
2021 (12.hóig) (Feisöegerszeg)

Bevételek: _________
Ebből: Állami tám.:
Helyi adók: 
Közfoglalkoztatás 
Maradvány 
Fejlesztési bevétel

56.7 MILLIÓ
19.9 millió
I, 1 millió
5.9 millió
II, 0 millió
14.8 millió (FALUGONDNOKI SZOLG 14,8)

Kiadások:_________________
Személyi kiadások 
Dologi kiadások 
Segélyek
Egyéb (DRV 2,4, Bursa, Meződ,

________ J2,2 millió
11.3 millió
12.4 millió 
1,8 millió

Varga, Birodalom)
3.4 millió

Fejlesztési kiadások: 2,6 millió
Nettó:
Pótkocsi 0,3 millió
Temető kerítés 0,6 millió
Közfoglalkoztatás fűnyíró 0,2 millió
TOP hőlégfúvó 0,2 millió

Közfoglalkoztatás:
5,8 millió bevétel és 6,1 kiadás!!!!!
ebből: 5,5 millió bérre kb 5 fő havonta!!!

Terv
Közvilágításra 996 eFt

Lakossági hulladékszállítást az önkormányzat Felsőegerszegen átvállalja!!!!! 

Mozgókönyvtárra 2,3 millió bevétel 

szociális tűzifa 22 m3, 447 e Ft

Év végén 20,2 millió a számlán, 2022-ben 17,3 áthúzódó, 10,6 millió még kocsira a többire 
van terv és 2022-ben 1,2 tartalék-terv.



Lénárd Miklós Benedek (2022.01.28. 13:18:33)

Ba r a n y a  m e g y e i
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 729-2/2022. Tárgy: Felsőegerszeg Község
Ügyintéző: Pappné László Erika Önkormányzatának környezetvédelmi
Telefonszám: 72/795-180

Hív. szám:
tárgyú 'endelete véleményezése 
Sas/315/2022.

Dr. Kajdon Béla jegyző részére
Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Elektronikus úton

Tisztelt Címzett!

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.) tárgyi ügyben megküldte 
megkeresését a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Hatóság) részére. Megkereséséhez csatolta az általa készített „Felsőegerszeg 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének (.....) önkormányzati rendelete A
közterületek rendjéről és tisztaságáról” szóló rendelet tervezetét (a továbbiakban: Rendelet).

A Környezetvédelmi, Természetvécelmi és Hulladékgazdálkodási Hatóság a megküldött dokumentáció, 
a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Rendelet megalkotására vonatkozóan az alábbi

véleményt

adja.

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodás Hatóság a Rendelet megalkotásával 
kapcsolatban -  környezetvédelmi, természet- és tájvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási szempontból 
-  kifogást nem emel, a Rendeletet elfogadásra és jóváhagyásra javasolja.

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Hatóság a tárgyi ügyben 
véleményezést adó államigazgatási szervként a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi Lili. törvény 48. § (3) bekezdése, valamin: a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015 (III. 30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Kormányrendelet) alapján járt el.

Környezetvédelmi, Természetvédelm és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Természetvédelmi Osztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 ®  +36-72 795-168 £> +36-72 507-012 H  kbmyezetvedelem@baranya.gov.hu
Honlap: www.bamkh.hu
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A Környezetvécelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Hatóság Illetékességi területéről a 
Kormányrendelet 8/A. §-a rendelkezi*.

Pécs, 2022. január 28.

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

f i

Lénárti Miklós Benedek

KaDiák:

1. Sásci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - HK
2. Irattár

i

Környezetvédelmi, “ ermészetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Természetvédelmi Osztály m

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 *  +36-72 795-168 3  +36-72 507-012 ü3 kornyezetvedelem@baranya.gov.hu
Honlap: www.bamkh.hu
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T e r v e z e t
Felsőegerszeg Község Önkormányzata K ép v ise lő -testü le tén ek (...) önkormányzati

rendelete
A közterületek rendjéről és a köztisztaságról

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. §
(4) bekezdés c) pontjában, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjában, a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében foglaltakra, a szomszédos önkormányzatok 
tájékoztatását, a környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérését és a Baranya Megyei 
Önkormányzat állásfoglalásának megkérését követően a következőket rendeli el.

l-§

Jelen rendelet alkalmazása szempontjából
a) Közterület a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 

álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan
nyilvántartás ekként tart nyilván.

b) Közterület rendeltetése:
ba) a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének,
bb) a közúti és gyalogos közlekedés (út, járda stb.),
be) a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés,
bd) a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás,
be) szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének, 
bj) a közművek elhelyezésének,
bg) zöldfelületek kialakításának 
biztosítása.

c) Üzemképtelen jármű tárolása: a közlekedésben való részvétel valamennyi feltételével nem 
rendelkező jármű, amelyet közúton vagy közterületen tárolnak.

d) Tisztántartás: közterületek és az egyes ingatlanok hulladék-, gyom-, valamint rágcsáló- 
mentesítése, a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagok és más hulladék 
eltávolítása, továbbá a hó eltakarítása és a síkosság-mentesítés.

e) Hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik 
vagy megválni köteles.

I. Fejezet
A közterületek használata és a közterület-használati engedély

2. §

(1) Vázsnok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő utak és 
járdák (a továbbiakban együtt: közút) kezelői feladatait a polgármester látja el.

(2) A közutak nem közlekedési célú igénybevételére e rendeletnek a közterület használatára 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(1) A közterületet rendeltetésének megfelelően mindenki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetéstől eltérő használatának minősül, ha a használat a közterület, vagy annak 
meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét akadályozza.

(3) A közterület rendeltetéstől eltérő használata az e rendeletben meghatározottak szerint, 
közterület-használati engedéllyel és a használati díj megfizetésének igazolásával történhet.

1. Engedélyköteles közterület-használat

4 - §

Közterület-használati engedélyt kell kérni különösen
a) építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl. építési állványzat, munkaterület 

körülhatárolása, konténer és tartozékai, stb.), valamint építő- és tüzelőanyagok, törmelékek, 
mezőgazdasági anyagok elhelyezéséhez, tárolásához,

b) film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű 
használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza,

c) üzemképtelen, valamint a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, illetve nem közúti 
közlekedési szolgáltatáshoz használt 3500 kg össztömegű, vagy annál nagyobb súlyú 
gépjárművek 8 órát meghaladó tárolásához.

2. Engedély nélkül vagy bejelentéssel folytatható közterület-használat

5 - §

(1) A 4. §-ban foglaltaktól eltérően nem kell közterület-használati engedély kérni
a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos 

közterület-igénybevételhez,
b) köztisztaságot szolgáló tárgyak, ide nem értve a kötelező hulladékszállítás céljára szolgáló 

gyűjtőedényeket, továbbá pad, kerékpártároló, egyéb utcabútor elhelyezéséhez,
c) távbeszélőfülke és készülék, postai levélszekrények elhelyezéséhez,
d) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló 

berendezések elhelyezéséhez,
e) kereskedelmi, vendéglátó-ipari tevékenység végzéséhez,
f) építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl. építési állványzat, munkaterület 

körülhatárolása, konténer és tartozékai, stb.), valamint építő-, mezőgazdasági és 
tüzelőanyagok, törmelékek legfeljebb 30 napig történő elhelyezéséhez, tárolásához,

g) 24 órát meg nem haladó, és közúti közlekedést nem akadályozó alkalmi tároláshoz vagy 
rakodáshoz.

(2) Az (1) bekezdés a-f) pontjában felsorolt, közterület-használati engedély nélkül végezhető 
közterület-igénybevételt -  lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, de legkésőbb a 
használat megkezdésekor -  be kell jelenteni a polgármesternek.

3.§
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6- §

(1) Nem adható közterület-használati engedély, és az engedély nélkül vagy bejelentéssel végezhető 
közterület-használat is tilos:
a) olyan közterületen, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő 

gyalogos észlelését akadályozza,
b) zöldterületeken, ha a tervezett használat az ott lévő növényállomány rongálásának, 

pusztításának, csonkításának, károsításának elkerülését megelőzően nem biztosítja, kivéve a 
területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen munkálatokat,

c) ha a közterület-használat veszélyezteti a terület településfejlesztési célú hasznosítását.

(2) Megtagadható a közterület-használati engedély kiadása, ha a kért közterület-használat:
a) a lakosság nyugalmának túlzott mértékű zavarásával járna,
b) a közterület rendeltetésszerű használatának indokolatlan mértékű zavarásával járna,
c) sértené a településképet,
d) a természeti vagy az épített környezet túlzott megterhelésével járna,
e) indokolatlanul korlátozná a település közlekedését.

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetekben a közterület-használati engedélyben korlátozások írhatóak 
elő.

(4) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület-használati 
engedély akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatást -  ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján -  igénybe veszi (szemétszállítási 
szerződés).

(5) A közterületi értékesítés és a mozgóbolti értékesítés során figyelemfelhívó hangjelzést, 
hangosbemondást nem lehet alkalmazni 20 órától 8 óráig, valamint települési rendezvények ideje 
alatt.

3. Közterület-használat megtagadása vagy korlátozása

4. A közterület-használati engedélyezési eljárás

7-§

(1) A közterület-használati engedély ügyében önkormányzati hatósági eljárásban a polgármester 
dönt.

(2) A közterület-használati engedély iránti kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelemben meg kell 
jelölni az igénybe vevő kérelmező nevét, címét, a használni kívánt közterület helyét, nagyságát, a 
használat idejét, célját és módját.

(3) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. 
Építmény esetében az építtetőnek, építési munkálatokkal összefüggő ideiglenes közterület-használat 
esetében pedig az építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell a közterület-használati engedélyt megkérnie.

(4) Olyan közterület-használat esetében, ahol a tevékenységet gépjármüvei végzik, meg kell jelölni 
a gépjármű azonosítására alkalmas hatósági jelzését.
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5. A közterület-használati engedély

8. §

(1) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell különösen:
a) a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének vagy telephelyének címét,
b) a közterület-használat célját, időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig az 

engedély érvényes, vagy utalást arra, hogy az engedély határozatlan időre érvényes,
c) utalást arra, hogy az engedély visszavonható,
d) a határozatlan időre kiadott engedély esetében utalást arra, hogy annak megszüntetését az 

engedélyes írásban kérheti,
e) a közterület-használat helyének vagy útvonalának, módjának, mértékének és egyéb 

feltételeinek pontos meghatározását; gépjármüvei végzett közterület-használat esetében a 
gépjármű azonosítására alkalmas hatósági jelzését,

f) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és 
kikötésekről szóló tájékoztatást, a településképi követelményeket,

g) az engedély érvényének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti állapot -  
kártalanítási igény nélküli -  helyreállításának kötelezettségét,

h) közterület-használati díj mértékét és megfizetésének módját,
i) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj, stb.) viselésének és 

megfizetésének módját,
j) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és 

tisztántartási kötelezettség előírását,
k) figyelmeztetést arra vonatkozólag, hogy a közterület-használati engedélyt és a közterület

használatért fizetendő díj befizetését igazoló feladóvevényt a közterület-használat helyszínén 
kell tartani.

(2) A közterület-használati engedélyt meg kell küldeni a kérelmezőnek, valamint a Sásdi Közös
Önkormányzati Hivatal ( a továbbiakban: hivatal) pénzügyi irodájának a díj beszedése végett.

6. A közterület-használati engedély érvénye

9 . §

Közterület-használati engedély ideiglenes jelleggel -  meghatározott időtartamra vagy meghatározott
feltétel bekövetkeztéig - , kivételes esetben határozatlan időre, visszavonásig adható.

10. §

A közterület-használati engedély érvénye megszűnik:
a) az engedélyben meghatározott idő elteltével,
b) az engedélyben meghatározott feltétel bekövetkeztével,
c) amennyiben a határozatlan időre kiadott engedély visszavonását kéri az engedélyes, illetve 

bejelenti, hogy a közterület használatával felhagy,
d) a jogosult halálával vagy -  jogutód nélkül megszűnésével,
e) az engedély visszavonásával.

11. §
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(1) A határozatlan időre kiadott engedélyt a 6. § (1) bekezdésében foglalt okok felmerülése esetén 
vissza kell vonni, a 6. § (2) bekezdésében foglalt okokból visszavonható.

(2) Vissza kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az 
engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség 
időpontjáig felszólítás ellenére ismételten nem tesz eleget.

12. §

(1) Ha a közterület-használati engedély érvénye megszűnik, a jogosult kártalanítási igény nélkül 
köteles a közterület eredeti állapotát -  különösen annak tisztaságát -  haladéktalanul helyreállítani.

(2) A polgármester az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére a 
közterület-használat jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos halasztást adhat a jogosult kérelmére.

(3) A közterület-használattal járó kötelezettségek -  így különösen a közterület-használati díj 
megfizetése -  szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a 
jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

7. A közterület-használati díj 

13. §

(1) A közterület-használatért a közterület-használati engedély jogosultja díjat köteles fizetni.

(2) A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett 
létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül a közterület-használati engedélyben rögzített 
időtartamra és módon köteles megfizetni.

(3) A közterület-használati díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény 
négyzetméterekben számított alapterületét vagy területét kell figyelembe venni. A számítás 
szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít.

(5) A közterület-használati díjak havi vagy napidíjak. Minden megkezdett naptári időegység egész 
időegységnek számítandó.

14. §

(1) A határozatlan időre vagy 12 hónapot elérő határozott időre megállapított közterület-használat 
esetében a díjat tárgyév február 28-ig, évközi kezdés esetén a közterület-használati engedély 
kiadását követő 30 napon belül kell egyösszegben megfizetni. Amennyiben a közterület-használat 
az év során a 12. §-ban foglaltak szerint megszűnik, a megszűnést követő hónaptól arányosan 
számított és korábban megfizetett közterület-használati díj visszaigényelhető.

(2) A 12 hónapnál kevesebb időtartamra megállapított közterület-használati díjat tárgyhónapra 
előre, minden hónap 10. napjáig kell megfizetni. 3

(3) A 30 napot meg nem haladó időszakra fizetendő közterület-használati díjat előre, a közterület
használat megkezdésére bejelentett időpont előtt kell megfizetni.
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15. §

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 34. § (1) bekezdése szerinti 
filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás) 
engedélyezésére
a) Mktv.,
b) a Mktv. végrehajtására kiadott, az önkormányzatok tulajdonában álló közterületek 

filmforgatási célú közterületek használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 
205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet rendelkezéseit,

c) e rendelet szabályait
e §-ban foglaltak szerint kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági szerződés jóváhagyására a polgármester jogosult.

(3) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti 
események esetén a kérelmező módosítási kérelmére a bejelentéstől számított 48 órán belül újra 
biztosítani kell a közterület-használatot.

(4) Mentesül a kérelmező a közterület- használati díj megfizetése alól, ha a filmalkotás olyan 
közérdekű célt szolgál, amely az önkormányzat megbízásából a települést népszerűsíti, és nem a 
közvetlen profitszerzés érdekében termék vagy szolgáltatás forgalmazására irányul.

(5) A (4) bekezdés alapján a vállalkozások részére nyújtott mentesség az Európai Közösségek 
Bizottsága EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimális) támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló 69/2001/EK rendeletében foglalt szabályoknak megfelelően nyújtható.

(6) A filmforgatás során a fizetendő díjra a Mktv. 3. mellékletében foglalt táblázat 5. sorának 
díjtételeit az alábbiak szerint kell alkalmazni:
a) forgatási helyszín esetében: 200 Ft/m2/nap,
b) technikai kiszolgálás és stábparkolás esetében: 100 Ft/m2/nap.

9. A közterület-használat ellenőrzése

16. §

(1) A polgármester megbízottja, a Hivatal köztisztviselője és a rendőrség jogosult ellenőrizni a 
közterület-használati engedély meglétét, az abban foglaltak betartását, a közterület-használati díj 
fizetési kötelezettség teljesítését, a bejelentéshez kötött tevékenységek bejelentésének megtörténtét, 
valamint az engedélyhez nem kötött közterület-használat során e rendeletben foglaltak betartását.

(2) A közterület-használati engedélyt, illetve annak másolatát a tevékenységet folytató személy 
köteles a helyszínen tartani és azt az ellenőrzésre jogosult -  (1) bekezdésben felsorolt -  személyek 
felhívására, a közterület-használati díj befizetését igazoló feladóvevénnyel együtt felmutatni.

8. Közterület filmforgatási célú használata

17. §
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(1) Aki közterületet engedély nélkül használ, köteles a tényleges igénybevétel idejére járó 
közterület-használati díj megfizetésére.

(2) Aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó 
mértékben használ, köteles a polgármester felhívására a jogellenes közterület-használatot 
haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül kötelezhető a közterület eredeti 
állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a polgármester az eredeti állapot 
helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben az a 
helyreállításra vonatkozó felhívásnak 8 napon belül nem tesz eleget.

II. Fejezet
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

10. Köztisztasági szabályok 

18. §

(1) A köztisztaság közös érdek, amelynek fenntartásában mindenki köteles közreműködni, a 
települési környezet szennyeződését eredményező magatartástól tartózkodni.

(2) A település közterületei tisztántartásáról e rendeletben foglaltak szerint
a) a közutak, közparkok, közterek, játszóterek, valamint az ezeken keresztülvezető gyalogjárók, 

a közforgalmú parkolók, az autóbusz-megállóhelyek, a közterületi emlékművek tisztítása, hó- 
és síkosságmentesítése, a keletkező szemét összegyűjtése és elszállítása közszolgáltatás 
keretében a (3) bekezdésben foglalt területen és módon az önkormányzat gondoskodik,

b) a közterülettel határos ingatlan tulajdonosa gondoskodik, a (4) bekezdésben foglalt területen 
és módon,

(3) Az önkormányzat a köztisztasági közszolgáltatás keretében látja el
a) az utak, utcák, terek, közforgalmú parkolók útburkolatai, a közterek, játszóterek, valamint az 

ezeken keresztülvezető gyalogjárók, a közforgalmú parkolók, az autóbusz-megállóhelyek, 
közterületi emlékművek tisztántartását, beleértve ezek téli hó- és síkosságmentesítését,

b) utcai hulladékgyűjtő edények felállítását, fenntartását, rendszeres ürítését, tisztítását és 
környezetének tisztán tartását.

(4) A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. 
(II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-ában foglaltak szerint az ingatlantulajdonost, használót 
terhelő,
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, vagy ha a járda 

mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és 

körüljárására szolgáló terület
tisztántartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok 
eltávolítása kötelezettséget azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy ha az ingatlan és közút 
között nincs járda vagy zöldsáv, akkor is az úttestig terjedő teljes területre kell teljesíteni az 
előírásokat. 5

(5) Két szomszédos terület, épület közötti átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a 
tulajdonosok között egyenlő arányban oszlik meg.
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(6) A település sajátosságaira tekintettel a gondozandó területek arányosítása érdekében a (4) 
bekezdés a-b) pontjától eltérően az ingatlan határától:
a) az árok feléig terjedő terület tisztántartásáról, gyom- és síkosság-mentesítéséről 

gondoskodnak a Fő u. 5-6., 9-10-11. házszámok alatti ingatlanok tulajdonosai,
b) a járdáig terjedő terület tisztántartásáról, gyom- és síkosság-mentesítéséről gondoskodik a Fő 

u. 16. házszám alatti ingatlan tulajdonosa,
c) a garázs előtti területig és a mellette lévő bejáró (kis utca) területén gondoskodik a 

tisztántartásról, gyom- és síkosság-mentesítésről a Fő u. 38. házszám alatti ingatlan 
tulajdonosa,

d) körben járdaszélességben gondoskodik a tisztántartásról, gyom- és síkosság-mentesítésről a 
Fő u. 48. házszám alatti ingatlan tulajdonosa,

e) a rézsű aljáig gondoskodik a tisztántartásról, gyom- és síkosság-mentesítésről a Fő u. 50. 
házszám alatti ingatlan tulajdonosa,

19. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa, használója téli időszakban, havazást követően az ingatlanát közvetlenül 
határoló közterületen lévő járdáról a havat, jeget haladéktalanul köteles eltakarítani, a síkosság
mentesítést elvégezni.

(2) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell felhalmozni, hogy az a 
csapadékvíz elfolyását ne gátolja, illetve oly módon, hogy a gyalogos- és közúti forgalom 
biztonsága és zavartalansága biztosított legyen.

(3) Tilos az összegyűjtött hó elhelyezése gyalogos közlekedési útvonalon, útkereszteződésben, 
úttorkolatban, a kapubejáró elé annak szélességében, a tömegközlekedésre szolgáló jármű 
megállóhelyén, a közüzemi-, szolgáltatási-, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.

(4) A hóeltakarítás és a jégmentesítés során tilos környezetszennyező anyagokat (pl. konyhasó), 
darabos, sérülést okozó anyagokat, valamint bomló és szerves anyagokat használni. A 
jégmentesítésre homokot, hamut, fürészport, kőporlisztet kell szóróanyagként használni. A 
szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra, síkosság-mentesítésre kötelezettnek kell gondoskodnia.

20. §

(1) Közterületet bármiféle szeméttel beszennyezni, közterületre hulladékot dobni, tisztítatlan 
szennyvizet, trágyalevet vezetni, önteni tilos. A közterületen keletkezett szennyeződés 
megszüntetése és a szükséges takarítás elvégzése annak a kötelezettsége, akinek a tevékenysége 
következtében a szennyeződés keletkezett.

(2) Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre rendszeresített és felállított hulladékgyűjtő 
tartályokba szabad elhelyezni. A hulladékgyűjtő tartályok kihelyezéséről és rendszeres ürítéséről az 
önkormányzat köteles gondoskodni. 3 4 5 6

(3) Ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója (gazdája) haladéktalanul köteles 
gondoskodni.

(4) Közterületen állatot tartani vagy legeltetni kizárólag a polgármester engedélyével lehet.

(5) Közterületen gépjárművet mosni tilos.

(6) Tilos a hulladékgyűjtő edényekben történő válogatás, a gyűjtőedényből a hulladék kiemelése.
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21. §

(1) A képviselő-testület az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos helyi intézkedésekkel 
kapcsolatos feladatokat a polgármesterre ruházza át.

(2) A közterületeken és az önkormányzat tulajdonában álló, közforgalom számára megnyitott egyéb 
ingatlanokon elhagyott, jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolásáról - amennyiben a hulladék 
birtokosa vagy az ingatlan használója nem ismert - a polgármester az arra engedéllyel rendelkező 
közszolgáltatóval, szolgáltatóval vagy más jogosult szervezettel kötött külön szerződés útján történő 
elszállíttatással 30 napon belül gondoskodik.

(3) A polgármester minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az elhagyott 
hulladék elhelyezőjét vagy birtokosát felfedje. Az ismertté vált hulladékelhelyezőt vagy -birtokost 
kötelezi az általa elhagyott hulladék elszállíttatásával, ártalmatlanításával kapcsolatos költségeknek 
az önkormányzat részére történő megtérítésére.

12. Szeszes ital fogyasztás korlátozása

22. §

(1) Közterületen - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - tilos szeszes italt fogyasztani.

(2) Megengedett a szeszes ital fogyasztása az önkormányzat által szervezett rendezvény ideje alatt a 
rendezvény helyszínén,

11. Közterületen elhagyott hulladék felszámolása

23. §

Hatályát veszti A közterületek rendjéről és a köztisztaságról szóló 12/2009. (XII.21.) önkormányzati 
rendelet.

Ez a rendelet

24. §

2022. március 1-jén lép hatályba.
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L melléklet

Közterület-használati díjak (ÁFA nélkül)

A
közterület-használat célja

B
mértékegysé

g

C
közterület

használat díja (Ft)
1. Építési munkával kapcsolatos tevékenységek, tüzelőtárolás

1.1. állvány és építőanyag (lakóház vagy lakás 
építése,
felújítása esetén)

m2/hó 200

1.2. állvány és építőanyag egyéb épület esetében m2/hó 300
1.3. mezőgazdasági- és tüzelőanyag tárolása m2/hó 200
2. Gépj árműtárolás

2.1. Üzemképtelen, forgalomból kivont gépjármű m2/nap 800
2.2. Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, 

vagy nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz 
használt 3500 kg össztömegű vagy annál 
nagyobb súlyú gépjárművek 8 órát meghaladó 
tárolása

db/nap 400
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Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a 
javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható 
hatásait.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv) 2021. márciusi 
módosítása folytán az önkormányzatot szabályozási kötelezettség terheli az elhagyott hulladék 
felszámolásához szükséges helyi intézkedések körének meghatározásával. E kötelezettségnek 
eleget téve a 2009-ben elfogadott köztisztasági, közterület-használati rendeletünket 
felülvizsgáljuk, az időközben bekövetkezett törvényi változásokhoz igazítjuk, az
időszerűségüket vesztett vagy a Baranya Megyei Kormányhivatal tavalyi évben a közösségi 
együttélés szabályairól szóló rendelet ügyében kelt állásfoglalása szerint magasabb szintű 
jogszabályban már szabályozott rendelkezéseket hatályon kívül helyezzük. Új rendelet 
alkotásával történik a felülvizsgálat azzal, hogy az új rendelet sem az engedélyhez kötött 
közterület-használat eseteit nem bővíti, sem pedig a fizetendő közterület-használat díját nem 
emeli meg az eddigihez képest, illetve minden eddigi kedvezmény, mentesség is fennmarad.

Az új rendeletben a következő változásokra hívom fel a figyelmet.

A helyi közutak kezelői joga a rendelet megalkotása idején még a jegyző hatáskörébe tartozott, 
azonban az időközben a közúti közlekedésről szóló törvény, valamint a hatásköri törvény 
módosítása folytán a helyi közutak tulajdonosához, a képviselő-testülethez került. Az egyéb 
közterületek használatához hasonlóan célszerű ezt a hatáskört a polgármesterhez telepíteni, a 
közterület teljes körére vonatkozóan gyakorolja ő az engedélyezési hatáskört.

A közterület-használati engedéllyel, illetve az engedély nélkül vagy bejelentéssel végezhető 
használat eseteit egyszerűsítjük, mivel alig fordul elő a településen néhány eset, amit ez érint:

a) Kereskedelmi tevékenységhez - mivel 2009-ben még a településen működött a helyi bolt,
ezért csak a téglagyári településrészen volt ingyenes - egységesen nem írunk elő engedélyt, 
elegendő a polgármesterhez bejelenteni.

b) Építési munka, építő- és tüzelőanyag tárolása az eddig 15 helyett legyen 30 napig csak 
bejelentés-köteles.

e) Új szabályként a rövid idejű, rendkívüli, 24 órát meg nem haladó, közlekedést nem 
akadályozó tárolás, rakodás is életszerű, hogy engedély, sőt bejelentés nélkül is végezhető 
legyen.

A közterület-használati díj megfizetésének rendje körében a határidőket újként szabályozzuk, az 
eddigi gyakorlatnak megfelelően.

A közterület filmforgatás célú használatát - a filmtörvényben foglaltak végrehajtására, az ott nem 
szabályozott néhány tárgykör felvételével - is újraszabályozzuk, mivel a legutóbbi módosítás óta 
is változott a törvény.

A köztisztasági szabályok vonatkozásában a következőkre hívom fel a figyelmet.

A rendelet már nem, vagy igen szűk körben tartalmaz a magáningatlanok, illetve azok 
tulajdonosai számára köztisztasági előírást. Ennek oka, hogy a kormányhivatal álláspontja 
szerint „a helyi önkormányzat képviselő-testületének lehetősége van az együttélés szabályait 
helyi szinten, a helyi sajátosságokat figyelembe vevő jogalkotással szabályozni, melynek 
kereteit az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése, valamint az azt közvetítő jogszabályok jelölik ki, 
amelyekkel az önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes. A helyi önkormányzatok 
rendeletalkotási joga tehát meglehetősen szűk körben érvényesül. Korlátozó rendelkezéseket 
csak az Alaptörvény által megszabott keretek között, meghatározott területeken, kizárólag a
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közrend, a közbiztonság, a közegészségügy és a kulturális értékek védelme érdekében 
hozhatnak, ha nincs magasabb szintű jogszabály, amely lefedné a helyi közösség által 
sérelmezett normaszegést.” „Az ingatlan tisztán tartása, higiéniája nincsen közvetlen 
összefüggésben semmilyen közérdekkel. Ezen felül az ingatlan tisztán tartására vonatkozó 
előírás nem ír elő kellően konkrét kötelezettséget a tulajdonos számára, mely súlyosan sérti a 
normavilágosság a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 2. § (1) 
bekezdésében foglalt követelményét is. Az Alapjogi Biztos indítványa alapján az 
Alkotmánybíróság kimondta, hogy “vélt vagy valós közérdekre hivatkozással az egyén 
szabadságát” nem lehet korlátozni. Az Alaptörvény XIX. cikk (3) bekezdése, és az ehhez 
szorosan kapcsolódó O) cikke sem értelmezhető akképpen, hogy azon keresztül az érintett 
magánéletéhez, magánszférájához való joga váljon korlátozhatóvá. Az Alkotmánybíróság 
hangsúlyozta, hogy “az Alaptörvény XIX. cikkének (3) bekezdése alapján sem írható elő 
akármilyen feltétel, hiszen a szociális intézkedések területén biztosított széles jogalkotói 
mozgástérnek is az Alaptörvény keretei között kell maradnia. E tekintetben minimum korlát az, 
hogy az Alaptörvény XIX. cikk (3) bekezdése alapján sem lehet előírni olyan feltételeket, 
amelyek vélt vagy valós közérdekre hivatkozással az egyén szabadságát vagy lehetetlen 
feltételek megkövetelésével az állam szociális biztonság nyújtására irányuló kötelezettségét 
kiüresítenék. így különösen nem lehet alapjogokat alaptörvény-ellenesen korlátozó feltételeket 
előírni. Ezzel összefüggésben az Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy a lakókörnyezet 
rendezettsége biztosításaként a magán- és családi élet belső színterének, azaz az intim szféra 
vizsgálata az Alaptörvény XIX. cikk (3) bekezdésében lehetővé tett „közösség számára hasznos 
tevékenység” előírásaként nem értelmezhető. Ez ugyanis a magánszférához való jog olyan 
korlátozását jelenti, ami semmilyen alkotmányjogilag értékelhető összefüggésben nem áll a 
szociális ellátással, és nem járul hozzá az Alaptörvény O) cikkében deklarált „mindenki felelős 
önmagáért” elvárás megvalósulásához. Álláspontunk szerint az udvarok és kertek 
tisztántartásáról, takarításáról való gondoskodás, gyommentesítés (ide nem sorolva az allergén 
növények irtását) mellett legfeljebb esztétikai (településkép) érvek szólhatnak. Ahogy feljebb 
már kifejtettük, a közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározására az 
önkormányzatok igen tág kereteket kaptak, a szabályozás célja, a közösségi együttélés alapvető 
szabályainak meghatározása azonban fontos támpontot nyújt a rendeletek jogszerűségének 
megállapítása során. A külvilág elől elzárt udvar, belső kert tisztántartására, rendezettségére 
vonatkozó rendeleti szabályok túllépnek a felhatalmazás keretein, elszakadnak a közösségek 
méltányolható igényeitől és törvényellenesen, valamint szükségtelenül korlátozzák az egyén 
alapvető jogait. Mind a Mötv. felhatalmazó rendelkezéséhez fűzött indokolás, mind a 
szabályozás kereteihez támpontokat adó AB határozat hangsúlyozza, hogy az 
önkormányzatoknak a rendeletek megalkotása során figyelemmel kell lenniük az alkotmányos 
keretekre. Tudniillik a közösség érdekeivel szemben nem üresedhet ki a magánszféra, a 
magánélet, illetve az otthon háborítatlanságához való jog, az emberi méltóságból fakadó 
cselekvési szabadság, valamint a tulajdonhoz való jog. Márpedig a kert tisztaságát előíró 
önkormányzati rendeletek túlterjeszkednek a közparkok és közterületek határán, belépve a 
magáningatlanok területére, ezzel olyan alapjogokat korlátozva, amelyre alkotmányosan csak 
nagyon szűk körben van felhatalmazásuk.”

Az ingatlantulajdonost ezért kizárólag az ingatlannal határos közterület rendben tartására 
vonatkozóan terheli a rendeletben foglaltak szerint kötelezettség, azt is inkább a köztisztasággal és a 
települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM 
együttes rendelet 6. §-a alapján, annak helyi alkalmazására írjuk elő, nem pedig önálló 
kötelezettségként.

Mindez nem jelenti azt, hogy mind a magáningatlanokon, mind a közterületen bárki korlátozás és 
jogkövetkezmények nélkül a közérdek, közegészségügy, közlekedési- és közbiztonság stb. érdekei
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ellenében élhet vissza jogaival. Miután több magatartást magasabb szintű jogszabály tilt vagy 
szankcionál, ezért ezek helyi rendeletbe foglalására nincs szükség, de lehetőség sem. Ilyenek a 
teljesség igénye nélkül:

- a 30/1988.(IV.21.) MT rendelet a közút biztonságának védelme érdekében a közút kezelője, 
valamint a közlekedési hatóság számára jogkört biztosít az útkereszteződés beláthatóságát 
akadályozó fa, növényzet eltávolításának elrendelésére, az út állagának védelme és a közúti 
forgalom biztonsága érdekében szükséges gondozási munkák elrendelésére,

- a 2008. évi XLVI. törvény és a 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet előírja a földhasználók számára 
egyes gyomnövények, így különösen a parlagfű folyamatos irtását, ennek elmulasztása esetén 
közérdekű védekezést kell elrendelni,

- a 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet előírja az ingatlanhasználó számára az ingatlanán 
keletkezett hulladék zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben történő gyűjtését, a 
közegészségügyi és a környezetvédelmi hatóság számára ennek ellenőrzését, közegészségügyi 
vagy környezetvédelmi veszély esetén intézkedések megtételét,

- az 1997. évi CLIV. törvény, a 18/1998. (VI.3.) NM rendelet szerint a fertőző betegséget 
terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak (a 
továbbiakban: rovarok), valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők (a továbbiakban együtt: 
egészségügyi kártevők) megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk 
megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról (a továbbiakban együtt: védekezés) 
gondoskodni kell az érintett terület vagy épület tulajdonosának (bérlője, használója, kezelője), 
illetőleg a gazdálkodó szerv vezetőjének vagy üzemeltetőjének. Ennek elmulasztása 
szabálysértés.

-2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 196. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 
köztisztasági szabálysértést követ el, aki a közterületen, közforgalom céljait szolgáló épületben, 
vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi.

- az 1995. évi Lili. törvény a környezet védelmét szolgáló előírás megszegését, a 
környezetszennyező, -károsító magatartást környezetvédelmi bírsággal szankcionálja.

Tehát miután ezeket a jogviszonyokat magasabb szintű jogszabály már szabályozza, törvényi 
felhatalmazás hiányában a jogalkotási szabályokkal ellentétesen nem fogadhatunk el rájuk helyi 
szabályokat is.

Mindezeken túl a szeszes ital fogyasztás általános tilalma alól meghatározott helyen és időben 
eltérést engedélyeznénk: életszerű és nem áll ellentétben a közérdekkel, közbiztonsággal, hogy a 
rendezvények keretében alkoholos italokat is fogyasszanak a jelenlévők.

A tervezetet megküldjük a környezet védelmének általános szabályairól szóló 2015. évi Lili. 
törvény

a) 48. § (3) bekezdése szerint a szomszédos önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes 
környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre,

b) 46. § (2) bekezdése alapján a megyei önkormányzatnak állásfoglalást kérve.

A képviselő-testület a fenti szervek véleménye, állásfoglalása alapján hozzon döntést a közterületen 
elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések köréről, a közterületek rendjéről 
és a köztisztaságról szóló rendelete felülvizsgálatával, melyet a fentiek figyelembe vételével 
fogadjon el.

A tervezet következményei, hatásai
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- a tervezet társadalmi hatása: a tervezet közvetlen hatással van a településen élők mindennapjaira, a 
közterület-használat új szabályainak kialakítása, különösen például a tüzelőtárolás nehézségeit 
figyelembe vevő 30 napos türelmi időszak, a lakosság elvárásainak megfelelő.

- a tervezet gazdasági hatása: nincs változás a helyi gazdaság, kereskedelem, szolgáltatóipar 
szereplői tekintetében.

- a tervezetnek közvetlen hatása nincs a költségvetésre.

- a tervezetnek nincs hatása az adminisztrációs teherre.

Kérem, hogy a képviselő-testület a tervezet elfogadásával vizsgálja felül a rendeletét.
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MECSEK-DRÁVA REGIONÁLIS SZILÁRDHULLADÉK KEZELŐ RENDSZER 
LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNORMÁNYZATI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

1.) A PREAMBULUM rendelkezései a következőkre módosulnak:

PREAMBULUM

Ezen társulási megállapodás megkötésénél e megállapodás 1. számú mellékletében 
felsorolt önkormányzatok, mint társulási alapító tagok és a projekt bővítése során be
lépett 1/A. számú mellékletében felsorolt önkormányzatok, mint társuláshoz csatla
kozott tagok (továbbiakban együttesen: Tagok), elsősorban az Európai Unió szervei 
által elfogadott vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KEOP projekt megvalósításá
val összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá Ma
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§ (1) 
bekezdés 19. pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államház
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.), 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.), a nemzeti vagyonról szóló 
2011.évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.), a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. 
törvény (továbbiakban: Ht). A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
rendelkezéseit vették figyelembe.

A társulás a működése időtartama alatt módosított jogszabályokat, a korábban hatá
lyos jogszabályok hatályon kívül helyezése kapcsán a helyükbe lépő kihirdetett és ha
tályba lépett jogszabályokat, azok hatályosságának megfelelően alkalmazza működé
se során.

A Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával kiemelten a Mecsek-Dráva 
Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer kiépítése és üzemeltetése, az integrált 
hulladékhasznosítási és kezelési feladatok ellátása érdekében együttesen 
vállalkoznak komplex, korszerű regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 
megvalósítására,fenntartására, lehetőség szerinti bővítésére és üzemeltetésére ennek 
érdekében a tagok az Európai Unió Kohéziós Alapjából valamint a 
hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére igényelhető támogatással kívánnak 
komplex hulladékgazdálkodási rendszert létrehozni, fenntartani és üzemeltetni, 
valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani.

2. Az ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet 3. pontja az alábbiakra módosul:

3. A Társulás tagjai (név, székhely, képviseletre jogosult, lélekszám, a társulási 
tagot megillető szavazatszám): e Megállapodás 1. és 1/A. számú mellékletében 
felsorolt települési önkormányzat az ott részletezett adatokkal. Az 1. és 1/A. 
számú melléklet e megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. Az 1/A számú 
melléklet a csatlakozás folyamatában a Társulási megállapodás külön módosítása 
nélkül a csatlakozás kezdő napjával kiegészül. A melléklet kiegészítéséről a 
Társulási Tanács gondoskodik.



2. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait Pécs Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala látja el feladat-ellátási szerződés alapján.

3. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA II. fejezet 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

4. A TULAJDONJOG VII. fejezet 3. pontja a következöre módosul:

3. E Megállapodás alapján a projekt keretében létrejövő hulladékgazdálkodási eszköz- 
rendszert a Társulás az Nvtv. előírásainak megfelelően a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásához köteles biztosítani, e körben a társult önkormányzattal 
közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni. 
Az üzemeltetésre átadott eszközrendszer használatának feltételeiről, a pótláshoz 
szükséges díj megfizetéséről a Társulás a közszolgáltatóval megállapodást köt.

5. A TULAJDONJOG VII. fejezet 4. pontja a következőre módosul:

4. A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy a vagyonelemek elidegenítése során az 
Nvtv. rendelkezései alapján járnak el.

6. A TÁRSULÁS SZERVEZETE VIII. fejezet A Társulási Tanács 1. pontja a következőre 
módosul:

1. A Társulás döntéshozó a szerve a 13-16 tagú Társulási Tanács (a továbbiakban: 
Tanács). A Társulási Tanács 13 tagja az Alapító önkormányzatokat, 3 tagja a 
Csatlakozott önkormányzatokat képviseli. A Tanács tagjait e Megállapodás 2. 
számú mellékletében meghatározott elvek szerint, a Tag önkormányzat képviselő
testülete választja meg. A megválasztott tagok az őket megválasztó 
önkormányzatokat lakosság-szám arányos szavazati joggal képviselik.
A Társulási Tanács egyik tagja Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere, 
akadályoztatása esetén az erre a feladatra kijelölt alpolgármester. Ez azonban nem 
érinti az elnöki akadályoztatás esetére vonatkozó rendelkezéseket.

7. A TÁRSULÁS SZERVEZETE Vili fejezet B. A társulási tanács elnöke 2. pontja a
következő ej és f) ponttal egészül ki

[2. Az Elnök feladatkörébe tartozik:]
e) a Tanács hatáskörét nem sértve, beszámolási kötelezettség mellett irányítja a 

Társulás gazdálkodását, meghatározza a társulás üzleti és fejlesztési 
koncepcióját, a projektek pénzügyi, szakmai megvalósítását, pénzügyi 
elszámolását, valamint az üzemeltetéssel összefüggő jogi, pénzügyi folyamatok 
meghatározását és működtetését,

f) a határozatképtelenség miatt elmaradt Tanácsülés és az újra összehívott ülés 
közötti időben az adott napirendekről szükséges döntések meghozatala a Mötv. 
alapján a polgármestert megillető szabályok figyelembevételével.
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8. SATLAKOZÁS A TÁRSULÁS OZ IX. fejezet a következőre változik:

IX. CSATLAKOZÁS A TÁRSULÁSHOZ

A Társuláshoz csatlakozni az alábbi feltételek szerint lehetséges:

a) a Társuláshoz csatlakozni kívánó önkormányzat (továbbiakban: új tag), amennyiben 
közigazgatási területe a pályázatban megvalósult eszközrendszer területfejlesztési 
egységébe esik (Somogy , Baranya vagy Tolna megye) vagy ahhoz közvetlenül 
csatlakozik, hulladékgazdálkodási közszolgáltatását a projektben megvalósult 
eszközrendszer igénybevételével látja el, a következő feltételek mellett 
csatlakozhat:
aa) tudomásul veszi hogy a belépése előtt keletkezett társulási vagyonból és annak 

hozadékából részesedése nem származhat, ezzel kapcsolatos igényt sem a 
társulási tagsága idejére, sem a társult tagsága bármely okból történő 
megszűnése (kilépés, kizárás, társulás megszűnése) nem támaszthat,

ab) a tagsági jogviszonya keletkezését követően a társulás által megvalósított 
beruházás lakosság-arányosan rá eső részével arányosan szerez tulajdoni 
hányadot. Vagyoni hozzájárulása számításánál a belépést követően keletkezett 
vagyon és annak hozadéka vehető figyelembe,

ac) vállalja a működési költség (tagdíj) rá eső részének megfizetését,
ad) a Társulási Megállapodásban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja,
ae) A Társulás tagjainak mindegyike minősített többségű döntéssel jóváhagyja a 

csatlakozást.
b) A csatlakozási szándék elfogadására a jelen okiratban foglalt felhatalmazás alapján 

a Társulási Tanács minősített többséggel jogosult. A csatlakozás feltételeit a Tanács 
az elfogadó nyilatkozatban határozza meg, mely feltételek az új tagra kötelezők.

9. A TÁRSULÁSI TAGSÁG ÉGSZ NÉSE XI. fejezet 2. pontja a következőre módosul:

2.

val lehet.

1 . A TÁRSULÁSI TAGSÁG ÉGSZ NÉSE I. fejezet 3. pontja a következőre módosul:

3.

11. ZÁR RENDELKEZÉSEK XV. fejezet 7. pontja a következőre módosul:

7. A Tagok a vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyezte
téssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére -  tekintettel arra, hogy a 
társulás több megye területére (Baranya, Tolna, Somogy) is kiterjed -  hatáskörtől 
függően a Pécsi Járásbíróság vagy a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékessé
gének vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe a Tagok kötelesek be-
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vonni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet és a Közreműködő Szervezetet. 
Egyeztetéseik során a Tagok jogosultak mediátor (közvetítő) szolgáltatását igénybe 
venni.

Jelen Társulási megállapodás-módosítás hatályba lépéséhez a Társult és a Csatlakozott 
Tag önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott 
jóváhagyása szükséges.

Kelt: . u a  i

Társult önkormányzat:
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