. 
 
 

14. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlanhasználó  
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kérésére történő szüneteltetésének esete 
 
26.§ (1) Legkevesebb 3 hónap időtartamra szüneteltethető a közszolgáltatás 
igénybevétele, ha kétségkívül megállapítható, hogy az ingatlanhasználónál  települési 
hulladék az ingatlan használatának megszűnése miatt nem keletkezik. Nem minősül 
szünetelésnek, de hulladék közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség sem keletkezik 
azon ingatlanhoz kapcsolódóan, amelyben természetes személy ingatlanhasználó 
lakcímmel nem került bejelentésre, az ingatlanban senki sem tartózkodik, illetve 
gazdálkodó szervezet székhellyel, telephellyel, fiókteleppel sem kerül(t) oda 
bejelentésre.  
(2) A szüneteltetést az ingatlanhasználó a szüneteltetés megelőző 30 nappal 
korábban köteles a jegyzőnek írásban bejelenteni, aki közvetlenül tájékoztatja a 
Közszolgáltatót azzal, hogy a szünetelés kezdő időpontját megelőző 15 nappal 
korábban kell a Közszolgáltatóhoz az értesítésnek beérkeznie. A tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell az ingatlanhasználó kérelmét, és a jegyző igazoló álláspontját, 
megállapításait. 
(3) Az ingatlan használatának megszűnését, a hulladék keletkezésének a hiányát az 
ingatlan használója kétséget kizáró módon, hatósági nyilvántartás adataival, tartós 
gyógykezelésre vonatkozó okirat csatolásával, illetve erre egyéb alkalmas módon 
igazolja.  
(4) Ha a szünetelés a (2) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 
ingatlanhasználó a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles azt a 
közszolgáltató részére a változás időpontjának pontos megjelölésével jelezni.  
 (5) A szolgáltatás szünetelése esetén az ingatlanhasználó a közszolgáltató részére – 
az általa fenntartott tárgyi és humánerőforrás állandó költségeinek a megtérítése 
érdekében – az ürítési díj 20%-ának megfelelő rendelkezésre állási díjat köteles 
fizetni.  
 
16. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő adatszolgáltatás 

 
27.§ (1) Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatásba kötelezően bekapcsolt 
ingatlanhasználókról bázisadatokat készíteni, és azt a szolgáltatóval írásban közölni. 
A bázisadat és az az alapján készült fogyasztói lista tartalmazza az ingatlanhasználó 
nevét, természetes személyek estében anyja nevét, címét, székhelyét, az 
ingatlanhasználó által rendszeresített ürítőedényzet fajtáját. 
(2) A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a szolgáltató számára 
szükséges információkat és adatokat ellenérték nélkül szolgáltatja az Önkormányzat 
külön jogszabály rendelkezései alapján. 
(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására a 
közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, 
adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a 
családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadni. 
(4) A közszolgáltató jogosult időszakonként ellenőrizni az ingatlanhasználók 
adatait, és az ingatlanhasználat tényét. Amennyiben nyilvántartásával ellentétesen a 
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közszolgáltatásba be nem jelentkezett ingatlanhasználót talál, abban az esetben 
nyilvántartásába az ingatlanhasználat kezdő időpontjától, de legkorábban 2014. 
április 01. napjától bejegyzi az ingatlanhasználót és a szolgáltatást felé 
visszamenőleg kiszámlázza.  
 
17. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok 

kezelésére vonatkozó rendelkezések 
 
28.§ (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó 
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra 
alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező 
igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása. 
(2) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek. 
(3) A közszolgáltató jogosult a nyilvántartásában a természetes személyek esetében 
a természetes személyazonosító adatokat, ezen belül: név, anyja neve, születési hely, 
születési idő, lakcím adatokat kezelni. 
(4) A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony 
létrejöttétől annak megszűnéséig, a jogviszony megszűnést követően díjhátralék 
esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését 
követően a közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti, illetve az 
önkormányzatnak átadja. 

 
18. Átmeneti rendelkezések 

 
29.§ Az ingatlanhasználó gazdálkodó szervezet részéről a közszolgáltató felé 
benyújtott jegyzői igazolás határideje a 2016. évi kedvezmény érvényesítéséhez 
2016. április 15. napja, mely alapján a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó 2016. 
január 01-jével mentesülhet a díjfizetés kötelezettsége alól a rendeletben 
szabályozott feltételek fennállása esetén. 
 

19. Záró rendelkezések 
 
30.§ (1) E rendelet 2016. április 1. lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Köröm Önkormányzat Képviselő-testületének a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014.(II.1.) önkormányzati 
rendelete. 
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2. Napirend tárgyalása 
 

Egyebek 
Az írásos előterjesztések a jegyzőkönyv 2.számú mellékletét képezi. 

 
 
Tóth Tibor polgármester 
Elmondta, Miskolc Környéki Önkormányzati Társulási Tanácsa a 2016. február 26. napján kiadott 
Társulási Megállapodást módosította. A Társulás a Módosító Okiratot önkormányzatunknak elfogadásra 
megküldte.  
Ezt követően szavazásra bocsájtotta az írásos előterjesztést.  
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
Igen szavazat:5 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2016. (III.31.) számú határozata 
Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 
 
1. Köröm Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolc Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa által 2016. március 21. napján 7/2016. (III.21.) sz. 
TT határozattal elfogadott Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak 
szerint jóváhagyja. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 

Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2013. (XI.27.) ; 9/2014 (VI.19.) 

14/2014.(XI.28.); 11/2015.(X.08.); 14/2015. (XI.30.); 4/2016. (II.26.) és 7/2016. (III.21.) sz. 
Társulási Tanácsi Határozatokkal) 

 
Társult Felek megállapítják és rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87-95. §-ában foglalt rendelkezései 
szerint jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi CXXXV. törvényben meghatározott szociális és 
gyermekvédelmi feladatok társulási formában történő ellátása céljából.  
 
1. Társulás neve: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 
Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
 
2. A Társulás tagjainak neve, székhelye és képviselője: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely önkormányzat) 
Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
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Képviselője: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Berzék Község Önkormányzata 
Székhelye: 3575 Berzék, Petőfi S. u. 42. 
Képviselője: Farkas László polgármester 

 
Bőcs Község Önkormányzata 
Székhelye: 3574 Bőcs, Hősök tere 1. 
Képviselője: S. Nagy László Győző polgármester 

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 
Székhelye: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth L. u. 24. 
Képviselője: Jámbor Flórián polgármester 

 
Emőd Város Önkormányzata 
Székhelye: 3432 Emőd, Kossuth L. tér 1. 
Képviselője: Pocsai Enikő polgármester 

 
Harsány Község Önkormányzata 
Székhelye: 3555 Harsány, Kossuth L. u. 67. 
Képviselője: Szabó Gergely polgármester 

 
Kistokaj Község Önkormányzata 
Székhelye: 3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43. 
Képviselője: Ambrus Gyöngyi polgármester 

 
Köröm Község Önkormányzata 
Székhelye: 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. 
Képviselője: Tóth Tibor polgármester 
 
Mályi Község Önkormányzata 
Székhelye: 3434 Mályi, Széchenyi u. 4. 
Képviselője: Viszokai István polgármester 
 
Muhi Község Önkormányzata 
Székhelye: 3552 Muhi, Rákóczi F. u. 2. 
Képviselője: Rácz József Sándor polgármester 

 
Nagycsécs Község Önkormányzata 
Székhelye: 3598 Nagycsécs, Nagycsécs Apponyi út 50. 
Képviselője: Gulyás Ottó polgármester 

 
Nyékládháza Város Önkormányzata 
Székhelye: 3433 Nyékládháza, Vasút u. 16. 
Képviselője: Urbán Sándorné polgármester 

 
Ónod Község Önkormányzata 
Székhelye: 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. 
Képviselője: Tarnóczi József polgármester 
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Répáshuta Község Önkormányzata 
Székhelye: 3559 Répáshuta, Kossuth L. u. 2. 
Képviselője: Erdős Tamás polgármester 
 
Sajóbábony Város Önkormányzata 
Székhelye: 3792 Sajóbábony, Bocskai u.2. 
Képviselője: Dr. Szilva István polgármester 
 
Sajóecseg Község Önkormányzata 
Székhelye: 3793 Sajóecseg, Széchenyi u. 27. 
Képviselője: Inklovics László polgármester 
 
Sajóhídvég Község Önkormányzata 
Székhelye: 3576 Sajóhídvég, Rákóczi F. u. 37. 
Képviselője: Török Gergely polgármester 
 
Sajókeresztúr Község Önkormányzata 
Székhelye: 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi F. u. 40. 
Képviselője: Kollár Miklós polgármester  
 
Sajólád Község Önkormányzata 
Székhelye: 3572 Sajólád, Ady E. u. 2. 
Képviselője: Pozbai Zoltán polgármester 
 
Sajóörös Község Önkormányzata 
Székhelye: 3586 Sajóörös, Jókai u. 2.  
Képviselője: Szabó Gábor polgármester 
 
Sajópálfala Község Önkormányzata 
3714 Sajópálfala, Szabadság u. 26. 
Képviselője: Fekete Zoltán 
 
Sajópetri Község Önkormányzata 
Székhelye: 3573 Sajópetri, Dózsa Gy. u. 66. 
Képviselője: Debreczeni Balázs polgármester 
 
Sajósenye Község Önkormányzata 
Székhelye: 3712 Sajósenye, Petőfi S. u. 14. 
Képviselője: Takács István polgármester 
 
Sajóvámos Község Önkormányzata 
Székhelye: 3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2. 
Képviselője: Váradi Lajos polgármester 
 
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 
Székhelye: 3711 Szirmabesenyő, Kossuth L. u. 5. 
Képviselője: Huszti Gábor polgármester 
 
 
3. Általános rendelkezések 
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3.1. A társulás neve: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 

 
3.2. A társulás székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 

 
3.3. A társulás működési területe: a társulásban résztvevő települési önkormányzatok 
közigazgatási területe.       

                                                                                                 
3.4. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: az 1. számú melléklet szerint. 

 
3.5. A társulási megállapodás időbeli hatálya: 2013. július 1. napjától határozatlan időre 
szól.  

 
3.6. A társulás jogállása: helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása. 

 
3.7. A társulás döntéshozó szerve: Társulási Tanács 

 
3.8. A társulás képviselője: Társulási Tanács elnöke 
 
3.9. A társulási tanács elnöke: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere 

 
3.10. A társulás Mötv. 95. § (4) bekezdése szerinti munkaszervezeti feladatait Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (3525 Miskolc, Városház tér 8.) látja el. 

  
4. Társulás által ellátott feladat és hatáskörök 
 
4.1 A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) célja: a társult 
önkormányzatok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben (továbbiakban: Sztv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.), valamint az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) meghatározott feladataik hatékonyabb, 
célszerűbb ellátása. 
 
4.2 A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok az alábbi feladataikat társulás útján 
látják el, és az ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak. 

a) A Társulás által fenntartott intézmény útján a társult tagok részére biztosított 
feladatok: 

aa) házi segítségnyújtás; 
ab) család- és gyermekjóléti szolgálat; 
ac) családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása  
ad) gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 

 
b) A Társulás által fenntartott intézmény útján kizárólag Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tag részére biztosított feladatok: 

 
ba) támogató szolgáltatás; 
 
bb) bentlakásos átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza; 
 
bc) szociális étkeztetés;  
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bd) idősek nappali ellátása; 
 
be) bölcsődei ellátás; 
 
bf) pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
 
bg) pszichiátriai betegek nappali ellátása  
 

c) A Társulás által a társult tag önkormányzatok részére biztosított feladatok: 
 

ca) belső ellenőrzés 
cb) a közfoglalkoztatással kapcsolatos fenntartási feladatok ellátása 

 
A társulás keretében az egyes tagok részére ellátott feladatokat a megállapodás 2-7. 
mellékletei tartalmazzák. 

 
5. A társulás mint önálló jogi személy az alábbi kormányzati funkción látja el a 
tevékenységét: 

 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 
 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

 
5.1. A társulás államháztartási szakágazati besorolása: 

 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 
6. A Társulás a társult települési önkormányzatok közigazgatási területén a 4.2. a) pont 
szerinti feladatokat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított és a társulás 
által közösen fenntartott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézmény (továbbiakban: Intézmény), székhelye: 3530 Miskolc, Arany János utca 37. útján 
látja el.  
 
7. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa alapított Miskolci Egyesített 
Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény fenntartását, irányítását a Társulásnak 
átadja, a Társulás az Intézmény fenntartását, irányítását átveszi.  
 
8. A Társulás szervezete 
 
8.1. A társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási 
rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg, melyet a tanács a 
megalakulást követő 2 hónapon belül fogad el.  
8.2. A társult települések képviselő-testületei a Társulási Tanácsra ruházzák át jelen társulási 
megállapodás 4.2. a) pontjában meghatározott önkormányzati feladat- és hatásköröket a 2-6. 
mellékletek szerint.  
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8.3. A Társulási Tanács  
I. a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 

irányító szerve;  
II. önállóan, költségvetési határozatban megállapítja a Társulás költségvetését, 

elfogadja a Társulás zárszámadását, beszámolóját; 
III. közreműködik a társulás szociális fejlesztési programjainak tervezésében, 

fejlesztésében, dönt a társulás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, 
tervei megvalósításához szükséges pályázatok benyújtásáról; 

IV. dönt a feladatellátó intézmény alapító okirata kiadásáról, az ellátási területén 
jóváhagyott szociális szolgáltatásfejlesztési koncepciója, szakmai programja, 
valamint szervezeti és működési szabályzata jóváhagyásáról, illetve azok 
módosításáról;  

V. dönt az intézmény feladatának megváltoztatásáról, átszervezéséről, 
megszüntetéséről.  

 
8.4. A Társulási Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei által 
delegált tagok.   

 
8.5. A Társulási Tanács megalakul, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a 
megállapodást és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. Az alakuló ülést a 
társulás székhelyének polgármestere hívja össze, a társulási megállapodás minden tag általi 
jóváhagyását követő 15 napon belül.  
 
8.6. A Társulási Tanács az alakuló ülésen tagjai közül – minősített többséggel - elnököt 
választ. Az elnök személyére bármely tag javaslatot tehet. A Társulási Tanács tagjai sorából 
az elnök helyettesítésére, munkája segítésére minősített többséggel hozott határozatával 1 
alelnököt választ. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot.  
 
8.7. A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai közül 3 fős Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot 
választ, melynek részletes működési szabályait a társulás szervezeti és működési szabályzata 
tartalmazza. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjává a Társulási Tanács elnöke, valamint 
alelnöke nem választható. 
 
9. A Társulás működése 
 
9.1. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint 
felével rendelkező tag jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések száma eléri a 
társulást alkotó települések számának egyharmadát. 
 
9.2. A Társulási Tanács minden tagja a lakosság számával arányos szavazattal rendelkezik  az 
alábbiak szerint: 
 
 

Lakosság Szavazat aránya 
 (%) 

Település (fő)   
Berzék 1 029 0,47 
Bőcs 2 888 1,32 
Bükkszentkereszt 1 230 0,56 
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Emőd 5 252 2,41 
Harsány 2 106 0,96 
Kistokaj 2 169 0,99 
Köröm 1 448 0,66 
Mályi 4 358 2,00 
Miskolc 167 680 76,82 
Muhi 542 0,25 
Nagycsécs 836 0,38 
Nyékládháza 5 146 2,36 
Ónod 2 500 1,15 
Répáshuta 500 0,23 
Sajóbábony 2 907 1,33 
Sajóecseg 1 088 0,50 
Sajóhídvég 1 111 0,51 
Sajókeresztúr 1 613 0,74 
Sajólád 3 099 1,42 
Sajóörös 1 314 0,60 
Sajópálfala 780 0,36 
Sajópetri 1 554 0,71 
Sajósenye 440 0,20 
Sajóvámos 2 219 1,02 
Szirmabesenyő 4 476 2,05 
Összesen 218 285 100,00 

 
 
9.3. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt: 

− elnök és alelnök választásáról, 
− a társulásból történő kizárásról, 
− költségvetés elfogadásáról, 
− több éves pénzügyi kötelezettséggel járó döntésről. 

9.4. A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 
hozott döntése szükséges:  

− a társulási megállapodás jóváhagyásához,  
− a társulási megállapodás módosításához,  
− a társulás megszüntetéséhez.  

 
9.5. A Társulási Tanács tagjai évente egyszer, a tárgyévet követő május 31-ig beszámolnak 
képviselő-testületüknek a Társulás működéséről és a Társulási Tanácsban végzett 
tevékenységükről.  
 
9.6. A Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítéséről és a végrehajtásról a székhely település 
önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gondoskodik. Az ellátandó feladatok körét a 
Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 
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10.  A Társulás pénzügyi, költségvetési alapja 
 
10.1. A megállapodás 4.2. a) pontjában és 2-6. mellékletekben meghatározott feladatok 
finanszírozására az alábbiak szerint kerül sor:  

 
10.2. A közösen ellátott feladatok után a Társulást megillető állami támogatásokat a székhely 
település Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat igényli meg és adja át felhasználásra a 
Társulásnak. A támogatás továbbutalásának határideje a Magyar Államkincstár folyósítását 
követő 3. naptári nap. Az egyéb finanszírozásra és költségek viselésére vonatkozó 
rendelkezéseket a Felek külön megállapodásban rögzítik. 

 
10.3. A Társulásnak a támogatás felhasználására vonatkozóan a hatályos jogszabályok szerinti 
elszámolási kötelezettsége áll fenn Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata felé. A 
Társulást a Magyar Államkincstár felé történő támogatás igénylés, módosítás, elszámolás, 
ellenőrzés tekintetében együttműködési kötelezettség terheli. 
 
10.4. A Társulás költségvetését a székhely település önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala készíti elő.  
 
10.5. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, határozatban állapítja meg.  

 
10.6. Az intézmény költségvetésében az egyes feladatellátáshoz kapcsolódó bevételekről és 
kiadásokról elkülönített nyilvántartást kell vezetni.  
 
10.7. A települések hozzájárulásának számításakor a társult települések között az intézményi 
költségvetésben a feladatra tervezett összes költség állami támogatással nem fedezett hányada 
az alábbi elvek szerint kerül megosztásra: 

 
− házi segítségnyújtás: az ellátottak számával arányosan; 
− család- és gyermekjóléti szolgálat: az egyes településeken feladatot ellátó szakmai 

létszám számítás alapján, arányosan figyelembe véve a lakosságszámot, ellátottak 
számát. 

 
10.8. A társult települési önkormányzatokra jutó hozzájárulás összege a határozatban kerül 
meghatározásra. 
 
10.9. A társult települési önkormányzatok a közös feladatellátáshoz szükséges hozzájárulás 
összegét költségvetési rendeletükben jóváhagyják.  

 
10.10. A társult települési önkormányzatok a Társulás számára a költségvetésben 
meghatározott mértékű hozzájárulás 1/12-ed részét kötelesek megtéríteni tárgyhó 5. napjáig – 
január és február hónapban a tárgyévet megelőző év településre jutó hozzájárulás havi 
arányos összege alapján vagy ennek hiányában a tárgyévre tervezett költségvetési összeg 1/12 
részét – a Társulás számlájára történő utalással.  

 
10.11. A Társulás a zárszámadás tárgyalásával egyidejűleg a közösen ellátott feladatok 
tekintetében a tényleges kiadások és bevételek alapján pénzügyi elszámolást készít. A 
pénzügyi elszámolás alapján a társult települések a zárszámadás elfogadását követő 8 naptári 
napon belül gondoskodnak a még szükséges hozzájárulás megfizetéséről, illetve a társulás 
ezen időpontig az esetleges többlet támogatás visszafizetéséről. 
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10.12. Amennyiben a tag önkormányzat pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségének, a 
fizetési határidő lejáratának időpontjáig nem tesz eleget, a Társulási Tanács Elnöke 8 napos 
fizetési határidővel felszólítja a teljesítésre, melynek eredménytelensége esetén a Társulás 
jogosult a nem teljesítő önkormányzat bankszámlájára azonnali beszedési megbízás 
(inkasszó) benyújtására. A tagok a jelen megállapodás 2. függelékét képező felhatalmazó 
nyilatkozatokat a Társulás törzskönyvi bejegyzését követő 15 napon belül településenként 
aláírják.  
 
10.13. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok igénybevételére, valamint a 
fizetendő térítési díjakra vonatkozó rendelet megalkotására a települési önkormányzatok 
képviselő-testülete a székhely szerinti önkormányzatot, Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát jelöli ki.  
A szolgáltatás igénybevételének feltételeit e rendelet, a vonatkozó hatályos jogszabályok, és 
az Intézmény szakmai programjában meghatározottak tartalmazzák.  
 
10.14. A társulási feladatellátás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei 
megvalósításához helyi, térségi, központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat 
gyűjthet. A tanács pályázatot nyújthat be a feladatellátás működéséhez és fejlesztéséhez 
kapcsolódó források igényléséhez.  

 
10.15. A Társulás működéséről évente legalább egy alkalommal köteles beszámolni tagjai 
részére. A társulás zárszámadását, beszámolóját a Társulási Tanács önállóan, határozatban 
állapítja meg.  
 
10.16. A Társulás és költségvetési szerve belső ellenőrzéséről Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal gondoskodik.        
 
10.17. A Társulás tagjai vállalják, hogy a településen a feladat ellátásához (ügyfélfogadás 
céljából) szükséges helyiségek ingyenes használatát biztosítják.    
   
11. A Társulás vagyonával kapcsolatos rendelkezések 
 
11.1. A társult települések önkormányzatai által a közös feladatellátáshoz a Társulásnak 
átadott ingatlan- és ingó vagyona a társult települési önkormányzat tulajdonát képezi, azt az 
adott önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani. 
 
A Társulás részére fenntartásba átadott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézmény részére a működéshez szükséges ingatlan és ingó vagyont Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény vagyonkezelésébe adja, külön szerződés 
alapján. 
 
11.2. Eltérő megállapodás hiányában a közös beruházások, fejlesztések, pályázatok révén 
létrejövő vagyon növekménye a Társulás közös tulajdonát képezi. A vagyonkezelésbe kapott 
vagyonelemeken sem a vagyonkezelő intézmény, sem annak fenntartója a Társulás, nem 
szerezhet tulajdonjogot. 
 
11.3. A Társulás működése során keletkező esetleges vagyonnövekmény a társult 
önkormányzatok közös vagyonát képezi. A vagyon feletti rendelkezési jogot a Társulási 
Tanács gyakorolja.  
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11.4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal a Társulás részére 
fenntartásba átadott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 
2013. június 30. napjáig fennálló és keletkező kötelezettségeinek és tartozásainak 
kiegyenlítésére. A kötelezettségek kiegyenlítésének ütemezéséről és módjáról a felek külön 
megállapodásban rendelkeznek.  
 
12. Közös fenntartású intézmény 
 

a. A közös fenntartású intézmény adatai: 
 

Neve: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
      Intézmény  

 
Székhelye: 3530 Miskolc, Arany János u. 37. 

 
Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
b. Az intézmény irányító szerve: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanács (3525 Miskolc, Városház tér 8.) 
 

c. Az intézmény alapító jogainak gyakorlója: Miskolc Környéki 
Önkormányzati Társulás 

 
d. Az intézmény felügyeleti szerve (fenntartója): Miskolc Környéki 

Önkormányzati Társulás 
 

e. Munkáltatói jogok gyakorlásának módja: Az intézmény vezetőjére 
vonatkozóan a munkáltatói jogokat (kinevezés, felmentés, vezetői megbízás, 
vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása) a Társulási 
Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja, a 
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 
közalkalmazottai és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az intézmény 
vezetője gyakorolja. 

  
13. A Társuláshoz csatlakozás, a tagsági jogviszony megszűnése 
 
13.1. A Társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete 
nyilatkozatát tartalmazó, minősített többséggel hozott határozatát a Társulást alkotó 
települési önkormányzatok képviselő-testületeinek, valamint a Társulási Tanácsnak kell 
megküldeni.  

 
13.2  A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy  

- a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,  
- a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi 

hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja.  
 

13.3 A Társulás létrehozását követően keletkező csatlakozási szándék jóváhagyásáról a 
Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testülete minősített többséggel dönt.  
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13.4. A Társulásból a naptári év utolsó napjával – december 31. hatállyal – lehet kilépni. A 
Társulás tagjai mindegyikének minősített többséggel hozott jóváhagyó döntése mellett a 
társult tag a társulásból év közben is kiléphet.  

 
13.5. A Társulás tagja a kiválásáról szóló határozati döntést legalább 6 hónappal korábban 
köteles meghozni, és a Társulás tagjaival, valamint a Társulással közölni.  
 
13.6. A Társulási Tanács minősített többséggel legalább 6 hónappal korábban hozott 
határozatával kizárhatja azt a tagot, mely a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek 
ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget, így legfőképpen:  

- a tag legalább 2 alkalommal – a pénzügyi hozzájárulást nem vagy nem határidőben 
utalja át, vagy 

- a tag a Társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint az 
előzetes egyeztetésnek nem tesz eleget.  

 
13.7 A Társulás megszűnik:  

- ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;  
- ha a Társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdése szerinti többséggel azt 

elhatározzák;  
- a törvény erejénél fogva;  
- a bíróság jogerős döntése alapján.  

 
13.8. A Társulás tagsági nyilvántartása: A Társulás tagjairól, képviseletéről, a 
feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala a vonatkozó jogszabályok szerint külön nyilvántartást vezet.  

 
A nyilvántartás tartalmazza:  

- a települési önkormányzat megnevezését, képviselője nevét,  
- a belépés, a csatlakozás, a kiválás, a kizárás időpontját,  
- az ágazati feladatellátást,  
- a szavazati jogosultságot,  
- a pénzügyi hozzájárulást.  

 

13.9. A közös feladatellátással kapcsolatos hatósági engedélyeket a Társulási Tanács elnöke a 
Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
útján szerzi be. 

 
13.10. A Társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy a 
társulásból történő kiválásról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül 
döntenek.  
 
13.11. A Társulás tagjai valamely tag kiválásakor, kizárásakor, vagy a Társulás 
megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni.  
 
13.12. A Társulás megszűnésekor a tagok a közös vagyon felosztásáról külön 
megállapodásban rendelkeznek. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak 
növekménye a Társulás tagjait a vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg, azzal, hogy a 
vagyon megosztása során a következő elvek figyelembevételével kell eljárni:  

• a használatba adott ingatlanokat és a természetben meglévő, használatba adott 
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ingóságokat a használatba adónak kell visszaadni,  
• a Társulás tulajdonába adott, természetben meglévő ingóságokat természetben kell 
a tulajdonba adónak visszaadni. 

 
13.13. A Társulásból történő kiválás, vagy kizárás esetén a volt taggal a fentiekkel azonos 
eljárási rend szerint kell elszámolni. 
 
13.14. Amennyiben a Társulás állami támogatásban részesült, és a Társulásból való kilépés 
eredményeként a Társulás már nem felel meg a támogatáshoz meghatározott feltételeknek, 
úgy a kiváló önkormányzat(ok) köteles(ek) a kiválással összefüggésben felmerült 
többletköltséget a Társulásnak megtéríteni. Ezen összeg megtérítésére a jelen társulási 
megállapodás azonnali beszedési megbízás szabályai az irányadóak.  
 
13.15. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata társulási tagságának bármely okból 
történő megszűnése, vagy a Társulás megszűnése esetén a közös fenntartású intézmény 
irányítói joga az Áht. 9 § (1a) bekezdése alapján az alapító Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti. 
 
14. Záró rendelkezések 
 
14.1. Ezen társulási megállapodás a társult tagok mindegyikének aláírásával válik érvényessé, 
2016. május 1. napján lép hatályba, ha azt valamennyi képviselő-testület minősített 
többséggel hozott határozatával elfogadta, és a társulást a Magyar Államkincstár 
illetékességgel rendelkező igazgatósága nyilvántartásba vette.  

 
14.2. A Társulási megállapodás és annak módosítása a társult önkormányzatok képviselő-
testületeinek minősített többséggel hozott jóváhagyó határozatával együtt érvényes.   

 
14.3. A Társulás megalapítására és a társulási megállapodás jóváhagyására vonatkozó 
határozatban ki kell mondani, hogy  

− a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,  
− a Társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi 

hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja.  
 

14.4. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.  

 
14.5. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a társulás 
működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben a Miskolci Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság illetékességét kötik ki. Vitás kérdésben illetve a kereset benyújtása előtt 
bármelyik képviselő-testület kérheti önkormányzati érdekszövetség által felkért tagokból álló 
egyeztető bizottság állásfoglalását.  
 
Mellékletek:  
 

1. melléklet: A társult települések lakosságszáma 2012. január 1. napján     
2. melléklet: A házi segítségnyújtás feladatellátásban résztvevő települési 

önkormányzatok 
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3. melléklet: A családsegítésben és gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő települési 
önkormányzatok 

4. melléklet: A támogató szolgáltatás, bentlakásos átmeneti elhelyezést nyújtó idősek 
gondozóháza, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, bölcsődei ellátás, 
elhelyezettek ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek 
nappali ellátása feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok 

5. melléklet: A családok átmeneti otthona feladatellátásban résztvevő települési 
önkormányzatok 

6. melléklet: A gyermekek átmeneti otthona feladatellátásban résztvevő települési 
önkormányzatok 

7. melléklet: A belső ellenőrzési feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok 
 

Függelékek: 
1. függelék: Felhatalmazó nyilatkozat pénzügyi nem teljesítés esetén azonnali beszedési 

megbízás (inkasszó) lehetőségére 
 

A Társulási megállapodást a felek elolvasták, értelmezték, miután mindegyik fél 
akaratával egyezőnek tartotta - képviselő-testületi jóváhagyást követően - aláírták.  
 
Miskolc, 2016. március 21. 

 
 
Záradék: 
 
Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a fenntartó 
önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel, 2016. május 1. napi hatállyal a 
testületi üléseiken az alábbi határozatokkal hagyták jóvá:   
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata   

Berzék Község Önkormányzat  

Bőcs Község Önkormányzat                               

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat         

Emőd Város Önkormányzat                               

Harsány Község Önkormányzat                         

Kistokaj Község Önkormányzat                         

Köröm Község Önkormányzat                           

Mályi Község Önkormányzat                             

Muhi Község Önkormányzat                              

Nagycsécs Község Önkormányzat                      
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Nyékládháza Város Önkormányzat                   

Ónod Község Önkormányzat                             

Répáshuta Község Önkormányzat                    

Sajóbábony Város Önkormányzat                    

Sajóecseg Község Önkormányzat                      

Sajóhídvég Község Önkormányzat                    

Sajókeresztúr Község Önkormányzat                

Sajólád Község Önkormányzat                          

Sajósenye Község Önkormányzat                     

Sajóvámos Község Önkormányzat                   

Szirmabesenyő Község Önkormányzata          

Sajóörös Község Önkormányzata                     

Sajópetri Község Önkormányzata  

Sajópálfala Község Önkormányzata  

 
 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

képviseletében 
 

……………………………………. 
Dr. Kriza Ákos 

polgármester 
 

Berzék Község Önkormányzata 
képviseletében 

Bőcs Község Önkormányzata 
képviseletében 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

Farkas László 
polgármester 

 

S. Nagy László Győző 
polgármester 
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Bükkszentkereszt Község 
Önkormányzata 

képviseletében 

Emőd Város Önkormányzata 
képviseletében 

 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
Jámbor Flórián 

polgármester 
Pocsai Enikő 
polgármester 

 
Harsány Község Önkormányzata 

képviseletében 
Kistokaj Község Önkormányzata 

képviseletében 
 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

Szabó Gergely 
polgármester 

Ambrus Gyöngyi 
polgármester 

 
Köröm Község Önkormányzata 

képviseletében 
Mályi Község Önkormányzata 

képviseletében 
 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

Tóth Tibor 
polgármester 

Viszokai István 
polgármester 

 
Muhi Község Önkormányzata 

képviseletében 
Nagycsécs Község Önkormányzata 

képviseletében 
 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

Rácz József Sándor 
polgármester 

Gulyás Ottó 
polgármester 

 
 

Nyékládháza Város Önkormányzata 
képviseletében 

 
              Ónod Község Önkormányzata 

képviseletében 
 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

Urbán Sándorné 
polgármester 

Tarnóczi József 
polgármester 

 
Répáshuta Község Önkormányzata 

képviseletében 
Sajóbábony Város Önkormányzata 

képviseletében 
 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

Erdős Tamás 
polgármester 

Dr. Szilva István 
polgármester 
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Sajóecseg Község Önkormányzata 
képviseletében 

Sajóhídvég Község Önkormányzata 
képviseletében 

 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
Inklovics László 

polgármester 
Török Gergely 

polgármester 
 

Sajókeresztúr Község Önkormányzata 
képviseletében 

Sajólád Község Önkormányzata 
képviseletében 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

Kollár Miklós 
polgármester 

Pozbai Zoltán 
polgármester 

 
Sajóörös Község Önkormányzata 

képviseletében 
Sajósenye Község Önkormányzata 

képviseletében 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

Szabó Gábor 
polgármester 

Takács István 
polgármester 

 
Sajóvámos Község Önkormányzata 

képviseletében 
 

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 
képviseletében 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

Váradi Lajos 
polgármester 

Huszti Gábor 
polgármester 

 
Sajópetri Község Önkormányzata 

képviseletében 
 

Sajópálfala Nagyközség Önkormányzata 
képviseletében 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

Debreczeni Balázs 
polgármester 

Fekete Zoltán 
polgármester 

 
Ellenjegyezte: 
 
         ………………………………. 

Dr. Csiszár Miklós 
jegyző 
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1. melléklet 
 
A társult települések lakosságszáma (fő): 
 
 

  Település név Állandó lakosság 
összesen

1. Berzék 1 029
2. Bőcs 2 888
3. Bükkszentkereszt 1 230
4. Emőd 5 252
5. Harsány 2 106
6. Kistokaj 2 169
7. Köröm 1 448
8. Mályi 4 358
9. Miskolc 167 680
10. Muhi 542
11. Nyékládháza 5 146
12 Nagycsécs 836
13. Ónod 2 500
14. Répáshuta 500
15. Sajóbábony 2 907
16. Sajóecseg 1 088
17. Sajóhídvég 1 111
18. Sajókeresztúr 1 613
19. Sajólád 3 099
20 Sajóörös 1314
21. Sajópálfala 758
22. Sajópetri 1554
23. Sajósenye 440
24. Sajóvámos 2 219
25. Szirmabesenyő 4 476
 Összesen: 218 285
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2. melléklet  
 

A házi segítségnyújtás feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok 
 

 
• Berzék Község Önkormányzata 

 
• Bőcs Község Önkormányzata 

 
• Emőd Város Önkormányzata 

 
• Kistokaj Község Önkormányzat 

 
• Köröm Község Önkormányzata 

 
• Mályi Község Önkormányzata 

 
• Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 
• Muhi Község Önkormányzata 

 
• Nyékládháza Város Önkormányzata 

 
• Ónod Község Önkormányzata 

 
• Sajóbábony Város Önkormányzata 

 
• Sajóhídvég Község Önkormányzata 

 
• Sajólád Község Önkormányzata 

 
• Szirmabesenyő Község Önkormányzata 
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3. melléklet  

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásban résztvevő települési 
önkormányzatok 
 

• Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 
 

• Harsány Község Önkormányzata 
 

• Kistokaj Község Önkormányzata 
 

• Mályi Község Önkormányzata 
 

• Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 

• Nyékládháza Város Önkormányzata 
 

• Ónod Község Önkormányzata 
 

• Répáshuta Község Önkormányzata 
 

• Sajóbábony Város Önkormányzata 
 

• Sajóecseg Község Önkormányzata 
 

• Sajókeresztúr Község Önkormányzata 
 

• Sajólád Község Önkormányzata 
 

• Sajósenye Község Önkormányzata 
 

• Sajóvámos Község Önkormányzata 
 

• Szirmabesenyő Község Önkormányzata 
 

• Sajópálfala Község Önkormányzata 
 

• Sajópetri Község Önkormányzata 
 

 
 
 
 



34 
 

4. melléklet 
 
A támogató szolgáltatás, bentlakásos átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza, 
szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, bölcsődei ellátás, elhelyezettek ellátása,  
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása 
feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok 
 

• Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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5. melléklet 

 
A családok átmeneti otthona feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok 
 

• Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata   

• Berzék Község Önkormányzat                           

• Bőcs Község Önkormányzat                               

• Bükkszentkereszt Község Önkormányzat         

• Emőd Város Önkormányzat                               

• Harsány Község Önkormányzat                        

• Kistokaj Község Önkormányzat                        

• Köröm Község Önkormányzat                          

• Mályi Község Önkormányzat                           

• Muhi Község Önkormányzat                             

• Nagycsécs Község Önkormányzat                     

• Nyékládháza Város Önkormányzat                  

• Ónod Község Önkormányzat                            

• Répáshuta Község Önkormányzat                   

• Sajóbábony Város Önkormányzat                   

• Sajóecseg Község Önkormányzat                     

• Sajóhídvég Község Önkormányzat                   

• Sajókeresztúr Község Önkormányzat               

• Sajólád Község Önkormányzat                         

• Sajósenye Község Önkormányzat                    

• Sajóvámos Község Önkormányzat                  

• Szirmabesenyő Község Önkormányzata   

• Sajóörös Község Önkormányzata   
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6. melléklet 
 
A gyermekek átmeneti otthona feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok 
 

• Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata   

• Berzék Község Önkormányzat                           

• Bőcs Község Önkormányzat                               

• Bükkszentkereszt Község Önkormányzat         

• Emőd Város Önkormányzat                               

• Harsány Község Önkormányzat                        

• Kistokaj Község Önkormányzat                        

• Köröm Község Önkormányzat                          

• Mályi Község Önkormányzat                           

• Muhi Község Önkormányzat                             

• Nagycsécs Község Önkormányzat                     

• Nyékládháza Város Önkormányzat                  

• Ónod Község Önkormányzat                            

• Répáshuta Község Önkormányzat                   

• Sajóbábony Város Önkormányzat                   

• Sajóecseg Község Önkormányzat                     

• Sajóhídvég Község Önkormányzat                   

• Sajókeresztúr Község Önkormányzat               

• Sajólád Község Önkormányzat                         

• Sajósenye Község Önkormányzat                    

• Sajóvámos Község Önkormányzat                  

• Szirmabesenyő Község Önkormányzata     

• Sajóörös Község Önkormányzata    

 

 

 

    

 
7. melléklet: A belső ellenőrzési feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok 
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• Berzék Község Önkormányzat                           

• Bőcs Község Önkormányzat                               

• Köröm Község Önkormányzat                          

• Muhi Község Önkormányzat                             

• Ónod Község Önkormányzat                            

• Sajóbábony Város Önkormányzat                   

• Sajóecseg Község Önkormányzat                     

• Sajóhídvég Község Önkormányzat                   

• Sajókeresztúr Község Önkormányzat               

• Sajósenye Község Önkormányzat                    
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1. függelék 
 
Felhatalmazó nyilatkozat pénzügyi nem teljesítés esetén azonnali beszedési megbízás 
(inkasszó) lehetőségére 
 
Felhatalmazó levél 
 
Tisztelt ……………………………………………………(pénzintézet) 
Megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult 
által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: 

Fizető számlatulajdonos megnevezése:  

Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma:  

Kedvezményezett neve: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 
(3525 Miskolc, Városház tér 8.) 

Kedvezményezett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma:  

 
A felhatalmazás időtartama:   Visszavonásig 
További feltételek:   

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. 
Kelt …………………., 201... év ………….. hó ……. nap 
        …………………………………… 
            Kötelezett számlatulajdonos  

 bankszerű aláírása 
Záradék: 
………………………………………………………………………Hitelintézet, mint a 
Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Jogosult 
Számlatulajdonossal szemben fennálló bármely követelését a számlatulajdonos számlája 
terhére beszedési megbízás útján érvényesítheti. Kijelentjük továbbá, hogy a fenti 
felhatalmazói nyilatkozat alapján benyújtott beszedési megbízást mindaddig teljesítjük, 
ameddig annak visszavonásáról a Jogosult írásbeli nyilatkozatában nem rendelkezik. 
Kelt …………………., 201... év ………….. hó ……. nap 
 
 
  
       …………………………………… 
               Hitelintézet 
 
 
 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási 
Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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Soltész Balázs  aljegyző   
Tájékoztatta a képviselő-testületet a Köröm Antall József Napközi otthonos Óvoda tervezett beiratkozás 
módjáról illetve az óvoda nyári zárva tartásáról. Elmondta erről már korábban is volt szó. 
Elmondta, hogy az óvodai beiratkozás május második hetében történik.  Hétfőtől-csütörtökkel 
bezárólag, lehetősége van a szülőnek gyermekét óvodába beíratni.  
Az alábbi javaslatot tette: 

 „Köröm Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016/2017-es nevelési évre vonatkozóan a 
Körömi Antal József Napközi otthonos Óvodában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
Törvény 83.§ (2) b) bekezdésében előírtakat az alábbiakban határozza meg: 

Az óvoda kötelező felvételi körzete :Köröm község közigazgatási területe. 
Az indítható óvodai csoportok száma: Alapító Okiratban foglaltak szerint. 
Az óvodai jelentkezés módja: A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben személyesen 
szóban  közölheti az óvodavezetővel, mellékelnie kell a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 
törvényben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben előírt dokumentumokat. A jelentkezés 
alapján a gyermek adatait az óvodavezető az óvodai felvételi előjegyzési naplóban veszi 
nyilvántartásba. 
Az óvodai jelentkezés időpontja: 

2016. május   9-én (hétfő)  8.00-15.00 óráig 
2016. május 10-én (kedd)   8.00-15.00 óráig  
2016.május  11-én (szerda)     8.00-15.00 óráig 
2016.május  12-én (csütörtök) 8.00-15.00 óráig 

                        Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfőtől –péntekig naponta 7ºº-17ºº. 
  Nyári zárva tartás időpontja : 2016. augusztus 06.- augusztus 19. 

 Szünet előtti utolsó nevelési nap augusztus 05., szünet utáni első  
 nevelési nap augusztus 22. 
 
 A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2016/2017. nevelési évre 
 szóló óvodai beíratási felhívást a helyben  szokásos módon tegye közzé.  
  
 Határidő: azonnal, illetve a jelentkezés módjának időpontjának, illetőleg az  
 óvodai beiratkozás időpontjának nyilvánosságra hozására a jogszabályban  
 foglaltak szerint. 
 
 Felelős: polgármester, aljegyző 
             Határidő: folyamatos” 

 
 

A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal és alábbiak szerint döntöttek:  
 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
Igen szavazat:5 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület  

6/2016. (III.31.) határozata 
 
 Köröm Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016/2017-es nevelési évre 
vonatkozóan a Körömi Antall József Napközi otthonos Óvodában a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. Törvény 83.§ (2) b) bekezdésében előírtakat az alábbiakban határozza 
meg: 
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Az óvoda kötelező felvételi körzete :Köröm község közigazgatási területe. 
Az indítható óvodai csoportok száma: Alapító Okiratban foglaltak szerint. 
Az óvodai jelentkezés módja: A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben személyesen 
szóban  közölheti az óvodavezetővel, mellékelnie kell a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 
törvényben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben előírt dokumentumokat. A jelentkezés 
alapján a gyermek adatait az óvodavezető az óvodai felvételi előjegyzési naplóban veszi 
nyilvántartásba. 
 Az óvodai jelentkezés időpontja: 
2016. május   9-én (hétfő)  8.00-15.00 óráig 
2016. május 10-én (kedd)   8.00-15.00 óráig  
2016.május  11-én (szerda)     8.00-15.00 óráig 
2016.május  12-én (csütörtök) 8.00-15.00 óráig 
  Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfőtől –péntekig naponta 7ºº-17ºº. 
  Nyári zárva tartás időpontja : 2016. augusztus 06.- augusztus 19. 
 Szünet előtti utolsó nevelési nap augusztus 05., szünet utáni első  
 nevelési nap augusztus 22. 
 
 A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a 2016/2017. nevelési évre 
 szóló óvodai beíratási felhívást a helyben  szokásos módon tegye közzé.  
  
 Határidő: azonnal, illetve a jelentkezés módjának időpontjának, illetőleg az  
 óvodai beiratkozás időpontjának nyilvánosságra hozására a jogszabályban  
 foglaltak szerint. 
 
 Felelős: polgármester, aljegyző 
            Határidő: folyamatos 

 
 
Egyéb észrevétel, javaslat nem lévén, a polgármester az ülést 07. óra 55 perckor bezárta. 
 
 
Köröm, 2016. március 31. 
 
 

Tóth Tibor     Sinai Bertalanné 
polgármester    jegyző helyett és megbízásából 

 
 
 

Soltész Balázs
 aljegyző 

 
 
Hitelesítők: 
 
 
   Bertáné Kondás Éva        Jablonkai Bertalan 
       képviselő            képviselő 
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Mellékletek: 
1. számú melléklet 
 

Rendelet tervezet 
Köröm Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2016. (…….) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 
 
Köröm Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének 
a kikérésével a következőket rendeli el: 
 

4. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma 
 

1.§ Köröm önkormányzata az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatának 
tartalma: 
a) a közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak rendeletben történő 
szabályozása; 
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása és a közszolgáltatási szerződés 
megkötése az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati 
Társulás (a továbbiakban Társulás)(3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 85.) útján. 
 

5. A közszolgáltatási terület határa 
 
2.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Köröm közigazgatási területére terjed ki. 
 

6. A közszolgáltató, illetve az alvállalkozó által végzett 
hulladékgazdálkodási tevékenysége, továbbá az alvállalkozónak a 

közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 
 
3.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. április 1-től a kizárólag 
önkormányzati tulajdonban álló Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 3916 Bodrogkeresztúr 
0172/38) (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi. 
(2) A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenysége: 
a) a települési hulladék közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő edényben, 
vagy hulladékgyűjtő zsákban állandó járat szerinti gyűjtésére; 
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b) az elkülönítetten gyűjtött hulladék erre a célra szolgáló gyűjtőedényben állandó 
járat szerinti, és hulladékgyűjtő szigetről történő gyűjtésére; 
c) a lomhulladék évente egyszeri gyűjtésére; 
d) a veszélyes és nem veszélyes, kommunális és elkülönítetten gyűjtött hulladéktól 
eltérő hulladék hulladékgyűjtő udvarban történő átvételére; 
e) hulladékudvar üzemeltetésére; 
f) települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék, lomhulladék, veszélyes és 
nem veszélyes, kommunális és elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő hulladék 
hulladékgazdálkodási létesítménybe történő szállítására; 
g) települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék, lomhulladék kezelésére, 
előkezelésére, ártalmatlanítás céljára történő átadására; 
terjed ki. 
(3) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét 
a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központ elnevezésű 
hulladékkezelő létesítményt üzemeltető MENTO Környezetkultúra Kft. 
(3527. Miskolc, Besenyői u. 26.), mint alvállalkozó bevonásával végzi. 
(4) Az alvállalkozó hulladékgazdálkodási tevékenysége, hulladékkezelői 
tevékenységre terjed ki. 
(5) A közszolgáltató, és az alvállalkozó által végzett tevékenységek, a közszolgáltatás 
egészéhez viszonyított aránya: 27% 

 
4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

 
4.§ (1) A hulladékszállítás egészségügyi miniszter által 16/2002. (IV. 10.) EüM 
rendeletben részletesen szabályozottak szerint a kis-és nagyvárosias, illetve a 
kertvárosias és a falusias lakóterület alapján, mely az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet ismérveit szem 
előtt tartva történik heti 1 alkalommal 6.00 és 22.00 óra között.  
(2) Amennyiben a hulladékszállítás napja munkaszüneti nap, akkor a 
hulladékszállítás napjának változásáról a változást megelőzően 8 nappal a 
közszolgáltató saját honlapján tesz közzé felhívást, illetve az önkormányzatok felé 
jelzi a változás tényét, akik a helyben szokásos módon tájékoztatják az 
ingatlanhasználókat.  
(3) Amennyiben a járattervben változás történik, úgy a közszolgáltató köteles a 
szolgáltatást igénybe vevőket a változást megelőző 8 napon belül a (2) bekezdésben 
foglalt módon értesíteni. 
5.§ (1) Az ingatlanhasználó a háztartási szilárd hulladékot tároló edényt – ürítés 
illetőleg elszállítás céljából – köteles az útpadkára, illetve az úttest mellett 
közvetlenül elhelyezkedő járdára kitenni és ezzel az eseti szolgáltatás igénybevételét 
kezdeményezni. Amennyiben az ingatlan előtti közterületen külső körülmények 
alapján nem lehetséges a hulladékgyűjtő edény előbbiek szerinti elhelyezése a 
települési önkormányzat írásban kezdeményezi a közszolgáltató felé, hogy a 
közszolgáltató települési hulladékgyűjtő járműve a közlekedésére alkalmas 
úttól legfeljebb 10 méterre vegye át ezen helyeken a hulladékot. 
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(2) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, lom, hulladék nem 
akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, a hulladék elhelyezése, illetve 
kihelyezése nem járhat baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
(3) Tilos kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak 
elhelyezésével, vagy parkoló gépjárművekkel olyan módon elzárni, amely a 
gyűjtőedénynek a közszolgáltató által gyakorolt módon történő ürítését 
akadályozza.  
(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie.  
6.§ (1) A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény 
mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy 
összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a 
közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni.  
(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, 
állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a 
begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, 
egészségét. 
7.§ (1) A települési hulladék átadása a közszolgáltató által üzemeltetett speciális 
hulladékszállító járműhöz alkalmazható szabványos, megfelelő minőségű  
d) 60 literes MSZ EN 840  
e) 120 literes MSZ EN 840-1 
f) 1100 literes MSZ EN 840-2 

egyedi azonosító jellel ellátott hulladékgyűjtő edényzet igénybevételével, továbbá a 
közszolgáltató egyedi jelölésével ellátott és a közszolgáltató vagy megbízottja által 
értékesített gyűjtőzsák igénybevételével történik. 
(2) Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) települési hulladék átadása a közszolgáltató 
által üzemeltetett speciális hulladékszállító járműhöz alkalmazható szabványos, 
megfelelő minőségű 120 literes MSZ EN 840-1 sárga színű hulladékgyűjtő edényzet 
igénybevételével történik. 
(3) Az adott ingatlanhoz tartozó, települési hulladék gyűjtésére szolgáló 
hulladékgyűjtő edényzet ürítésének a tényét a gyűjtőedényen elhelyezett egyedi 
azonosító jel alapján ürítéskor a szolgáltató elektronikusan rögzítheti. 
8.§ (1) A hulladékgyűjtő edényt – a közterületen engedéllyel tárolt gyűjtőedények 
kivételével - a hulladék elszállítását követően a közterületről el kell távolítani és az 
ingatlanon belül kell tartani.  
(2) A szállítási napokon kívül csak a szelektív szigetek hulladékgyűjtői és az udvarral 
nem rendelkező társasházak 1100 literes konténerei tárolhatóak közterületen.   
(3) A műemléki környezetben és műemléki jellegű területen a hulladékgyűjtő edényt 
az ingatlanhasználónak úgy kell elhelyezni, hogy közterületről ne legyen látható. A 
közszolgáltató kommunális hulladékgyűjtő járata a települési önkormányzattal 
egyeztetett nyilvántartás alapján a műemléki környezetben található hulladékgyűjtő 
edényeket az ingatlanhasználó jelen rendelet függelékében meghatározott 
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ingatlanok kapcsán a függelékben az ingatlanokhoz hozzárendelt időintervallumok 
között kell, hogy kihelyezze közterületre. Az ürítés időpontja után az 
ingatlantulajdonosok gondoskodnak a gyűjtőedény ingatlanon belüli elhelyezéséről. 
A műemléki környezetben található érintett ingatlanokról és a hulladékgyűjtő 
edényekről a település nyilvántartást készít, és a közszolgáltatóval egyezteti a 
járattervbe igazítva az ürítési időpontokat 
 

5. Lomtalanítás 
 
9.§ (1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és 
ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. 
(2) A közszolgáltató az önkormányzatot a lomtalanítás végzését megelőző 15 
nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett hirdetmény útján, illetve a 
Közszolgáltató honlapján értesíti a lomtalanítás időpontjáról. 
(3) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a 
háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos 
gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el. A 
lomtalanítási szolgáltatás keretén belül azon nagytömegű hulladékokat, amelyek az 
erre rendszeresített szállítójárműre gépi vagy két rakodómunkás kapacitásához 
mérten nem felrakhatók a közszolgáltató nem köteles elszállítani.  
(4) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki: 
a) építési és bontási hulladék;  
b) gumiabroncs hulladék; 
c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű; 
d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék; 
e) veszélyes hulladék; 
f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék; 
g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém;  
h) kerti biohulladék. 
(5) Az ingatlanhasználó a lomhulladékot elszállítás céljából az ingatlana előtti 
közterületre helyezheti ki a közszolgáltató által hirdetményben és az önkormányzat 
honlapján előzetesen megjelölt időpontban. 
(6) Az elszállítandó lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a 
jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól 
megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon 
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
 

6. Szelektív hulladékgyűjtő sziget 
 

10.§ (1) A közszolgáltató által üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő szigetre az 
elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék szállításáról az ingatlanhasználó 
gondoskodik. 



45 
 

(2) A szelektív hulladékgyűjtő szigeten az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a 
hulladék fajtájának megfelelő gyűjtőedényzetben kell elhelyezni, meggátolva ezzel, 
hogy az eltérő hulladékfajták egymással keveredjenek, és a környezetet szennyezzék. 
(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos 
gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a 
gyűjtőedények, tisztántartásáról, fertőtlenítéséről a közszolgáltató, a szelektív 
hulladékgyűjtő sziget és környéke tisztántartásáról, az önkormányzat gondoskodik. 
(4) A szelektív hulladékgyűjtő sziget hulladékgyűjtő edényzetét a szolgáltató az 
edények telítődésének függvényében üríti. A településen köztisztasági feladatok 
ellátásával megbízott szervezet jelzése alapján a szolgáltató maximum 48 órán belül 
köteles soron kívül járattervbe igazítani és a szelektív hulladékgyűjtő sziget 
hulladékgyűjtő edényzetét üríteni. 
 
 

 
7. Hulladékudvar 

 
11. § (1) A közszolgáltató hulladékudvart üzemeltet.  
(2) A közszolgáltató kifüggeszti és honlapján közzéteszi: 
a) a hulladékgyűjtő udvarok címét, megközelíthetőségét; 
b) nyitvatartási idejét; 
c) az adott hulladékudvaron átvehető hulladékok típusát, esetlegesen azok 
legnagyobb átadható mennyiségét; 
d) a díjfizetés ellenében átvehető hulladékok körét és azok átvételi díját; 
e) a hulladékudvarok működési szabályzatát. 
(2)A közszolgáltató az általa üzemeltetett és arra alkalmas hulladékudvaron a 
hulladékudvar működési szabályzatában meghatározott módon átveszi a 
természetes személy ingatlanhasználóknál keletkező és a közszolgáltató saját 
kapacitását figyelembe véve külön térítés ellenében a jogi személynél keletkező 
a) elektronikai hulladékot, 
b) lomhulladékot,  
c) szárazelemet,  
d) fáradt olajat, 
e) háztartási veszélyes hulladékot,  
f) elkülönítetten gyűjthető papír-, műanyag-,üveghulladékot, 
g) háztartási zöldhulladékot 
(3) A közszolgáltató megtagadhatja a hulladékudvarra szállított települési hulladék 
átvételét és elhelyezését, ha az adott hulladék hulladékfajta szerinti elkülönítése nem 
felel meg a jogszabályban, vagy a hulladékudvar működési szabályzatában 
meghatározott követelményeknek. 
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8. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 

13.§ (1) A közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmának 
megfelelően a közszolgáltatásról gondoskodni. 
(2) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha: 
a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a 
szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, 
továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a 
hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet, 
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, 
robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési 
hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem 
minősül települési hulladéknak. 
c) a települési hulladékot nem a rendeletben megengedett módon helyezték el, 
illetve a gyűjtőedény a közszolgáltató számára nem hozzáférhető. 
d) nem a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben került 
kihelyezésre.  
e) a kihelyezett gyűjtőedényben található hulladék oly mértékben tömörített, hogy a 
közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel nem üríthető. 
f) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, ezért fedele nem lecsukható, és a gyűjtőedény 
ürítése a környezet szennyezése, hulladék szóródása nélkül nem lehetséges.  
g) a gyűjtőedényzet mellett elhelyezett bármilyen többlethulladék nem a 
közszolgáltató által rendszeresített, általa vagy megbízottja által forgalmazott, egyedi 
jelöléssel ellátott, rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban kerül kihelyezésre 
h) a hulladék a gyűjtőedénybe befagyott.  
 
14.§ (1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal végezni. 
(2) A gyűjtőedényben szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott kárt a 
közszolgáltató köteles megtéríteni a polgári jog szabályai szerint. 
15.§ (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás során köteles a közterület tisztaságát 
megőrizni, az ürítéskor a gyűjtőedényből kihullott hulladékot feltakarítani. 
(2) Amennyiben a szállítás közben a szállítási útvonal a közszolgáltató hibájából 
beszennyeződik, úgy a közszolgáltató azt köteles megszüntetni, a további 
szennyeződést megakadályozni. 
16.§ (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellenértékének megfizettetésére az 
ingatlanhasználóval szemben negyedévente jogosult számlát kibocsátani. 
(2) A közszolgáltató a számlázási gyakorlatában bekövetkező változásról, a változás 
bevezetését megelőzően legalább 30 nappal honlapján tájékoztatja a közszolgáltatási 
terület ingatlanhasználóit valamint az önkormányzatokat. 
(3) A közszolgáltató az ingatlanhasználóval kötött külön megállapodás alapján az 
általában alkalmazott csekkes fizetés helyett jogosult az ingatlanhasználóval 
elektronikus úton közölt díjfizetési rendszerben megállapodni, és a közszolgáltató 
döntése alapján ebben az esetben kedvezményt nyújtani. 
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9. Az ügyfélszolgálat 
 
17.§ (1) A közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, 
orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása 
érdekében ügyfélszolgálatot működtet 
Szerencs, Eperjes utca 7. cím alatt, heti 37 óra időtartamban 
Sárospatak, Erdélyi J. u. 18. cím alatt, heti 16 óra időtartamban 
Sátoraljaújhely, Kossuth tér 14. cím alatt, heti 32 óra időtartamban. 
 (2) A közszolgáltató az ügyfélszolgálaton az ingatlanhasználó bejelentéseinek 
intézését, panaszainak kivizsgálását, orvoslását és a közszolgáltatással kapcsolatos 
általános tájékoztatásnyújtást haladéktalanul, amennyiben ez haladéktalanul nem 
lehetséges 15 napon belül teljesíti.  
(3) A közszolgáltató honlapot üzemeltet és tart fenn, továbbá elektronikus 
levélcímet alkalmaz. 
(4) A közszolgáltató nem köteles kivizsgálni és megválaszolni azokat a 
beadványokat, panaszokat, amelyeket a kezdeményező személyazonosításra 
alkalmatlan módon nyújtott be. 
 

10. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 
 
18.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles – a (3)-(4)-(5)-(6)-(7) bekezdésekben foglalt 
kivételekkel – a hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni.  
(2) Az ingatlanhasználó az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése 
során köteles: 
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a megelőzés elve alapján a 
legkisebb mértékűre szorítani, 
b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az 
elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal 
eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és 
jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, 
a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 
(3) Nem kötelező a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe venni és azért 
díjat fizetni azon gazdálkodó szervezet (gazdálkodó szervezet alatt értendő a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396.§ rendelkezésében felsoroltak) 
ingatlanhasználónak, akinek a székhelye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba 
került bejegyzésre, ahol tulajdonosa, ügyvezetője, illetve annak közeli 
hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi.  Egy 
lakóingatlan kapcsán legfeljebb három gazdálkodó szervezet vonható ki így, a 
díjfizetési kötelezettség alól, amennyiben a gazdálkodó szervezet(ek) termelődő 
háztartási hulladékhoz hasonló hulladéka  a természetes személy 
ingatlanhasználó által termelt hulladék mennyiségével együtt sem haladja meg a 
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természetes személy által igénybe vett közszolgáltatás mértékét, és a természetes 
személy ingatlanhasználó legalább 120 liter űrmértékű hulladékgyűjtő edény 
közszolgáltatási díját fizeti vagy vállalja megfizetni.  
(4) Amennyiben természetes személy ingatlanhasználó 60 liter űrmértékű 
gyűjtőedény után fizeti a közszolgáltatás díját és a természetes személy 
ingatlanhasználó egyben az általa használt ingatlanban székhellyel, telephellyel, 
fiókteleppel rendelkező olyan gazdálkodó szervezet tulajdonosa, ügyvezetője, mely  
gazdálkodó szervezet alkalmazottal nem rendelkezik és az ingatlanon más 
gazdálkodó székhelye telephelye, fióktelepe nem került bejegyzésre, abban az 
esetben a 18.§ (3) bekezdésben szabályozottakon túlmenően az ingatlanhasználó 
gazdálkodó szervezetnek sem kötelező a közszolgáltatás igénybe vétele. 
(5) A díjfizetés 18.§ (3)-(4) bekezdéseiben történő mentesítéséhez az önkormányzat 
jegyzője állít ki igazolást, mely igazolás birtokában a gazdálkodó szervezetnek kell 
kezdeményezni a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli mentesítést. A kiállított 
igazolást a gazdálkodó szervezet az érvényesítés évét megelőző év december 1. 
illetve december 31. napja között kell, hogy benyújtsa igazolható módon a 
közszolgáltató felé. Amennyiben az ingatlanhasználat a gazdálkodó szerv részéről a 
szolgáltatási területen év közben kezdődik, illetve fejeződik be, abban az esetben a 
bekövetkezés tényétől számított 15 napon belül köteles ezt az ingatlanhasználó 
gazdálkodó szervezet igazolni a közszolgáltató felé. A mentesítés legkorábbi 
időpontja a jegyzői igazolás közszolgáltatóhoz történő benyújtásának a napja. 
(6) Ha a gazdálkodó szervezet székhelye, vagy telephelye más gazdálkodó szervezet 
ingatlanhasználó tulajdonában, használatában álló ingatlanban van – feltéve, hogy 
az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező összes háztartási hulladékhoz hasonló  
hulladék mennyiségnek megfelelő mennyiségre kötött közszolgáltatási szerződéssel 
már rendelkezik és ezután a közszolgáltatási díjat meg is fizeti – a gazdálkodó 
szervezetnek a közszolgáltatást nem kötelező külön is igénybe vennie. Ezt mind a 
gazdálkodó szervezet, mind pedig az ingatlan tulajdonosa, használója 
magánokiratba foglalva köteles lenyilatkozni, mely alapján a közszolgáltató felé a 
jegyző igazolást állít ki jelen szabályozás 18.§ (5) bekezdésében szabályozottak 
szerint. 
(7) Választása szerint nem terheli külön díjfizetési kötelezettség azon 
gazdálkodószervezet ingatlanhasználót, aki székhelyén a cég levelezésének 
bonyolításán kívül más tevékenységet nem végez és közhitelű nyilvántartásban a cég 
adatai között a székhelytől eltérő központi ügyintézési cím is feltüntetésre kerül, 
melyen a tényleges tevékenységét végzi. A székhelytől eltérő központi ügyintézési 
cím közhitelű nyilvántartási dokumentummal alátámasztott igazolással a gazdálkodó 
szervezet közvetlenül kérelmezheti a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli 
mentesítést, mely mentesítés legkorábban a hiánytalan kérelem beérkezését követő 
naptól hatályos. 
19.§(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot a 
rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni. 
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(2) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését 
követő 15 napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. 
(3) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, 
szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval 
kötött külön szerződés alapján. 
20.§ (1) A kihelyezett gyűjtőedényekből a gyűjtés megkezdése előtt kiszóródott 
hulladék feltakarítása, közterületről való eltávolítása a hulladékgyűjtő edényzettel 
rendelkező ingatlanhasználó kötelezettsége. 
(2) A hulladék tárolására használható edényt a tulajdonos köteles tisztántartani, 
szükség esetén fertőtlenítéséről és karbantartásáról gondoskodni. 
(3) A közszolgáltató által létesített és üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő 
szigetekre történő hulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.  
 
11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei 
 
21.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogviszony a közszolgáltató és az 
ingatlanhasználó között jön létre.  
(2) A külön törvényben megállapított az Önkormányzat által kötelezően ellátandó 
közfeladat teljesítése érdekében, az Önkormányzat nevében és érdekében eljárva, a 
közszolgáltatási szerződést a Társulás köti meg a szolgáltatóval. A közszolgáltatási 
szerződés keretein belül az általánostól eltérő műszaki tartalom igénybe vétele miatt 
a közszolgáltató az ingatlanhasználóval közvetlenül is szerződhet. 
(3) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vételének, 
illetőleg teljesítésének lényeges feltételeiről, a feltételekben bekövetkezett 
változásokról, honlapján köteles az ingatlan használóját értesíteni. 
(4) A hulladékgazdálkodási szerződés tartalmazza a felek megnevezését, a felek 
jogait és kötelezettségét ezen belül a szolgáltatás tárgyát, a szolgáltatás idejét, 
rendszerességét, a szolgáltatás igénybevételének módját, a használható edényzet 
megnevezését, az ellenérték megfizetését, a fizetés módját, gyakoriságát, a 
késedelmes fizetés következményeit, a díjhátralék végrehajtásának szabályait, a 
panaszok jelzésének, elintézésének módját, határidejét, az egyes jogorvoslati 
fórumok megnevezését. 
(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésének bármely félnek 
felróható magatartása következtében történő elmaradása esetén, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés ráutaló magatartással jön létre az 
írásos szerződés tartalmával egyezően. 
(6) Az (5) bekezdésben szabályozott ráutaló magatartást jelenti, ha a 
közszolgáltató a közszolgáltatást a szállítójármű rendelkezésre tartásával felajánlja, 
vagy, ha az ingatlan használója a hulladékgyűjtő edényzetet, vagy hulladékgyűjtő 
zsákot a szállítás érdekében kihelyezi. Rendelkezésre állásnak minősül, ha a 
közszolgáltató a közszolgáltatásba bevont szállító eszközével a településen irányadó 
járatterv szerint az ingatlanhasználó ingatlanát érinti, illetve a szolgáltatást felajánlja. 
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A szolgáltatás felajánlása kétségkívül megállapítható, ha bármely szomszédos 
ingatlan a közszolgáltatásba már bekapcsolódott. 
 

12. Az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott 
díjfizetési kötelezettség, és megfizetésének a rendje 

 
22.§ (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért a közszolgáltató 
részére díjat fizet. 
(2) Az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjat utólag, negyedéves elszámolási 
időszak szerint, a közszolgáltató által megküldött számla alapján, a számla 
kiállításától számított 20 napon belül kiegyenlíti.  
(3) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a közszolgáltató a hatályos 
Ptk-ban meghatározott (természetes személyek, illetve gazdálkodó szervezetekre 
nézve különböző mértékű) késedelmi kamatot és ügyviteli költséget, valamint a 
gazdálkodó szervezetek esetén behajtási költségátalány megfizetését igényelheti. 
(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban 
az ingatlanhasználó a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a 
számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. 
A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató 
válaszát megküldi. 
(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a 
közszolgáltató a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja, 
vagy amennyiben az ingatlanhasználónak további esedékes díjfizetési kötelezettsége 
nem keletkezik, abban az esetben visszautalja az ingatlanhasználó részére. 
23.§ (1) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési 
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató 
a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, 
vagy a teljesítést igazolja. Az ingatlanhasználó – e rendeletben meghatározott 
kivételekkel – akkor is köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a közszolgáltató 
igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgáltatás nyújtását vagy 
a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt. 
(2) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz 
történt bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új 
ingatlanhasználó köteles megfizetni.    
(3) Ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó személye 
bármely okból nem megállapítható, az ingatlan használójának az adott ingatlan 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosát/tulajdonosait kell tekinteni.  
 

13. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási-díj kedvezmények 
 
24.§ (1) Az önkormányzat díjkedvezményt nem ad. 
 
 

14. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlanhasználó  
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kérésére történő szüneteltetésének esete 
 
26.§ (1) Legkevesebb 3 hónap időtartamra szüneteltethető a közszolgáltatás 
igénybevétele, ha kétségkívül megállapítható, hogy az ingatlanhasználónál  települési 
hulladék az ingatlan használatának megszűnése miatt nem keletkezik. Nem minősül 
szünetelésnek, de hulladék közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség sem keletkezik 
azon ingatlanhoz kapcsolódóan, amelyben természetes személy ingatlanhasználó 
lakcímmel nem került bejelentésre, az ingatlanban senki sem tartózkodik, illetve 
gazdálkodó szervezet székhellyel, telephellyel, fiókteleppel sem kerül(t) oda 
bejelentésre.  
(2) A szüneteltetést az ingatlanhasználó a szüneteltetés megelőző 30 nappal 
korábban köteles a jegyzőnek írásban bejelenteni, aki közvetlenül tájékoztatja a 
Közszolgáltatót azzal, hogy a szünetelés kezdő időpontját megelőző 15 nappal 
korábban kell a Közszolgáltatóhoz az értesítésnek beérkeznie. A tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell az ingatlanhasználó kérelmét, és a jegyző igazoló álláspontját, 
megállapításait. 
(3) Az ingatlan használatának megszűnését, a hulladék keletkezésének a hiányát az 
ingatlan használója kétséget kizáró módon, hatósági nyilvántartás adataival, tartós 
gyógykezelésre vonatkozó okirat csatolásával, illetve erre egyéb alkalmas módon 
igazolja.  
(4) Ha a szünetelés a (2) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az 
ingatlanhasználó a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles azt a 
közszolgáltató részére a változás időpontjának pontos megjelölésével jelezni.  
 (5) A szolgáltatás szünetelése esetén az ingatlanhasználó a közszolgáltató részére – 
az általa fenntartott tárgyi és humánerőforrás állandó költségeinek a megtérítése 
érdekében – az ürítési díj 20%-ának megfelelő rendelkezésre állási díjat köteles 
fizetni.  
 
16. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő adatszolgáltatás 

 
27.§ (1) Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatásba kötelezően bekapcsolt 
ingatlanhasználókról bázisadatokat készíteni, és azt a szolgáltatóval írásban közölni. 
A bázisadat és az az alapján készült fogyasztói lista tartalmazza az ingatlanhasználó 
nevét, természetes személyek estében anyja nevét, címét, székhelyét, az 
ingatlanhasználó által rendszeresített ürítőedényzet fajtáját. 
(2) A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a szolgáltató számára 
szükséges információkat és adatokat ellenérték nélkül szolgáltatja az Önkormányzat 
külön jogszabály rendelkezései alapján. 
(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására a 
közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, 
adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a 
családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadni. 
(4) A közszolgáltató jogosult időszakonként ellenőrizni az ingatlanhasználók 
adatait, és az ingatlanhasználat tényét. Amennyiben nyilvántartásával ellentétesen a 
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közszolgáltatásba be nem jelentkezett ingatlanhasználót talál, abban az esetben 
nyilvántartásába az ingatlanhasználat kezdő időpontjától, de legkorábban 2014. 
április 01. napjától bejegyzi az ingatlanhasználót és a szolgáltatást felé 
visszamenőleg kiszámlázza.  
 
17. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok 

kezelésére vonatkozó rendelkezések 
 
28.§ (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó 
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra 
alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező 
igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása. 
(2) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi 
feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek. 
(3) A közszolgáltató jogosult a nyilvántartásában a természetes személyek esetében 
a természetes személyazonosító adatokat, ezen belül: név, anyja neve, születési hely, 
születési idő, lakcím adatokat kezelni. 
(4) A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony 
létrejöttétől annak megszűnéséig, a jogviszony megszűnést követően díjhátralék 
esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését 
követően a közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti, illetve az 
önkormányzatnak átadja. 

 
18. Átmeneti rendelkezések 

 
29.§ Az ingatlanhasználó gazdálkodó szervezet részéről a közszolgáltató felé 
benyújtott jegyzői igazolás határideje a 2016. évi kedvezmény érvényesítéséhez 
2016. április 15. napja, mely alapján a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó 2016. 
január 01-jével mentesülhet a díjfizetés kötelezettsége alól a rendeletben 
szabályozott feltételek fennállása esetén. 
 

19. Záró rendelkezések 
 
30.§ (1) E rendelet 2016. április 1. lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Köröm Önkormányzat Képviselő-testületének a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014.(II.01.) önkormányzati 
rendelete. 
 
         Tóth Tibor         Sinai Bertalanné 
       polgármester               jegyző 
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Indoklás 
 

a 2010. évi CXXX. tv. 18. § alapján 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
…./2016. (…) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
 

 
 
A 2014. évben elfogadott rendeletet szükségessé vált teljes mértékben átalakítani a szolgáltatás 
egységesítése miatt. 
 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
…/2016. (…...) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
 

 
 
I. Várható társadalmi hatások 
Szabályozás módosítása hiányában a vállalkozói-gazdálkodói kör díjfizetésének jogszerűsége 
nehézségekbe ütközne. 
 
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelet korábbi pontatlanságai miatt a kivetett díjak vitákat eredményeztek. Ezek megszűnése vagy 
minimálisra csökkenése várható. 
 
III. Várható környezeti hatások 
Kevesebb gazdátlan hulladék. 
 
IV. Várható egészségi következmények 
A rendeletnek egészségi következményei nincsenek. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
Nem releváns. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet elfogadása a fogyasztók megnyugtatását szolgálja. Egységesebbé válik a szolgáltatás. 
Elmaradás esetén a vitás esetek növekedése várható. 
  
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
Nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt    
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2. számú melléklet 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2016. (……) számú határozata 
Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 
 
2. Köröm Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolc Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa által 2016. március 21. napján 7/2016. (III.21.) sz. 
TT határozattal elfogadott Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak 
szerint jóváhagyja. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 

Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2013. (XI.27.) ; 9/2014 (VI.19.) 

14/2014.(XI.28.); 11/2015.(X.08.); 14/2015. (XI.30.); 4/2016. (II.26.) és 7/2016. (III.21.) sz. 
Társulási Tanácsi Határozatokkal) 

 
Társult Felek megállapítják és rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87-95. §-ában foglalt rendelkezései 
szerint jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi CXXXV. törvényben meghatározott szociális és 
gyermekvédelmi feladatok társulási formában történő ellátása céljából.  
 
1. Társulás neve: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 
Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
 
2. A Társulás tagjainak neve, székhelye és képviselője: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely önkormányzat) 
Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
Képviselője: Dr. Kriza Ákos polgármester 
 
Berzék Község Önkormányzata 
Székhelye: 3575 Berzék, Petőfi S. u. 42. 
Képviselője: Farkas László polgármester 

 
Bőcs Község Önkormányzata 
Székhelye: 3574 Bőcs, Hősök tere 1. 
Képviselője: S. Nagy László Győző polgármester 

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 
Székhelye: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth L. u. 24. 
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Képviselője: Jámbor Flórián polgármester 
 

Emőd Város Önkormányzata 
Székhelye: 3432 Emőd, Kossuth L. tér 1. 
Képviselője: Pocsai Enikő polgármester 

 
Harsány Község Önkormányzata 
Székhelye: 3555 Harsány, Kossuth L. u. 67. 
Képviselője: Szabó Gergely polgármester 

 
Kistokaj Község Önkormányzata 
Székhelye: 3553 Kistokaj, Széchenyi u. 43. 
Képviselője: Ambrus Gyöngyi polgármester 

 
Köröm Község Önkormányzata 
Székhelye: 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. 
Képviselője: Tóth Tibor polgármester 
 
Mályi Község Önkormányzata 
Székhelye: 3434 Mályi, Széchenyi u. 4. 
Képviselője: Viszokai István polgármester 
 
Muhi Község Önkormányzata 
Székhelye: 3552 Muhi, Rákóczi F. u. 2. 
Képviselője: Rácz József Sándor polgármester 

 
Nagycsécs Község Önkormányzata 
Székhelye: 3598 Nagycsécs, Nagycsécs Apponyi út 50. 
Képviselője: Gulyás Ottó polgármester 

 
Nyékládháza Város Önkormányzata 
Székhelye: 3433 Nyékládháza, Vasút u. 16. 
Képviselője: Urbán Sándorné polgármester 

 
Ónod Község Önkormányzata 
Székhelye: 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. 
Képviselője: Tarnóczi József polgármester 
 
Répáshuta Község Önkormányzata 
Székhelye: 3559 Répáshuta, Kossuth L. u. 2. 
Képviselője: Erdős Tamás polgármester 
 
Sajóbábony Város Önkormányzata 
Székhelye: 3792 Sajóbábony, Bocskai u.2. 
Képviselője: Dr. Szilva István polgármester 
 
Sajóecseg Község Önkormányzata 
Székhelye: 3793 Sajóecseg, Széchenyi u. 27. 
Képviselője: Inklovics László polgármester 
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Sajóhídvég Község Önkormányzata 
Székhelye: 3576 Sajóhídvég, Rákóczi F. u. 37. 
Képviselője: Török Gergely polgármester 
 
Sajókeresztúr Község Önkormányzata 
Székhelye: 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi F. u. 40. 
Képviselője: Kollár Miklós polgármester  
 
Sajólád Község Önkormányzata 
Székhelye: 3572 Sajólád, Ady E. u. 2. 
Képviselője: Pozbai Zoltán polgármester 
 
Sajóörös Község Önkormányzata 
Székhelye: 3586 Sajóörös, Jókai u. 2.  
Képviselője: Szabó Gábor polgármester 
 
Sajópálfala Község Önkormányzata 
3714 Sajópálfala, Szabadság u. 26. 
Képviselője: Fekete Zoltán 
 
Sajópetri Község Önkormányzata 
Székhelye: 3573 Sajópetri, Dózsa Gy. u. 66. 
Képviselője: Debreczeni Balázs polgármester 
 
Sajósenye Község Önkormányzata 
Székhelye: 3712 Sajósenye, Petőfi S. u. 14. 
Képviselője: Takács István polgármester 
 
Sajóvámos Község Önkormányzata 
Székhelye: 3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2. 
Képviselője: Váradi Lajos polgármester 
 
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 
Székhelye: 3711 Szirmabesenyő, Kossuth L. u. 5. 
Képviselője: Huszti Gábor polgármester 
 
 
3. Általános rendelkezések 
 
3.1. A társulás neve: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 

 
3.2. A társulás székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 

 
3.3. A társulás működési területe: a társulásban résztvevő települési önkormányzatok 
közigazgatási területe.       

                                                                                                 
3.4. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: az 1. számú melléklet szerint. 

 
3.5. A társulási megállapodás időbeli hatálya: 2013. július 1. napjától határozatlan időre 
szól.  
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3.6. A társulás jogállása: helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása. 

 
3.7. A társulás döntéshozó szerve: Társulási Tanács 

 
3.8. A társulás képviselője: Társulási Tanács elnöke 
 
3.9. A társulási tanács elnöke: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere 

 
3.10. A társulás Mötv. 95. § (4) bekezdése szerinti munkaszervezeti feladatait Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (3525 Miskolc, Városház tér 8.) látja el. 

  
4. Társulás által ellátott feladat és hatáskörök 
 
4.1 A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) célja: a társult 
önkormányzatok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben (továbbiakban: Sztv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.), valamint az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) meghatározott feladataik hatékonyabb, 
célszerűbb ellátása. 
 
4.2 A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok az alábbi feladataikat társulás útján 
látják el, és az ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak. 

a) A Társulás által fenntartott intézmény útján a társult tagok részére biztosított 
feladatok: 

bb) házi segítségnyújtás; 
ab) család- és gyermekjóléti szolgálat; 
ac) családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása  
ad) gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 

 
b) A Társulás által fenntartott intézmény útján kizárólag Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tag részére biztosított feladatok: 

 
ba) támogató szolgáltatás; 
 
bb) bentlakásos átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza; 
 
bc) szociális étkeztetés;  
 
bd) idősek nappali ellátása; 
 
be) bölcsődei ellátás; 
 
bf) pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
 
bg) pszichiátriai betegek nappali ellátása  
 

c) A Társulás által a társult tag önkormányzatok részére biztosított feladatok: 
 

ca) belső ellenőrzés 
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cb) a közfoglalkoztatással kapcsolatos fenntartási feladatok ellátása 
 

A társulás keretében az egyes tagok részére ellátott feladatokat a megállapodás 2-7. 
mellékletei tartalmazzák. 

 
5. A társulás mint önálló jogi személy az alábbi kormányzati funkción látja el a 
tevékenységét: 

 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 
 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

 
5.1. A társulás államháztartási szakágazati besorolása: 

 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 
6. A Társulás a társult települési önkormányzatok közigazgatási területén a 4.2. a) pont 
szerinti feladatokat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított és a társulás 
által közösen fenntartott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézmény (továbbiakban: Intézmény), székhelye: 3530 Miskolc, Arany János utca 37. útján 
látja el.  
 
7. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa alapított Miskolci Egyesített 
Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény fenntartását, irányítását a Társulásnak 
átadja, a Társulás az Intézmény fenntartását, irányítását átveszi.  
 
8. A Társulás szervezete 
 
8.1. A társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási 
rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg, melyet a tanács a 
megalakulást követő 2 hónapon belül fogad el.  
8.2. A társult települések képviselő-testületei a Társulási Tanácsra ruházzák át jelen társulási 
megállapodás 4.2. a) pontjában meghatározott önkormányzati feladat- és hatásköröket a 2-6. 
mellékletek szerint.  
 
8.3. A Társulási Tanács  

VI. a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 
irányító szerve;  

VII. önállóan, költségvetési határozatban megállapítja a Társulás költségvetését, 
elfogadja a Társulás zárszámadását, beszámolóját; 

VIII. közreműködik a társulás szociális fejlesztési programjainak tervezésében, 
fejlesztésében, dönt a társulás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, 
tervei megvalósításához szükséges pályázatok benyújtásáról; 

IX. dönt a feladatellátó intézmény alapító okirata kiadásáról, az ellátási területén 
jóváhagyott szociális szolgáltatásfejlesztési koncepciója, szakmai programja, 
valamint szervezeti és működési szabályzata jóváhagyásáról, illetve azok 
módosításáról;  
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X. dönt az intézmény feladatának megváltoztatásáról, átszervezéséről, 
megszüntetéséről.  

 
8.4. A Társulási Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei által 
delegált tagok.   

 
8.5. A Társulási Tanács megalakul, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a 
megállapodást és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. Az alakuló ülést a 
társulás székhelyének polgármestere hívja össze, a társulási megállapodás minden tag általi 
jóváhagyását követő 15 napon belül.  
 
8.6. A Társulási Tanács az alakuló ülésen tagjai közül – minősített többséggel - elnököt 
választ. Az elnök személyére bármely tag javaslatot tehet. A Társulási Tanács tagjai sorából 
az elnök helyettesítésére, munkája segítésére minősített többséggel hozott határozatával 1 
alelnököt választ. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot.  
 
8.7. A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai közül 3 fős Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot 
választ, melynek részletes működési szabályait a társulás szervezeti és működési szabályzata 
tartalmazza. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjává a Társulási Tanács elnöke, valamint 
alelnöke nem választható. 
 
10. A Társulás működése 
 
9.1. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint 
felével rendelkező tag jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések száma eléri a 
társulást alkotó települések számának egyharmadát. 
 
9.2. A Társulási Tanács minden tagja a lakosság számával arányos szavazattal rendelkezik  az 
alábbiak szerint: 
 
 

Lakosság Szavazat aránya 
 (%) 

Település (fő)   
Berzék 1 029 0,47 
Bőcs 2 888 1,32 
Bükkszentkereszt 1 230 0,56 
Emőd 5 252 2,41 
Harsány 2 106 0,96 
Kistokaj 2 169 0,99 
Köröm 1 448 0,66 
Mályi 4 358 2,00 
Miskolc 167 680 76,82 
Muhi 542 0,25 
Nagycsécs 836 0,38 
Nyékládháza 5 146 2,36 
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Ónod 2 500 1,15 
Répáshuta 500 0,23 
Sajóbábony 2 907 1,33 
Sajóecseg 1 088 0,50 
Sajóhídvég 1 111 0,51 
Sajókeresztúr 1 613 0,74 
Sajólád 3 099 1,42 
Sajóörös 1 314 0,60 
Sajópálfala 780 0,36 
Sajópetri 1 554 0,71 
Sajósenye 440 0,20 
Sajóvámos 2 219 1,02 
Szirmabesenyő 4 476 2,05 
Összesen 218 285 100,00 

 
 
9.3. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt: 

− elnök és alelnök választásáról, 
− a társulásból történő kizárásról, 
− költségvetés elfogadásáról, 
− több éves pénzügyi kötelezettséggel járó döntésről. 

9.4. A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 
hozott döntése szükséges:  

− a társulási megállapodás jóváhagyásához,  
− a társulási megállapodás módosításához,  
− a társulás megszüntetéséhez.  

 
9.5. A Társulási Tanács tagjai évente egyszer, a tárgyévet követő május 31-ig beszámolnak 
képviselő-testületüknek a Társulás működéséről és a Társulási Tanácsban végzett 
tevékenységükről.  
 
9.6. A Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítéséről és a végrehajtásról a székhely település 
önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gondoskodik. Az ellátandó feladatok körét a 
Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 
 
10.  A Társulás pénzügyi, költségvetési alapja 
 
10.1. A megállapodás 4.2. a) pontjában és 2-6. mellékletekben meghatározott feladatok 
finanszírozására az alábbiak szerint kerül sor:  

 
10.2. A közösen ellátott feladatok után a Társulást megillető állami támogatásokat a székhely 
település Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat igényli meg és adja át felhasználásra a 
Társulásnak. A támogatás továbbutalásának határideje a Magyar Államkincstár folyósítását 
követő 3. naptári nap. Az egyéb finanszírozásra és költségek viselésére vonatkozó 
rendelkezéseket a Felek külön megállapodásban rögzítik. 
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10.3. A Társulásnak a támogatás felhasználására vonatkozóan a hatályos jogszabályok szerinti 
elszámolási kötelezettsége áll fenn Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata felé. A 
Társulást a Magyar Államkincstár felé történő támogatás igénylés, módosítás, elszámolás, 
ellenőrzés tekintetében együttműködési kötelezettség terheli. 
 
10.4. A Társulás költségvetését a székhely település önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala készíti elő.  
 
10.5. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, határozatban állapítja meg.  

 
10.6. Az intézmény költségvetésében az egyes feladatellátáshoz kapcsolódó bevételekről és 
kiadásokról elkülönített nyilvántartást kell vezetni.  
 
10.7. A települések hozzájárulásának számításakor a társult települések között az intézményi 
költségvetésben a feladatra tervezett összes költség állami támogatással nem fedezett hányada 
az alábbi elvek szerint kerül megosztásra: 

 
− házi segítségnyújtás: az ellátottak számával arányosan; 
− család- és gyermekjóléti szolgálat: az egyes településeken feladatot ellátó szakmai 

létszám számítás alapján, arányosan figyelembe véve a lakosságszámot, ellátottak 
számát. 

 
10.8. A társult települési önkormányzatokra jutó hozzájárulás összege a határozatban kerül 
meghatározásra. 
 
10.9. A társult települési önkormányzatok a közös feladatellátáshoz szükséges hozzájárulás 
összegét költségvetési rendeletükben jóváhagyják.  

 
10.10. A társult települési önkormányzatok a Társulás számára a költségvetésben 
meghatározott mértékű hozzájárulás 1/12-ed részét kötelesek megtéríteni tárgyhó 5. napjáig – 
január és február hónapban a tárgyévet megelőző év településre jutó hozzájárulás havi 
arányos összege alapján vagy ennek hiányában a tárgyévre tervezett költségvetési összeg 1/12 
részét – a Társulás számlájára történő utalással.  

 
10.11. A Társulás a zárszámadás tárgyalásával egyidejűleg a közösen ellátott feladatok 
tekintetében a tényleges kiadások és bevételek alapján pénzügyi elszámolást készít. A 
pénzügyi elszámolás alapján a társult települések a zárszámadás elfogadását követő 8 naptári 
napon belül gondoskodnak a még szükséges hozzájárulás megfizetéséről, illetve a társulás 
ezen időpontig az esetleges többlet támogatás visszafizetéséről. 

 
10.12. Amennyiben a tag önkormányzat pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségének, a 
fizetési határidő lejáratának időpontjáig nem tesz eleget, a Társulási Tanács Elnöke 8 napos 
fizetési határidővel felszólítja a teljesítésre, melynek eredménytelensége esetén a Társulás 
jogosult a nem teljesítő önkormányzat bankszámlájára azonnali beszedési megbízás 
(inkasszó) benyújtására. A tagok a jelen megállapodás 2. függelékét képező felhatalmazó 
nyilatkozatokat a Társulás törzskönyvi bejegyzését követő 15 napon belül településenként 
aláírják.  
 
10.13. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok igénybevételére, valamint a 
fizetendő térítési díjakra vonatkozó rendelet megalkotására a települési önkormányzatok 
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képviselő-testülete a székhely szerinti önkormányzatot, Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát jelöli ki.  
A szolgáltatás igénybevételének feltételeit e rendelet, a vonatkozó hatályos jogszabályok, és 
az Intézmény szakmai programjában meghatározottak tartalmazzák.  
 
10.14. A társulási feladatellátás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei 
megvalósításához helyi, térségi, központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat 
gyűjthet. A tanács pályázatot nyújthat be a feladatellátás működéséhez és fejlesztéséhez 
kapcsolódó források igényléséhez.  

 
10.15. A Társulás működéséről évente legalább egy alkalommal köteles beszámolni tagjai 
részére. A társulás zárszámadását, beszámolóját a Társulási Tanács önállóan, határozatban 
állapítja meg.  
 
10.16. A Társulás és költségvetési szerve belső ellenőrzéséről Miskolc Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal gondoskodik.        
 
10.17. A Társulás tagjai vállalják, hogy a településen a feladat ellátásához (ügyfélfogadás 
céljából) szükséges helyiségek ingyenes használatát biztosítják.    
   
15. A Társulás vagyonával kapcsolatos rendelkezések 
 
11.1. A társult települések önkormányzatai által a közös feladatellátáshoz a Társulásnak 
átadott ingatlan- és ingó vagyona a társult települési önkormányzat tulajdonát képezi, azt az 
adott önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani. 
 
A Társulás részére fenntartásba átadott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézmény részére a működéshez szükséges ingatlan és ingó vagyont Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény vagyonkezelésébe adja, külön szerződés 
alapján. 
 
11.2. Eltérő megállapodás hiányában a közös beruházások, fejlesztések, pályázatok révén 
létrejövő vagyon növekménye a Társulás közös tulajdonát képezi. A vagyonkezelésbe kapott 
vagyonelemeken sem a vagyonkezelő intézmény, sem annak fenntartója a Társulás, nem 
szerezhet tulajdonjogot. 
 
11.3. A Társulás működése során keletkező esetleges vagyonnövekmény a társult 
önkormányzatok közös vagyonát képezi. A vagyon feletti rendelkezési jogot a Társulási 
Tanács gyakorolja.  
 
11.4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal a Társulás részére 
fenntartásba átadott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 
2013. június 30. napjáig fennálló és keletkező kötelezettségeinek és tartozásainak 
kiegyenlítésére. A kötelezettségek kiegyenlítésének ütemezéséről és módjáról a felek külön 
megállapodásban rendelkeznek.  
 
16. Közös fenntartású intézmény 
 

a. A közös fenntartású intézmény adatai: 
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Neve: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
      Intézmény  

 
Székhelye: 3530 Miskolc, Arany János u. 37. 

 
Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
b. Az intézmény irányító szerve: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanács (3525 Miskolc, Városház tér 8.) 
 

c. Az intézmény alapító jogainak gyakorlója: Miskolc Környéki 
Önkormányzati Társulás 

 
d. Az intézmény felügyeleti szerve (fenntartója): Miskolc Környéki 

Önkormányzati Társulás 
 

e. Munkáltatói jogok gyakorlásának módja: Az intézmény vezetőjére 
vonatkozóan a munkáltatói jogokat (kinevezés, felmentés, vezetői megbízás, 
vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása) a Társulási 
Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja, a 
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 
közalkalmazottai és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az intézmény 
vezetője gyakorolja. 

  
17. A Társuláshoz csatlakozás, a tagsági jogviszony megszűnése 
 
13.1. A Társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete 
nyilatkozatát tartalmazó, minősített többséggel hozott határozatát a Társulást alkotó 
települési önkormányzatok képviselő-testületeinek, valamint a Társulási Tanácsnak kell 
megküldeni.  

 
13.2  A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy  

- a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,  
- a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi 

hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja.  
 

13.3 A Társulás létrehozását követően keletkező csatlakozási szándék jóváhagyásáról a 
Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testülete minősített többséggel dönt.  

 
13.4. A Társulásból a naptári év utolsó napjával – december 31. hatállyal – lehet kilépni. A 
Társulás tagjai mindegyikének minősített többséggel hozott jóváhagyó döntése mellett a 
társult tag a társulásból év közben is kiléphet.  

 
13.5. A Társulás tagja a kiválásáról szóló határozati döntést legalább 6 hónappal korábban 
köteles meghozni, és a Társulás tagjaival, valamint a Társulással közölni.  
 
13.6. A Társulási Tanács minősített többséggel legalább 6 hónappal korábban hozott 
határozatával kizárhatja azt a tagot, mely a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek 
ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget, így legfőképpen:  

- a tag legalább 2 alkalommal – a pénzügyi hozzájárulást nem vagy nem határidőben 
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utalja át, vagy 
- a tag a Társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint az 

előzetes egyeztetésnek nem tesz eleget.  
 

13.7 A Társulás megszűnik:  
- ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;  
- ha a Társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdése szerinti többséggel azt 

elhatározzák;  
- a törvény erejénél fogva;  
- a bíróság jogerős döntése alapján.  

 
13.8. A Társulás tagsági nyilvántartása: A Társulás tagjairól, képviseletéről, a 
feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala a vonatkozó jogszabályok szerint külön nyilvántartást vezet.  

 
A nyilvántartás tartalmazza:  

- a települési önkormányzat megnevezését, képviselője nevét,  
- a belépés, a csatlakozás, a kiválás, a kizárás időpontját,  
- az ágazati feladatellátást,  
- a szavazati jogosultságot,  
- a pénzügyi hozzájárulást.  

 

13.9. A közös feladatellátással kapcsolatos hatósági engedélyeket a Társulási Tanács elnöke a 
Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
útján szerzi be. 

 
13.10. A Társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy a 
társulásból történő kiválásról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül 
döntenek.  
 
13.11. A Társulás tagjai valamely tag kiválásakor, kizárásakor, vagy a Társulás 
megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni.  
 
13.12. A Társulás megszűnésekor a tagok a közös vagyon felosztásáról külön 
megállapodásban rendelkeznek. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak 
növekménye a Társulás tagjait a vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg, azzal, hogy a 
vagyon megosztása során a következő elvek figyelembevételével kell eljárni:  

• a használatba adott ingatlanokat és a természetben meglévő, használatba adott 
ingóságokat a használatba adónak kell visszaadni,  
• a Társulás tulajdonába adott, természetben meglévő ingóságokat természetben kell 
a tulajdonba adónak visszaadni. 

 
13.13. A Társulásból történő kiválás, vagy kizárás esetén a volt taggal a fentiekkel azonos 
eljárási rend szerint kell elszámolni. 
 
13.14. Amennyiben a Társulás állami támogatásban részesült, és a Társulásból való kilépés 
eredményeként a Társulás már nem felel meg a támogatáshoz meghatározott feltételeknek, 
úgy a kiváló önkormányzat(ok) köteles(ek) a kiválással összefüggésben felmerült 
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többletköltséget a Társulásnak megtéríteni. Ezen összeg megtérítésére a jelen társulási 
megállapodás azonnali beszedési megbízás szabályai az irányadóak.  
 
13.15. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata társulási tagságának bármely okból 
történő megszűnése, vagy a Társulás megszűnése esetén a közös fenntartású intézmény 
irányítói joga az Áht. 9 § (1a) bekezdése alapján az alapító Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti. 
 
18. Záró rendelkezések 
 
14.1. Ezen társulási megállapodás a társult tagok mindegyikének aláírásával válik érvényessé, 
2016. május 1. napján lép hatályba, ha azt valamennyi képviselő-testület minősített 
többséggel hozott határozatával elfogadta, és a társulást a Magyar Államkincstár 
illetékességgel rendelkező igazgatósága nyilvántartásba vette.  

 
14.2. A Társulási megállapodás és annak módosítása a társult önkormányzatok képviselő-
testületeinek minősített többséggel hozott jóváhagyó határozatával együtt érvényes.   

 
14.3. A Társulás megalapítására és a társulási megállapodás jóváhagyására vonatkozó 
határozatban ki kell mondani, hogy  

− a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,  
− a Társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi 

hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja.  
 

14.4. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.  

 
14.5. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a társulás 
működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben a Miskolci Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság illetékességét kötik ki. Vitás kérdésben illetve a kereset benyújtása előtt 
bármelyik képviselő-testület kérheti önkormányzati érdekszövetség által felkért tagokból álló 
egyeztető bizottság állásfoglalását.  
 
Mellékletek:  
 

7. melléklet: A társult települések lakosságszáma 2012. január 1. napján     
8. melléklet: A házi segítségnyújtás feladatellátásban résztvevő települési 

önkormányzatok 
9. melléklet: A családsegítésben és gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő települési 

önkormányzatok 
10. melléklet: A támogató szolgáltatás, bentlakásos átmeneti elhelyezést nyújtó 

idősek gondozóháza, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, bölcsődei ellátás, 
elhelyezettek ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek 
nappali ellátása feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok 

11. melléklet: A családok átmeneti otthona feladatellátásban résztvevő települési 
önkormányzatok 

12. melléklet: A gyermekek átmeneti otthona feladatellátásban résztvevő települési 
önkormányzatok 
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7. melléklet: A belső ellenőrzési feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok 
 

Függelékek: 
3. függelék: Felhatalmazó nyilatkozat pénzügyi nem teljesítés esetén azonnali beszedési 

megbízás (inkasszó) lehetőségére 
 

A Társulási megállapodást a felek elolvasták, értelmezték, miután mindegyik fél 
akaratával egyezőnek tartotta - képviselő-testületi jóváhagyást követően - aláírták.  
 
Miskolc, 2016. március 21. 

 
 
Záradék: 
 
Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a fenntartó 
önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel, 2016. május 1. napi hatállyal a 
testületi üléseiken az alábbi határozatokkal hagyták jóvá:   
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata   

Berzék Község Önkormányzat  

Bőcs Község Önkormányzat                               

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat         

Emőd Város Önkormányzat                               

Harsány Község Önkormányzat                         

Kistokaj Község Önkormányzat                         

Köröm Község Önkormányzat                           

Mályi Község Önkormányzat                             

Muhi Község Önkormányzat                              

Nagycsécs Község Önkormányzat                      

Nyékládháza Város Önkormányzat                   

Ónod Község Önkormányzat                             

Répáshuta Község Önkormányzat                    

Sajóbábony Város Önkormányzat                    

Sajóecseg Község Önkormányzat                      
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Sajóhídvég Község Önkormányzat                    

Sajókeresztúr Község Önkormányzat                

Sajólád Község Önkormányzat                          

Sajósenye Község Önkormányzat                     

Sajóvámos Község Önkormányzat                   

Szirmabesenyő Község Önkormányzata          

Sajóörös Község Önkormányzata                     

Sajópetri Község Önkormányzata  

Sajópálfala Község Önkormányzata  

 
 
 
 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

képviseletében 
 

……………………………………. 
Dr. Kriza Ákos 

polgármester 
 

Berzék Község Önkormányzata 
képviseletében 

Bőcs Község Önkormányzata 
képviseletében 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

Farkas László 
polgármester 

 

S. Nagy László Győző 
polgármester 

 
Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzata 
képviseletében 

Emőd Város Önkormányzata 
képviseletében 

 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
Jámbor Flórián 

polgármester 
Pocsai Enikő 
polgármester 

 
Harsány Község Önkormányzata 

képviseletében 
Kistokaj Község Önkormányzata 

képviseletében 
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……………………………………. 

 
……………………………………. 

Szabó Gergely 
polgármester 

Ambrus Gyöngyi 
polgármester 

 
Köröm Község Önkormányzata 

képviseletében 
Mályi Község Önkormányzata 

képviseletében 
 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

Tóth Tibor 
polgármester 

Viszokai István 
polgármester 

 
Muhi Község Önkormányzata 

képviseletében 
Nagycsécs Község Önkormányzata 

képviseletében 
 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

Rácz József Sándor 
polgármester 

Gulyás Ottó 
polgármester 

 
 

Nyékládháza Város Önkormányzata 
képviseletében 

 
              Ónod Község Önkormányzata 

képviseletében 
 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

Urbán Sándorné 
polgármester 

Tarnóczi József 
polgármester 

 
Répáshuta Község Önkormányzata 

képviseletében 
Sajóbábony Város Önkormányzata 

képviseletében 
 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

Erdős Tamás 
polgármester 

Dr. Szilva István 
polgármester 

 
Sajóecseg Község Önkormányzata 

képviseletében 
Sajóhídvég Község Önkormányzata 

képviseletében 
 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

Inklovics László 
polgármester 

Török Gergely 
polgármester 

 
Sajókeresztúr Község Önkormányzata 

képviseletében 
Sajólád Község Önkormányzata 

képviseletében 
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……………………………………. ……………………………………. 
Kollár Miklós 
polgármester 

Pozbai Zoltán 
polgármester 

 
Sajóörös Község Önkormányzata 

képviseletében 
Sajósenye Község Önkormányzata 

képviseletében 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

Szabó Gábor 
polgármester 

Takács István 
polgármester 

 
Sajóvámos Község Önkormányzata 

képviseletében 
 

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 
képviseletében 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

Váradi Lajos 
polgármester 

Huszti Gábor 
polgármester 

 
Sajópetri Község Önkormányzata 

képviseletében 
 

Sajópálfala Nagyközség Önkormányzata 
képviseletében 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

Debreczeni Balázs 
polgármester 

Fekete Zoltán 
polgármester 

 
Ellenjegyezte: 
 
         ………………………………. 

Dr. Csiszár Miklós 
jegyző 
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1. melléklet 
 
A társult települések lakosságszáma (fő): 
 
 

  Település név Állandó lakosság 
összesen

1. Berzék 1 029
2. Bőcs 2 888
3. Bükkszentkereszt 1 230
4. Emőd 5 252
5. Harsány 2 106
6. Kistokaj 2 169
7. Köröm 1 448
8. Mályi 4 358
9. Miskolc 167 680
10. Muhi 542
11. Nyékládháza 5 146
12 Nagycsécs 836
13. Ónod 2 500
14. Répáshuta 500
15. Sajóbábony 2 907
16. Sajóecseg 1 088
17. Sajóhídvég 1 111
18. Sajókeresztúr 1 613
19. Sajólád 3 099
20 Sajóörös 1314
21. Sajópálfala 758
22. Sajópetri 1554
23. Sajósenye 440
24. Sajóvámos 2 219
25. Szirmabesenyő 4 476
 Összesen: 218 285
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2. melléklet  
 

A házi segítségnyújtás feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok 
 

 
• Berzék Község Önkormányzata 

 
• Bőcs Község Önkormányzata 

 
• Emőd Város Önkormányzata 

 
• Kistokaj Község Önkormányzat 

 
• Köröm Község Önkormányzata 

 
• Mályi Község Önkormányzata 

 
• Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 
• Muhi Község Önkormányzata 

 
• Nyékládháza Város Önkormányzata 

 
• Ónod Község Önkormányzata 

 
• Sajóbábony Város Önkormányzata 

 
• Sajóhídvég Község Önkormányzata 

 
• Sajólád Község Önkormányzata 

 
• Szirmabesenyő Község Önkormányzata 
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3. melléklet  

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásban résztvevő települési 
önkormányzatok 
 

• Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 
 

• Harsány Község Önkormányzata 
 

• Kistokaj Község Önkormányzata 
 

• Mályi Község Önkormányzata 
 

• Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 

• Nyékládháza Város Önkormányzata 
 

• Ónod Község Önkormányzata 
 

• Répáshuta Község Önkormányzata 
 

• Sajóbábony Város Önkormányzata 
 

• Sajóecseg Község Önkormányzata 
 

• Sajókeresztúr Község Önkormányzata 
 

• Sajólád Község Önkormányzata 
 

• Sajósenye Község Önkormányzata 
 

• Sajóvámos Község Önkormányzata 
 

• Szirmabesenyő Község Önkormányzata 
 

• Sajópálfala Község Önkormányzata 
 

• Sajópetri Község Önkormányzata 
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4. melléklet 
 
A támogató szolgáltatás, bentlakásos átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza, 
szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, bölcsődei ellátás, elhelyezettek ellátása,  
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása 
feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok 
 

• Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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6. melléklet 

 
A családok átmeneti otthona feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok 
 

• Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata   

• Berzék Község Önkormányzat                           

• Bőcs Község Önkormányzat                               

• Bükkszentkereszt Község Önkormányzat         

• Emőd Város Önkormányzat                               

• Harsány Község Önkormányzat                        

• Kistokaj Község Önkormányzat                        

• Köröm Község Önkormányzat                          

• Mályi Község Önkormányzat                           

• Muhi Község Önkormányzat                             

• Nagycsécs Község Önkormányzat                     

• Nyékládháza Város Önkormányzat                  

• Ónod Község Önkormányzat                            

• Répáshuta Község Önkormányzat                   

• Sajóbábony Város Önkormányzat                   

• Sajóecseg Község Önkormányzat                     

• Sajóhídvég Község Önkormányzat                   

• Sajókeresztúr Község Önkormányzat               

• Sajólád Község Önkormányzat                         

• Sajósenye Község Önkormányzat                    

• Sajóvámos Község Önkormányzat                  

• Szirmabesenyő Község Önkormányzata   

• Sajóörös Község Önkormányzata   
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6. melléklet 
 
A gyermekek átmeneti otthona feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok 
 

• Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata   

• Berzék Község Önkormányzat                           

• Bőcs Község Önkormányzat                               

• Bükkszentkereszt Község Önkormányzat         

• Emőd Város Önkormányzat                               

• Harsány Község Önkormányzat                        

• Kistokaj Község Önkormányzat                        

• Köröm Község Önkormányzat                          

• Mályi Község Önkormányzat                           

• Muhi Község Önkormányzat                             

• Nagycsécs Község Önkormányzat                     

• Nyékládháza Város Önkormányzat                  

• Ónod Község Önkormányzat                            

• Répáshuta Község Önkormányzat                   

• Sajóbábony Város Önkormányzat                   

• Sajóecseg Község Önkormányzat                     

• Sajóhídvég Község Önkormányzat                   

• Sajókeresztúr Község Önkormányzat               

• Sajólád Község Önkormányzat                         

• Sajósenye Község Önkormányzat                    

• Sajóvámos Község Önkormányzat                  

• Szirmabesenyő Község Önkormányzata     

• Sajóörös Község Önkormányzata    

 

 

 

    

 
7. melléklet: A belső ellenőrzési feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok 
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• Berzék Község Önkormányzat                           

• Bőcs Község Önkormányzat                               

• Köröm Község Önkormányzat                          

• Muhi Község Önkormányzat                             

• Ónod Község Önkormányzat                            

• Sajóbábony Város Önkormányzat                   

• Sajóecseg Község Önkormányzat                     

• Sajóhídvég Község Önkormányzat                   

• Sajókeresztúr Község Önkormányzat               

• Sajósenye Község Önkormányzat                    
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1. függelék 
 
Felhatalmazó nyilatkozat pénzügyi nem teljesítés esetén azonnali beszedési megbízás 
(inkasszó) lehetőségére 
 
Felhatalmazó levél 
 
Tisztelt ……………………………………………………(pénzintézet) 
Megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult 
által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: 

Fizető számlatulajdonos megnevezése:  

Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma:  

Kedvezményezett neve: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 
(3525 Miskolc, Városház tér 8.) 

Kedvezményezett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma:  

 
A felhatalmazás időtartama:   Visszavonásig 
További feltételek:   

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. 
Kelt …………………., 201... év ………….. hó ……. nap 
        …………………………………… 
            Kötelezett számlatulajdonos  

 bankszerű aláírása 
Záradék: 
………………………………………………………………………Hitelintézet, mint a 
Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Jogosult 
Számlatulajdonossal szemben fennálló bármely követelését a számlatulajdonos számlája 
terhére beszedési megbízás útján érvényesítheti. Kijelentjük továbbá, hogy a fenti 
felhatalmazói nyilatkozat alapján benyújtott beszedési megbízást mindaddig teljesítjük, 
ameddig annak visszavonásáról a Jogosult írásbeli nyilatkozatában nem rendelkezik. 
Kelt …………………., 201... év ………….. hó ……. nap 
 
 
  
       …………………………………… 
               Hitelintézet 
 
 
 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási 
Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 


