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Jegyzokonyv 

Kesziilt: Bodmer Ki::izseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2014. februar 26-an 15.30 6rakor 
megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol. 

Helye: Faluhaza, Bodmer Vasvari Pal u. 58. 

Jelen vannak: 

Tavol: 

Balogh Istvan 
Bir6 Denesne 
Balogh R6be1t 
Katona Laszlo 

Keresztes Krisztian 

Jelen levo meghivottak: 
T 6th J anosne 
dr. Szi:illosy Tamas 
Si::iri::isne Mohacsi Krisztina 

Jegyzokonyvvezeto: 
Majome Burghardt Angela 

Balogh Istvan polgarmester: 

polgarmester 
alpolgarmester 
kepviselo 
kepviselo 

kepviselo 

cimzetes fOjegyzo 
igazgatasi irodavezeto 
gazdasagi irodavezeto 

igazgatasi f0eload6 

Szeretettel ki:iszi:inti:ik minden jelenlevot a soron ki:ivetkezo nyilvanos Ulesiinki:in. Keresztes Krisztian 
jelezte tavolmaradasat, a mai iilesrol, jelenleg kiilfi::ildi:in tart6zkodik. Meg{lllapitom, hogy az Ules 
hatarozatkepes, mert az 5 fOs kepviselo-testiiletbOl 4 fO jelen van. A meghiv6ban szereplo napirendi 
pontokat annyibanjavaslomm6dositani, hogy a 7. napirend, a folyekony hulladekszallitasra kiirt palyazat 
elozze meg a 3. napirendet, azaz a ki:iztisztasagi rendelet feliilvizsgalatat, hiszen a folyekony hulladek 
szallitas szolgaltat6jat tartalmaznia kell a rendeletiinknek. Aki ezzel egyetert kerem kezfelemelessel 
jelezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviselO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil az alabbi napirendi pontot fogadta el: 

1. Tajekoztat6 a ket tiles ki:izi:itt vegzett munkar61 
E!otetjeszto: polgarmester 

2. Tajekoztatas a valasztas elokesziileteirol 
E!O!erjeszto: jegyzo 

3. Folyekony hulladekszallitasra kiirt palyazat elbiralasa 
Eloterjeszto: jegyzo 

4. A ki:izteriiletek rendjerol, a ki:iztisztasagr61, a telepiilesi szilard hulladekkal i:isszefuggo 
tevekenysegekrol sz616 8/2003.(X.30.) onkormanyzati rendelet feliilvizsgalata 
Eloterjeszt6: jegyzo 

5. A Kozos Onkormanyzati Hivatal Szervezeti es Miiki::idesi Szabalyzatanak feliilvizsgalata 
Eloterjeszto: jegyzo 

6. Az epitett es termeszeti komyezet helyi vedelmerol sz616 onkormanyzati rendelettervezet 
j6vahagyasa 
E!O!erjeszto: jegyzo 

7. Haziorvosi feladatellatasi szerzodes feliilvizsgalata 
ElO!eJjeszto: jegyzo 

8. Ad6ssagkonszolidaci6ban reszt nem vett telepiilesi onkmmanyzatok fejlesztesi tamogatasar61 
E!O!erjeszto: jegyzo 

9. LEADER akci6csoport valtozassal kapcsolatos dontes 
EliJterjeszto: polgarmester 

10. Aktualis iigyek 
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N a pi rend e k hirgyahisa: 

1. Tajekoztat6 a ket iiles kozott vegzett munkar61 

Balogh Istvan polgarmester: 
A h6nap elejen, februar 3-an volt az utols6 Ulesunk:. 4-en reszt vettem Csakvaron a Csakvari 
Onkormanyzati Tarsulas Ulesen, ahol elfogadtuk a ki:iltsegvetest, es a belso ellenorzesi tervet is. A 
Tarsulas palyazatot nylijt be a Norveg Alaphoz, de az ehhez ti:irteno csatlakozasr61 is di:inti:ittiink a 3-i 
ulesunkon. 
Februar 5-en volt a VERTES Ti:ibbcelu Kistersegi Ules, melyet este 7 6n'tra hivtak i:issze. Bodmert erinto 
tema nem vetodi:itt fel. 25-en Cs6kakon volt az Ezer-j6 Videkfejlesztesi Egyesiilet ki:izgylilese, ahol a 
cegbir6sagi bejegyzes miatt kellett a polgarmestereknek megjelenni. Kis mertekben m6dositottak az 
Alapszabalyt, minden apr6 dologra oda kell figyelni, hogy semmi problema ne legyen. Ez most kiemelten 
fontos, mert ez az Egyesiilet alakul at LEADER Ki:izi:issegge es 2020-ig csak ezen az Egyesuleten 
keresztul lehet palyazati penzhez jutni. Ez 26 telepiiles ki:izel 50 ezer emberet fedi le. Nem engedhetjuk 
meg magunknak, sem mi, sem a ti:ibbi telepiiles vezetoje, hogy elhalasszuk a lehetosegeket. 
Ugyanezen a napon es idoben volt a Bicskei Varosi Rendorkapitanysag evertekeloje is, ahol jegyzo 
asszony kepviselte a harom telepiilest. Errol kemek egy ri:ivid tajekoztat6t. 

Toth Janosne cimzetes fOjegyzo: 
A Bicskei Rendorkapitanysag 2013. evi tevekenysegerol hallhattunk beszamol6t, ahol jelen volt Dr. 
Varga Peter Fejer megyei rendorfOkapitany is. Az elmult evben vegzett munka ertekelese kapcsan Dr. 
Balazs Sandor Bicske varos rendorkapitanya az elert eredmenyeket a megye ti:ibbi rendorkapitanysagahoz 
viszonyitottan tablazatos formaban mutatta be, amelybOl egyertelmuen latszott, hogy Bicske a megyei 
atlagnal jobb eredmenyeket ert el. 
Dr. Varga Peter fOkapitany ur eredmenykent ertekelte, hogy stabilizal6dott a vezetes, biztositott a tovabbi 
munkavegzeshez a szemelyi allomany. 2014. evi feladatkent kiemelte a harom valasztas lebonyolitasaban 
val6 reszvetel fontossagat, tovabba az atadasra keriilo felcsuti stadion NB 1-es merkozeseinek szakszeru 
biztositasat. 

Balogh Istvan polgarmester: 
Amennyiben a tajekoztat6val kapcsoltban nines kerdest, azt elfogadasra javaslom. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
12/2014.(11.26.) hatarozata 

a ket iiles kozott vegzett munka elfogadasar61 

Bodmer Ki:izseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a polgarmester ket Ules ki:izi:itt vegzett 
munkajar61 sz616 tajekoztat6t megismerte, azt elfogadja. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: polgarmester 

2. Tajekoztatas a valasztas eiOkesziileteirol 

Toth Janosne cimzetes fOjegyzo: 
Fontosnak tartom, hogy a Kepviselo-testiilet is kapjon tajekoztatast a Helyi Valasztasi Iroda munkajar61, a 
valasztasi feladatokr61. Ez evben harom valaszat lesz, aprilis 6-an az orszaggylilesi, majus 25-en az 
Europa Parlamenti es osszel pedig az i:inkonnanyzati valasztas. 
Bodmeron egy szavaz6ki:ir van. Az egy szavaz6ki:iri:is telepiilesek sajatossaga az, hogy a szavazatszamlal6 
bizottsagok munkajat a helyi valasztasi bizottsag latja el. A helyi valasztasi bizottsag mandatuma 
i:inkormanyzati valasztast61 i:inkormanyzati valasztasig tart, a szavazatszamlal6 bizottsagok mandatuma 
pedig orszaggyiilesi valasztast61 orszaggyulesi valasztasig. 
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Itt Bodmeron tehat nem kell szavazatszamlal6 bizottsagot valasztani, azonban a helyi valasztasi bizottsag 
p6ttagjainak szama egyre csokkent, a valasztasi eljarasr61 sz616 torveny pedig egyertelmt:\en kimondja, 
hogy ket p6ttagot kell valasztani, igy egy p6ttag megvalasztasara tettem inditvanyt, es tekintettel arra, 
hogy a jelolt nem kerte zati iilesen torteno megvalasztasat, e napirendi pont kereteben kerem ot 
megvalasztani. 

A Helyi Valasztasi Irodak mukodese az onkormanyzati hivatalokhoz igazodik, egy HVI latja el Csakvar, 
V ertesboglar es Bodmer telepiileseken a valasztas elokeszitesevel, lebonyolitasaval kapcsolatos 
szervezesi feladatokat. Feladata tovabba tObbek kozott a valasztasi infonnaci6s szolgalat mukodtetese, a 
szavazatszamlal6 bizottsagok mukodesenek es a szavazas lebonyolitasamak targyi technikai, szemelyi 
felteteleinek biztositasa, a valasztasban resztvevok felkeszitese. 
Az orszaggyl\les aprilist61 199 fOs lesz, etmek megfeleloen atalakultak az orszaggyulesi egyeni 
valaszt6keriiletek is. A parlamentbe keriilo kepviselok egyeni jeloltkent, illetve orszagos listar61 
kaphatnak mandatumot. Fejer megyeben a het valaszt6keriiletb01 ot lett, mi tovabbra is a 03. sz. egyeni 
orszaggyulesi valaszt6keriilethez tartozunk, a kiilonbseg az, hogy ennek kozpontja nem M6r, hanem 
Bicske. Fontos valtozas, hogy ajanlani nem a korabban megszokott un. kopogtat6 cedula atadasavallehet, 
hanem egy ajanl6iv alairasaval, mar nines korlatozva az, hogy egy valaszt6polgar hany jeloltnek irja ala 
az ajanl6ivet. 
V alasztaskor minden v31aszt6polgar ket szavazatot adhat el, egyeni jeloltre, illetve az orszagos listara. Ha 
kerte nemzetisegi listaba val6 felvetelet, akkor a partlista helyet a nemzetisegi listara szavazhat. 
A valasztaskor mindenki ket szavazatot ad majd le. Egyet az orszagos listara, egyet pedig az egyeni 
kepviselore. A valaszt6polgamak lehetosege van nemzetisegi nevjegyzekbe vetetni magat. Ebben az 
esetben nem az orszagos listara szavaz, hanem a nemzetisegi listara. 
Arpilis 6-an egyfordul6s lesz a valasztas, nem lesz ervenyessegi es eredmenyessegi kiiszob, att61 
fuggetlen az eredmeny, hogy hany f6 megy el szavazni. Az keriil be a parlamentbe, aki a legtobb 
szavazatot kapja. A valasztas napjan nem lesz kampanycsend, mint korabban, csupan a szavaz6kor 150 
meteres korzeteben lesz tilos kampanyolni. Valtozas a korabbihoz kepest, hogy atjelentkezessel is lehet 
szavazni. Ha a valaszt6polgar arpilis 6-an nem tmi6zkodik a lak6helyen, akkor lehetosege van arra, hogy 
szavaz6lapjat atkerje arra a telepi.ilesre, ahol aznap tart6zkodik. 
A nemzetisegi nevjegyzekbe veteli kerelem nyomtatvanyon kerheti meg a v3laszt6polgar a mozg6umat, 
valamint az adatainak letiltasat. Ez ut6bbi azt jelenti, hogy az adatait kampany celjara nem hasznalhatjak. 
Ezeknek a kerelmeknek az elfogadasar61 minden valaszt6polgar hatarozat formajaban kap ertesitest. 

Biro Denesne alpolgarmester: 
Az adatok letiltasa azt jelenti, hogy nem is szerepelek a nevjegyzeken? Korabban gyakorlat volt, hogy a 
nevjegyzeket ki lehetett adni, partok delegaltjainak. A jelenlegi szabalyozas szerint, ha kerem az adataim 
letiltasat, az azt jelenti, hogy torolnek a nevjegyzekbOl? 

T6th Janosne cimzetes fOjegyzo: 
Nem torolhetik a nevjegyzekbOl, csak nem szolgaltathatjak ki az adatokat valasztasi kampany celjara. 
Arra kerem a tisztelt kepviseloket, hogy ha a valaszt6polgaroknak, vagy barkinek problemaja, kerdese 
van a valasztasokkal kapcsolatban, forduljanak hozzam bizalommal. Naponta hetfOtol-pentekig 8-16 
6raig. 

Balogh Istvan polgarmester: 
Az eloterjesztesben szereplo Helyi Valasztasi Bizottsagi p6ttagjanak szemelyet, szavazasra bocsatom. 
Aki egyetert azzal, hogy Bemadne Janak M6nika, Bodmer Vasvari Pal koz 4. szam alatti lakos a Helyi 
V alasztasi Bizottsag p6ttagja legyen, kezfelemelessel jelezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testlilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testliletenek 
13/2014.(11.26.) hatarozata 

helyi valasztasi bizottsag egy p6ttagjanak megvalasztasar61 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testi.ilete, a valasztas elokesziileteirol sz616 tajekoztat6t 
megismerte, azt elfogadja. A valasztasi eljarasr61 sz616 2013. evi XXXVI. tv. 23. §. (1) bekezdese alapjan 
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a bodmeri Helyi Valasztasi Bizottsag p6ttagjanak Bernadne Janak M6nika, Bodmer, Vasvari Pal u. 4. 
szam alatti lakost v3lasztja meg. 

Hatarido: 2014. marc ius 16. 
Felelos: jegyzo 

3. Folyekony hulladekszallitasra kiirt palyazat elbiralasa 
Az eloterjesztes es a hatarozatijavaslat ajegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Toth Janosne cimzetes fOjegyzo: 
Kon\bban tajekoztattam a tisztelt Kepviselo-testiiletet arr61, hogy sziiksegesse valt a koztisztasagi 
rendeletiink feliilvizsgalata, egyreszt a szolgaltat6 valtas miatt, masreszt a folyekony hulladek szallitas 
rendeletben torteno szerepeltetese is ezt indokolja. A szippantott szennyviz szallitasra ki kell valasztanunk 
a szolgaltat6t, ez jogszabalyi kotelezettsegiink, es mivel erre hataridoben nem tettiink eleget, igy 
torvenyessegi eszrevetelt kaptunk a Fejer Megyei Kormanyhivatalt61. A februar 3-i iilesiinkon kiitiuk a 
palyazatot, azzal a kikotessel, hogy a vertesacsai telephelyre vigyek a szennyvizet. A Fejerviz javaslatara 
elkiildtiik ennek a bicskei szolgaltat6nak is a p31yazati kiirast, de hataridoben erre aj{mlatot nem adott. Az 
elterjesztesben szereplo budapesti ceg volt az egyetlen, aki palyazott. A palyazati kiirasban kotelezo volt 
szerepeltetni, hogy a telepiiles 100 %-ban csatomazott. T 6rvenyi kotelezettseg, hogy meg kell hatarozni 
az szolgaltatas ellenerteket is a rendeletben. 

Balogh Istvan polgarmester: 
Azt hiszem ez formai dolog, javaslom a tisztelt Kepviselo-testiiletnek, hogy fogadjuk el a hatarozati 
javaslatot. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 
14/2014.(11.26.) hatarozata 

a telepiilesi folyekony hulladek gyiijtesenek es szallitasanak 2014. evre tOrteno szolgaltat6 
kivalasztasar61 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete- a 9/2014. (II. 03.) hatarozatban elfogadott palyazat 
alapjan - ,a telepiilesi folyekony hulladek szallitas es elhelyezes 2014. evre torteno szolgaltat6 
kiv3lasztasar61" targyaban az alabbiak szerint dont. 
A kepviselo-testiilet a fenti targyban kiirt palyazatot eredmenyesnek fogadja el, felhatalmazza a 
polgarmestert, hogy a LIQUID-PORTER Kft. (1077 Budapest, Bethlen Gabor u. 3. II/24.) szolgaltat6val, 
az I. szamu mel!ekletben szereplo Megallapodast kosse meg. 

Felelos: polgarmester 
Hatarido a megallapodas alairasara: 2014. februar 28. 

14/2014. (11 26.) szamu hatarozat I. melleklete 

MEGALLAPODAS 
a telepiilesi folyekony hulladek atmeneti szallitasi es elhelyezesi rendjerol 

amely letrejott egyreszrol Bodmer Kozseg Onkormanyzata (8080 Bodmer, Vasvari Pal u. 58., Ad6szam: 
15364469-1-07, kepviseli Balogh Istvan polgarmester) mint megbiz6 (tovabbiakban: Megbiz6), 
masreszrol LIQUID-PORTER Kft. (1 077 Budapest, Bethlen Gabor u. 3. II/.24.), 
ad6szam: 24141613-2-42 szallitasi vallalkoz6, mint szolg3ltat6 (tovabbiakban: Szolgaltat6) kozott az 
alabbi feltetelekkel. 

1. Megbiz6 2014. marcius 1. napjat61 kezdodoen a 2014. december 31. napJatg megbizza 
Szolg3ltat6t kizar6lagos jogosultsaggal, hogy Bodmer kozseg kozigazgatasi tetiileten 
elhelyezkedo ingatlanokr61 a telepiilesi folyekony hulladek elszallitasat, elhelyezeset elvegezze. 

4 



2. Szolgitltat6 a telepiilesi folyekony hulladekot az onkormanyzat tarsulasanak tulajdonaban leva 
szennyviztisztit6-telepre (V ertesacsa ), az ott kialakitott elokezelo medencebe koteles szallitani, es 
elhelyezni. Az elhelyezes soran koteles betartani a technol6giaban megszabott mennyisegi 
korlatokat. 

3. Szolgitltat6 a telepiilesi folyekony hulladek elszallitasat az ingatlan-tulajdonosok kozvetlen 
megrendelese alapjan koteles 72 6ran beliil elvegezni, kiveve a vis maior, vagy az igenybevevo 
reszerol felmeriilo akadalyokat. 

4. Szolgaltat6 csak es kizar6lag Bodmer kozigazgatasi teriileten keletkezett telepiilesi folyekony 
hulladekot szallithat a 2. pontban megjelolt helyre. 

5. Szolgaltat6 koteles megtagadni az olyan folyekony hulladek elszallitasat, amely nem tartozik a 
haztartasi eredetii folyekony hulladek fogalmaba (pl.: technol6giai eredetii szennyviz es 
szennyviziszap, mergek, zsirok, asvanyi olajok, higtragya, olajfog6k tartalma), kiveve, ha az 
igenybejelento rendelkezik a szennyviztisztit6 telep iizemeltetojenek kiilon engedelyevel. 

6. Szolgitltat6 koteles a telepUlesi folyekony hulladek eredetevel kapcsolatos nyilvantartast vezetni 
es a szallitast dokumentalni. Ezen dokumentumokkal koteles az illetekes hat6sagok fele a 
mindenkori jogszabalyoknak megfeleloen elszamolni, valamint koteles azokat a Megbiz6nak, az 
erre vonatkoz6 irasbeli keres kezhezvetelet kovetO 3 napon belli! bemutatni. 

7. Szolgaltat6 koteles betartani az elszallitas, elhelyezes soran a kornyezetvedelmi es 
kozegeszsegiigyi szabalyokat, illetve a telepen az iizemelteto altai meghatarozott 
rendszabalyokat. 

8. Szolgaltat6 koteles a szippantott szennyvizek ve1tesacsai szennyviztisztit6 telepre torteno 
beszallitasaval kapcsolatos kiilon megallapodast - a jelen szerzodesben szereplo szolgaltatas 
megkezdese elott - megkotni a telep iizemeltetojevel. 

9. Szolgaltat6 a telepiilesi folyekony hulladek elhelyezese erdekeben az iizemeltetotol koteles elore 
szennyviz elhelyezesi jegyeket vasarolni es atmak leadasa utan jogosult a szennyvizet elhelyezni. 

10. Szolgaltat6 a folyekony hulladek elszallitasaert az alabbi dijat szamithatja fel: 
Lakossagi szolgaltahis: 1.575,- Ft/m3 + AFA, brutt6 2000,- Ft/m3 
Koziileti szolgaltatas: 1.732,- Ft/m3 + AF A, brutt6 2.200,- Ft/m3 

Szolgaltat6 kizar6lag az elszallitott folyekony hulladek mennyisegenek (m3-nek) megfeleloen 
szamlazhatja a szolgaltatast igenybe vevo fele a szallitasi es lerakasi dijat. 
Szolgaltat6 ezen szerzodes idotartama alatt a szallitasi dijat nem emelheti. 

11. Szolgaltat6 vallalja, hogy a szolgaltatast igenybevevoknek keszpenzfizetesi szamlat allit ki. 

12. Megbiz6 ezen megallapodast azonnali hatallyal jogosult irasban felmondani, amennyiben a 
Szolgaltat6 ezen megallapodasban foglalt kotelezettsegenek irasbeli felsz61itas ellenere sem tesz 
eleget. 

Felek, a masik fel irasbeli megkeresesenek kezhezveteletol szamitott, 60 napos hataridovel jogosultak 
jelen megallapodast indoklas nelkiil felmondani. 

13. Ezen megallapodas az 1. pontban foglalt idotartamig sz61, de a felek kozos akaratukkal 
meghosszabbithatjak. 

A megallapodasban nem szabalyozott kerdesekben a Ptk. szabalyai az iranyad6k. 
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Jelen megallapodast felek, elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot irtak ala. 

Bodmer, 2014. februar ..... 

Balogh Istvan 
polgarmester 

Ellenjegyzem: Csakvar, 2014 . ................. . 

T6th Janosne 
cimzetesfljjegyzo 

Hatarido: azonnal 
Felelos: polgarmester 

Barsony Zsolt 
i.igyvezeto 

4. A kozteriiletek rendjerol, a koztisztasagrol, a telepiilesi szilard hulladekkal osszefiiggo 
tevekenysegekrol szolo 8/2003.(X.30.) onkormanyzati rendelet feliilvizsgalata 
Az eloterjesztes es a hatarozati javaslat a jegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Toth Janosne cimzetes fojegyzo: 
Tobbek kozt az elobbi napirendben targyalt folyekony hulladekszallitassal is kell m6dositanunk a 
koztisztasagi rendeleti.inket, mely tartalmazza a szolgaltatas dijat es az ezzel kapcsolatos 
kotelezettsegeinket. Alpolgarmester asszonnyal az iilest megelozoen egyeztetti.ink a rendelet egyes 
reszleteit illetoen, koszonji.ik. Kerem, bogy ezeket az igazgatasi irodavezeto kollegam mondja el 
reszletesen. 

dr. Szollosy Tamas igazgatasi irodavezeto: 
Azt hiszem erezheto az atmeneti allapot a regi es az uj szolgaltat6, azaz az A VB Tatabanya Zrt es a 
V ertes Videke Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft kozott. Vannak kerdesek, melyben az A VB -val is 
egyezetni kell. Amikor majd a szerzodest m6dositjuk veli.ik, akkor meg lehet pontositani bizonyos 
kerdeseket. Jegyzo asszony mar emlitette, hogy a hulladektorveny es a vizgazdalkodasi torvenyek 
valtozasa miatt kellett m6dositani a helyi rendeleti.inket. Pr6balunk harmonizaini a vertesboglari 
szabalyozassal is, ebbOI a h3.romb61 pr6baltuk osszerakni a tervezetet. 
Az egyeztetesekbOl ad6d6 valtozasokat szeretnem most a tisztelt testiilettel ismertetni. A tervezet 4 § (2) 
bekezdeseben az a.) pontban a gylijtoedeny merete nem 80 hanem 60 liter. Ertelemszeruen a (4) pont is 
hasonl6an m6dosul. 

Biro Denesne alpolgarmester: 
A szolgaltat6 szamlajan ettol elteroen 75 liter szerepel. 

dr. Szollosy Tamas igazgatasi irodavezeto: 
Bz majd egy ki.ilon egyeztetest igenyel a szolgaltat6val, a rendeletet nem erinti. 
A 8 § , a zoldhulladekkal kapcsolatos. Bgyeztettem a szolgaltat6val, aki elmondta, hogy a zoldhulladek 
gyiijtes osszefon6dik a lomtalanitassal. Bddig ket lomtalanitasi idoszak volt evente, a V ertes Videke Kft, 
ezt egyre redukalna, viszont cserebe zoldhulladek szallitast vallalna. Bz majd a szerzOdes koteskor 
egyeztetes targyat fogja kepezni. 

Biro Denesne alpolgarmester: 
Nagyonj6 dolog a zoldhulladek szallitas. 

dr. Szollosy Tamas igazgatasi irodavezeto: 
Igcn, a lakossag sajat zsakjaban tcszi ki a zoldhulladekot, cl is viszik, de oda mar tesznek ok uj zsakot. 
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Balogh Istvan polgannester: 
Meg ha egy lomtalanitasi idoszak is az ara, akkor is megeri a zoldhulladek szallitast. Mindenkeppen 
szeretnenk, ha ilyen lenne Bodmeron. 

dr. Szollosy Tamas igazgatasi irodavezeto: 
Errol mindenkeppen egyeztetni fogok a szolgaltatat6val. Ezert most meg nem szerepeltetjuk az erre 
vonatkoz6 8. §-t. A szerzodeskotest kovetoen m6dositani fogjuk a rendeletunket. Ertelemszen1en a tobbi 
paragrafus szamozasa eggyel esokken. A 16 § ( 4) bekezdese teljesen torlesre keriil, mivel az allati 
higtragya elhelyezeset magasabb szintu jogszabaly szabalyozza. 

Balogh Istvan polgarmester: 
Amennyiben nines mas eszrevetel a rendelet tervezettel kapesolatban, azt szavazasra boesatom. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviselO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil az alabbi rendeletet alkotja: 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
2/2014. (11.27.) onkormanyzati rendelete 

a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasrol, a kozteriiletek rendjerol es a koztisztasagrol 

A rendelet a jegyzokonyv mellekletet kepezi. 

5. A Kozos Onkormanyzati Hivatal Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatanak feliilvizsgalata 
A tervezet ajegyzokdnyv mellekletet kepezi. 

Toth Janosne cimzetes fOjegyzo: 
A hivatali SzmSz feliilvizsgalatara azert volt szukseg, mert az elismert Ietszamunk novekedesevel a 
hivatali struktura valtozott, letrejott az Onkormanyzati es Tarsulasi Iroda. Az irodak feladatait irodankent, 
es nem ugyintezokre bontva szerepeltettuk a tervezetben. Erre a valtoztatasra azert keriilt sor, mert igy 
belso munkakor atesoportositasa eseten nem kell a szabalyzatot m6dositanunk. Az Allami Szamvevoszek 
vizsgalata soran a hivatal belso kontrollrendszerere is kitertunk. A vagyonnyilatkozat teteli 
kotelezettseget kiilon jogszabaly irja elo. A torveny meghatarozza, hogy mely ugyintezoknek es mikor 
kell vagyonnyilatkozatot tenniuk. 

Sorosne Mohacsi Krisztina gazdasagi irodavezetO: 
A penziigyi feladatoknal ki vannak emelve az iskolai, az 6vodai, valamint a konyvtari feladatok ellatasa. 
De ide tartoznak a bodmeri, a nemet nemzetisegi, a tarsulasi feladatellatasok is. Szerintem ezeket lehetne 
egy soron szerepeltetni. 

Toth Janosne cimzetes fOjegyzo: 
Egyetertek a m6dositassal, javitani fogjuk. 

Balogh Istvan polgarmester: 
Amennyiben nines mas eszrevetel, az elhangzott kiegeszitessel a Kozos Onkormanyzati Hivatal 
Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatat elfogadasra javaslom. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
15/2014.(11.26.) hatarozata 

A Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatanak elfogadasarol 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal 
Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatat megismerte, azt a kovetkezok szerint elfogadja. 
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A CSAKV ARI KOZOS ONKORMANYZA TI HIV AT AL 
SZERVEZETI ES MUKODESI SZABALYZA T A 

Magyarorszag helyi i:inkonnanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. ti:irveny rendelkezesei alapjan 
Csakvar, Bodmer es V e1tesboglar telepiilesek Kepviselo-testiiletei Megallapodast fogadtak el arra 
vonatkoz6an, hogy 2013. januar 1-jetolletrehozzak a Csakvari Ki:izi:is Onkormanyzati Hivatalt. 
Figyelembe veve az allamh3ztartasr61 sz616 ti:irveny vegrehajtasar61 sz616 368/2011. (XII. 31.) Kormany 
rendeletet, valamint ,a ki:iltsegvetesi szervek belso kontrollrendszererol es belso ellenorzeserol" sz616 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet elofrasait a Csakvari Kozos Onkonnanyzati Hivatal Szervezeti es 
Mukodesi Szabalyzatat a kovetkezok szerint hatarozom meg: 

I. Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal 
Azonosito adatai: 
Torzskonyvi azonosft6 szama: 361514 
Alapft6 okiratanak kelte: 2012. december 6. 

szama: 07/361514/6/2010. 
Alapftas idopontja: 1990. szeptember 30. 
Az ellatand6 es a szakfeladat rend szerint besorolt alaptevekenysegeket a mindenkori hatalyos alapit6 
okirat tartalmazza. 

1. Megnevezese: 
Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal (tovabbiakban: Hivatal) 
Szekhely: 8083 Csakvar Szabadsag ter 9. 

2. MiikOdesi teriilete: 
Bodmer Kozseg, Csakvar V aros es V ertesboglar Kozseg kozigazgatasi teriilete. 

3. A Hivatalban dolgozok munkaideje: heti 40 6ra 
Koztisztviselok munkarendje: 

HetfO 7,30- 16,00 6raig 
Kedd 7,30- 16,00 6raig 
Szerda 7,30- 16,00 6raig 

Csiitortok 
Pentek 

8,00- 17,30 6raig 
7,30- 16,oo 6raig 
7,30- 13,00 6raig 
7,30- 12,00 6raig 

A munkaidon beliil napi 30 perc munkakozi sziinetet kell tartani. 
Kozszolgalati torveny hatalya ala nem tartoz6 munkavallal6k munkaideje: heti 40 6ra 
munkarendje: munkakori leiras szerint 

4. Ugyfelfogadasi rendje: 
Bodmeron: Kedd: 8,00- 12,00 6raig 
V ertesboglaron: Kedd: 13,30 - 17,30 6raig 
Csakvaron: HetfO 8,00-12,00 6raig 

Szerda 8,00-17,30 6raig 
Csiitortok 8,00-12,00 6raig 
Kedden es penteken iigyfelfogadas nines. 

5. Gazdalkodasi besorolasa: ona116an mukodo es gazdalkod6 koltsegvetesi szerv 

6. A Hivatal Bodmer Kozseg Onk:ormanyzata, Csakvar Yaros Onk:ormanyzata, Vertesboglar 
Kozseg Onkormanyzata es a v ertesboglari Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat 
(tovabbiakban: Onk:ormanyzat) kepviselo-testiiletei, bizottsagaik es tisztsegviseloik, valarnint 
a Csakvari Onkormanyzati Tarsulas Tarsulasi Tanacsa, bizottsaga feladat- es hataskorebe 
tartoz6, az onk:ormanyzatok es intezmenyeik mukodesevel es az allamigazgatasi iigyek 
dontesre val6 elokeszitesevel, es vegrehajtasaval kapcsolatos feladatokat lat el. 
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II. A Hivatal szervezeti tagoz6dasa, feladataik: 

1. A Hivatal belso szervezeti felepitese 

Igazgatasi iroda 

8f0 

2. A jegyzo 

Jegyzo 

6nkormanyzati es 
tarsulasi iroda 

6 fo 

Gazdalkodasi iroda 

7f0 

A jegyzo felett a munkaltat6i jogok.at a harom telepules polgarmestere egyiittesen gyakorolja. 
A Hivatalt a jegyzo vezeti es kepviseli. Akadalyoztatasa eseten helyettesiteset az igazgatasi iroda 
vezetoje latja el. 
Ajegyzo ellatja ajogszabalyokban, es az SZMSZ-ben meghatarozott feladatait. 
Biztositja az onkormanyzatok es a Hivatal torvenyes mukodeset. Felelos a Hivatal munkajaert es a 
dolgoz6k munkakori leirasaert. A polgarmester es a jegyzo minden het hetfOi napjan vezetoi 
ertekezletet tart az irodavezetok es az intezmenyvezetok bevonasaval. A jegyzo havonta, illetve az 
irodavezetok reszere szukseg szerint ertekezletet tart. Az irodavezetok sziikseg szerint ertekezletet 
tartanak a vezetesuk alatt al16 iroda dolgoz6i reszere. 
Munkaltat6 jogkor gyakorlasa koreben a koztisztviselok kinevezesehez, felmentesehez, 
jutalmazasahoz elozetesen bekeri a polgarmesterek egyeterteset. 

3. Az irodak 
Az irodakjogi szemelyiseggel nem rendelkeznek, a Hivatal szervezeti egyseget kepezik. 
Az irodavezeto vezeti a jegyzo utasitasa szerint - a jogszabalyoknak megfeleloen - az iroda 
munkajat. Ellatja a kiadmanyozasi rendben szabalyozott jogkoret. Felelos az iroda munkajaert. 

4. Az irodak feladatai (mindharom telepiiles es kepviselo-testiilet vonatkozasaban) 

Igazgatasi iroda 
Igazgatasi feladatok 

• az iroda feladataihoz kapcsol6d6 kepviselo-testiileti eloterjesztesek, rendelet- tervezetek 
elkeszitese 

• birtokvedelem 
• anyakonyvezes (sziiletes, hazassag, halaleset), anyakonyvi kivonat 
• allampolgarsagi ugyek, 
• hat6sagi bizonyitvany 
• katasztr6favedelmi feladatok 
• valasztasi nevjegyzekekkel kapcsolatos feladatok 
• kozremiikodes a valasztasok lebonyolitasaban 
• onkormanyzati segely 
• szocialis otthoni beutalasok 
• meltanyossagi k6zgy6gyellatas 
• aktiv koruak ellatasa 

o rendszeres szocialis segely 
o foglalkoztatast helyettesito tamogatas 
0 kozfoglalkoztatassal kapcsolatos hat6sagi ugyek 

• lakasfenntartasi tamogatas, vedendo fogyaszt6k ugyeinek intezese 
• Helyi eselyegyenlosegi programma! kapcsolatos feladatok 
• foldmuvelesugyi igazgat{ts 
• allat- es noveny-egeszsegiigyi igazgatas 
• vadkariigyek 
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• kereskedelmi igazgatas 
• kornyezetvedelem 
• hulladekgazdalkodasi ugyek 
• hagyateki ugyek 
• koztemetes 
• postakonyv vezetese 
• ugyfeliranyitas 
• bodmeri ugyfelfogadas 
• Bursa Hungarica tanul6i osztondijrendszer, Arany Janos tehetseggondoz6 program 
• nyari gyermeketkeztetes 
• rendszeres gyermekvedelmi kedvezmeny 
• telepiilesfejlesztesi feladatok 
• telepiilesrendezesi tervek elokeszitesevel osszefuggo feladatok 
• onkonnanyzati ingatlanok fejlesztesenek elokeszitese 
• kozmu beruhazasok 
• kozmuhal6zatra val6 csatlakozas engedelyezese 
• utiigyi igazgatasi feladatok 
• epitesi pont 
• kozteriilet-hasznitlati engedelyezesi eljarasok 
• kozteriilet rendjenek ellenorzese 
• epitesi szakhat6sagi ugyek 
• epites-felugyeleti ellenorzesek lefolytatasaban kozremukodes 
• szakmai kozremukOdes pitlyazatokban 
• kozteriiletek nev megallapitasaval kapcsolatos ugyintezes 
• a csakvari Telepulesfejlesztesi Bizottsag munkitjanak tamogatasa kozremukodes a vitlasztasok 

lebonyolitasaban 
• vertesboglari ugyfelfogadas, polgarmesterhez kapcsol6d6 postai feladatok 

Ad6ugyi feladatok 
• az ad6ugyi rendeletalkotas elokeszitese, a rendeletek vegrehatasa 
• ad6- es ertekbizonyitvany kiallitasa (kiilonjogszabaly alapjan) 
• lakossagi igazolasok kiadasa 
• bejelentesek, kerelmek, megkeresesek intezese, megkeresesre komyezettanulmany keszitese 
• a lakossag es a gazdalkod6k ad6ugyi tajekoztatasa 
• helyi ad6kivetes es -kozles feladatai 
• az ad6kotelezettseg megallapitasa erdekeben adatgyujtes, tajekoztatas keres, helyszini szemle 

tartasa 
• ad6p6tlekolas, ad6tartozas merseklesi, elengedesi kerelem elokeszitese 
• ad6behajtasi eljaras 
• allamigazgatasi eljarasi illetek nyilvantartasa es beszedese 
• kozigazgatasi birsag behajtasa 
• ad6nyilvantartas, ad6beszedes, ad6behajtas informaci6-szolgaltatasa 
• idegen hatralekok ad6k m6djara torteno behajtasa 
• gepjarmu ad6 valtozasok havi feldolgozasa, 
• gepjarmu ad6kivetes es ad6hat6sagi feladatok 
• talajterhelesi dijjal kapcsolatos feladatok 

Onkormanyzati es tarsulasi iroda 
bnkormanyzati es titkarsagi feladatok 

• a Tarsulasi Tanacs, a kepviselo-testiiletek es a bizottsagok zavartalan mukodesehez sziikseges 
szemelyi, es targyi feltetelek biztositasa 

• meghfv6k elkeszitese, bizottsilgi, testiileti eloterjesztesek keszftese, osszegy(ijtese, kiklildese 
• szabalyzatok keszitese, nyilvantartasa 
• testiileti es bizottsagi Ulesekjegyzokonyveinek vezetese 
• rendeletek, hatarozatok ki::izlese az erintettekkel, a rendeletek, hatarozatok taranak vezetese 
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• iktatas, irattarozas, selejtezes 
• hirdetmenyek kifiiggesztese 
• titkarsagi feladatok 
• a Csakvari Onkormanyzati Tarsulas szervezesi es ugyviteli tamogatasa 
• a polgarmesterek es a jegyzo hivatali m(ikodesenek ugyviteli feladatai 
• postabontas, ugyiratok szignalasa 
• palyazatiras, palyazatfigyeles 
• LEADER kapcsolattartas 
• szerzodesek keszitese, nyilvantartasa (intezmenyekre is) 
• kommunikaci6 (sajt6, tv musor, honlap) 
• mindharom kozseg honlapjainak kezelese 
• kozremukodes a valasztasok lebonyolitasaban 
• a csakvari Human ErOforras Bizottsag munkajanak tamogatasa 
• informatikai, rendszergazdai feladatok 
• sportszervezesi feladatok 

Szemelyiigyi feladatok 
• a Hivatal koztisztviseloinek es munkavallal6inak, es az onkormanyzatok munkavallal6inak 

szemely- es munkaugyi nyilvantartasa es ugyintezese 
• a kozfoglalkoztatassal kapcsolatos munkaugyi feladatok 
• berszamfejtesi feladatok 
• onkormanyzati kepviselok tiszteletdijai 
• a kepviselok es koztisztviselok vagyonnyilatkozat-teteli nyilvantartasa es ugyintezese 
• a kepviselok es koztisztviselok szemelyi jovedelemad6javal kapcsolatos nyilatkoztatas, 

ad6igazolasok kiadasa 
• munkaido es szabadsag nyilvantartas 
• munkaszerzodesek, kinevezesek, munkakori leirasok nyilvantartasa 
• cafeteria rendszer mukodtetese 
• kOltsegteritesek 
• a koztisztviselok teljesitmenyertekelesenek (TER) szakmai iranyitasa es ellenorzese 

Gazdakodasi Iroda 
Penziigyi feladatok 

• penziigyi targyt':t kepviselo-testiileti eloterjesztesek elokeszitese 
• koltsegveteshez kapcsol6d6 onkormanyzati feladatok 
• eves koltsegvetesi tervek elokeszitese 
• feleves, haromnegyed eves, eves penzugyi beszamol6k elokeszitese 
• penzugyi targyt':t szabalyzatok elkeszitese, valtozasok atvezetese 
• vagyongazdalkodas, ingatlan-nyilvantartas, beszerzesek lebonyolitasa 
• vagyonkataszter, eves statisztikai jelentes keszitese 
• Kozzeteteli Szabalyzatban megfogalmazott feladatok ellatasa 
• az Onkormanyzatok es intezmenyei, valamint a Csakvari Onkormanyzati Tarsulas penziigyi 

gazdalkodasi feladatai 
• Corso penzugyi rendszerben ad6k kontirozasa 
• normativ allami tamogatasok igenylese, elszamolasa 
• kozcelu foglalkoztatassal kapcsolatos igenylesek 
• fOkonyvi konyvelesek 
• kotelezettsegvallalasok nyilvantartasa 
• banki utalasok, bankszamlak kezelese 
• penztari kifizetesek, hazipenztarak kezelese 
• penztarellenorzesi feladatok 
• szigoru szam<1dasu nyomt<1tvanyok nyilvant<1rtAs<1 
• E-adat kezelese a penziigy vonatkozasaban, adattovabbitasok 
• analitikus nyilvantartasok vezetese, targyi eszkozok analitikus nyilvantartasa 
• szamlazasok 
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• valasztasok penziigyi feladatai 
• kozrem(ikodes a valasztasok lebonyolitasaban 
• KSH statisztikak keszitese 
• a csakvari Penziigyi es Jogi Bizottsag munkajimak tamogatasa 

Telepiiles-iizemeltetesi feladatok 
• kozmunkasok foglalkoztatasanak szervezese 
• kozteriiletek feliigyelete 
• karbantart6i feladatok feliigyelete 
• epiiletgondnoki feladatok intezmenyeknel (karbantartas feliigyelete, rezsinyilvantmias, 

arajanlatkeresek, lakasigenylok nyilvantatiasa, kozremukodes leltarozasban stb.) 
• takaritas szervezese minden intezmenynel (beosztas) 
• intezmenyi portas, informatikus, kezbesito feladatainak szervezese 
• anyagbeszerzes (nyomtatvany, tisztit6szer stb.) 
• onkormanyzati ingatlanok kezelese, lakasiigyek 
• felujitasok, beruhazasok lebonyolitasa 

III. A munkaltatoi jogok gyakorlasa, munkakori leirasok, kepzettsegi potlek, belso ellenorzes 

1. Munkaltato jogok gyakorlasa: A Hivatal vezetoje, a jegyzo felett Csakvar, V ertesboglar, Bodmer 
telepiilesek polgarmesterei gyakoroljak a kinevezesi, munkaltat6 jogokat. 
A jegyzo gyakorolja a Hivatal valamennyi koztisztviseloje es munkavallal6ja felett a munkaltat6i jogokat. 
A munkaltat6i jogok gyakorlasara vonatkoz6 reszletes szabalyokat a vonatkoz6 hatalyos jogszabalyok 
tartalmazzak. 

2. Munkakori leirasok: A Hivatalban foglalkoztatottak szervezetben elfoglalt munkakorenek megfelelo 
feladatait a munkakori leirasok nevre sz616an tartalmazzak. A munkakori leirast a szervezeti egyseg, a 
munkakor vagy a feladat valtozasa eseten 30 napon beliil m6dositani kell. 
A helyettesites rendjet a mindenkori munkakori leirasok tartalmazzak. 

3. Kepzettsegi potlek: A kozszolgalati tisztviselokrol sz616 2011. evi CXCIX. torveny felhatalmazasa 
alapj{m kiadott, a kozszolgalati tisztviselOk reszere adhat6 juttatasokr61 es egyes illetmenyp6tlekokr61 
sz616 249/2012. (VIII. 31.) Kormanyrendelet 2. §-aban meghatarozott kepzettsegi p6tlekra jogosultak az 
allamhaztartasi szakon vegzett merlegkepes konyveloi vegzettseggel rendelkezo koztisztviselok, ha ezt a 
kepesitest munkakori leirasaban foglaltan hasznositjak. A kepzettsegi p6tlek merteke az illetmenyalap 40 
%-a. 

4. A Hivatal belso kontrollrendszere es belso ellenorzese: 
A jegyzo koteles kialakitani ,a koltsegvetesi szervek belso kontrollrendszererol es belso ellenorzeserol" 
sz616 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapjan a belso kontroll rendszert, amely tartalmazza mindazon 
elveket, eljarasokat es belso szabalyzatokat, amelyek biztositjak, hogy a 

a koltsegvetesi szerv valamennyi tevekenysege es celja 6sszhangban legyen a szabalyszeruseggel, 
szabalyozottsaggal, valamint a gazdasagossag, hatekonysag eredmenyesseg kovetelmenyevel, 
az eszk6z6kkel es forrasokkal val6 gazdalkodasban ne keriiljon sor pazarlasra, visszaelesre, 
rendeltetesellenes felhasznalasra, 
megfelelo pontos es naprakesz infonnaci6k alljanak rendelkezesre a koltsegvetesi szerv 
mukodesevel kapcsolatosan es 
a belso kontrollrendszer harmonizaci6jara es 6sszehangolasara vonatkoz6 jogszabalyok 
vegrehajtasra keriiljenek a m6dszertani utmutat6k figyelembe vetelevel. 

Ajegyzo koteles olyan kontrollkomyezetet kialakitani, amelyben 
vilagos a szervezeti struktfua 
egyertelmuek a hataskori viszonyok es feladatok, 
meghatarozottak az etikai elvarasok s szervezet minden szintjen 
atlathat6 a hum:in erOforras kezelese 

A jegyzo koteles olyan szabalyzatokat kiadni, folyamatokat kialakitani es mukodtetni a szervezeten beliil, 
amelyek biztositjak a rendelkezesre all6 forrasok szabalyszeru, szabalyozott, gazdasagos, hatekony es 
eredmenyes felhasznalasat. Erre szolgal az ellenorzesi nyomvonal, szabalytalansagok kezelesenek rendje, 
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kockazatkezelesi szabalyzat, folyamatba epitett elozetes, ut6lagos es vezetoi ellenorzes (FEUVE) 
biztositasa. 

5. A Hivatal belso ellenorzese: A jegyzo koteles gondoskodni a belso ellenorzes kialakitasar61 es 
megfelelo mukodteteserol. 
A Hivatalban a belso ellenorzesi tevekenyseg Csakvari Onkormanyzati Tarsulas keretein beltil val6sul 
meg, a Tarsulassal szerzodest koto belso ellenonel. 
A belso ellenorzesek a kepviselo-testiilet altai elfogadott eves ellenorzesi terv alapjan tortetmek. 

IV. Vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettseg 

Az egyes vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettsegekrol sz616 2007. evi CLII. torveny 3.§-a reszletezi a 
kozszolgalatban all6k vagyonnyilatkozat teteli kotelezettseget. E tOrvenyi eloirasokon alapul a Csakvari 
Kozos Onkonnanyzati Hivatalban foglalkoztatottak vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettsege. 
Jegyzo, irodavezetok: evente, epitesiigyekkel, szocialis iigyekkel, vagyongazdalkodassal, koltsegvetessel 
foglalkoz6 iigyintezok: ketevente kotelesek vagyonnyilatkozatot tenni. 

V. Vegyes rendelkezesek 

A jegyzo hataskorebe tartoz6 iigyekben a kiadmanyozas rend jet kiilon kell szabalyozni. 
Kiilszolgalat, illetve kikiildetes teljesitese a polgannesteri hivatal tekinteteben a jegyzo, az onkormanyzat 
mas dolgoz6i tekinteteben a polgarmester elozetes engedelye alapjan tortenhet. 
Hatalyos 2014. marcius 10-tol, a Csakvar Kozos Onkormanyzati Hivatal korabbi SZMSZ-e hatalyat 
veszti. 

Csakvar, 2014. marc ius , , 

Balogh Istvan 
polgarmester 

Hatarido: azonnal 
Felelos: jegyzo 

Katonane dr. V enguszt Beatrix 
polgarmester 

Sztanyi Istvan 
polgarmester 

6. Az epitett es termeszeti kornyezet helyi vedelmerol sz616 onkormanyzati rendelettervezet 
j6vahagyasa 
Az eloterjesztes, a hatarozatijavaslat, valamint a rendelet tervezet ajegyzokonyv mellekletet kepezi. 

T6th Janosne cimzetes fOjegyzo: 
A febrmh 3-i testiileti iilesen feladatul kaptuk, hogy a Norveg Alap palyazaton val6 indulas felteteleit 
biztositsuk, azaz kezdemenyezziik a reformatus templom es par6kia, valarnint a fiizfasor helyi vedelem 
ala helyezeset. 

Balogh Istvan polgarmester: 
Igen, ez feltetele a palyazaton val6 reszvetelnek. A helyi vedelem ala helyezett epiiletekre az 
onkormanyzat is adhat tamogatast. 

Biro Denesne alpolgarmester: 
A legtobb onkormanyzat sajat tulajdonaban leva ingatlant vagy teriiletet helyez vedelem ala, es nem 
egyhazi ingatlant. A templom soha nem lesz onkormanyzati tulajdonban, ez viszont feltetele a 
palyazatnak. 
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Toth Janosne cimzetes fOjegyzo: 
Ahhoz, hogy az onkormanyzat helyi vedelem ala helyezhessen valamit, el6zetesen meg kell vizsgalni, 
hogy melt6-e erre, azaz ertekvizsgalatot kell vegezni. Ezt a munkat csak f6epitesz, illetve telepiilestervez6 
vegezheti el. A palyazat miatt viszont nagyon surg6s lem1e, es a rendelet tervezetet meg tarsadalmi 
velemenyeztetesre is kell bocsatani. Ennek ideje 15 nap. 

Katona Laszlo kepviselo: 
Az el6terjesztes szerint a Planner-T Kft. 200 ezer forint+ afa osszegeti vallalja. A vedelem ala helyezest 
viszont csak onkormanyzati ingatlanra lehet kezdemenyezni. V elemenyem szcrint cz p6nzkidobas. Ncm 
is ertem, hogy a flizfakat miert helyezzuk vedelem ala, mire palyazunk veluk. 

Toth Janosne cimzetes fOjegyzo: 
Lehetne peldaul padokat, kerekpartarol6t kialakitani. A flizfak kaphatnak megvilagitast, ezzel a helyi 
nevezetesseggel bekapcsol6dhatunk a komyekbeli turista aramlasba. 

Balogh Istvan polgarmester: 
Egyetertek a kepvisel6 urral, en is kihagynam a 200ezer forintos koltseget. 

dr. Szollosy Tamas igazgatasi irodavezeto: 
A hatarid6 miatt, a ket lepcs6t egyszerre hoztuk a testulet ele, de amennyiben a testulet nem szeretne a 
templomot vedette nyilvanitani, akkor is javaslom a helyi vedettseg altalanos szabalyair61 sz616 rendeletet 
megalkotni, vagyis tarsadalmi velemenyezesre bocsatani. 

Biro Denesne alpolgarmester: 
Anyagi vonzata most semmikeppen ne legyen ugy fogadjuk el. 

Balogh Istvan polgarmester: 
Jelen helyzetben a testiilet nem kivan semmit vedelem ala helyezni, igy nem vesz reszt a palyazatban. 
Kerem a tisztelt jegyz6 asszonyt, hogy errol tajekoztassa a Csakvari Onkormanyzati Tarsulas Elnoket. 
Javaslom a tisztelt Kepvisel6-testiiletnek, hogy bocsassuk tarsadalmi velemenyeztetesre az epiteszeti 
orokseg helyi vedelmenek altalanos szabalyair61 sz616 rendelet tervezetet, a helyi teriileti es egyedi 
vedelem ala helyezes elrendelese, illetve megszuntetese nelkiil. 
Aki ezzel a javaslattal egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
16/2014.(11.26.) hatarozata 

az epitett es termeszeti kornyezet helyi vedelmerol szolo rendelet 
tarsadalmi velemenyezteteserol 

Bodmer Kozseg Kepvisel6-testiilete az epitett es termeszeti komyezet helyi vedelmerol sz616 
onkormanyzati rendelet tervezetet megismerte, tarsadalmi velemenyeztetesre bocsatasaval az alabbi 
tartalommal egyetert. 

,Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak 
... ./2014.( .... ) onkormanyzati rendelete 

az epitett es termeszeti kornyezet helyi vedelmerol 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepvisel6-testiilete az epitett komyezet alakitasar61 es vedelmer61 sz616 
1997. evi LXXVIII. tv. 57. § (3) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan az epitett es termeszeti 
komyezet vedelmerol az alabbi rendeletet alkotja: 

A.Italanos rendelkezesek 

1. § (1) A rendelet a Bodmer Kozseg kozigazgatasi teriiletere terjed ki. 
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(2) A rendelet hatalya kite1jed minden termeszetes es jogi szemelyre, illetve jogi szemelyiseggel nem 
rendelkezo szervezetre. 

Ertelmezo rendelkezesek 

2. § E rendelet alkalmazasa saran: 
a) vedett telepiilesszerkezet: a kepviselo-testiilet altai vedette nyilvanitott utcah<:ll6zat, telek-szerkezet, 
beepitesi m6d es epitesi vonal, 
b) vedett telepiileslcarakter: a kepviselo-testiilet altai vedette nyilvanitott j cllcgzctcs cpiteszcti elcmek, 
szerkezetek, formak, anyagok, szinvilag egyiittese, 
c) vedett telepiileskep: a lcepvisclo-testiilet altai vedette nyilvanitott utcakep, az epitctt es a taji kornyczet 
cgyiittese. A vedctt tclcpiileskep az epitett es a termeszetes komyczct elcmcit egyarant magaba foglalja, 
igy kiil6n6scn az epiilethomlokzatokat, szilucttckct, mutargyakat, novenyekct (kertekct), koztcriilcti 
bUtorzatot es burkolatokat. A vedett telepiileskep reszc lehet a tcriilet (tcriilctreszck) hasznalati m6dja is. 
d) vedett epiilct, epitmeny: a kepviselo-testiilet altai vedette nyilvanitott olyan epiilet, epitmeny, amely a 
hagyomanyos tclcpiileskep mcgorzesc celjab61, tovabba epiteszeti, tclcpiiles-tortencti, helytortencti, 
regeszeti, muveszcti vagy muszaki-ipari-agrar szempontb61 jelcntos alkotas. A rcndclet alkalmazasa 
szcmpontjab61 vedcttnck minosiilhet az a telek, annak hasznalati m6dja is, amelycn a vedctt epiilct, 
epitmeny all. 
e) vedctt epiilctresz: a kepviselo-testiilet altai vedctte nyilvanitott olyan epiiletresz, amely egeszeben nem 
vedctt epitmenyen, epitmenyben helyczkedik el. v edett epiilctresz lchet kiilonosen az epiilet tomege, 
homlokzata, tetozetc, portalja, lepcsohaza, diszitmenyci, illctve kiilonleges tart6szerkczctc. 
f) vedett mutargy: a kepviselo-tcstiilct altai vedctte nyilvanitott, a d) es az c) pontok alatt fel ncm sorolt 
epitmeny, mutargy- kiilonosen emlekmii, szobor, sircmlek (sirko), utcabUtorzat, diszkut, kcrites. 
g) ertekvizsgalat: a mcgfelelo szakkepzcttseggcl rcndelkczo szemely( ek), szervezet( ek) altai keszitctt 
olyan szakvizsgalat, amcly feltarja es meghatarozza a vedelemrc javasolt ertek csztetikai, tortencti, 
muszaki, illetve termeszeti jellernzoit. 
h) vedett novenyzct: a kepvisclo-tcstiilct altai vedctte nyilvanitott cgyedi noveny vagy noveny-cgyiittcs 
(fasor, park), amely varostorteneti vagy tcrmeszcti szempontb61 a hagyomanyos tclcpiileskep megorzeset 
biztositja. 
i) vedett ertek: a 2. § a)-f) es h) pontjaiban meghatarozottak barmelyike. 
j) vedctt ertek karosodasa: minden olyan csemeny, beavatkozas, amcly a vedett ertek teljes vagy reszlegcs 
megsemmisiileset, karaktcrenck clonytclcn mcgvaltoztatasat, altalanos csztetikai ertekcsokkcneset 
ercdmenyczi. 

Az epiteszeti orokseg helyi vedelmenek r:iltalr:inos szabr:ilyai 

Helyi vedettseg keletkezese es megsziinese 

3. § (1) Helyi vedettseg ala helyczesrol, illctvc annak mcgsziineserol a kepviselo-testiilet rcndelettcl dont. 
(2) A hclyi vedcttseg ala helyezest, illetvc annak megsziintcteset a kepviselo-tcstiilct, valamint barmely 
tcrmeszetcs es jogi szcmely, vagy jogi szemelyiseggel ncm rcndclkezos szcrvezet irasban 
kczdcmenyczhcti, crre telcpiilesrendezesi terv is javaslatot tehct. 
(3) A vedcttseg ala helyezesi kezdemenyczesnck tartalmaznia kcll: 
a) egyedi epitmenyek es termeszcti ertekck (cgycdi vedclcm) cscten: 
- a vedcndo ertek mcgnevezeset, sziikseg eseten koriilhatarolasat, 
-a pontos hcly megjeloleset (utca, hazszam, helyrajzi szam, epiilct, emclct, ajt6, illctvc tclekresz), 
- a vedendo ertek rovid leirasat, dokumcntalasat (irodalom, fot6k), 
- a kczdcmenyczes indokolasat. 
b) tclcpiilesszcrkczet, telepiileskep, karakter, vedelemre javasolt cgyiittcs (teriileti vedclcm) cscten: 
- az egyiittes mcgncvczeset, 
- koriilhatarolasat, 
-a vedcndo ertek rovid leirasat, dokumentalasat (irodalom, fot6k), 
- a kezdemenyezes indokolasat. 
(4) Vedelem megsziintetesere vonatkoz6 kezdemenyezesnek tartalmaznia kell a vedelem meg
sziintctesenek okait. 
(5) Meg kcll sziintctni a vedclmct tcljcs miiszaki avulas, illctve novenyzet elhalasa escten. 
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Vedelem ala helyezesi illetve megsziintetesi eljaras 

4. § (1) A vedelemmel illetve annak megszuntetesevel kapcsolatos dontes elokesziteserol a foepitesz 
gondoskodik. 
(2) A vedette nyilvanitashoz ertekvizsgalatot kell kesziteni. 
(3) Vedelem megszuntetesehez a vedelem megszuntetesenek okait maradand6 m6don (fot6k, rajzok, stb.) 
dokumentalni kell. 
( 4) Az ertekvizsgalat illetve a vedelem megszuntetesere vonatkoz6 dokumentaci6 elkesziteserol a 
K6pvisclo-tcstulct gondoskodik. 
(5) A vedelem ala helyezeshez illetve atmak megszuntetesehez be kell szerezni az erintett ingatlan 
tulajdonosok velemenyet. A helyi szakmai, tarsadalmi szervek, egyesulesek allaspontja beszerezheto. 
(6) A helyi vedettseg ala helyezesi, illetve annak megszuntetesere iranyul6 eljaras meginditasar61 az 
erdekelteket ertesiteni kell. 
(7) Az egyedi vedelemre, illetve annak megszuntetesere vonatkoz6 kezdemenyezes eseten az ertesitest az 
erdekelteknek irasban kell megkiildeni. 
(8) Teriileti vedelernre, illetve annak megszuntetesere vonatkoz6 kezdemenyezes eseten az ertesites 
tortenhet helyben szokasos kozhirre tetellel is. 
(9) A vedettseggel, illetve annak megszuntetesevel kapcsolatos javaslatot - az errol sz616 dontest 
megelozoen - a helyben szokasos m6don 15 napra kozhirre kell tenni. 
(1 0) A kozhirre tetel idotartama alatt a javaslat, az ertekvizsgalat illetve a megszunest dokumenta16 iratok 
megtekinteset biztositani kell. 
5. § (1) Egyedi vedelem elrendeleserol illetve megszunteteserol ertesiteni kell: 
- az erintett ingatlan tulajdonosokat, 
- az illetekes Foldhivatalt, 
- az illetekes epitesugyi hat6sagot, 
- telepiilesrendezesi eljarason kiviili megszuntetesrol sz616 rendelet tervezetet az epitett komyezet 
alakitasar61 es vedelmerol sz616 1997. evi LXXVIII. torveny 57. § (4) bekezdeseben eloirtakon tul az 
onkormanyzati tarsulasnak is meg kell kiildeni tajekoztatasul. 
(2) Teriileti vedelem elrendeleserol illetve megsziinteteserol az erintett kozmuvek kezeloit kell ertesiteni. 
(3) A helyi vedelem ala helyezes, illetve annak megszuntetesenek a tenyet az ingatlan-nyilvantartasba be 
kell jegyezni. 
(4) A helyi vedettseg fennallasanak tenyet a hivatalos helyszinrajzon fel kell tuntetni az alabbiak szerint: 
"Bodmer Kozseg Onkormanyzata 000000 rendelete alapjan vedett telepulesi ertek." 
(5) Az ingatlan-nyilvantartasi, illetve helyszinrajzi bejegyzesrol a jegyzo gondoskodik. 
(6) A bejegyzes esetleges elmaradasa a vedettseg hatalyat nem erinti. 

A vedett ertekek fenntartasa 

6. § (1) A vedett ertekekj6 karbantartasa, allagmeg6vasa a tulajdonos kotelessege. 
(2) A vedett ertek tulajdonosanak keresere a szokasos j6 karbantartasi feladatokon tulmenoen, a 
vedettseggel osszefiiggesben sziiksegesse va16, a tulajdonost terhelo munkalatok koltsegeihez az 
onkormanyzat tamogatast adhat. 
(3) A tamogatast a tulajdonos kereset kovetoen az onkormanyzat kepviselo-testiilete evente a 
koltsegvetesben hatarozza meg. 

A vedett ertekek nyilvantartasa 

7. § (1) A helyi vedelem ala helyezett ertekekrol nyilvantartast kell vezetni. A nyilvantartas nyilvanos, 
abba barki betekinthet. 
(2) A nyilvantartas tartalmazza a vedett ertekre vonatkoz6 
a) megnevezest, 
b) pontos hely megjeloleset (utca, hazszam, helyrajzi szam), 
c) tulajdonos, kezelo (herlo) nevet, cimet, 
d) helyszinrajzot, 
e) rendeltetes es hasznalati m6d megnevezeset, 
f) eredeti tervdokumentaci6 masolatat - ha ez rendelkezesre all, 
g) a vedelem elrendelesere vonatkoz6 kepviselo-testuleti eloterjesztes es dontes masolatat, 
h) felmeresi terveket - amennyiben ezek beszerezhetok,illetve eloallithat6k, 

16 



i) fot6dokumentaci6t, 
j) hat6sagi intezkedeseinek jegyzeket (iktat6szamat), 
k) minden egyeb adatot, amely a megorzendo ertek szempontjab61 a vedelemmel osszefliggesben a 
nyilvantartast vezeto indokoltnak tart. 
(3) A nyilvantmtas vezeteserol ajegyzo gondoskodik. 

A vedett ertekek megjelOiese 

8. § (1) A hclyi cgycdi vcdclcm alatt all6 cpiilctct, cpitmcnyt az e celra rendszeresitett egyseges tablaval 
kell megjelolni. 
A tabla szovege: 

" Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiilete vedette nyilvanitotta. 
evszam" 

(2) v edett novenyzet eseteben az (1) bekezdesben meghatarozott tablan a noveny magyar es latin 
megnevezeset is fel kell tiintetni. 
(3) A tabla elhelyezeserol, karbantartasar61, p6tlasar61 - kiilon eljaras nelkiil - a polgarmester 
gondoskodik. 
( 4) A tulajdonos a tabla elhelyezeset tiimi koteles. 
(5) Helyi teriileti vedelem eseten a vedett erteket az onkormanyzat a komyezethez igazod6, a vedettseg 
tenyet es okat, valamint a vedettseggel osszefliggo egyeb informaci6t tartalmaz6 tablaval megjelolheti. 

A helyi vedelem iranyitasa 

9. § (1) A telepiilesen a helyi vedelmet a polgarmester a foepitesz kozremukodesevel iranyitja. 
(2) A helyi vedelemmel kapcsolatos adminisztrativ feladatok ellatasar61 ajegyzo gondoskodik. 

Zaro rendelkezesek 

11. § (1) E rendelet a kihirdetesenek napjat koveto napon lep hatalyba. 
(2) A rendeletet a Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatban meghatarozott m6don kell kihirdetni 
es kozzetenni. 

Jogharmonizacios zaradek 

12.§. E rendelet a belso piaci szolgaltatasokr61 sz616 2006/123/EK. iranyelvbe iitkozo rendelkezest nem 
tartalmaz. 

Balogh Istvan 
polgarmester 

Hatarido: azonnal 
Felelos: jegyzo 

7. Haziorvosi feladatellatasi szerzodes feliilvizsgalata 

T6th Janosne 
cimzetes fojegyzo 

Az eloterjesztes es a hatarozati javaslat a jegyzokonyv meltekleth kepezi. 

Toth Janosne cimzetes fOjegyzo: 
A Megyei Egeszsegbiztositasi Penztar jelezte, hogy az elmult evben minden szerzodest feliilvizsgaltak, 
mivel valtozott a jogszabaly. Szemelyesen egyeztettiik a jelenlegi 2002-es megallapodasunkat, melyet 
tobbek kozt ki kell egesziteni azzal, hogy szemelyes kozremiikodesre kotelezett a haziorvos, a felmondasi 
ido hat h6napra emelkedett. Ezeket szerepeltetni kell a szerzOdesben. Valtozott a haziorvos ad6szama, 
valamint a haziorvos szolgaltatasi k6d is. Fontos, hogy ki kellett egesziteni a kartalanitasi illetve 
karteritesi szabalyozassal is. Az utols6 pontban pedig utalunk a korabbi szerzodes hatalyon kiviil 
helyezesere. 
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Biro Denesnc alpolgarmester: 
A 4. pontban nem szerepel, hogy a helyettesitesrol is a haziorvosnak kell gondoskodnia. Ez egyszer mar 
volt tema a testiileti iilesen. Az orvost is ertesitettiik, hogy ezt igy ketjiik. Most javaslom, bogy ez 
szerepeljen a szerzodesben. 

Balogh Istvan polgarmester: 
Egyetertek az alpolgarmester asszonnyal, a 4. pontot egeszitsiik ki azzal, hogy a haziorvos koteles a 
helyettesiteserol is gondoskodni. 
Aki czzcl a kicgcszitcsscl clfogadasra javasolja a haziorvossal kotott feladatellatasi szerzodest, az kerem 
kezfelemelessel jelezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KcpviselO-testiilet 4 (ncgy) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletcnek 
17 /2014.(11.26.) hatarozata 

haziorvosi feladatellatasi szerzodcsrol 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, az Empatia-2002 Egeszsegiigyi Beteti 
Tarsasaggal kotott feladatellatasi szerzodest megismerte, az az alabbiak szerint j6vahagyja. 

FELADAT-ELLATASI SZERZODES 

amely letrejott egyfelol Bodmer Kozseg Onkormanyzata ( 8085 Bodmer, Vasvari Pal u. 58.) 
tovabbiakban- onkormanyzat -mint egeszsegiigyi kozszolgaltatasr61 gondoskod6 szerv 
masfelol az EMPATIA-2002 Egeszsegiigyi Beteti Tarsasag, kepviseli dr. Kovacs Laszlo (szekhelye: 
8083 Csakvar, Szabolcs koz 3.), ad6szama: 21397231-1-07), mint egeszsegiigyi szolgaltat6 -
tovabbiakban: egeszsegiigyi szolgaltat6 - kozott az alabbi feltetelekkel: 

1. A szerzodo felek megallapodnak abban, hogy a haziorvosi, keszenleti, iigyeleti szolgalati 
tevekenyseg ellatasara 2002. junius 19-en kotott szerzodes helyett az idokozbeni jogszabaly- es 
adatvaltozasok miatt uj szerzodes kotesere van sziikseg. 

2. Az egeszsegiigyi szolgaltat6 kotelezettseget vallal arra, bogy a csakvari 070090104. szamu 
haziorvosi szolgalathoz tartoz6 Bodmer kozseg teriileten teriileti ellatasi kotelezettseg mellett a 
haziorvosi szolgalatot ellatja, mint szemelyes ellatasra kotelezett orvos, aki praxisjoggal 
rendelkezik. 
Dr. Kovacs Laszlo ( Marosvasarhely, 1953. 07.27. an.: Panczel Etelka, Csakvar, Szabolcs 
koz 3. sz. alatti lakos,) 
orvosdoktori oklevel szama: 5657/11.09.0981 
haziorvostan szakorvosa okl. szama: 497/1996. 
Orvosok Orszagos Nyilvantartasaban 46145 
MOKtagja 

3. Az egeszsegiigyi szolgaltat6 vallalja, hogy a folyamatos teriileti ellatast a keszenleti, illetve a 
hetvegi osszevont iigyeleti szolgalatban val6 reszvetellel biztositja es az iigyeleti szolgalat alatt az 
apol6i szemelyzetrol maga gondoskodik. Helyettesiteserol es a szakszemelyzet alkalmazasar61, 
am1ak dijazasar61 maga gondoskodik. 
A helyettesites helye: Csakvar, Szabadsag ter 5. 
Az iigyelet Csakvaron torteno ellatasahoz az onkormanyzat hozzajarulasat adja. 
A felek megallapodnak abban, hogy amennyiben sziikseges es indokolt, a helyettesitesi 
tevekenyseget az egeszsegiigyi szolgaltat6 abban a rendeloben vegzi, amelyben egyebkent a sajat 
rendeleset is ellatja. 

4. Az egeszsegiigyi szolgaltat6 koteles heti ket alkalommal - ket 6ra, illetve masfel 6ra - rendelesi 
idoben Bodmer kozseg rendelojeben, a Vasvari Pal u. 58. sz. alatt a betegeket ellatni, mely a 
helyettesitesre is vonatkozik. 
A rendelcsi idorol, annak csctlcgcs valtozasar61 kotclcs a lakossagot elore es idoben tajekoztatni. 
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5. Az onkormanyzat az egeszsegugyi szolgaltat6 reszere teritesmentesen biztositja a rendelo 
helyisegeit, berendezesi targyait. (Az egeszsegugyi szolgaltat6 reszere rendelkezesre bocsatott 
Ietesitmenyek es atadott eszkozok jegyzeket ezen megallapodas 1. sz. melleklete tartalmazza). 
A leltar alapjan atvett eszkozoketi, berendezeseketi az egeszsegligyi szolgaltat6 anyagi 
felelosseget vallal, az onkormanyzat a hasznalatba adas utan a tulajdonjogat fenntmija. Az atvett 
helyisegek, valamint berendezesek es felszerelesek tovabbi berbeadasara az egeszsegligyi 
szolgaltat6 nemjogosult. 

6. Az onkonnanyzat vallalja, hogy az 50.000.-Ft egyedi beszerzesi ertekii gep-, miiszer es egyeb 
targyi eszkozoket a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfeleloen biztositja, a 
jogszabalyvaltozasb61 kovetkezo uj beszerzesekrol 50.000 Ft-ot meghalad6 egyedi etiekben 
gondoskodik. Ezen uj eszkozoket teritesmentesen az egeszsegligyi szolgaltat6 rendelkezesere 
bocsatja. 
A rendelo jogszabaly altai eloirt felszereltsegehez tartoz6 50.000.-Ft egyedi beszerzesi erteket el 
nem ero targyi eszkozok biztositasar61 az egeszsegligyi szolgaltat6 koteles gondoskodni. 

7. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben korzetm6dositasra kern! sor, es ez intezkedes az 
egeszsegligyi szolgaltat6t hatranyosan erinti, karteritesre jogosult, amelynek merteke a kieso OEP 
tamogatas kereteben egy eves idotartmma kapott osszegnek felel meg. 

8. Az onkormanyzat hozzajarul ahhoz, hogy a haziorvosi alapellatas finanszirozasahoz szukseges 
penzeszkozt az OEP Kozep-dunantuli Teruleti Hivatala kozvetlenUI az egeszsegligyi 
szolgaltat6val megkotott finanszirozasi szerzodes alapjan annak szamlajara utalja. 

9. A teritesi dij ellen eben igenybe veheto egeszsegligyi szolgaltatasok dija az egeszsegligyi 
szolgaltat6t illeti meg. 

10. Az onkormanyzat, mint tulajdonos koltsegvetese terhere gondoskodik a haziorvosi rendelot 
magaban foglal6 epU!et folyamatos karbantartasar61, klilso allaganak meg6vasar61, tovabba a 
haziorvosi rendelo miikodesevel kapcsolatban felmerult rezsikoltsegek fedezeterol. A hasznalatba 
adott berendezesi es felszerelesi targyak karbantartasar61, az 50.000.- Ft egyedi beszerzesi ertekii 
targyi eszkozok felujitasar61 az egeszsegligyi szolgaltat6 koteles gondoskodni, mig az ezt 
meghalad6 egyedi beszerzesi ertekii targyi eszkozok felujitasar61 az onkormanyzat gondoskodik. 

11. A jelen szerzodes hatarozatlan idore, de legalabb 5 evre sz61, azzal, hogy amennyiben a 
jogszabalyok valtozasa, vagy mas korulmeny indokolja, a felek 30 napon belUI m6dositjak azt. 

12. Az onkormanyzatjogosult ezen szerzOdest felmondani, amennyiben az egeszsegligyi szolgaltat6 a 
megallapodasban foglalt szakmai kovetelmenyeknek nem tesz eleget. Az onkormanyzat egyeb 
kotelessegszeges eseteben is jogosult a szerzodes felmondasara. A felmondasi ido a felmondasi 
ok bekovetkeztet koveto h6nap utols6 napjat61 szamitott 6 h6nap. 

13. Az egeszsegligyi szolgaltat6 is jogosult ezen szerzodest felmondani, amennyiben az 
onkormanyzat nem tesz eleget a jelen szerzodesben vallalt kotelezettsegenek. A felmondasi ida a 
felmondasi ok bekovetkeztet koveto h6nap utols6 napjat61 szamitott 6 h6nap. 

14. Az egeszsegligyi szolgaltat6 kotelezettseget vallal arra, hogy a gazdalkodasi evet koveto majus 
31. napjaig az onkormanyzat reszere beterjeszti a penzugyi es vagyonmerleget, valamint arra, 
hogy amennyiben tartozasa es egyeb kotelezettseg vallalasa a lejartat koveto 60 napon belUI nem 
kerult kiegyenlitesre, e tenyrol haladektalanul ertesiti az onkormanyzatot. 

15. Szerzodo felek vitas kerdeseiket elsosorban megegyezes utjan rendezik. Ennek sikertelensege 
eseten kikotik a Bicskei Jarasbir6sag kizar6lagos illetekesseget. 

16. Felek a jelen szerzodes finanszirozasi elemeit minden ev okt6ber 15. napjaig a kovetkezo evre 
vonatkoz6an attekintik es ennek eredmenyet az ezt koveto kepviselo-testU!eten eloterjesztik. 
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17. A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a vonatkoz6 szakmai szabalyok, illetve a 
hatalyos jogszabalyok rendelkezesei megfeleloen irimyad6ak. 

A szerzodo felek a jelen szerzodest elolvastak, annak tartalmat megertettek es mint akaratukkal egyezot 
j6vahagy6lag alafljak. 

Ajelen szerzodes alairasaval a korabbi, e targyban kotott valametmyi szerzodes hatalyat veszti. 

A jelen szerzodest Dodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a 17/2014.(II.2G.) 
hatarozataval j6vahagyta. 

Bodmer, 2014. februar , ..... " 

Balogh Istvan 
polgarmester 

dr. Kovacs Laszlo 
EMP ATIA-2002 Bt. kepviseloj e 

8. Adossagkonszolidacioban n'iszt nem vett telepiilesi onkormanyzatok fejlesztesi tamogatasarol 
Az elO!erjesztes es a hatarozati javaslat a jegyzokdnyv mellekletet kepezi. 

Toth Janosne cimzetes fOjegyzo: 
Az ad6ssagkonszolidaci6ban reszt nem vett telepiileseknek, egy most megjelent jogszabaly alapjim 
lehetosegiik van vissza nem teritendo tamogatast igenybe venni. A tamogatas merteke a 100 es 300 fo 
lakossagszam kozotti telepiilesek eseteben 2.950.000,- Ft. Ezt a kerelmet marcius 6-ig lehet benylijtani, a 
hatarido elmulasztasa jogveszto. 

Katona Laszlo kepviseiO: 
Mikor dol el, hogy ezt az osszeget meg is kapja a falu? 

Balogh Istvan polgarmester: 
A BM rendeletben szerepel, hogy a miniszter marcius 24-ig, a telepiilesre vonatkoz6 tamogatasi kerelmek 
elbiralasat kovetoen dont, a rendelkezesre al16 eloiranyzat erejeig. Ezt kovetoen 14 napon beliil 
tamogatasi szerzodest kot. A tamogatasi osszegrol pedig legkesobb 2016. januar 31-ig papir alapon kell 
elszamolni. 
Alpolgarmester asszonnyal errol elozetesen egyeztettiink. Mar korabban tervezte a testiilet, hogy a 
Vasvari Pal utca mindket oldalan az utpadkat rendezi, kitisztitja, kimelyiti a vizelvezeto arkokat, rendbe 
teszi a bejar6kat. Tudjuk, hogy onerob61 nem tudjuk elvegezni teljesen ezt a munkat, most viszont itt van 
ra a lehetoseg. Ez a palyazat a tartalekainkat majdnem 3 milli6val egesziti ki, igy mar erdemes lenne a 
munkanak nekiallni. Az iilest megelozoen arajanlatokat kertiink harom vallalkoz6t61, melyet minden 
kepviselo megkapott az iiles elott. Az arajanlatokat attekintve a legmegfelelobbnek tiinik a soso 
Foldszer Kft ajanlata. A masik ketto ennel magasabb. 

Katona Laszlo kepviselo: 
Nyolc eve problema a faluban a jardak allapota. Szinte nem lehet rajta kozlekedni, balesetveszelyes, a fak 
gyokerei felnyomtak a jardat. Ezt is bevonhattuk volna a feladatba. 

Balogh Istvan polg:irmester: 
Ugy terveztem, hogy tavasszal a kozmunkasokkal fogom a jardakat rendbe tetetni. Le fogjak kapalni a 
jardara ranott gazt, fiivet, es mindent, ami akadalyozza a kozlekedest. 

Katona Laszlo kepviselo: 
A jardakkal nem ez a baj. Nines is meg a sikja. Dolnek mindenfele, sajnos nem az aut6b61 kellene ezt 
megnezni. A fiivet a lak6knak kell lekapalni, benne van a koztisztasagi rendeletiinkben, hogy aki ezt a 
kotelezettseget elmulasztja, azt birsagolhatjuk, de mi soha nem birsagolunk. A tfizgylijtasert sem sz6lunk 
senkinek. 
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Biro Denesne alpolgarmester: 
Javaslom, a legkozelebbi hirmond6ba ezek keriiljenek bele. 

Katona Laszlo kepviseiO: 
Ugy gondolom, inkabb level formajaban minden problemas hazba kellene bedobni. 

Balogh Istvan polgarmester: 
Sajnos vannak olyan ingatlanok, melyekkel 20 eve nem tudunk mit kezdeni, de most te1jiink vissza a 
palyitzatra. Velemenyem szcrint mindcnk6ppcn adjuk be a palyazatot, az eselyiink szinte biztos. 

Balogh Robert kepviseiO: 
Mindenkeppen nyilvanossagra kell hozni, hogy mi a terviink:. 

Balogh Istvan polgarmester: 
Javaslom, a tisztelt kepviselo testiiletnek, hogy a Vasvari Pal utca mindket oldalanak utpadka 
rendezesere, vizelvezet6 arok tisztitasara, melyitesere, atfoly6k tisztitasara, rendezesere nylijtsuk be a 
palyazatot a SOSO Foldszer Kft ajanlata szerint. Aki ezzel egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
18/2014.(11.26.) hatarozata 

fejlesztesi tamogatasi kerelem benyujtasarol 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az ad6ssagkonszolidaci6ban reszt nem vett 
telepiilesi onkormanyzatok fejlesztesi tamogatasar61 sz616 10/2014. (II. 19.) BM rendelet 2 § (1) b.) 
pontja alapjan tamogatasi kerelmet nylijt be a Vasvari Pal utca mindket oldalanak utpadka rendezesere, 
vizelvezet6 arok tisztitasara, melyitesere, atfoly6k tisztitasara, rendezesere az alabbiak szerint. 

• 450 m padkanyeses 1,5-2 m szelessegben, felszedes, elhelyezes (0-20 z.ko) 710,- Ft/m 
• 650 m arok profilozasa kb. 1,5 m3/m-en fold elsza!Htasa, elhelyezese, 1.150,- Ft/m 
• 25 db bejar6hid: 400-as atereszb61. 5 m hosszban, 0,3 m3/m 

betonhejazat megerositessel a kikeriil6 anyag e1szallitasa, elhelyezese 15.000,- Ftlm 

319.000,- Ft 
747.500,- Ft 

1.875.000,- Ft 

Osszesen: 2.942.000,- Ft + AF A 

A SOSO Foldszer Kft. ajanlatat elfogadja azzal, hogy a 2.942.000,- Ft osszegre palyazatot nylijt be, a 
fennmarad6 reszt pedig 2014. evi koltsegvetesebol biztositja. 
Felkeri a polgarmestert, hogy a feladatok elvegzesere a SOSO Foldszer Kft-vel, a palyazat elbiralasat 
kovetoen a szerzodest haladektalanul kosse meg. 

Hatarid6: azonnal 
Felelos: jegyz6 

9. LEADER akciocsoport valtozassal kapcsolatos dontes 
Az elffterjesztes es a hatarozati javaslatok a jegyzokonyv mellekleth kepezik. 

Balogh Istvan polgarmester: 
A januari iilesiinkon dontottiink az EZER-J6 Videkfejlesztesi Egyesiilethez val6 csatlakozasr61, ezt 
kovetoen jelent meg egy kozlemeny, mely alapjan sziikseges annak 3. mellekletet hatarozatban elfogadni 
az onkormanyzatoknak:. 
Ez lenne az egyik amirol donteni kell, a masik pedig az Egyesiilet Alapszabalyanak elfogadasa. 
Mindket hatarozati javaslatot szavazasra bocsatom, aki annak elfogadasaval egyetert, kerem 
kezfelemelessel jelezze. 
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A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviselO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tart6zkodas" nelktil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 
19/2014.(11.26.) hatarozata 

Leader akci6csoport valtozassal kapcsolatos dontes 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata (tovabbiakban: Onkormanyzat) Kepviselo-testulete az EMV A 
tarsfinanszirozasu intezkedesek lranyit6 Hat6saganak 5./2014 (II .6.) kozlemeny 3. szamu melleklete 
alapjan az alabbi dontest hozza: 
Az Onkormanyzat elozetes csatlakozasi szandekkal reszt kivan venni az EZER-J6 Videkfejlesztesi 
EgyesUlet 2014-2020. kozotti programozasi idoszakra vonatkoz6 videkfejlesztesi feladataiban, illetve a 
Helyi Fejlesztesi Strategia (HFS) elkesziteseben, valamint a HFS tervezesi teruletenek elozetes 
elismereseben. 
A kepviselo-testlilet felkeri es felhatalmazza a polgarmestert, hogy az lranyit6 Hat6sag 5./2014 (II .6.) 
kozlemeny 3. szamu mellekleteben szereplo csatlakozasi szandeknyilatkozatot irja ala, valamint felkeri 
arra, hogy gondoskodjon a Csatlakozasi Szandeknyilatkozat ket eredeti peldanyanak az EZER-J6 
Videkfejlesztesi Egyeslilethez torteno eljuttatasar61. 
E hatarozat elfogadasaval Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testliletenek a 2/2014. (1.15.) 
hatarozata hatalyat veszti. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: polgarmester 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviselO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 
20/2014.(11.26.) hatarozata 

EZER-JO Videkfejlesztesi Egyesiilet Alapszab:ilyanak elfogadasar61 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testUlete az EZER-J6 Videkfejlesztesi EgyesUlet 2014. 
februar 25-en kelt es elfogadott Alapszabalyat megismerte, azt elfogadja. 
Felkeri a Jegyzot elfogad6 hatarozat EgyesUlet reszere torteno tovabbitasara. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: jegyzo 

Az EZER-JO Videkfejlesztesi Egyesiilet Alapszabitlya ajegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Katona Laszlo kepviselo es dr. Szollosy Tamas igazgatasi irodavezeto 17:45-kor tavozott az iilesrol 

Aktualis tigyek 

Balogh Istvan polgarmester: 
Nonap alkalmab61 a korabbi evekl1ez hasonl6an szeretnem a Csakvari Onkormtmyzati Hivatal 
koztisztviseloit megvendegelni. 

Biro Denesne alpolgarmester: 
Javaslom, hogy a reprezentaci6s keret terhere legyen a megvendegeles, de keressuk meg Vertesboglar 
Kozseg polgarmesteret is, hiszen kozos hivatalr61 beszelunk. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviselO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat cs ,tart6zkodas" nclkiil a kovctkczo hatarozatot hozza: 
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Bodmer Kozseg Onlwrmanyzata KepviseiO-testiiletenel{ 
21/2014.(11.26.) hatarozata 

a Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal nonapi megvendegeleserol 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak KepviselO-testUlete, a Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal 
koztisztviseloi reszere nonapi megvendegelest szervez. 
Felkeri a polgarmestert, hogy a megvendegeles koltsegeinek tamogatasara keresse meg V e1iesboglar 
Kozseg polgarmesteret, a felmeriilo koltsegeket Bodmer Kozseg Onkormanyzata 2014. evi 
koltsegvetesebOI biztositja. 

Hatarido: 2014. marcius 8. 
Felelos: polgarmester 

A KepviseiO-testiilet reszerol tObb hozzaszolas, bejelentes nem erkezett. A Polgarmester 
megkoszonte a megjelentek aktiv reszvetelet, es a nyilvanos Kepviselo-testiileti iilest 17 :55-kor 
bezarta. 

k.m.f. 

I 

~,r ,~L( /10L---I 
. Toth Jan sne 

~: u ;,:,:it fimzetes ojegyzo 
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Bodmer Kozseg Onkormanyzata 
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095 

e-mail: hivatal(a),bodmer.hu www.bodmer.hu 

MEGHIVO 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak KepviselO-testiilete 
2014. februar 26-an (szerda) 15.30 6rakor 

soron kovetkezo nyilvanos iilest tart, melyre ezuton 

szavazati/tanacskozasi joggal tisztelettel meghivom. 

Az tiles helye: Faluhaza nagyterme, Bodmer, Vasvari P. u. 58. 

Napirend: 

1. Tajekoztat6 a ket iiles kozott vegzett munkar61 
El6terjeszt6: polgarmester 

2. Tajekoztatas a valasztas elokesziileteirol 
E/6terjeszt6: jegyz6 

3. A kozteriiletek rendjerol, a koztisztasagr61, a telepiilesi szilard hulladekkal osszefiiggo 
tevekenysegekrol sz616 8/2003.(X.30.) onkormanyzati rendelet feliilvizsgalata 
E/6teJjeszt6: jegyz6 

4. A Kozos Onkormanyzati Hivatal Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatanak fehilvizsgalata 
E/6tetjeszt6: jegyz6 

5. Az epitett es termeszeti komyezet helyi vedelmerol sz616 onkormanyzati rendelettervezet 
j6vahagyasa 
El6terjeszt6: jegyz6 

6. Haziorvosi feladatellatasi szerzOdes feli.ilvizsgalata 
El6terjeszt6: jegyz6 

7. Folyekony hulladekszallitasra kiirt palyazat elbiralasa 
E/6terjeszt6: jegyz6 

8. Ad6ssagkonszolidaci6ban reszt nem vett telepiilesi onkormanyzatok fejlesztesi tamogatasar61 
E/6terjeszt6: jegyz6 

9. LEADER akci6csoport valtozassal kapcsolatos dontes 
E/6terjeszt6: polgarmester 

10. Aktualis iigyek 

A napirend fontossagara val6 tekintettel megjelenesere feltetleniil szamitok! 

Bodmer, 2014. februar 21. 

Balogh Istvan sk. c:)_;:'tG 
/'{r polgarmester 



JELENLETI IV 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 

2014. februar 26-an 15.30-kor 

megtartott so ron kovetkezo nyilvanos iileserol 

Szavazati joggal meghivottak: 

1.) Balogh Istvan polgarmester 

2.) Biro Denesne alpolgarmester 

3.) Balogh Robert kepviselo 

4.) Katona Laszlo kepviselo 

5.) Keresztes Krisztian kepviselo 

Tanacskozasi joggal meghivottak: 

1.) 

2.) 

3.) 

4.) 

5.) 
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Bodmer Kozseg Onkormanyzata 
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095 

e-mail: bivatal(ii),bodmer.bu * www.bodmer.bu 

ELOTERJESZTES 

A Kepviselo-testiilet 2014. februar 26-i nyilvanos iiiesenek 
2. napirendi pontjahoz 

Targy: Helyi Valasztasi Bizottsag p6ttagjanak megvalasztasar61 

Az eloterjesztest keszitette: T6th Janosne cimzetes fojegyzo 
Eloterjeszto: T6th Janosne cimzetes fOjegyzo 

Tisztelt Kepviselo-testulet! 

Bodmeron, tekintettel arra, bogy egy szavaz6k6r6s telepi.iles, a szavazatszarnlal6 bizottsagok feladatat 

a belyi valasztasi bizottsag latja el. 

A belyi valasztasi bizottsagok valasztott tagjainak mandatuma a belyi onkormanyzati kepviselok es 

polgarmesterek altalanos valasztasaig tart. 

A valasztasi eljarasr61 sz616 torveny eloirja, bogy az egy szavaz6korrel rendelkezo telepulesen ot tagot 

es legalabb ket p6ttagot kell valasztania az onkormanyzati kepviselo-testuletnek. 

Jelenleg Bodmeron, - tekintettel arra, bogy 1 fo Valasztasi Bizottsagi tag elkoltozott - az ot fos 

vitlasztasi bizottsag mellett csak egy p6ttag van, ezert szukseges meg egy p6ttag megvalasztasa. 

A belyi valasztasi bizottsag tagjainak szemelyere a belyi valasztasi iroda vezetOje tesz inditvanyt, 

mely inditvanyboz m6dosit6 javaslat nem nylijtbat6 be. 

A plusz egy p6ttagnak egyeztetve a Valasztasi Bizottsag elnokevel es az erintettel, Bemardne Janak 

M6nika Bodmer Vasvari Pal koz 4. sz. alatti lakost javaslom, tisztelettel kerem a Kepviselo-testi.iletet 

nevezett alabbiak szerinti megvalasztasara. 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testi.iletenek 

................... ./2014. (II.25.) onkonnanyzati batarozata 

belyi valasztasi bizottsag egy p6ttagjanak megvalasztasar61 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testi.ilete a valasztasi eljarasr61 sz616 2013. evi 

XXXVI. tv. 23. § (1) bekezdese alapjan a bodmeri belyi valasztasi bizottsag p6ttagjanak 

Bemadne Janak M6nika Bodmer Vasvari Pal koz 4. sz. alatti lakost 

valasztj a meg. 

Hatarido: azonnal 

Felelos: jegyzo 



Targy: 

Bodmer Kozseg Onkor·manyzata 
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095 

e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu 

ELOTERJESZTES 

A KepviseiO-testiilet 2014. februar 26-i nyilvanos iilesenek 
3. napirendi pontjahoz 

A kozteriiletek rendjerol, a koztisztasagr61, a telepiilesi szilard hulladekkal osszefiiggo 
tevekenysegekrol sz616 8/2003.(X.30.) onkormanyzati rendelet feliilvizsgalata 

Az eloterjesztest keszitette: dr. Szollosy Tamas igazgatasi irodavezet6 
T6th Janosne cimzetes f6jegyz6 El6terjeszt6: 

Tisztelt KepviselO-testiilet! 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek tobbszor m6dositott 8/2003 0 (X.30) szamu 
rendelete szabalyozza a kozteriiletek rendjet, a koztisztasaggal, a telepiilesi szilard hulladekkal 
osszefiiggo tevekenysegeket. 

A hulladekr61 sz616 2012. evi CLXXXV. tOrveny (Ht.) es a vizgazdalkodasr61 sz616 1995. evi LVII. 
torveny (V gt.) 2013. januar 1. nap jan hatalyba lepett uj rendelkezesei meghatarozzak onkormanyzat 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal es a nem kozmiivel osszegyiijtott h:iztartasi szennyviz 
begyiijtesere vonatkoz6 kozszolgaltatassal kapcsolatos szabalyozasi kotelezettsegeit. Ezek sziiksegesse 
tettek a hatalyos rendelet feliilvizsgalatat illetve uj rendelet megalkotasat. A rendelet feliilvizsgalati es 
jogalkotasi kotelezettseg elmulasztasaval okozott torvenysertest a Fejer Megyei Kormany 
torvenyessegi felhivasai is megallapitottak, ami celszeriive teszi a meglevo m6dositasa helyett egy uj 
rendelet megalkotasat, amelyben sziikseges a telepiilesi folyekony hulladek (szennyviz) gyiijtesere es 
szallitasara kiirt szolgaltat6i palyazat elbiralasat a nyertes szolgaltat6 rendeletben megkivant 
rogzitesere is. 

Az uj rendeletben- az eddigiekhez hasonl6an, lenyegeben a korabbi szabalyozast atveve, tovabbra is 
szerepelnek a kozteriiletek rendjerol es a koztisztasagrol sz616 szabalyok is. 

Fentiek alapjan javaslom a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasrol, a kozteriiletek 
rendjerol es a koztisztasagrol, sz616 uj onkormanyzati rendeletet megalkotni, melyet az uj 
jogszabalyok szerinti feliilvizsgalatot illetve az uj kozszolgaltat6 kivalasztasat kovetoen az alabbiak 
szerint terjesztek a tisztelt kepviselo-testiilet ele. 

Bodmer, 2014. februar 20. 
T6th Janosne sk. 

cimzetes fOjegyzo 



Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
.. ./2014. ( .... ) onkormanyzati rendelete 

a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasr61, 
a kozteriiletek rendjerol es a koztisztasagr61, 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a a hulladekr61 sz616 CLXXXV. torveny 35. 
§-aban, a 39. § (2) bekezdeseben, a 88. § (4) bekezdeseben, a vizgazdalkodasr61 sz616 1995. evi LVII. 
torveny 44/C. § (1)- (2) bekezdeseben es a komyezet vedelmenek altalanos szabalyair61 sz616 1995. 
evi LIII. torveny 46. § (1) bekezdes c) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi 
onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. tOrveny 13. § 3. es 19. pontjaban meghatarozott 
feladatkoreben eljarva a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasr61, kozteriiletek rendjerol, a 
koztisztasagr61 az alabbi rendeletet alkotja: 

ALTALANOSRENDELKEZESEK 

A rendelet alkalmazasi kore 

1 § (1) A rendelet hatalya Bodmer Kozseg kozigazgatasi teriiletere terjed ki. 
(2) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosara, birtokosara, hasznal6jara, 
fuggetleniil att61, hogy a tulajdonos termeszetes vagy jogi szemely, illetoleg jogi szemelyiseggel nem 
rendelkezo szervezet. 
(3) A rendelet targyi hatalya kiterjed: 

a) a telepiilesi szilard hulladek komponenseire 
a.a.) haztartasi hulladekra 
a.b.) egyeb szilard hulladek koreben a haztartasi hulladekkal osszeteteleben hasonl6, 

egyiittesen 
kezelheto hulladekra, 

b) szelektiv hulladekra, 
c) evente vegzett lomtalanitasra 
d) a telepiilesi folyekony hulladekra. 

( 4) Nem alkalmazhat6 a rendelet a veszelyes hulladekra es az azzal osszefuggo tevekenysegre. 

Hulladekkezelesi kozszolgaltatas 

2 § (1) Bodmer Kozseg Onkormanyzata (a tovabbiakban: Onkormanyzat) ajelen rendeletben foglaltak 
szerint hulladekkezelesi kozszolgaltatast szervez es tart fenn. 
(2) A telepiilesi szilard, valamint a szelektiv hulladek kezelesevel (gyiijtese, szallitasa, hasznositasa) es 
artalmatlanitasaval kapcsolatos kotelezo helyi kozszolgaltatas teljesitesere vallalkozasi 
kozszolgaltatasi szerzOdes a lap jan a V ertes Videke Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft. (2800 
Tatabanya, Komaromi lit 55.) (a tovabbiakban: kozszolgaltat6) jogosult. 
(2) A kozszolgaltatasi kotelezettseg es jogosultsag az ingatlantulajdonosokkal kiilOn szerzodeskotes 
nelkiil, e rendelet alapjanjon letre. 
(3) A kozszolgaltat6 a Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal altai atadott adatokr61 es a 
nyilv{mtartasban gyiijtott szemelyes adatokr61 mas szemelynek, szervnek adatot nem bocsathat 
rendelkezesere. 
( 4) A telepiilesi folyekony hulladekkal kapcsolatos kotelezo kozszolgaltatast a LIQUID-PORTER 
Kommunalis Szolgaltat6 Kft. (1077 Budapest, Bethlen Gabor u. 3. II/24.) (a tovabbiakban: 
Szolgaltat6) vegzi az 1 § (1) bekezdes szerinti teriileten. 

A TELEPULESI SZILARD HULLADEKKAL KAPCSOLATOS HULLADEKKEZELESI 
KOZSZOLGALTATAS 

A kozszolgaltatas igenybevetelenek m6dja es feltetelei 

3.§ (1) Az ingatlantulajdonos es a kozszolgaltat6 kozotti jogviszonyt a kozszolgaltatas 
igenybevetelenek tenye hozza letre 
(2) Kozszolgaltat6 az ingatlanhaszna16val koteles szerzodest kotni. 



A telepiilesi szilard hulladek gyujtese, szallitasa, kezelese es artalmatlanitasa 

4.§ (1) A telepiilesi szilard hulladek rendszere kezelesebe (gyujtes, szallitas) bekapcsolt teriileten a 
szolgaltatas igenybevetele, valamint a kozszolgaltat6val egyeztetett szabvanyos hulladekgy(\jto tarol6 
edenyzet (kuka vagy kontener) hasznalata kotelezo. 
(2) Az igenybe veheto gyujtoedenyek tipusai es a gyujtoedenyben elhelyezheto telepiilesi szilard 
hulladekok sulyanak felso hatara: 

a) 80 literes gyujtoedeny 28 kg 
b) 110 literes gyujtoedeny 45 kg 

(3) Az ingatlantulajdonos a gyujtoedenyek koziil azt a tipust es olyan szamban koteles igenybe venni, 
amely az ingatlanan keletkezett telepiilesi szilard hulladek tarolasara ket iirites kozott 
kornyezetszennyezes nelkiil alkalmas. 
(4) A (3) bekezdesben foglaltak alapjan a gyujtoedenyt ugy kell megvalasztani, hogy 

a) 1-2 fOvel rendelkezo csalad eseten 80 liter, 
b) 2 fO feletti Ietszammal rendelkezo csalad eseten 110 liter tarol6kapacitas minimalisan 

rendelkezesre alljon. 

A kozszolgaltatas ellatasanak rendje es m6dja 

5. § (1) A telepiilesi szilard hulladek elszallitasa heti egy alkalommal tortenik. A hulladek ingatlanon 
beliili gyujtesehez - az iiritesi gyakorisag meghatarozasa mellett - a kozszolgaltat6 az 
ingatlantulajdonos reszere biztositani koteles, hogy kiilOnbozo iirmertekii gyiijtoedenyek koziil 
valaszthasson az 4. § (4) bekezdeseben meghatarozott minimum mennyiseg figyelembe vetelevel. 
(2) A rendszeres szallitasi nap megvaltoztatasar61 a kozszolgaltat6 - a megvaltozott szallitasi napot 
megelozoen legalabb 15 nappal- a helyi ujsagban, a hirdetotablan koteles a lakossagot tajekoztatni. 

A hulladekgyiijto edenyzet hasznalata 

6. § (1) A telepiilesi szilard hulladek gyiijtese az (1) bekezdesben meghatarozott iirtartalmu 
szabvanyos taro16 edenyzetben tortenik. Az igenybe vevo lak6helyenek valtozasat 15 napon beliil 
koteles jelezni a kozszolgaltat6nak. 
(2) A szemetgyujto edenyzet beszerzeserol, javitasar61, p6tlasar61 az ingatlantulajdonos koteles 
gondoskodni. 
(3) A szemetgyujto edenyzet beszerzesi, javitasi koltsege az ingatlan tulajdonosat terheli. 
(4) Amennyiben az edenyzet allapota nem teszi lehetove a szemet elszallitasat, ugy a kozszolgaltat6 
koteles felhivni az ingatlan tulajdonosanak figyelmet, hogy annak javitasar61 vagy javittatasarol 
gondoskodjek. 
(5) A hulladekgyiijto edenyzetet csak annyira szabad megtoltetni, hogy zarhato legyen. 
(6) A hulladekgyiijto edenyzetbe nem szabad maro, mergezo, robban6, folyekony, ego, parazslo 
anyagot, allati tetemet, tragyat, vagy egyeb olyan anyagot elhelyezni, amely veszelyezteti a szallitast 
vegzo dolgozok testi epseget, egeszseget, vagy a szallit6 jarmii miiszaki allapotaban rongalodast 
idezhet elo. Nem helyezheto e1 az edenyzetben tovabba olyan anyag, amely a hulladekkezelo telepen 
nem tarolhato vagy nem artalmatlanithato. 
(7) A hulladekgyiijto edenyzetet - kiveve az allando jelleggel kozteriileten elhelyezett kozossegi 
edenyzetet- az elszallitasi, iiritesi idopontig az ingatlanon beliil kell tarolni. 
(8) A szallito (gyujto) jarmii szemelyzete a hulladekgyiijto edenyzetet - a forgalom akadalyozasa 
nelkiil- az atadas-atvetelre kijelolt kozteriileten veszi at es azt a kiiirites utan az atvetel helyere koteles 
visszahelyezni. Az atvetelre kijelolt hely a kozlit szeletol- utszegelytol2,0 m-nel tavolabb nem lehet. 
(9) A hulladekgyiijto edenyzet gyiijtes idejere torteno kihelyezese, majd az iiritest kovetoen annak 
visszahelyezesere a szolgaltatast igenybe vevo feladata. 
(1 0) A hulladekgyiijto edenyzetek begyiijtesebOl es szallitasab61 eredo szennyezodes megsziintetese a 
szallito feladata, mig a gyujtes soran keletkezo szennyezodes eltavolitasa a hulladek temielojenek 
feladata. 
(11) A hulladekgyiijto edenyzet rendeltetesszerii haszn3latar61, tisztantartasarol, fertotleniteserol a 
szolgaltatast igenybevevo koteles gondoskodni. 
(12) K6zszolgaltat6 az azonositasra, illetve a dijfizetes igazolasara matricat biztosithat, amit a 
szolgaltatast igenybevevonek kell a hulladekgyujto edenyre felragasztania. 
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A kozszolgaltatas igenybevetelenek korlatozasa, megtagadasa 

7 § (1) A hulladekgyujtest vegz6 jarmu szemelyzete, ha az edenyzet olyan hulladekot tartalmaz, mely 
osszetomorodott, vagy befagyott, es igy nem iirithet6, a szolgaltatas igenybevetelet az iirithet6 
me1myiseg mertekeig korlatozhatja. Az ingatlan tulajdonosa, illetve az edenyzet hasznal6ja koteles az 
igy visszamaradt hulladekot kiiiriteni es a gyujt6 edenyzetet hasznalhat6va tenni. 
(2) A hulladekgyujtest vegz6 jarmu szemelyzete, ha az edenyzetbe olyan anyagot, targyat helyeztek el, 
amely nem min6siil telepiilesi szilard hulladeknak, annak elszallitasat megtagadhatja. 
(3) Az eseti tobblethulladek elszallitasa csak a Szolgaltat6 altai rendszeresitett gyiijt6zsakba elhelyezes 
eseten vehet6 igenybe. Gyiijt6zsak a Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatalban (8083 Csakvar, 
Szabadsag ter 9.) vagy a hivatal bodmeri kirendeltsegen (8085 Bodmer, Vasvari Pal u. 58.) 
vasarolhat6 iigyfelfogadasi id6ben. 
( 4) A gyiijt6edenyzet melle elhelyezett telepiilesi szilard hulladekot, amennyiben nem a 
kozszolgaltat6t6l vasarolt hulladekgyiijt6 zsakban helyeztek el, a kozszolgaltatast vegz6 nem koteles 
elszallitani. 

A zoldhulladek es a haztartasi hulladekhoz hason16 jellegu es osszetetelU, 
azzal egyiitt kezelhet6 mas hulladek elszallitasa, kezelese, artalmatlanitasa 

8. § A kozszolgaltat6 gondoskodik marcius 16.- aprilis 30., es okt6ber 01.- november 30. kozott a 
lakossag altai zsakokba gyiijtott es/vagy kotegelt zoldhulladek kethetentenkenti begyiijteser61 es 
elszallitasar61 a kezel6helyre. A zsakot es kotoz6 anyagot a szolgaltatast igenybevev6 biztositja. 
9. § A gazdalkod6 szervezet a gazdasagi tevekenysegevel osszefiiggesben keletkezett, nem 
elkiilonitetten gyiijtott hulladek elszallitasara kiilon szerz6dest kot a kozszolgaltat6val. 

Lomtalanitas 
10. § (1) A lomtalanitas megszervezeser61 es lebonyolitasar61 a kozszolgaltat6 evente egy alkalommal 
marcius 01. es okt6ber 30. kozotti id6szakban gondoskodik, amelynek dijat a megallapitott 
kozszolgaltatasi dij magaban foglalja. 
(2) A kozszolgaltat6 a lomtalanitasi akci6 id6pontjar61 a lakossagot irasban vagy felhivas 
kozzetetelevel, az onkormanyzatot levelben koteles tajekoztatni az id6pont el6tt legalabb ket hettel. 
(3) A kozszolgaltat6 kizar6lag a lomtalanitas ala tartoz6 szilard hulladek elszallitasara koteles. 
( 4) A lomtalanitasi akci6 soran osszegyiijtott hulladek kezeleser61, esetleg tovabbi hasznositasar61, 
ertekesiteser61 a kozszolgaltatast vegz6 szabadon rendelkezik. 

A telepiilesi szilard hulladekgyiijtes, szallitas, kezeles es 
artalmatlanitas kozszolgaltatas dija, a dij merseklese 

11. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, tenyleges hasznal6ja koteles a szolgaltatasokat igenybe 
venni. 
(2) A rendszeres hulladekgyiijtesbe bevont teriileten a telepiilesi szilard hulladek gyiijtese, szallitasa, 
kezelese es artalmatlanitasa kotelez6 dijfizetes mellett tortenik, a kozszolgaltatast igenybevev6 
ingatlantulajdonosnak telepiilesi hulladekkezelesi kozszolgaltatasi dijat kell fizetne (a tovabbiakban: 
szolgaltatasi dij). 
(3) A szolgaltatast igenybevev6 a kozszolgaltatasi dijat negyedevente ut6lag a kozszolgaltat6 altal 
kibocsatott szamla alapjan, atutalassal fizeti meg. 
( 4) A szolgaltatasi dijat ingatlanonkent, illetve onall6 rendeltetesi egysegenkent kell megfizetni. 
Onkormanyzati berlemenyek eseteben a szolgaltatasi dijat a berl6 tartozik fizetni. 
(5) Az iiresen a116, ona116 rendeltetesi egysegek utan nem kell szolgaltatasi dijat fizetni, ha az 
iiresedest a kozszolgaltatast vegz6nek es az onkormanyzatnak irasban bejelentik, es az iiresedes 
id6tmtalma a 30 napot meghaladja. A bejelentest az iiresedest megelozoen 30 uappal kdl tdjesiteni. 
12. § (1) A szolgaltatasi dij magaban foglalja a gyiijt6 edenyzetek meghatarozott id6pontokban 
torten6 iiriteset, a hulladek tatabanyai hulladekkezel6 telepre val6 szallitasat, a hulladekkezelesi es 
artalmatlanitasi, valamint az evente ket alkalommal kotelez6en vegzend6 lomtanitasi koltseget. 
(2) Ha a hetente keletkezett hulladek mennyisege az edenyzet iirtartalmat meghaladja, ugy a 
szolgaltatast igenybe vev6 kiilon edenyzet igenyt jelenthet be, annak biztositasar61 kozszolgaltat6 
koteles gondoskodni, kiilOn terites fejeben. 
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Szeiektiv hulladek gyiijtese, kezeiese 
13. § (1) Az onkormanyzat a szeiektiv hulladekgyiijtes szoigaitatast a kozszoigaltat6vai 
egyiittmiikodve vezette be. A kozseg terUleten a buszfordui6nai kiaiakitott szelektiv hulladekgy(\jto 
sziget a kozszoigaltatasba bekapesoitan miikodik, uzemeltetoje a k6zszoigaltat6. 
(2) A szeiektiv hulladekot a k6zszoigaltat6 harom frakei6ban gyiijti. 
(3) A kiheiyezett gyiijtoedenyekbe az azokon feltuntetett fajtaju hulladek heiyezheto el. A hulladek 
esak a gyiijto edenyzetbe teheto, a kozteruiet szem1yezese tiios! 
( 4) A szelektiven gyiijtott hulladekok atvetele, kezeiese a k6zszoigaltat6 feiadata. 
(5) A begyiijtott hulladekot a k6zszoigaltat6 az edenyzetekbOI- megallapodas aiapjan- rendszeresen 
iiriti. 

A TELEPULESI FOLYEKONY HULLADEKKAL KAPCSOLATOS 
HULLADEKKEZELESIKOZSZOLGALTATAS 

A teiepiilesi foiyekony hulladekkezeles (szippantott szem1yviz) 
kozszoigaltatas dija 

14. § (1) A teiepiilesi foiyekony hulladekkezeiesi (szippantott szem1yviz) kozszoigaltatas dija: 
Iakossagi szoigaltatas dija: 1575,- Ft/m3 + AF A 
koziiieti szoigaltatas dija: 1732,- Ft/m3 + AFA 

(2) A szoigaltat6 koteies a vizgazdalkodasr6I sz6I6 1995. evi LVII. torveny 44/H. § (1) bekezdese 
szerinti koltsegelszamoiast a targyevet koveto ev mareius 20-aig eikesziteni, es azt javasiat formajaban 
az onkormanyzat reszere eioterjeszteni. 

A teiepiiiesi foiyekony hulladek gyujtese, szallitasa artaimatianitasa 
15. § (1) A telepiilesi foiyekony hulladekkai kapesoiatos kozszoigaltatast a szem1yvizesatoma 
hai6zatba be nem kotott, vaiamint engedeiyezett hazi szem1yviztaroi6vai nem rendelkezo ingatlanok 
tuiajdonosai, hasznai6i, berioi, kezeloi (tovabbiakban: igenybevevok) koteiesek igenybe Velli1i, es 
am1ak e rendeletben meghatarozott ellenerteket ( dijat) a szoigaltat6 reszere a szallitaskor azom1ai 
megfizetni. 
(2) Az ( 1) bekezdes szerinti kozszoigaltatas igenybeveteiere koteiezett igenybe vevo es a szoigaltat6 
kozott kozszoigaltatasra vonatkoz6 szerzOdes a kozszoigaltatas igenybevetelevel jonietre. 
(3) A szoigaltat6 az igenybevevo megrendelese aiapjaniegkesobb 72 6ran beiiil koteles elszallitani az 
ingatianokon keletkezett telepiiiesi foiyekony hulladekot. Az igenybevevo a teiepiilesi foiyekony 
hulladekhoz vai6 hozzaferest az ingatianan beliil koteles biztositani. Ellenkezo esetben a szoigaltat6 az 
elszallitast megtagadhatja. 
( 4) A telepiilesi foiyekony hulladek elszallitasa a szoigaltat6 altai biztositott, erre aikaimas tartaly 
aut6vai tortenik. A szallitas aikaimavai esetlegesen szem1yezodott kozteruietet a k6zszoigaltat6 koteles 
haiadektaianui megtisztitani. 
(5) A szoigaltat6 a teiepiilesi foiyekony hulladekot a FEJERViz Zrt. altai iizemeltetett vertesaesai 
szem1yviztisztit6 telepen koteles eiheiyezni. 
(6) A haztartasi eredetu foiyekony hulladek korebe nem tartoz6 egyeb foiyekony hulladek (kiiionosen: 
teehnoi6giai eredetu szem1yviz es szem1yviz iszap, oiajszarmazekok, mergezo anyagok, zsirok, 
asvanyolajok, higtragya, zsir es olajfog6k tartaima) a szelli1yviztelepennem helyezheto el. 
(7) A termelesi es szoigaltatasi tevekenysegbOI szarmaz6 teehnoi6giai eredetU szem1yviz a 
szem1yviztisztit6 telep iizemeltetojevei kiiion kotott szerzodes aiapjan helyezheto esak el. 
(8) A szoigaltat6 koteles megtagadni a (6), (7) bekezdesben fogialt foiyekony hulladek elszallitasat 
kiveve, ha igenybevevo rendelkezik a szem1yviztisztit6 teiep iizemeitetojevei kotott kiiion 
szerzodessel. 
16. § (1) Az ingatianoknal (lakasok, egyeb ingatlanok) keletkezo barmilyen tipusu folyekony 
hulladekot tilos az ingatianon beli.il kiioesoini, kozteruietre, vizfoiyasokba, arkokba vagy - az allati 
higtragya kivetelevei- egyeb fOidteruietre kiengedni, Ieengedni. 
(2) A teiepiiies azon teruietein, ahoi kozesatoma hai6zat nines, vagy az ingatlan nines bekotve a 
kozesatomaba, a teiepiiiesi foiyekony hulladek osszegy(\jtesere a tuiajdonos, hasznal6 altai a telken 
beiiilietesitett zart szem1yviztaroi6k szoigainak. 
(3) A telepiilesi foiyekony hulladek forgaiomkorebe nem tartoz6 foiyekony hulladek osszegyujtese a 
kozegeszsegiigyi komyezetvedeimi es egyeb hat6sagi eloinisok szerint tortenhet. 
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( 4) Az allati higtragya elhelyezeset es kezeleset az onkormanyzat az allatok tartasar61 sz616 
mindenkori hatalyos rendelete szabalyozza. 
(5) A Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal k6ztisztvisel6i jogosultak ellen6rizni az ingatlanon 
6sszegyujt6tt szennyviz elhelyezeset, tarolasat. 

TELEPULESUNK RENDJE, TISZT ASAGA ES VEDELME 

17. § (1) A koztisztasag meg6rzeseben, termeszetes- es epitett kornyezeti.ink vedelmeben minden 
allampolgar koteles hathat6san kozremukodni es a telepi.iles - ki.il6n6sen a kozteri.iletek -
szem1yez6deset, fert6zeset eredmenyez6 tevekenysegt61, illet6leg magatartast61 tart6zkodni. 
(2) A telepi.iles belteri.ileten lev6 kozossegi celu teriiletek (kozpark, jatsz6ter, stb.) gondozasa es 
tisztantartasa, a kihelyezett hasznalati targyak es parktartozekok karbantartasa a teri.ilet 
tulajdonosanak (kezel6jenek), illetve az altala megbizott szemelynek, szervezetnek a feladata. 
(3) A kozepi.iletek e16tti kozteri.iletek tisztantartasa, zoldteriiletek, apolasa az epi.ilet hasznal6janak, 
kezelojenek a feladata. 
( 4) A kozforgalmu aut6busz megall6helyeinek, varakoz6helyeinek es kornyezeti.iknek a tisztantmtasa 
az onkormanyzat feladata. 
(5) A kereskedelmi i.izlethelyisegek es mas elarusit6 helyek elotti jardaszakaszt es a k6rnyez6 
kozteri.iletet a nyitva tmtas ideje alatt alland6 jelleggel az i.izemeltet6nek kell tisztantartania, 
fiiggetleni.il att61, hogy a szennyez6des iizleti tevekenysegb61 keletkezett-e, vagy sem. 

18. § (1) Az egyes ingatlanok tisztantartasar61 az ingatlan tulajdonosa, kezeloje, tart6s hasznal6ja, 
berloje, illet6leg haszonelvezoje (tovabbiakban egyiitt: tulajdonos) koteles gondoskodni. Ezen beli.il: 

Gondoskodik a lakasnak, lakas celjara szolgal6 helyisegeknek, es a nem lakas celjara hasznalt 
helyisegeknek, tovabba az ezekhez tartoz6 teri.ileteknek (udvar, kert) rendszeres takaritasar61, 
rendezettseger61, valamint rovar- es ragcsal6mentesiteser61; 
A Mztartasi szilard hulladekot a mindenkor ervenyes kornyezetvedelmi es kozegeszsegiigyi 
szabalyoknak megfelel6en zart tarol6ban helyezi el; 
A ingatlanon keletkezett kerti hulladekot komposztalja, vagy ha ez nem lehetseges, az e 
rendeletben foglalt szabalyoknak megfeleloen a k6zszolgaltat6val szallittatja el. 

(2) A tulajdonos koteles gondoskodni az ingatlan e16tti jardaszakasz (jarda hianyaban 1,20 m szeles 
teriiletsav), ha a jarda mellett zoldsav is van, az uttestig terjed6 teljes teri.ilet, valamint a jardaszakasz 
melletti nyilt arok es ennek mutargyai rendszeres tisztantartasar61, a jardak csuszasmentesiteserol, a 
csapadekviz lefolyasat akadalyoz6 anyagok es mas hulladekok eltavolitasar61. 
(3) Az ingatlanok elott fak, bokrok againak eltavolitasar61 abban az esetben, ha azok a meglevo 
villamos, illetve telefon legvezetektol 2 m-en beli.il helyezkednek el, tulajdonos hianyaban az 
onkormanyzat gondoskodik. 
19. § A koztisztasag, a kozegeszsegiigy es a kornyezetvedelem erdekeben tilos: 

a/ minden olyan anyagnak a telepi.iles bel- es ki.ilteri.ileten torten6 szabalytalan taroU1sa, amellyel 
kornyezetszennyezes idezheto elo; 

b/ kozteri.ileteken, aut6busz megal16helyein a szemeteles, es a hulladekok elsz6rasa; 
c/ szennyviz vagy mas szennyez6, mergezo anyag utcara, kozteri.iletre, vagy maganteri.iletre val6 

6nt6zese, illetve kiengedese, valamint a Mz sze1myviznek a hasznalaton kiviili kutakba torteno 
bevezetese; 

d/ a nem komposztalhat6 haztartasi szilard hulladekot az ingatlanon beli.il vagy kozteri.ileten, 
l.iiltcriilctcn elasni, elegetni; 

e/ szemetet, hulladekot a kozlitra, egyeb kozteri.iletre kisoporni, vagy ott tarolni; 
f/ kozkutak, k6zkifoly6k kornyeken k6rnyezetszennyez6 tevekenyseget (pl. gepjarmumosas) 

vegezni. 
20. § (1) A kerti hulladekot elsosorban hasznositani, komposztalni kell. 
(2) Amennyiben a komposztalas nem lehetseges, a 8. § szerinti zoldhulladek gyujtesi idotartamokon 
tul, apritva, a hulladekgyiljto edenyben helyezheto el. 
(3) Az avar es kerti hulladek egetesere csak abban az esetben keri.ilhet sor, ha eltavolitasa, hasznositasa 
mas m6donnem lehetseges. 
( 4) Egetni csak a megfeleloen elokeszitett, szaraz kerti hulladekot szabad, az emberi egeszsegre 
legkevesbe karosit6 m6don, a vagyon es szemelyi biztonsag figyelembe vetelevellehet. 
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(5) A szabadban tiizet gylijtani csak ugy szabad, hogy az kornyezeU:re tuz- vagy robbamisveszelyt ne 
jelentsen. 
(6) A kerti hulladekegetes celjat szolgal6 tiizet orizetleniil hagyni tilos, es veszely eseten, vagy ha a 
tUzre mar sziikseg nines, azt azonnal el kell oltani. A tiizeles szinhelyen tuzoltasra alkalmas 
keziszerszamot es olt6vizet kell keszenletben tartani. 
(7) Kerti hulladekot egetni csak minden het szerdai napjan egesz nap, es szombati napjan 12 6raig 
lehet. Szeles idoben tiizet gylijtani tilos. 
(8) A polgarmester indokolt esetben a kerti hulladek egetesere reszleges vagy az egesz kozsegre 
kiterjedoen Wzgylijtasi tilalmat rendelhet el. 
21. § (1) A parkok es a parkositott teriiletek vedelme, meg6vasa erdekeben tilo~: 

a/ a parkok teriileten, azokjardain, utjainjarmuvel kozlekedni, vagy ott parkolni; 
b/ a fakat, cserjeket, viragokat, zoldteriiletet karositani, elpusztitani; 
c/ a kihelyezett parktartozekokat, felszerelesi targyakat megrongalni, eltulajdonitani. 

(2) Aki a kozparkokban kart okozott, az kotelezhetO az okozott kar megteritesere, vagy az eredeti 
allapot helyreallitasara. 
(3) E rendelet alkalmazasa szempontjab61 a parkokkal esnek egy tekintet ala a belteriileten levo 
fasorok, egybefiiggo zoldteriiletek es az utszeli fak is. 
22. § (1) Bodmer kozseg kozteriiletein tilos a szeszesital fogyasztas, igy kiilonosen az elelmiszereket, 
italokat, elvezeti es kozsziiksegleti cikkeket arusit6 iizlet, valamint munkahely, kozepiilet elott es 
komyeken. 
(2) A szeszesital fogyasztasi tilalom al61 kivetelt kepez a vendeglat6 iizlet kozteriileten kialakitott 
teraszreszre, illetoleg a kozsegi rendezvenyek (pl. junialis, falunap, bUcsu, stb.). 
23. § (1) A kozseg kozigazgatasi teriileten levo utcakat utcajelzo tablakkal az onkormanyzat latja el. 
(2) A lak6haz, illetve lak6telek tulajdonos a kozseg belteriileten levo ingatlanat hazszamtab1aval, 
ennek hianyaban helyrajzi szammal koteles ellatni. A tablat j61 lathat6 helyen - a lak6haz utcafronti 
homlokzatan vagy a telek keritesen- a helyi ertekvedelem figyelembevetelevel kell elhelyezni. 

zAR6 RENDELKEZESEK 

24. § (1) E rendelet, kihirdeteset koveto naponlep hatalyba. 
(2) E rendelet hatalyba lepesevel egyidejUleg Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
a telepiilesi szilard hulladekr61 es a koztisztasaggal osszefiiggo tevekenysegrol sz616 8/2003. (X.30) 
Kt. szamu rendelete es az azt m6dosit6 7/2006.(VI.29.), a 13/2011.(XII.20.) es a 10/2012.(V.31.) 
onkormanyzati rendeletek hatalyukat vesztik. 

Balog Istvan 
polgarmester 
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INDOKLAS 
BODMER KOZSEG ONKORMANYZAT 

KEPVISELO- TESTULETENEK 
...... .! ............. ( ........... ) onkormanyzati rendelete 

a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasr61 es a kozteriiletek tisztantartasar61 

Altalanos indokolas 
Az elmult idoszakban lezajlott jogszabalyvaltozasok illetve a kozbeszerzest koveto szolgaltat6-
valtozas miatt szuksegesse valt a telepi.ilesi hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasr61 es a 
kozteruletek tisztantartasar61 sz616 onkormanyzati rendelet feli.ilvizsgalata. 
A hulladekr61 sz616 2012. evi CLXXXV. torveny (tovabbiakban: torveny) 35. §-a alapjan a telepi.ilesi 
onkorrnanyzat kepviselo-testi.ilete onkonnanyzati rendeletben allapitja meg 

a) a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas tartalmat, a hulladekgazdalkodassal ellatott terulet 
hatarait, 

b) a kozszolgaltat6 tagjai illetve az alvallalkoz6 altai vegzett hulladekgazdalkodasi 
tevekenyseget, tovabba a tagoknak, illetve az alvallalkoz6nak a kozszolgaltatas egeszehez 
viszonyitott aranyat, ha a kozszolgaltatast a kozszolgaltat6 tobb tagja, illetve alvallalkoz6 
vegzi, 

c) a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas ellatasanak rendjet es m6djat, a kozszolgaltat6 es az 
ingatlantulajdonos ezzel osszefuggo jogait es kotelezettsegeit, valamint a 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas egyes tartalmi elemeit, 

d) a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas igenybevetelenek miniszteri rendeletben nem 
szabalyozott m6djat es felteteleit, 

e) az ingatlantulajdonost terhelo, miniszteri rendeletben nem szabalyozott dijfizetesi 
kotelezettseget, megfizetesenek rend jet, az esetleges kedvezmenyek eseteit, 

f) az udi.iloingatlanokra es az idolegesen hasznalt ingatlanokra vonatkoz6 sajatos szabalyokat 
g) a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal osszefuggo szemelyes adatok (a terrneszetes 

szemelyazonosit6 adatok, valamint a lakcim) kezelesere vonatkoz6 rendelkezeseket 
A vizgazdalkodasr61 sz616 1995. evi LVII. torveny (tovabbiakban: Vgt.) 44/C. § (1)- (2) bekezdese 
alapjan a telepi.ilesi onkorrnanyzat kepviselo-testi.ilete onkorrnanyzati rendeletben allapitja meg a nem 
kozmuvel osszegyujtOtt haztartasi szennyviz begyujtesere vonatkoz6 kozszolgaltatas (a tovabbiakban: 
kozszolgaltatas) 

a) tartalmat, a kozszolgaltatassal ellatott terulet hatarait; 
b) a kozszolgaltat6 megnevezeset, valamint annak a mukodesi teruletnek a hatarait, amelyen 

beli.il a kozszolgaltat6 a kozszolgaltatast rendszeresen ellatni koteles, es az artalmatlanitas 
celjab61 torteno atadasi helyet; 

c) a kozszolgaltatas ellatasanak rendjet, m6djat es idotartamat, a kozszolgaltat6 es az 
ingatlantulajdonos ezzel osszefuggo jogait es kotelezettsegeit, valamint a kozszolgaltatasra 
vonatkoz6 szerzodes egyes tartalmi elemeit; 

d) a kozszolgaltatas igenybevetelere vonatkoz6 kotelezettseget, a kozszolgaltatas 
igenybevetelenek m6djat es felteteleit; 

e) az ingatlantulajdonost terhelo dijfizetesi kotelezettseget, az alkalmazhat6 dij legmagasabb 
merteket, megfizetesenek rendjet, az esetleges kedvezmenyek es a szolgaltatas 
ingyenessegenek eseteit; 

f) az iidi.iloingatlanokra, az idolegesen hasznalt es a nem hasznalt ingatlanokra vonatkoz6 
sajatos szabalyokat; 

g) a kozszolgaltatassal osszefuggo szemelyes adatok (a terrneszetes szemelyazonosit6 adatok, 
valarnint a lakcim) kezelesere vonatkoz6 rendelkezeseket. 

A kornyezet vedelmenek altalanos szabalyair61 sz616 1995. evi LIII. torveny (tovabbiakban: Kvt.) 
46. § (1) c) pontja alapjan a telepiilesi onkormanyzat a komyezet vedelme erdekeben a 
komyezetvedelmi feladatok megoldasara onkormanyzati rendeletet bocsat ki. 
A Fejer Megyei Korrnanyhivatal torvenyessegi felhivassal elt, hogy az onkorrnanyzat 2013. januar 1. 
napjat kovetoen a fentiekkel kapcsolatos jogalkotasi kotelezettsegenek nem tett eleget, valamint 
folyamatban van illetve most zarul a telepi.ilesi folyekony hulladekkezeles (szippantott szennyviz) 
kozszolgaltatasra kiirt kozbeszerzesi palyazat elbiralasa, igy a szolgaltat6 valtozasa miatt is szi.ikseges 
a rendelet feliilvizsgalata. 
Az uj jogszabalyok altai eloirt nagy szamu valtoztatas alapjan - am1ak ellenere, hogy komyezet 
vedelmevel kapcsolatos korabbi rendelkezeseket lenyegeben az uj rendelet is atveszi - celszeru a 



telepulesi hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasr61 es a kozteriiletek tisztantartasar61 uj 
onkormanyzati rendeletet megalkotni. 
Reszletes indokohis 
az 1. §-hoz 
A rendelet teriileti hatalya tovabbra is a telepiilesre, targyi hatalya azonban a szilard hulladekok mellett 
mar a telepiilesi folyekony hulladekra is kiterjed. 
a 2. §-hoz 
Meghatarozza a hulladekkezelesi kozszolgaltatas letrejottet es nevesiti a kozszolgaltatasi szolgaltatas 
j ogositottj ait. 
a 3. §-hoz 
Szabalyozza a hulladekkezelesi kozszolgaltatas igenybevetelenek m6djat es felteteleit: a szerzodesi 
kotelezettseget es a szerzOdest keletkezteto cselekmenyt. 
a 4. §-hoz 
Meghatarozza a szabvanyos hulladekgyujto tarol6 edenyzet parametereit es kotelezo hasznalatanak 
felteteleit. 
az 5. §-hoz 
Szabalyozza a hulladekkezelesi kozszolgaltatas ellatasanak rendjet es m6dozatait. 
a 6. §-hoz 
A fogyaszt6k szamara reszletesen szabalyozza a hulladekgyujto edenyzet hasznalatat. 
a 7. §-hoz 
Rendelkezik a kozszolgaltatas igenybevetelenek korlatozasar61, megtagadasar61, valarnint a 
hulladekgyujto zsak alkalmazhat6sagar61. 
a 8.- 9. §-okhoz 
Megfogalmazza a zoldhulladek es a haztartasi hulladekhoz hasonl6 jellegu es osszetetelu, azzal egyiitt 
kezelheto mas hulladek elszallitasanak, kezelesenek, artalmatlanitasanak lehetosegeit es felteteleit. 
a 10. §-hoz 
Szabalyozza a lomtalanitas kozszolgaltatas igenybevetelenek m6djat es felteteleit. 
a 11.- 12. §-hoz 
Szabalyozza a telepiilesi szilard hulladekgyiijtes, szallitas, kezeles es artalmatlanitas kozszolgaltatasi 
dij megfizetesenek, a dij merseklesenek felteteleit. 
a 13. §-hoz 
Szabalyozza a szelektiv hulladek gyiijteset, kezeleset. 
a 14. §-hoz 
Meghatarozza a telepiilesi folyekony hulladekkezeles (szippantott szennyviz) kozszolgaltatas dijat, a 
1995. evi LVII. torveny 44/H. § (1) bekezdese szerinti koltsegelszamolas benylijtasi hataridejet. 
a 15.-16. §-hoz 
Reszletesen meghatarozza a telepiilesi folyekony hulladek gyiijtese, szallitasa artalmatlanitasa 
szabalyait. 
a 17. §-hoz 
Meghatarozza a lakossag feladatait a telepiiles kozteriileteinek vedelmeben. 
a 18.-19. §-hoz 
Szabalyozza az ingatlan tulajdonosok kotelezettsegeit a telepiiles rendje, tisztasaga es vedelme 
erdekeben. 
a 20. §-hoz. 
Meghatarozza kerti hulladek kezelesenek szabalyait 
a 21. §-hoz. 
A parkok es a parkositott teriiletek vedelmere vonatkoz6 magatartasokat szabalyozza. 
a 22. §-hoz. 
A szeszesital kozteriileten torteno fogyasztasat korlatozza. 
a 23. §-hoz. 
Az utcajelzo tablak, hazszamtablak elhelyezesenek kotelezettsegerol es szabalyair61 rendelkezik. 
a 24. §-hoz. 
A hatalyba lepteto rendelkezest tartalmazza. 

Bodmer, 2014. febrmir 
T6th Janosne 

cimzetes fOjegyzo 



ELOZETES HATASVIZSGALATI LAP VERTESBOGLAR KOZSEG 
ONKORMANYZAT KEPVOSELi-TESTULETENEK 

....... /2014 ( ........... ) onkormanyzati rendelete 
a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasrol, 

a kozteriiletek r·endjerol es a koztisztasagrol 

Tajekoztatas az eiOzetes hatasvizsgalat eredmenyerol 

1. A jogszabaly-tervezet hatasai 
1.1 Tarsadalmi hatasok 
A rendelet a szolgaltatast nylijt6 k6zszolgaltat6kat es a kozigazgatasi teriileten elo, szolgaltatast 
igenybevevo fogyaszt6kat erinti kotelezettseget eloirva szamukra, amelyek kedvezobb, hosszu tavon is 
fenntarthat6bb eletkoriilmenyeket biztositanak. 
1.2 Gazdasagi, koltsegvetesi hatas 
Gazdasagi, koltsegvetesi hatasai nem merhetoek, mivel a szolgaltatasok ellenerteke - bar erinti a 
fogyaszt6kat - a szilard hulladekgazdalkodast tekinteteben fuggetlen a helyi szabalyozast61, a 
telepiilesi folyekony hulladek kozszolgaltatas lakossagi igenybevetelere pedig - a maradektalan 
csatomazottsagra tekintettel - tervezhetoen nem fog sor keriilni. 
1.3 Kornyezeti, egeszsegi hatasok 
A kozszolgaltatas igenybevetelet a koztisztasag es telepiilestisztasag megorzese, valamint a komyezet 
vedelme teszi sziiksegesse. 
1.4. Adminisztrativ terheket befolyasolo hatasok 
A k6zszolgaltat6k rendelkeznek a kozszolgaltatashoz sziikseges feltetelekkel. Az 6nkormanyzat 
gondoskodott a kotelezo kozszolgaltatas megszervezeserol, melyet a kozigazgatasi teriileten elo 
ingatlantulajdonosok, hasznal6k kotelesek igenybe venni. 

2. A jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhato hatasai 
A vizgazdalkodasr61 sz616 1995. evi LVII. torveny 44/C. §-a es a hulladekr61 sz616 2012. ev1 
CLXXXV. torveny 35. §-a hatarozza meg, hogy az 6nkormanyzati rendeletnek mit kell tartalmaznia. 
A jogalkotas elmaradasa a Kormanyhivatal torvenyessegi felhivasat kovetoen torvenyessegi 
fehigyeleti eljarast vonhat maga utan. 

3. A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek 
A kotelezo kozszolgaltatashoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek a 
k6zszolgaltat6knal rendelkezesre allnak. 

Csakvar,2014.februar 
Toth Janosne 

cimzetes fOjegyzo 



Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak kozigazgatasi teruleten, a nem kozmuvel osszegyujtott 

haztartasi szennyvfz begyujtesere vonatkoz6 dfjkalkulaci6 

Dfjkalkul;ki6, a nem kozmuvel osszegyujtatt haztartasi szennyvfz begyujtesehez hasznalt gepjarmuvek, az 

azon szolgalatot teljesft6 alkalmazottak, utdfjak, valamint az ehhez kapcsol6d6 egyeb kiadasok 

koltsegelemzesen alapul6, kobmeterre vetftett, nett6 Urftesi dfj kialakftasahoz: 

KozUieti: 

Lakossagi: 

atlagolt kilometer koltseg: 

atlagolt utdlj koltseg: 
~~"--"~~~~""~·~~~.~~---"~~"·~····· 

gepjarmu karbantartasi rafordftasok: 

atlagolt alkalmazotti koltseg: 

kapcso16d6 egyeb rafordltasok: 

ad6jellegu terhek: 

lerakasi dlj: 

talajterhelesi dfj: 

osszesen: 

mindosszesen: 

24 Ft/m3 

81 Ft/m 3 

664 Ft/m3 

..................... 

11 Ft/m3 

98 Ft/m 3 

1575 Ft/m 3 

0 Ft/m 3 

A LIQUID-PORTER Kft. a kozszolgaltatas megkezdesehez minden technikai feltetellel rendelkezik, fgy 

megel6z6 koltsegek, celiranyu beruhazasi koltsegek nem merUinek fel, ezert az kUion nem kerUit 

felszamltasra. 
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A CSAKV ARI KOZOS ONKORMANYZA TI HIVAT AL 
SZERVEZETI ES MUKODESI SZABALYZATA 

Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny rendelkezesei alapjan 
Csakvar, Bodmer es V etiesboglar telepiilesek Kepviselo-testiiletei Megallapodast fogadtak el arra 
vonatkoz6an, hogy 2013. januar 1-jetolletrehozzak a Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatalt. 
Figyelembe veve az allamhaztartasr61 sz616 torveny vegrehajtasar61 sz616 368/2011. (XII. 31.) 
Kormany rendeletet, valamint ,a koltsegvetesi szervek belso kontrollrendszererol es belso 
ellenorzeserol" sz616 370/2011. (XII. 31.) Konn. rendelet eloirasait a Csakvari Kozos Onkormanyzati 
Hivatal Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatat a kovetkezok szerint hatarozommeg: 

I. Csakval"i Kozos Onkormanyzati Hivatal 

Azonoslt6 adatai: 

Torzskonyvi azonosit6 szama: 361514 
Alapit6 okiratanak kelte: 2012. december 6. 

szama: 07/361514/6/2010. 
A1apitas idopontja: 1990. szeptember 30. 
Az ellatand6 es a szakfeladat rend szerint besorolt alaptevekenysegeket a mindenkori hata!yos alapit6 
okirat tartalmazza. 

1. Megnevezese: 

Csakvari Kozos Onkonnanyzati Hivatal (tovabbiakban: Hivatal) 

Szekhely: 8083 Csakvar Szabadsag ter 9. 

2. Miikodesi teriilete: 

Bodmer Kozseg, Csakvar V aros es V ertesboglar Kozseg kozigazgatasi teriilete. 

3. A Hivatalban dolgozok munkaideje: heti 40 6ra 

Koztisztviselok munkarendje: 
Hetfo 7,30- 16,00 6raig 
Kedd 7,30- 16,00 6raig 
Szerda 7,30- 16,00 6raig 

Csiitortok 
Pentek 

8,00- 17,30 6raig 
7,30- 16,00 6nlig 
7,30- 13,00 6raig 
7,30- 12,00 6raig 

A munkaidon beliil napi 30 perc munkakozi sziinetet kell tartani. 
Kozszo1galati torveny hatalya ala nem tartoz6 munkava!lal6k munkaideje: heti 40 ora 
munkarendje: munkakori leiras szerint 

4. Ugyfelfogadasi rendje: 

Bodmeron: Kedd: 8,00- 12,00 6raig 
v ertesboglaron: Kedd: 13,30- 17,30 6raig 
Csakvaron: HetfO 8,00-12,00 6raig 

Szerda 8,00-17,30 6raig 
Csutortok 8,00-12,00 6raig 
Kedden es penteken ugyfelfogadas nines. 

5. Gazdalkodasi besorolasa: onal16an mukodo es gazda!kod6 koltsegvetesi szerv 
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6. A Hivatal Bodmer Kozseg Onkormanyzata, Csakvar v aros Onkormanyzata, v ertesboglar 
Kozseg Onkormanyzata es a v ertesboglari Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat kepviselo
testliletei, bizottsagaik es tisztsegviseloik, valamint a Csakvari Onkormanyzati Tarsulas 
Tarsulasi Tanacsa, bizottsaga feladat- es hataskorebe tmioz6, az onkormanyzatok es 
intezmenyeik mukodesevel es az allamigazgatasi iigyek dontesre val6 elokeszitesevel, es 
vegrehajtasaval kapcsolatos feladatokat lat el. 

II. A Hivatal szervezeti tagozodasa, feladataik: 

1. A Hivatal belso szervezeti felt'ipitese 

Igazgatasi iroda 

7f6 

2. A jegyzo 

Jegyzo 

6nkormanyzati es 
tarsulasi iroda 

6 fo 

Gazdalkodasi iroda 

7f6 

A jegyzo felett a munkaltat6i jogokat a harom telepiiles polgarmestere egyiittesen gyakorolja. 

A Hivatalt a jegyzo vezeti es kepviseli. Akadalyoztatasa eseten helyettesiteset az igazgatasi iroda 
vezetoje latja el. 

A jegyzo ellatja a jogszabalyokban, es az SZMSZ-ben meghatarozott feladatait. 

Biztosftja az onkormanyzatok es a Hivatal torvenyes mukodeset. Felelos a Hivatal munkajaert es a 
dolgoz6k munkakori leirasaert. A polgarmester es a jegyzo minden bet hetfOi napjan vezetoi 
ertekezletet tart az irodavezetok es az intezmenyvezetok bevonasaval. A jegyzo havonta, illetve az 
irodavezetok reszere sziikseg szerint ertekezletet tart: Az irodavezetok sziikseg szerint ertekezletet 
tartanak a vezetesiik alatt all6 iroda dolgoz6i reszere. 

Munkaltat6 jogkor gyakorlasa koreben a koztisztviselok kinevezesehez, felmentesehez, 
jutalmazasahoz elozetesen bekeri a polgannesterek egyeterteset. 

3. Az irodak 

Az irodakjogi szemelyiseggel nem rendelkeznek, a Hivatal szervezeti egyseget kepezik. 

Az irodavezeto vezeti a jegyzo utasitasa szerint - a jogszabalyoknak megfeleloen - az iroda 
munkajat. Ellatja a kiadmanyozasi rendben szabalyozott jogkoret. Felelos az iroda munkajaert. 

4. Az irodak feladatai (mindharom telepiiles es kepviselo-testi.ilet vonatkozasaban) 

Igazgatasi iroda 

lgazgatasi feladatok 

• az iroda feladataihoz kapcsol6d6 kepviselo-testiileti eloterjesztesek, rendelet- tervezetek 
elkeszitese 

• birtokvedelem 
• anyakonyvezes (sziiletes, hazassag, halaleset), anyakonyvi kivonat 
• allampolgarsagi iigyek, 
• hat6sagi bizonyitvany 
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• katasztr6favedelmi feladatok 
• valasztasi nevjegyzekekkel kapcsolatos feladatok 
• k6zrem(\k6des a valasztasok lebonyolitasaban 
• 6nkormanyzati segely 
• szocia!is otthoni beutalasok 
• me!tanyossagi k6zgy6gyellatas 
• aktiv koruak ellatasa 

o rendszeres szocialis segely 
o foglalkoztatast helyettesito tamogatas 
o kozfoglalkoztatassal kapcsolatos hat6sagi iigyek 

• lakasfenntmiasi tamogatas, vedendo fogyaszt6k iigyeinek intezese 
• Helyi eselyegyenlosegi programma! kapcsolatos feladatok 
• foldmiivelesiigyi igazgatas 
• allat- es noveny-egeszsegiigyi igazgatas 
• vadkariigyek 
• kereskedelmi igazgatas 
• kornyezetvedelem 
• hulladekgazdalkodasi iigyek 
• hagyateki iigyek 
• koztemetes 
• postakonyv vezetese 
• iigyfeliranyitas 
• bodmeri iigyfelfogadas 
• Bursa Hungarica tanul6i 6szt6ndijrendszer, Arany Janos tehetseggondoz6 program 
• nyari gyermeketkeztetes 
• rendszeres gyermekvedelmi kedvezmeny 
• telepiilesfejlesztesi feladatok 
• telepiilesrendezesi tervek elokeszitesevel 6sszefiigg6 feladatok 
• onkormanyzati ingatlanok fejlesztesenek elokeszitese 
• kozmii beruhazasok 
• k6zmuhal6zatra val6 csatlakozas engedelyezese 
• utiigyi igazgatasi feladatok 
• epitesi pont 
• kozteriilet-hasznalati engedelyezesi eljarasok 
• kozteriilet rendjenek ellenorzese 
• epitesi szakhat6sagi iigyek 
• epites-feliigyeleti ellenorzesek lefolytatasaban k6zremiik6des 
• szakmai k6zremiik6des palyazatokban 
• kozteriiletek nev megallapftasaval kapcsolatos iigyintezes 
• a csakvari Telepiilesfejlesztesi Bizottsag munkajanak tamogatasa kozremukodes a valasztasok 

lebonyolitasaban 
• vertesboglari iigyfelfogadas, polgarmesterhez kapcsol6d6 postai feladatok 

Ad6iigyi feladatok 
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• az ad6iigyi rcndclctalkotas clok6szit6sc, a rcndclctck v6grchatasa 
• ad6- es ertekbizonyitvany kiallitasa (kill on jogszabaly alapjan) 
• lakossagi igazolasok kiadasa 
• bejelentesek, kerelmek, megkeresesek intezese, megkeresesre komyezettanulmany keszitese 
• a lakossag es a gazdalkod6k ad6iigyi tajekoztatasa 
• helyi ad6kivetes es -kozles feladatai 
• az ad6k6telezettseg megallapitasa erdekeben adatgyujtes, tajekoztatas keres, helyszini szemle 

tartasa 
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• ad6p6tlekolas, ad6tartozas merseklesi, elengedesi kerelem elokeszitese 
• ad6behajtasi eljaras 
• allamigazgatasi eljarasi illetek nyilvantartasa es beszedese 
• kozigazgatasi birsag behajtasa 
• ad6nyilvantmtas, ad6beszedes, ad6behajtas informaci6-szolgaltatasa 
• idegen hatralekok ad6k m6djara torten& behajtasa 
• gepjarmu ad6 valtozasok havi feldolgozasa, 
• gepjarmu ad6kivetes es ad6hat6sagi feladatok 
• talajterhelesi dijjal kapcsolatos feladatok 

6nkormanyzati es tarsulasi iroda 

Onkormanyzati es titkarsagi feladatok 

• a Tarsulasi Tanacs, a kepviselo-testi.iletek es a bizottsagok zavartalan mukodesehez sziikseges 
szemelyi, es targyi feltetelek biztositasa 

• meghiv6k elkeszitese, bizottsagi, testiileti eloterjesztesek keszitese, osszegyujtese, kikiildese 
• szabalyzatok keszitese, nyilvantartasa 
• testi.ileti es bizottsagi iilesek j egyzokonyveinek vezetese 
• rendeletek, hatarozatok kozlese az erintettekkel, a rendeletek, hatarozatok taranak vezetese 
• iktatas, irattarozas, selejtezes 
• hirdetmenyek kiftiggesztese 
• titkarsagi feladatok 
• a Csakvari Onkonnanyzati Tarsulas szervezesi es iigyviteli tamogatasa 
• a polgarmesterek es a jegyzo hivatali mukodesenek iigyviteli feladatai 
• postabontas, iigyiratok szignalasa 
• palyazatiras, palyazatfigyeles 
• LEADER kapcsolattartas 
• szerzOdesek keszftese, nyilvantartasa (intezmenyekre is) 
• komrnunikaci6 (sajt6, tv musor, honlap) 
• mindharom kozseg honlapjainak kezelese 
• k6zremuk6des a valasztasok lebonyolftasaban 
• a csakvari Human ErOforras Bizottsag munkajanak tamogatasa 
• informatikai, rendszergazdai feladatok 
• sportszervezesi feladatok 

Szemelyiigyi feladatok 

• a Hivatal koztisztviseloinek es munkavalla16inak, es az onkormanyzatok munkavallal6inak 
szemely- es munkaiigyi nyilvantartasa es iigyintezese 

• a kozfoglalkoztatassal kapcsolatos munkailgyi feladalok 
• berszamfejtesi feladatok 
• onkormimyzati kepviselok tiszteletdijai 
• a kepviselok es koztisztviselok vagyonnyilatkozat-teteli nyilvantartasa es iigyintezese 
• a kepviselok es koztisztviselok szemelyi jovedelemad6javal kapcsolatos nyilatkoztatas, 

ad6igazolasok kiadasa 
• munkaido es szabadsag nyilvantartas 
• munkaszerzodesek, kinevezesek, munkakori lcirasok nyilvantartasa 
• cafeteria rendszer mukodtetese 
• koltsegteritesek 
• a koztisztviselok teljesitmenyertekelesenek (TER) szakmai iranyitasa es ellenorzese 

• 
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Penztigyi feladatok 
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• penzugyi targyu kepviselo-testlileti elote1jesztesek elokeszitese 
• koltsegveteshez kapcsol6d6 onkormanyzati feladatok 
• eves koltsegvetesi tervek elokeszitese 
• feleves, haromnegyed eves, eves penzugyi beszamol6k elokeszitese 
• penzugyi targyu szabalyzatok elkeszitese, valtozasok atvezetese 
• vagyongazdalkodas, ingatlan-nyilvantartas, beszerzesek lebonylitasa 
• vagyonkataszter, eves statisztikai jelentes keszitese 
• Kozzeteteli Szabalyzatban megfogalmazott feladatok ellatasa 
• Floriana Konyvtar penzugyi feladatai 
• Mese-var 6voda penzugyi feladatai 
• Gr6f Esterhazy Altalanos Iskola penzugyi feladatai 
• Gondozasi Kozpont es Idosek Otthona penzugyi feladatai 
• Corso penzugyi rendszerben ad6k kontirozasa 
• nonnativ allami tamogatasok igenylese, elszamolasa 
• kozcelu foglalkoztatassal kapcsolatos igenylesek 
• fOkonyvi konyvelesek 
• kotelezettsegvallalasok nyilvantartasa 
• banki utalasok, bankszamlak kezelese 
• penztari kifizetesek, hazipenztarak kezelese 
• penztarellenorzesi feladatok 
• szigoru szamadasu nyomtatvanyok nyilvantartasa 
• E-adat kezelese a penzugy vonatkozasaban, adattovabbitasok 
• analitikus nyilvantartasok vezetese, targyi eszkozok analitikus nyilvantartasa 
• szarnlazasok 
• valasztasok penzligyi feladatai 
• kozremukOdes a valasztasok lebonyolitasaban 
• KSH statisztikak keszitese 
• a csakvari Penzugyi es Jogi Bizottsag munkajanak tamogatasa 

Telepliles-uzemeltetesi feladatok 

• kozmunkasok foglalkoztatasanak szervezese 
• kozteruletek felugyelete 
• karbantart6i feladatok felligyelete 
• epuletgondnoki feladatok intezmenyeknel (karbantartas felugyelete, rezsinyilvantartas, 

arajanlatkeresek, lakasigenylok nyilvantartasa, kozremukodes leltarozasban stb.) 
• takaritas szervezese minden intezmenynel (beosztas) 
• intezmenyi portas, informatikus, kezbesito feladatainak szervezese 
• anyagbeszerzes (nyomtatvany, tisztit6szer stb.) 
• onkonnanyzati ingatlanok kezelese, lakasugyek 
• felujitasok, beruhazasok lebonyolitasa 

III. A munkalta16i jogok gyakorlasa, munkakori Ieirasok, kepzettsegi potlek, belso ellenorzes 

1. Munkaltat6 jogok gyakorlasa: A Hivatal vezetoje, a jegyzo felett Csakvar, V ertesboglar, Bodmer 
teleplilesek polgannesterei gyakoroljak a kinevezesi, munkaltat6 jogokat. 

A jegyzo gyakorolja a Hivatal valamennyi koztisztviseloje es munkavallal6ja felett a munkaltat6i 
jogokat. 
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A munkaltat6i jogok gyakorlasara vonatkoz6 reszletes szaba!yokat a vonatkoz6 hatalyos jogszabalyok 
tartalmazzak. 

2. Munkakol'i leinisok: A Hivatalban foglalkoztatottak szervezetben elfoglalt munkakorenek 
megfelelO feladatait a munkakori leirasok nevre sz616an tartalmazzak. A munkakori leirast a szervezeti 
egyseg, a munkakor vagy a feladat va!tozasa eseten 30 napon beliil m6dositani kell. 

A helyettesites rendjet a mindenkori munkakori leirasok tartalmazzak. 

3. Kepzettsegi p6tlek: A kozszolga!ati tisztviselokrol sz616 2011. evi CXCIX. torveny 
felhatalmazasa alapjan kiadott, a kozszolga!ati tisztviselok reszere adhat6 juttatasokr61 es egyes 
illetmenyp6tlekokr61 sz616 249/2012. (VIII. 31.) Kormanyrendelet 2. §-aban meghatarozott 
kepzettsegi p6tlekra jogosultak az allamhaztartasi szakon vegzett merlegkepes konyveloi 
vegzettseggel rendelkezo koztisztviselok, ha ezt a kepesitest munkakori leirasaban foglaltan 
hasznositjak. A kepzettsegi p6tlek me1teke az illetmenyalap 40 %-a. 

4. A Hivatal belso ellenorzese: A jegyzo koteles gondoskodni a belso ellenorzes kialakitasar61 es 
megfelelo mukodteteserol. 

A Hivatalban a belso ellenorzesi tevekenyseg Csakvari Onkormanyzati Tarsulas keretein beliil val6sul 
meg, a Tarsulassal szerzodest koto belso ellenorrel. 

A belso ellenorzesek a kepviselo-testiilet a!tal elfogadott eves ellenorzesi terv alapjan tortennek. 

IV. Vegyes rendelkezesek 

A jegyzo hataskorebe tartoz6 iigyekben a kiadmanyozas rend jet kiilon kell szabalyozni. 

Kiilszolga!at, illetve kikiildetes teljesitese a polgarmesteri hivatal tekinteteben a jegyzo, az 
onkonnanyzat mas dolgoz6i tekinteteben a polgarrnester elozetes engedelye alapjan tortenhet. 

Hatalyos 2014. marcius ...... -tal, a Csakvar Kozos Onkormanyzati Hivatal korabbi SZMSZ-e hatalyat 
veszti. 
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A Cs:ikvari Kozos Onkormanyzati Hivatal SZMSZ-enek kiegeszitese 

III/4. A Hivatal belso kontrollrendszere es belso ellenorzese: 

A jegyzo koteles kialakftani ,a koltsegvetesi szervek belso kontrollrendszererol es belso 
ellen6rzeser61" sz616 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapjim a bels6 kontroll rendszert, amely 
tartalmazza mindazon elveket, eljimisokat es bels6 szabalyzatokat, amelyek biztosftjak, hogy a 

a koltsegvetesi szerv valamennyi tevekenysege es celja osszhangban legyen a 

szabalyszeriiseggel, szabalyozottsaggal, valamint a gazdasagossag, hatekonysag 
eredmenyesseg kovetelmenyevel, 

az eszkozokkel es forrasokkal val6 gazdalkodasban ne kertiljon sor pazarlasra, visszaelesre, 
rendeltetesellenes felhasznalasra, 

megfelelo pontos es naprakesz informaci6k alljanak rendelkezesre a koltsegvetesi szerv 
miikodesevel kapcsolatosan es 

a bels6 kontrollrendszer harmonizaci6jara es osszehangolasara vonatkoz6 jogszabalyok 
vegrehajtasra keri.iljenek a m6dszertani utmutat6k figyelembe vetelevel. 

A jegyzo koteles olyan kontrollkornyezetet kialakftani, amelyben 
vilagos a szervezeti struktura 
egyertelmiiek a hataskori viszonyok es feladatok, 

meghatarozottak az etikai elvarasok s szervezet minden szintjen 
atlathat6 a human er6forras keze!ese 

A jegyzo koteles olyan szabalyzatokat kiadni, folyamatokat kialakftani es miikodtetni a szervezeten 
beli.il, amelyek biztosftjak a rendelkezesre all6 forrasok szabalyszerii, szabalyozott, gazdasagos, 

hatekony es eredmenyes felhasznalasat. Erre szolgal az ellenorzesi nyomvonal, szabalytalansagok 
kezelesenek rendje, kockazatkeze!esi szabalyzat, folyamatba epftett elozetes, ut6lagos es vezetoi 

ellenorzes (FEUVE) biztositasa. 

IV. Vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettseg 

Az egyes vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettsegekrol sz616 2007. evi CLII. torveny 3.§-a reszletezi a 
kozszolgalatban all6k vagyonnyilatkozat teteli kotelezettseget. E ti:irvenyi elofrasokon alapul a 
Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatalban foglalkoztatottak vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettsege. 

Jegyzo, irodavezetok: evente, epftesi.igyekkel, szocialis i.igyekkel, vagyongazdalkodassal, 
koltsegvetessel foglalkoz6 i.igyintezok: ketevente kotelesek vagyonnyilatkozatot tenni. 

V. V egyes rendelkezesek 



Bodmer Kozseg Onkormanyzata 
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095 

e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu 

ELOTERJESZTES 

A KepviseiO-testiilet 2014. februar 27-i nyilvanos iilesenek 
5. napirendi pontjahoz 

Targy: Az epitett es termeszeti kornyezet helyi vedelmerol sz616 onkormanyzati rendelettervezet 
jovahagyasa 

Az eloterjesztest keszftette: Pet6 Tamas ilgyintezo 
El6terjeszt6: T6th Janosne cfmzetes f6jegyz6 

A k6myezet valtozasai elsosorban az epiteszeti 6r6kseg azon reszet veszelyeztetik amelyek nem allnak 
sem nernzetk6zi, sem orszagos (muemleki) vedelem alatt, igy fennmaradasuk vedelem nelkiil alig 
biztosithat6. Az epitett k6myezet alakitasar61 es vedelmerol sz616 1997. evi LXXVIII. t6rveny 53. § 
(3) bekezdese teremtette meg a helyi vedelem ala helyezesre a jogi alapot. A reszletes szabalyokat az 
epiteszeti 6r6kseg helyi vedelmenek szakmai szabalyair61 sz616 6611999. (VIII. 13.) FVM rendelet 
tartalmazza. 
A t6rveny olyan m6don teszi az 6nkormanyzatok k6telezo feladatava a helyi epiteszeti 6r6kseg 
vedelmet, hogy az 6nkormanyzat a telepiiles adottsagait figyelembe veve maga d6nti el, rendelkezik-e 
olyan telepiilesi, epiteszeti, taji, termeszeti ertekkel, amelynek fenntartasa, fejlesztese a helyi k6z6sseg 
szamara fontos. 
A telepUles felismert, vedendo ertekeirol az 6nkormanyzat rendeletben dont. 
Az 6nkormanyzatok rendeletalkotasi jogk6rebe tartoz6an j61 elkiilonithetoen ket reszben kell 
rendeletet alkotni, amelyek tartalmukban kiil6nb6znek, de egyiittesen jelentik a helyi vedelem 
6nkormanyzati szabalyozasat. 
Az egyik az epiteszeti 6r6kseg helyi vedelmenek altalanos szabalyair61 sz616 6nkormanyzati 
szabalyozas, a masik a konkret teriilet vagy epitmeny vedelem ala helyezeset, illetve megsziinteteset 
r6gzito resz. 
A mostani eloterjesztes celja, hogy Bodmer telepiileskepe es t6rtenelme szempontjab61 meghataroz6 
epitett es termeszeti ertekek vedelme, a telepUles epiteszeti es termeszeti 6r6ksegenek, jellernzo 
karakterenek a jovo nernzedekek szamara t6rteno meg6vasa erdekeben a helyi vedelem ala helyezes 
illetve megsziintetes altalanos szabalyait megallapit6, valarnint a tenylegesen vedelem ala vonand6 
ertekekrol rendelkezo rendelet tervezete tarsadalrni velemenyeztetesre meghirdetesre keriilj6n. 
Az elozetes tarsadalmi velemenyezest le kell folytatni, a tervezetet a helyben szokasos m6don k6zze 
kell tenni, a beerkezo velemenyeket ertekelni kell a rendelet elfogadasa elott. Ezt k6vetoen a rendelet 
tervezetet a kepviselo-testUlet ele kell terjeszteni elfogadasra. 
Kerem a rendelettervezetet megvitatni es a tarsadalrni velemenyeztetes meginditasat j6vahagyni 
sziveskedjenek. 

Bodmer, 2014. februar 18. 

Tisztelettel: 

Balogh Istvan sk. 
polgarmester 



Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
....... /2014. (Ill . ..... ) hatarozata 

Bodmer Kozseg KepviselO-testiilete az epitett es termeszeti komyezet helyi vedelmerol sz616 
Cinkormanyzati rendelet tervezetet tarsadalmi velemenyeztetesre irja ki az alabbi tmialommal: 

,Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak 
... ./2014.( .... ) onkormanyzati rendelete 

az epitett es termeszeti kornyezet helyi vedelmerol 

Bodmer Kozseg Onkonm1nyzata Kepviselo-testiilete az epitett komyezet alakitasar6I es vedelmerol 
sz616 1997. evi LXXVIII. tv. 57. § (3) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan az epitett es 
termeszeti komyezet vedelmerol az alabbi rendeletet alkotja: 

.Aitalanos rendelkezesek 

1. § (1) A rendelet a Bodmer Kozseg kozigazgatasi teriiletere terjed ki. 
(2) A rendelet hatalya kiterjed minden termeszetes es jogi szemelyre, illetve jogi szemelyiseggel nem 
rendelkezo szervezetre. 

Ertelmezo rendelkezesek 

2. § E rendelet alkalmazasa soran: 
a) vedett teiepiilesszerkezet: a kepviselo-testiilet altai vedette nyilvanitott utcahal6zat, telek-szerkezet, 
beepitesi m6d es epitesi vonal, 
b) vedett telepiileskarakter: a kepviselo-testiilet altai vedette nyilvanitott jellegzetes epiteszeti elemek, 
szerkezetek, formak, anyagok, szinvilag egyiittese, 
c) vedett telepiileskep: a kepviselo-testiilet altai vedette nyilvanitott utcakep, az epitett es a taji 
komyezet egyiittese. A vedett telepiileskep az epitett es a termeszetes kornyezet elemeit egyarant 
magaba foglalja, igy kiil6n6sen az epiilethomlokzatokat, sziluetteket, miitargyakat, novenyeket 
(kerteket), kozteriileti bUtorzatot es burkoiatokat. A vedett telepiileskep resze lehet a teriiiet 
(teriiietreszek) hasznalati m6dja is. 
d) vedett epiilet, epitmeny: a kepviselo-testiilet altai vedette nyiivanitott oiyan epiilet, epitmeny, amely 
a hagyomanyos telepiileskep megorzese celjab6I, tovabba epiteszeti, teiepiiies-t6rteneti, helytorteneti, 
regeszeti, miiveszeti vagy miiszaki-ipari-agrar szempontb61 jelentos aikotas. A rendelet aikalmazasa 
szempontjab61 vedettnek minosiilhet az a telek, annak hasznalati m6dja is, ameiyen a vedett epiilet, 
epitmeny all. 
e) vedett epiiletresz: a kepviselo-testiilet altai vedette nyilvanitott olyan epiiletresz, amely egeszeben 
nem vedett epitmenyen, epitmenyben helyezkedik el. v edett epiiletresz lehet kiil6n6sen az epiilet 
tomege, homlokzata, tetozete, portalja, lepcsohaza, diszitmenyei, illetve kiiionieges tart6szerkezete. 
f) vedett miitargy: a kepviselo-testiiiet altai vedette nyilvanitott, a d) es az e) pontok alatt felnem 
soroit epitmeny, miitargy - kiilonosen emlekmii, szobor, siremlek (sirko), utcabUtorzat, diszk:Ut, 
kerites. 
g) 6rt6kvizsgalat: a mcgfciclo szakkcpzcttscggcl rcndclkczo szemeiy( ek), szervezet( ek) altai keszftett 
oiyan szakvizsgalat, ameiy feitarja es meghatarozza a vedeiemre javasolt ertek esztetikai, torteneti, 
miiszaki, illctvc tcrmcszcti jcllcmzoit. 
h) vedett novenyzet: a kepviselo-testiiiet altai vedette nyilvanitott egyedi noveny vagy noveny
egyiittes (fasor, park), amely varostorteneti vagy termeszeti szempontb6I a hagyom{myos telepiiicskcp 
megorzeset biztositja. 
i) vedett ertek: a 2. § a)-f) es h) pontjaiban meghatarozottak barmelyike. 
j) vedett ertek karosodasa: minden oiyan esemeny, beavatkozas, ameiy a vedett ertek teljes vagy 
reszleges megsemmisiileset, karakterenek elonytelen megvaltoztatasat, altalanos esztetikai 
ertekcsokkeneset eredmenyezi. 



I 
Az epiteszeti drdkseg helyi vedelmenek altalimos szabalyai 

Helyi vedettseg keletkezese es megsziinese 

3. § (1) Helyi vedettseg ala helyezesrol, illetve annak megszuneserol a kepviselo-testiilet rendelettel 
dont. 
(2) A helyi vedettseg ala helyezest, illetve annak megsziinteteset a kepviselo-testiilet, valamint 
barmely termeszetes es jogi szemely, vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezos szervezet irasban 
kezdemenyezheti, erre telepiilesrendezesi terv is javaslatot tehet. 
(3) A vedettseg ala helyezesi kezdemenyezesnek tartalmaznia kell: 
a) egyedi epitmenyek es termeszeti ertekek ( egyedi vedelem) eseten: 
- a vedendo ertek megnevezeset, sziikseg eseten koriilhatarolasat, 
-a pontos hely megjelOleset (utca, hazszam, helyrajzi szam, epiilet, emelet, ajt6, illetve telekresz), 
- a vedendo ertek rovid leirasat, dokumentalasat (irodalom, fot6k), 
- a kezdemenyezes indokolasat. 
b) telepiilesszerkezet, telepiileskep, karakter, vedelemre javasolt egyiittes (teriileti vedelem) eseten: 
- az egyiittes megnevezeset, 
- koriilhataroh\sat, 
- a vedendo ertek rovid leirasat, dokumentalasat (irodalom, fot6k), 
- a kezdemenyezes indokolasat. 
(4) Vedelem megsziintetesere vonatkoz6 kezdemenyezesnek tartalmaznia kell a vedelem meg
sziintetesenek okait. 
(5) Meg kell sziintetni a vedelmet teljes muszaki avulas, illetve novenyzet elhalasa eseten. 

V Mel em ala helyezesi illetve megsziintetesi elj:ir:is 

4. § (1) A vedelemmel illetve annak megsziintetesevel kapcsolatos dontes elokesziteserol a foepitesz 
gondoskodik. 
(2) A vedette nyilvanitashoz ertekvizsgalatot kell kesziteni. 
(3) Vedelem megsziintetesehez a vedelem megsziintetesenek okait maradand6 m6don (fot6k, rajzok, 
stb.) dokumentalni kell. 
(4) Az ertekvizsgalat illetve a vedelem megsziintetesere vonatkoz6 dokumentaci6 elkesziteserol a 
Kepviselo-testiilet gondoskodik. 
(5) A vedelem ala helyezeshez illetve annak megsziintetesehez be kell szerezni az erintett ingatlan 
tulajdonosok velemenyet. A helyi szakmai, tarsadalmi szervek, egyesiilesek allaspontja beszerezheto. 
(6) A helyi vedettseg ala helyezesi, illetve annak megsziintetesere iranyul6 eljaras meginditasar61 az 
erdekelteket ertesiteni kell. 
(7) Az egyedi vedelemre, illetve annak megsziintetesere vonatkoz6 kezdemenyezes eseten az ertesitest 
az erdekelteknek irasban kell megkiildeni. 
(8) Teriileti vedelemre, illetve annak megsziintetesere vonatkoz6 kezdemenyezes eseten az ertesites 
tortenhet helyben szokasos kozhirre tetellel is. 
(9) A vedettseggel, illetve annak megsziintetesevel kapcsolatos javaslatot - az errol sz616 dontest 
megelozoen - a helyhen szokasos modon 15 napra kozhirre kell tenni. 
(1 0) A kozhirre tetel idotartama alatt a javaslat, az ertekvizsgalat illetve a megszunest dokumental6 
iratok megtekinteset hiztositani kell. 
). § (1) Egyedi vedelem elrendeleserol illetve megsziinteteserol ertesiteni kell: 
- az erintett ingatlan tulajdonosokat, 
- az illetekes Foldhivatalt, 
- az illetekes epitesiigyi hat6sagot, 
- telepiilesrendezesi eljarason kiviili megsziintetesrol sz616 rendelet tervezetet az epitett komyezet 
alakitasar61 es vedelmerol sz616 1997. evi LXXVIII. torveny 57. § (4) bekezdeseben eloirtakon tul az 
onkormanyzati tarsulasnak is meg kell kiildeni tajekoztatasul. 



(2) Teriileti vedelem elrendeleserol illetve megszunteteserol az erintett kozmuvek kezeloit kell 
ertesiteni. 
(3) A helyi vedelem ala helyezes, illetve annak megszuntetesenek a tenyet az ingatlan-nyilvantartasba 
be kell jegyezni. 
( 4) A helyi vedettseg fetmallasanak tenyet a hivatalos helyszinrajzon fel kell tuntetni az alabbiak 
szerint: 
" Bodmer Kozseg Onkormanyzata ...... rendelete alapjan vedett telepUlesi ertek." 
(5) Az ingatlan-nyilvantartasi, illetve helyszinrajzi bejegyzesrol a jegyzo gondoskodik. 
(6) A bejegyzes esetleges elmaradasa a vedettseg hatalyat nem erinti. 

A vedett ertekek fenntartasa 

6. § (1) A vedett ertekekj6 karbantartasa, allagmeg6vasa a tulajdonos kotelessege. 
(2) A vedett ertek tulajdonosanak keresere a szokasos j6 karbantartasi feladatokon tulmenoen, a 
vedettseggel osszefuggesben szliksegesse va16, a tulajdonost terhelo munkalatok koltsegeihez az 
onkormanyzat tamogatast adhat. 
(3) A tamogatast a tulajdonos kereset kovetoen az onkormanyzat kepviselo-testlilete evente a 
koltsegvetesben hatarozza meg. 

A vedett ertekek nyilvantartasa 

7. § (1) A helyi vedelem ala helyezett ertekekrol nyilvantartast kell vezetni. A nyilv{mtartas nyilvanos, 
abba barki betekinthet. 
(2) A nyilvantartas tartalmazza a vedett ertekre vonatkoz6 
a) megnevezest, 
b) pontos hely megjeloleset (utca, hazszam, helyrajzi szam), 
c) tulajdonos, kezelo (berlo) nevet, cimet, 
d) helyszinrajzot, 
e) rendeltetes es hasznalati m6d megnevezeset, 
f) eredeti tervdokumentaci6 masolatat - ha ez rendelkezesre all, 
g) a vedelem elrendelesere vonatkoz6 kepviselo-testlileti eloterjesztes es dontes masolatat, 
h) felmeresi terveket - amennyiben ezek beszerezhetok,illetve eloallithat6k, 
i) fot6dokumentaci6t, 
j) hat6sagi intezkedeseinekjegyzeket (iktat6szamat), 
k) minden egyeb adatot, amely a megorzendo ertek szempontjab61 a vedelemmel osszefuggesben a 
nyilvantartast vezeto indokoltnak tart. 
(3) A nyilvantartas vezeteserol ajegyzo gondoskodik. 

A vedett ertekek megjelOlese 

8. § (1) A helyi egyedi vedelem alatt all6 epUletet, epitmenyt az e celra rendszeresitett egyseges 
tablaval kell megjelolni. 
A tabla szovege: 

, Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiilete vedette nyilv:initotta. 
evsz:im" 

(2) Vedett novenyzet eseteben az (1) bekezdesben meghatarozott tablan a noveny magyar es latin 
megnevezeset is fel kell tiintetni. 
(3) A tabla elhelyezeserol, karbantartasar61, p6tlasar61 - kUlon eljaras nelkUl - a polgarmester 
gondoskodik. 
( 4) A tulajdonos a tabla elhelyezeset tUmi koteles. 
(5) Helyi teruleti vedelem eseten a vedett erteket az onkormanyzat a komyezethez igazod6, a vedettseg 
tenyet es okat, valamint a vedettseggel osszefuggo egyeb informaci6t tartalmaz6 tablaval megjelolheti. 



A helyi vcdelem ininyitasa 

9. § (1) A telepiilesen a helyi vedelmet a polgarmester a fOepitesz k6zremuk6desevel iranyitja. 
(2) A helyi vedelemmel kapcsolatos adminisztrativ feladatok ellatasar61 a jegyz6 gondoskodik. 

II 
A helyi teriileti es egyedi vedelem ala helyezes elrendelese, illetve megsziintetese 

10. § Helyi vedelem alatt all 
a) Bodmer, Vasvari Pal u. 35. szam (hrsz: 1) alatti ingatlanon talalhat6 templom es gyiimolcsfak, 
b) Bodmer, Vasvari Pal utcaban, 60 hrsz-u ingatlanon talalhat6 fUzfasor. 

Zar6 rendelkezcsek 

11. § (1) E rendelet a kihirdetesenek napjat koveto napon lep hatalyba. 
(2) A rendeletet a Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatban meghatarozott m6don kell kihirdetni 
es kozzetenni. 

Jogharmonizacios zaradck 

12.§. E rendelet a belso piaci szolgaltatasokr61 sz616 2006/123/EK. in\nyelvbe iitkozo rendelkezest 
nem tartalmaz. 

Balogh Istvan s. k. 
polgannester 

Kihirdettem: 

T6th Janosne s. k. 
cimzetes f0jegyz6 

Bodmer, 2014 ............ . 

T6th Janosne 
cimzetes fojegyzo" 

Hatarido: azonnal 
Felelos: jegyzo 

Altalanos indokolas 
az cpitett cs termcszeti kornyezet helyi vCdelmcrol 

sz616 
.. ./2014.( .... ) 6nkormanyzati rendelet tervezethez 

A rendelet megalkotasara felhatalmazast ad6 jogszabaly: az epitett komyezet alakitasar61 es 
vedelmerol sz616 1997. evi LXXVIII. Tv. 57.§ (3) (tovabbiakban Etv.) hekezdese: 

,A helyi vedette nyilvanitasr61 vagy annak megsziinteteserol, tovabba a vedettseggel 6sszefiigg6 
korlatozasokr61 es kotelezettsegekr61 a telepiilesi onkormanyzat rendeletben dont." 
A komyezet valtozasai elsosorban az epiteszeti orokseg azon reszet veszelyeztetik, amelyek nem 
allnak sem nemzetkozi, sem orszagos (muemleki) vedelem alatt, igy fennmaradasuk vedelem nelkiil 
alig biztosithat6. Az Etv. fentebb idezett rendelkezese a helyi vedelem megteremtesere ad jogi ala pot. 
Az Etv. olyan modon teszi az onkormanyzatok kotelezo feladatava a helyi epiteszeti orokseg 
vedelmet, hogy az onkormanyzat a telepiiles adottsagait figyelembe veve maga donti el, rendelkezik-e 
olyan telepiilesi, epiteszeti, taji, termeszeti ertekkel. amelynek fenntartasa, fejlesztese a helyi kozosseg 
szamara fontos. 



A telepiiles felismert, vedendo ertekeirol az i:inkormanyzat rendeletben di:int. 
Maga a helyi vedelem helyi epitesi eloirasok es szabalyok sorozataval val6sul meg, amelyeket a Helyi 
Epitesi Szabalyzat (HESZ) tartalmaz. 
Az Etv. 62. § (2) bekezdes 1) pontja a minisztert hatalmazza fel, hogy a szakmai szabalyokat 
rendeletben allapitsa meg, ezaltal biztositva az egyseges szemleletU ertekvedelmet. 
A ti:irvenyben emlitett felhatalmazas alapjan kiadott rendelet az epiteszeti i:iri:ikseg helyi vedelmenek 
szakmai szabalyair61 sz616 66/1999.(VIII.13.) FVM rendelet (tovabbiakban: R.) 
Az i:inkormanyzatok rendeletalkotasi jogki:irebe tartoz6an az R. j61 elkiili:inithetoen ket rendeletrol 
beszel, amelyek tartalmukban kiili:inbi:iznek, de egyiittesen jelentik a helyi vedelem i:inkormanyzati 
szabalyozasat. 
Az egyik az epiteszeti i:iri:ikseg helyi vedelmenek altalanos szab3lyir61 sz616 i:inkormanyzati rendelet, a 
masik a konkret teriilet vagy epitmeny vedelem ala helyezeset, illetve megsziinteteset ri:igzito helyi 
rendelet. 
E rendelet celja, hogy Bodmer telepiileskepe es ti:irtenelme szempontjab61 meghataroz6 epitett es 
termeszeti ertekek vedelme, a telepiiles epiteszeti es tenneszeti i:iri:iksegenek, jellernzo karakterenek a 
ji:ivo nernzedekek szamara ti:irteno meg6vasa erdekeben a helyi vedelem ala helyezes illetve 
megsziintetes altalanos szabalyait megallapitsa. 

Jogharmonizaci6s szempontok: 

A targyki:ir nem tartozik az Eur6pai szabalyozasi hataski:irbe, a rendeletet a ki:izi:issegi alapelveknek 
val6 megfeleles szempontjab61 kell feliilvizsgalni. 

Legfontosabb alapelvek: 
• a meghallgatashoz val6 jog, 
• a hatekony jogi feliilvizsgalat elve, 
• az egyenloseg es egyenlo elbanas elve, 
• a diszkriminaci6 tilalma, 
• az igazsagossag es meltanyossag elve, 
• a visszahat6 hataly tilalma, 
• a jogbiztonsag es elorelathat6sag elve, 
• az aranyossag elve, 
• az emberi jogok vedelme, 
• a j6hiszemiiseg elve, 
• a ki:ilcsi:ini:is elismeres elve, 
• a ki:izvetlen hataly elve, 
• a ki:izvetlen alkalmazhat6sag elve, 
• a negy gazdasagi alapszabadsag biztositasa es megengedheto kivetelek elve, 
• a verseny torzitasanak tilalma. 

A rendelet a ki:izi:issegi alapelvekkel ellentetes szabalyozast nem tartalmaz. 

A rendelet tervezetet tarsadalmi velemenyezesre kell bocsatani a rendelet elfogadasa elott. 



OR. 1. §-ahoz: 

Reszletes indokohis 

az epitett es termeszeti kornyezet helyi vedelmerol 
sz616 

. ... ./2014.( .. ... ) onkormanyzati rendelet tervezethez 

A rendelet teriileti es szemelyi hatalyat rogziti. A rendeletet a teljes kozigazgatasi teriileten kell 
alkalmazni es tulajdonformara tekintet nelkiil hatalya mindenkire kiterjed. 
OR. 2. §-ahoz: 
A rendelet altal hasznalt, illetve alkalmazasa soran el0fordul6 fogalmakjegyzeke. 
OR 3. §-ahoz: 
A R. 2. §-a alapjan egyedi illetve teriileti vedelem neven ujabb fogalmakat vezet be a rendelkezes. 
Rogziti tovabba, hogy konkret vedelem elrendelese, illetve megszunese onkormanyzati rendelet 
alapjan lehetseges. Vedelem ala helyezes, vedelem megsziintetes barki altai tett kezdemenyezes 
alapjan indithat6, amelynek m6djat rogziti a (3) es (4) bekezdes. Az (5) bekezdes az elpusztult, 
megsemmisiilt vedett ertek eseten kotelezo vedelem megsziintetest ir elo. 
OR. 4. §-ahoz: 
Az R. 3. §-a szerint vedelem elrendelesevel vagy megsziintetesevel kapcsolatos szakmai elokeszites az 
onkormanyzati foepitesz feladata. 
Az R 5. § (2) bekezdese helyi vedelem ala helyezes elott ertekvizsgalat kotelezo elvegezteteset irja elo. 
Az ertekvizsgalat anyagi kihatassal is jar, a Kepviselo-testiilet a kezdemenyezes befogadasar61 sz616 
dontesevel egyidejiileg vallalja az ertekvizsgalat elvegeztetesenek koltsegeit is. v edelem 
megsziintetese altalaban a vedett ertek pusztulasa okan kovetkezik be, ezert fontos, hogy az elpusztult 
vedett ertekrol megfelelo dokumentaciok kesziiljenek az utokor szamara. Garancialis szabaly, hogy a 
Kepviselo-testiilet dontese elott ismerje meg a tulajdonosok, esetleg mas, a telepiilesen talalhat6 
szervezetek velemenyet. Ugyancsak ide tartozik a vedelem elrendelesevel erintettek ertesitesi kotele
zettsege is, illetve a nyilvanossag biztositasa a dontest megelozo idoszakban. 
OR 5. §-ahoz: 
Az R. 7. § (3) bekezdese elofrja, hogy a vedelem tenyet az onkormanyzatnak az ingatlan
nyilvantartasba be kell jegyeztetnie. 
OR 6. §-ahoz: 
Az R. 4. § b) pontja szerint az onkormanyzat rendeletben szabalyozhatja kiilonosen a fenntartas es 
allagmegovas tulajdonosi kotelezettseget, illetve az ingatlan rendeltetesszeru hasznalatahoz sziikseges 
merteket meghalad6 koltsegeinek merteket. A vedett ertek allapotanak megorzese a tulajdonos 
kotelezettsege. Az onkormanyzat anyagi teherbfr6 kepessege fiiggvenyeben, egyedi merlegeles 
alapjan, a vedett ertek j6 karbantartasat meghalad6 mertekii munkalatokhoz az onkormanyzat 
tamogatast adhat. A tamogatasi keretosszeg eves merteket celszerii az eves koltsegvetesben tervezni. 
OR 7. §-ahoz: 
Az R. 8. §-a irja elo helyileg vedett letesitmenyek nyilvantartasi kotelezettseget es a nyilvantartas 
tartalmat. 
OR 8. §-ahoz: 
A vedett ertekek megjelolese oktatasi, kulturalis es idegenforgahni szempontb61 kaphat jelentoseget. 
Tabla elkeszftesi illetve elhelyezesi, potlasi kotelezettseg az onkormanyzatot, mint a vedelem 
elrendelojet terheli. 
OR 9. §-ahoz: 
A helyi vedelem, mint tipikus onkormanyzati feladat operatfv in1nyftasat - a foepftesz kozre
miikodesevel - celszerii polgarmesteri hataskorbe adni. A helyi vedelemmel osszefiiggo adminisztrativ 
feladatok vegrehajtasa az Onkormanyzati Hivatal szervezeti keretei kozott val6sithat6 meg, ezert ezen 
feladatot a jegyzohoz celszerii telepfteni. 
OR. 10. §-ahoz: 
Bodmer kozseg kozigazgatasi teriileten talalhat6 vedett ertekek felsorolasat tartalmazza. 
OR 11. §-ahoz: 
A rendelet hatalyba lepesenek szabalyait tartalmazza. 



ELOZETES HATASVIZSGALATI LAP BODMER KOZSEG ONKORMANYZATA 
KEPVOSELi-TESTULETENEK 

....... /2014. ( ........... ) onkormanyzati rendelete 
az egyes helyileg vedett epitmenyekrol es termeszeti ertekrol 

Tajekoztatas az elozetes hatasvizsgalat eredmenyerol 

1. A jogszabaly-tervezet hatasai 
1.1 Tarsadalmi hatasok 
A rendelet a kozigazgatasi teriileten elo, a helyi vedelemben erintett ingatlanok tulajdonosait erinti, 
szamukra kotelezettseget ir elo. 
1.2 Gazdasagi, koltsegvetesi hatas 
Gazdasagi, koltsegvetesi hatasai nem merhetoek, mivel az ingatlannal kapcsolatos koltsegek a 
tulajdonosokat terheli. 
1.3 Kornyezeti, egeszsegi hatasok 
A helyi ertekvedelem ala helyezest a komyezeti ertekek es epiteszeti orokseg vedelme teszi 
sziiksegesse. 
1.4. Adminisztrativ terheket befolyasol6 hatasok 
Az ingatlanokkal kapcsolatos adminisztrativ kotelezettsegeket jogszabalyok irjak elo, melyet a 
kozigazgatasi teriileten elo ingatlantulajdonosok, hasznal6k kotelesek betartani. 

2. A jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhat6 hatasai 
A komyezet valtozasai elsosorban az epiteszeti orokseg azon reszet veszelyeztetik amelyek nem allnak 
sem nemzetkozi, sem orszagos (muemleki) vedelem alatt, igy fennmaradasuk vedelem nelkiil alig 
biztosithat6. Az epitett komyezet alakitasar61 es vedelmerol sz616 1997. evi LXXVIII. torveny 53. § 
(3) bekezdese ad felhatalmazast az onkormanyzatoknak a helyi ertekvedelem ala helyezesre. Ennek 
hianyaban a felsobb jogszabalyokkal nem vedett, de oroksegvedelem szempontjab61 fontos epiteszeti 
es komyezeti ertekek vedelem nelkiil elveszhetnek a tarsadalom komyezetebOl. 

3. A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek 
A kotelezo hat6sagi sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek az onkormanyzati 
hivatalban rendelkezesre allnak. 

Csakvar, 2014. februar 18. 
Toth Janosne 

cimzetes fOjegyzo 



epites@csakvar.hu 

Felad6: "Pianner-T Kft." <planner.t@upcmail.hu> 
Cimzett: <epites@csakvar.hu> 
Elklildve: 2014. februar 21. 8:39 
Targy: RE: Bodmer es Vertesboglar 
Tisztelt Pet6 Tamas Or! 

Megtisztel6 felkeresuk alapjan a kert mun·-<:alatok elvegzesere vonatkoz6an- tervez6 kollegalmmal 
konzultalva- az alabbi arajanlatot adorn. 

Elvegzendo feladat: helyi vedelem ala helyezesrol sz616 onkormanyzati rendelet szakmai 
megalapozasahoz ertekvizsgalat keszitese, a 66/1999.(VIII.13.) FVM rendelet 5.§ (2) bekezdese szerint. 
A vedelem ala helyezni kivant ingatlanok, illetve azok novenyallomanya: 1. Bodmer, Vasvari Pal u. 35. 
(reformatus templom es templomkerti gyOmt:ilcsfak. Hrsz.: 1) 

2. Bodmer, Vasvari Pal utcaban a 
patak melletti fUzfak (hrsz.: 60) 

3. Vertesboglar, Alkotmany u. 3. sz. 
alatti, 252/5 hrsz.-u ingatlan (regi polgarmesteri hivatal) 

Ertekvizsgalat (a vedelem ala helyezni kivant epuletek, illetve novenyallomany epiteszeti, tajkepi, 
telepuleskepi ertekeit bemutat6, elemz6, az onkormanyzati rendeletet szakmai szempontb61 megalapoz6 
tanulmany) keszitesenek tervezesi dija: 
1. Bodmer, reformatus templom (epitesz munkaresz): 120.000,- Ft 
+Afa 
2. Bodmer, templomkerti gyOmolcsfak, illetve patak melletti fUzfak (kerteszmernoki munkaresz): 

80.000,- Ft + Afa 
3. Vertesboglar, regi polgarmesteri hivatal (epitesz munkaresz): 120.000-
Ft + Afa 

bsszesen: 
Afa (jelenleg 27%, azaz 86.400,- Ft) 

(Mindosszesen (Afa-val): 406.400,- Ft) 

Vallalt hatarido: megbizast61 szamitott 2 het 

Szallitand6 peldanyszam: 3 kinyomtatott peldany + 3 pld. CD 

Tisztelettel Horvath Gergely 
Ggyvezeto 

PLANNER-T Kft 

From: epites@csakvar.hu [mailto:epites@csakvar.hu] 

320.000,- Ft + 

1. oldal, osszesen: 2 

2014.02.21. 



Sent: Thursday, February 20, 2014 3:39PM 
To: Gergely Horvath 
Subject: Bodmer es Vertesboglar 

Tisztelt T elepOies T ervezo! 

Bodmer es Vertesboglar kozsegek helyi vedelem ala kivanjak helezni a k6vetkez6 ingatlanokat, illetve az ingatlan jellegzetes novenyzetet: 

Bodmer: 1./ Vasvari Pal u. 35. (reformatus templom es templomkerti gy0m61csfak- Hrsz: 1) 
2.1 Vasvari Pal utcaban a patak melletti tuzfak (Hrsz: 60) 

Vertesboglar: Alkotmany u. 3. szam alatti, 252/5 hrsz-0 ingatlan (regi polgarmesteri hivatal) 

2. oldal, osszesen: 2 

Az epiteszeti orokseg helyi vedelmenek szakmai szabalyair61 sz616 66/1999 (VIII. 13.) Kormanyrendelet 5. § {2) bekezdese szerinti ertekvizsgalat e!keszitesere fenti 
harom ingatlan eseteben kerjOk, arajimlatot adni sziveskedjenek. 

Koszonettel: 
Peto Tamas 
Ogyintezo 

Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal 
8083 Csakvar, Szabadsag ter 9. 
Tel.: 22/582-310/135 
Fax: 22/354-135 
E-mail: epites@csakvar.hu 
Web: 1,W/W.csakvar.hu 

2014.02.21. 



Tisztelt Kepviselo-testiilet! 

A kornyezet valtozasai elsosorban az epiteszeti orokseg azon reszet veszelyeztetik amelyek 
nem allnak sem nemzetkozi, sem orszagos (muemleki) vedelem alatt, igy fennmaradasuk 
vedelem nelkiil alig biztosithat6. Az epitett kornyezet alakitasar61 es vedelmerol sz616 1997. 
evi LXXVIII. torveny 53. § (3) bekezdese teremtette meg a helyi vedelem ala helyezesre a 
jogi alapot. A torveny olyan m6don teszi az onkonnanyzatok kotelezo feladatava a helyi 
epiteszeti orokseg vedelmet, hogy az onkormanyzat a telepiiles adottsagait figyelembe veve 
maga donti el, rendelkezik-e olyan telepiilesi, epiteszeti, taji, tenneszeti ertekkel, amelynek 
fenntartasa, fejlesztese a helyi kozosseg szamara fontos. A telepiiles felismert, vedendo 
ertekeirol az onkormanyzat rendeletben dont. 
Az epiteszeti orokseg helyi vedelmenek szakmai szabalyair61 sz616 66/1999. (VIII. 13.) FVM 
rendelet eloirja, hogy a helyi vedelem ala vonand6 epitmenyrol, illetve tartozekair61 
ertekvizsgalatot kell kesziteni, amennyiben a telepiilesrendezesi eszkozok (HESZ) azt nem 
tartalmazzak. Ezt a munkat foepitesz, illetve telepiilestervezo vegezheti el. 
Elokeszites alatt van a Bodmer, Vasvari Pal utca 35. szam alatti ingatlanon levo templom es 
gyiimolcsfak, valamint a Vasvari Pal utcaban a patak melletti fiizfak helyi vedelem ala 
helyezese. 
Megkerestiik a kozseg telepiilesrendezesi eszkozeinek (HESZ, ... ) m6dositasat keszito 
telepiilestervezot, Planner-T Kft.-t , hogy ad jon arajanlatot fenti unkak elvegzesere. Tervezo a 
mellekelt arajanlat szerint a templom, gyiimolcsfak es fiizfak ertekvizsgalati dokumentaci6jat 
osszesen 200.000,- Ft + AF A dij elleneben tudja elkesziteni. 

Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy az eloterjesztest megvitatni es a hatarozati javaslatot 
elfogadni sziveskedjen. 

Bodmer, 2014. februar 20. 

Balogh Istvan sk. 
polgarmester 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
....... /2014. (Ill ..... ) hatarozata 

az egyes helyileg vedett epitmenyek es termeszeti ertekek vedelem ala helyezesenek 
koltsegerol 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete a Bodmer, Vasvari Pal utca 35. szam alatti 
ingatlanon levo templomra es gyiimolcsfakra, valamint a Vasvari Pal utcaban a patak melletti 
fiizfakra vonatkoz6an az egyes helyileg vedett epitmenyek es termeszeti ertekek vedelem ala 
helyezesenek elokeszitesehez sziikseges ertekvizsgalati dokumentaci6 elkeszitesere Planner-T 
KFT. (1016 Budapest, Naphegy u. 26.) tervezo altai adott 200.000,- Ft + AFA arajanlatot 
dfugauja, annak dkeszilesellervezoLOl megremleli. 
A kepviselo-testiilet felhatalmazza polgarmestert, hogy a fenti munkak vallalkozasi szerzodeset alaitja. 

Felelos: polgarmester 
Hatarido a megallapodas alairasara: 2014. marcius 30. 
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Bodmer Kozseg Onkornuinyzata 
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095 

e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu 

ELOTERJESZTES 

A KepviselO-testiilet 2014. febrmir 26-i nyilvanos iilesenek 
6. napirendi pontjahoz 

Targy: Bodmer Kozseg egeszsegiigyi feladatellatasi szerzOdese 

Az eloterjesztest keszitette: 
Eloterjeszto: 

Tisztelt Kepviselo-testiilet! 

dr. Filler Laszlo onkormfmyzati es tarsulasi irodavezeto 
Balogh Istvan polgarmester 

A dr. Kovacs Laszlo haziorvossal kotott feladatellatasi-szerzOdes 2002. evi megkotese 6ta az 
idokozben bekovetkezett jogszabaly valtozasok miatt elavultta valt. 

A OEP Kozep-dunantuli Teriileti Hivatala is felhivta erre a figyelmlinket, ezert - a veliik torteno 
elozetes egyeztetest kovetoen- uj szerzodes megkotese valt sziiksegesse. 
A szerzodes uj eleme a 6 h6napos felmondasi ido mindket fel reszerol, illetve az, hogy a szerzodest 
hatarozatlan idore, de legalabb at evre kell megkotni. 
Egyebekben lenyegi valtozast nem tartalmaz a korabbi szerzodeshez kepest. 

A fentiek alapjan kerem, hogy a mellekelt szerzodest aT. Kepviselo-testiilet hagyjaj6va. 

Bodmer, 2014. februar 19. 

Balogh Istvan sk. 
polgarmester 



FELADAT-ELLATASI SZERZODES 

amely letrejott egyfelol Bodmer Kozseg Onkormanyzata ( 8085 Bodmer, Vasvari Pal u. 58.) 
tovabbiakban- onkormanyzat- mint egeszsegiigyi k6zszolgaltatasr61 gondoskod6 szerv 
masfelol az EMPATIA-2002 Egeszsegiigyi Beteti Tarsasag, kepviseli dr. Kovacs Laszlo (szekhelye: 
8083 Csakvar, Szabolcs koz 3.), ad6szama: 21397231-1-07), mint egeszsegiigyi szolgaltat6 -
tovabbiakban: egeszsegiigyi szolgaltat6- kozott az alabbi feltetelekkel: 

1. A szerzOdo felek megallapodnak abban, hogy a haziorvosi, keszenleti, iigyeleti szolgalati 
tevekenyseg ellatasara 2002. jUnius 19-en kotott szerzOdes helyett az idokozbeni jogszabaly
es adatvaltozasok miatt uj szerzodes kotesere van sziikseg. 

2. Az egeszsegiigyi szolgaltat6 kotelezettseget vallal arra, hogy a csakvari 070090104. szamu 
haziorvosi szolgalathoz tartoz6 Bodmer kozseg teriileten teriileti ellatasi kotelezettseg mellett 
a haziorvosi szolgalatot ellatja, mint szemelyes ellatasra kotelezett orvos, aki praxisjoggal 
rendelkezik. 
Dr. Kovacs Laszlo ( Marosvasarhely, 1953. 07.27. an.: Panczel Etelka, Csakvar, Szabolcs 
koz 3. sz. alatti lakos,) 
orvosdoktori oklevel szama: 5657/11.09.0981 
h:iziorvostan szakorvosa okl. szama: 497/1996. 
Orvosok Orszagos Nyilvantartasaban 46145 
MOK tagja 

3. Az egeszsegiigyi szolgaltat6 vallalja, hogy a folyamatos teriileti ellatast a keszenleti, illetve a 
hetvegi osszevont iigyeleti szolgalatban val6 reszvetellel biztositja es az iigyeleti szolgalat 
alatt az apol6i szemelyzetrol maga gondoskodik. Helyettesiteserol es a szakszemelyzet 
alkalmazasar61, annak dijazasar61 maga gondoskodik. 
A helyettesites helye: Csakvar, Szabadsag ter 5. 
Az iigyelet Csakvaron torteno ellatasahoz az onkormanyzat hozzajarulasat adja. 
A felek megallapodnak abban, hogy amennyiben sziikseges es indokolt, a helyettesitesi 
tevekenyseget az egeszsegiigyi szolgaltat6 abban a rendeloben vegzi, amelyben egyebkent a 
sajat rendeleset is ellatja. 

4. Az egeszsegiigyi szolgaltat6 koteles heti ket alkalommal - ket 6ra, illetve masfel 6ra -
rendelesi idoben Bodmer kozseg rendelojeben, a Vasvari Pal u. 58. sz. alatt a betegeket ellatni. 
A rendelesi idorol, annak esetleges valtozasar61 koteles a lakossagot elore es idoben 
tajekoztatni. 

5. Az onkormanyzat az egeszsegiigyi szolgaltat6 reszere teritesmentesen biztositja a rendelo 
helyisegeit, berendezesi targyait. (Az egeszsegiigyi szolgaltat6 reszere rendelkezesre bocsatott 
letesitmenyek es atadott eszkozok jegyzeket ezen megallapodas 1. sz. melleklete tartalmazza). 
A leltar alapjan atvett eszkozokert, berendezesekert az egeszsegiigyi szolgaltat6 anyagi 
felelosseget vallal, az onkormanyzat a hasznalatba adas utan a tulajdonjogat fenntartja. Az 
atvett helyisegek, valamint berendezesek es felszerelesek tovabbi berbeadasara az 
egeszsegiigyi szolgaltat6 nemjogosult. 
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6. Az onkormanyzat vallalja, bogy az 50.000.-Ft egyedi beszerzesi erteku gep-, m(\szer es egyeb 
targyi eszkozoket a mindenkor batalyos jogszabalyoknak megfeleloen biztositja, a 
jogszabalyvaltozasb61 kovetkezo uj beszerzesekrol 50.000 Ft-ot megbalad6 egyedi ertekben 
gondoskodik. Ezen uj eszk6z6ket terftesmentesen az egeszsegi.igyi szolgaltat6 rendelkezesere. 
bocsatja. 
A rendelo jogszabaly altai eloirt felszereltsegebez tartoz6 50.000.-Ft egyedi beszerzesi erteket 
el nem ero targyi eszkozok biztosit3sar61 az egeszsegi.igyi szolgaltat6 koteles gondoskodni. 

7. Felek megallapodnak abban, bogy amennyiben k6rzetm6dositasra keriil sor, es ez intezkedes 
az egeszsegi.igyi szolgaltat6t hatranyosan erinti, karteritesre jogosult, amelynek merteke ·a 
kieso OEP tamogatas kereteben egy eves idotartamra kapott osszegnek felel meg. 

8. Az onkormanyzat bozzajarul ahhoz, bogy a haziorvosi alapellatas finanszirozasaboz sziikseges 
penzeszkozt az OEP Kozep-dunantuli Teriileti Hivatala kozvetleniil az egeszsegiigyi 
szolgaltat6val megk6t6tt finanszirozasi szerzodes alapjan annak szarnlajara utalja. 

9. A teritesi dij ellen eben igenybe vebeto egeszsegi.igyi szolgaltatasok dija az egeszsegiigyi 
szolgaltat6t illeti meg. 

10. Az onkormanyzat, mint tulajdonos koltsegvetese terhere gondoskodik a haziorvosi rendelot 
magaban foglal6 epiilet folyamatos karbantartasar6l, kiilso allaganak meg6vasar6l, tovabba a 
haziorvosi rendelo mukodesevel kapcsolatban felmeriilt rezsikoltsegek fedezeterol. A 
basznalatba adott berendezesi es felszerelesi targyak karbantartasar61, az 50.000.- Ft egyedi 
beszerzesi erteku targyi eszkozok felujitasar61 az egeszsegi.igyi szolgaltat6 koteles 
gondoskodni, mig az ezt megbalad6 egyedi beszerzesi erteku targyi eszk6z6k felujitasar61 az 
onkormanyzat gondoskodik. 

11. A jelen szerzodes batarozatlan idore, de legahibb 5 evre sz61, azzal, bogy amennyiben a 
jogszabalyok valtozasa, vagy mas koriilmeny indokolja, a felek 30 napon beliil m6dositjak azt. 

12. Az onkormanyzat jogosult ezen szerzodest felmondani, amennyiben az egeszsegiigyi 
szolgaltat6 a megallapodasban foglalt szakmai kovetelmenyeknek nem tesz eleget. Az 
onkormanyzat egyeb kotelessegszeges eseteben is jogosult a szerzodes felmondasara. A 
felmondasi ido a felmondasi ok bekovetkeztet koveto h6nap utols6 napjat61 szamitott 6 b6nap. 

13. Az egeszsegiigyi szolgaltat6 is jogosult ezen szerzodest felmondani, amennyiben az 
onkormanyzat nem tesz eleget a jelen szerzodesben vallalt kotelezettsegenek. A felmondasi 
ido a felmondasi ok bekovetkeztet koveto b6nap utols6 napjat61 szamitott 6 b6nap. 

14. Az egeszsegi.igyi szolgaltat6 kotelezettseget vallal arra, hogy a gazdalkodasi evet koveto majus 
31. napjaig az onkormanyzat reszere beterjeszti a penziigyi es vagyonmerleget, valamint arra, 
bogy amennyiben tartozasa es egyeb kotelezettseg vallalasa a lejartat koveto 60 napon beliil 
nem keriilt kiegyenlitesre, e tenyrol baladektalanul ertesiti az 6nkormanyzatot. 

15. Szerzodo felek vitas kerdeseiket elsosorban megegyezes utjan rendezik. ·Ennek sikertelensege 
eseten kikotik a Bicskei Jan1sbir6sag kizar6lagos illetekesseget. 

16. Felek ajelen szerzodes finanszirozasi elemeit minden ev okt6ber 15. napjaig a kovetkezo evre 
vonatkoz6an attekintik es ennek eredmenyet az ezt koveto kepviselo-testiileten eloterjesztik. 
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17. A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a vonatkoz6 szakmai szabalyok, illetve a 
hatalyos jogszabalyok rendelkezesei megfeleloen iranyad6ak. 

A szerzodo felek a jelen szerzodest elolvastak, annak tartalmat megertettek es mint akaratukkal 
egyezot j6vahagy6lag alairjak. 

Ajelen szerzodes alairasaval a korabbi, e targyban kotott valamennyi szerzodes hatalyat veszti. 

A jelen szerzodest Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete ..... ./2014. ( .... )hatarozataval 
j6vahagyta. 

Bodmer, 2014. februar. .... 

Balogh Istvan 
polgarmester 
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dr. Kovacs Laszlo 
EMPATIA-2002 Bt. kepviseloje 



Bodmer Kozseg Onkormanyzata 
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095 

e-mail: hivatal(a),bodmer.hu * www.bodmer.hu 

ELOTERJESZTES 

A KepviseiO-testiilet 2014. februar 26-i nyilvanos iilesenek 
7. napirendi pontjahoz 

Targy: Telepiilesi folyekony hulladek gyiijtesere es szallitasara szolgaltat6 kivalasztasa 
2014.evre 

Az elaterjesztest keszitette: Peto Tamas ilgyintezo 
E!Oterjeszto: Balogh Istvan polgarmester 

Tisztelt KepviseiO-testiilet! 

Jogszabalyi kotelezettsege az onkormanyzatnak a folyekony hulladek szallitas megszervezese. A 
kozszolgaltatas igenybevetelehez szolgaltat6t kell igenybe venni, mivel az onkormanyzat sajat 
eszkozzel (szallit6 jarmii) es szemelyzettel nem rendelkezik. 

Tekintettel arra, hogy a folyekony hulladek szallitas es elhelyezes szolgaltat6janak kivalasztasa nem 
tartozik a Kbt. hatalya ala, a szabad verseny es nyilvanossag erdekeben javasolt palyazatot kiimi. A 
szolgaltatas versenyeztetesehez sziikseges palyazati kiiras az onkormanyzat a 9/2014. (II. 03.) 
hatarozata alapjan kiirasra keriilt. 

A palyazatra -a palyazatban megadott hataridoig (2014. februar 17-ig)- zart boritekban egy ajanlat 
erkezett, melynek bontasat az onkormanyzati hivatal dolgoz6ib61 al16 bizottsag a palyazati kiirasban 
meghatarozott napon felbontott (bontasijegyzokonyv es ajanlat mellekelve). 

Beerkezett ervenyes palyazat: 

1. -LIQUID-PORTER KFT. (1077 Budapest, Bethlen Gabor u. 3. 11124.) 
Lakossagi szolgaltatas: 1.575,- Ft/m3 + AF A, brutt6 2000,- Ft/m3 
Koziileti szolgaltatas: 1.732,- Ft/m3 + AFA, brutt6 2.200,- Ft/m3 

Az ajanlati ar tartalmazza a 10 %-os rezsicsokkentest, a szallitast (utdijjal egyiitt) es az 
artalmatlanit6 helyen torteno elhelyezest. 

Egy arajanlat ervenyes. Az arajanlat az AF A-t tartalmazza. 

Beerkezett ervenytelen palyazat: 
1. nem erkezett 

Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy az eloterjesztest megvitatni es a hatarozati javaslatot 
elfogadni sziveskedjen. 

Bodmer, 2014. februar 20. 
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Balogh Istvan sk. 
polgarmester 



Bodmer Kozseg Onkormiinyzata Kepviselo-testiiletenek 
....... /2014. (Ill . .... ) hatiirozata 

a telepiilesi folyekony hulladek gyiijtesenek es szallitasanak 2014. evre torteno 
szolgaltato kivalasztasarol 

Bodmer Kozseg Onkom1anyzata Kepviselo-testiilete - a 9/2014. (II. 03.) hatarozatban elfogadott 
palyazat alapjan - ,a telepiilesi folyekony hulladek szallitas es elhelyezes 2014. evre torteno 
szolgaltat6 kivalasztasar61" targyaban az alabbiak szerint dont. 
A kepviselo-testiilet a fenti targyban kiirt palyazatot eredmenyesnek fogadja el, felhatalmazza a 
polgarmestert, hogy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. szolgaltat6val, az 1. szamu mellekletben szereplo 
Megallapodast kosse meg. 

Felelos: polgarmester 
Hatarido a megallapodas alairasara: 2014. februar 28. 

. .. ./2014. (III ..... ) hatarozat 1. melleklete 

MEGALLAPODAS 
a telepiiJesi folyekony hulladek atmeneti sziillitiisi es elhelyezesi rendjerol 

amely letrejott egyreszrol Bodmer Kozseg Onkormanyzata (8080 Bodmer, Vasvari Pal u. 58., 
Ad6szam: ..................... , kepviseli Balogh Istvan polgarmester) mint megbiz6 (tovabbiakban: 
M b , ') ' ' "I ( d' ' ) 'II' ' . eg 120 , masreszro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... , a oszam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sza 1tas1 
vallalkoz6, mint szolgaltat6 (tovabbiakban: Szolgaltat6) kozott az alabbi feltetelekkel. 

1. Megbiz6 2014. marcius 1. napjat61 kezdodoen a 2014. december 31. napjaig megbizza 
Szolgaltat6t kizar6lagos jogosultsaggal, hogy Bodmer kozseg kozigazgatasi teriileten elhelyezkedo 
ingatlanokr61 a telepiilesi folyekony hulladek elszallitasat, elhelyezeset elvegezze. 

2. Szolgaltat6 a telepiilesi folyekony hulladekot az onkormanyzat tarsulasanak tulajdonaban Ievo 
szennyviztisztit6-telepre (V ertesacsa ), az ott kialakitott elokezelo medencebe koteles szallitani, es 
elhelyezni. Az elhelyezes saran koteles betartani a technol6giaban megszabott mennyisegi korlatokat. 

3. Szolgaltat6 a telepiilesi folyekony hulladek elszallitasat az ingatlan-tulajdonosok kozvetlen 
megrendelese alapjan koteles 72 6ran beliil elvegezni, kiveve a vis maior, vagy az igenybevevo 
reszerol felmeriilo akadalyokat. 

4. Szolgaltat6 csak es kizar6lag Bodmer kozigazgatasi teriileten keletkezett telepiilesi folyekony 
hulladekot szallithat a 2. pontban megjelolt helyre. 

5. Szolgaltat6 koteles megtagadni az olyan folyekony hulladek elszallitasat, amely nem tartozik a 
httztartasi eredetii folyekony hulladek fogalmaba (pl.: technol6giai eredetii szennyviz es 
szennyviziszap, mergek, zsirok, asvanyi olajok, higtragya, olajfog6k tartalma), kiveve, ha az 
igenybejelento rendelkezik a szennyviztisztit6 telep iizemeltetojenek kiilon engedelyevel. 

6. Szolgaltat6 koteles a telepiilesi folyekony hulladek eredetevel kapcsolatos nyilvantartast 
vezetni es a szallitast dokumentalni. Ezen dokumentumokkal koteles az illetekes hat6sagok fele a 
mindenkori jogszabftlyoknak megfelelocn clszamolni, valamint kotclcs azokat a Mcgbiz6nak, az erre 
vonatkoz6 irasbeli keres kezhezvetelet koveto 3 napon beliil bemutatni. 

7. Szolgaltat6 koteles betartani az elszallitas, elhelyezes saran a kornyezetvedelmi es 
kozegeszsegiigyi szabalyokat, illetve a telepen az iizemelteto altai meghatarozott rendszabalyokat. 

8. Szolgaltat6 koteles a szippantott szennyvizek vertesacsai szennyviztisztit6 telepre torteno 
beszallitasaval kapcsolatos kiilon megallapodast - a jelen szerzodesben szereplo szolgaltatas 
megkezdese elott- megkotni a telep iizemeltetojevel. 
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9. Szolgaltat6 a telepiilesi folyekony hulladek elhelyezese erdekeben az iizemeltetotol koteles 
elore sze1myviz elhelyezesi jegyeket vasarolni es annak leadasa utan jogosult a szennyvizet elhelyezni. 

10. Szolgaltat6 a folyekony hulladek elszallitasae1i az alabbi dijat szamithatja fel: 
Lakossagi szolgaltatas: 1.575,- Ft/m3 + AF A, brutt6 2000,- Ft/m3 
Koziileti szolgaltatas: 1. 732,- Ft/m3 + AF A, brutt6 2.200,- Ft/m3 

Szolgaltat6 kizar6lag az elszallitott folyekony hulladek mennyisegenek (m3-nek) megfeleloen 
szamlazhatja a szolgaltatast igenybe vevo fele a szallitasi es lerakasi dijat. 
Szolgaltat6 ezen szerzodes idotartama alatt a szallitasi dijat nem emelheti. 

11. Szolgaltat6 vallalja, hogy a szolgaltatast igenybevevoknek keszpenzfizetesi szamlat allit ki. 

12. Megbiz6 ezen megallapodast azonnali hatallyal jogosult irasban felmondani, amennyiben a 
Szolgaltat6 ezen megallapodasban foglalt kotelezettsegenek irasbeli felsz6litas ellenere sem tesz 
eleget. 
Felek, a masik fel irasbeli megkeresesenek kezhezveteletol szamitott, 60 napos hataridovel jogosultak 
jelen megallapodast indoklas nelkiil felmondani. 

13. Ezen megallapodas az 1. pontban foglalt idotartarnig sz61, de a felek kozos akaratukkal 
meghosszabbithatjak. 

A megallapodasban nem szabalyozott kerdesekben a Ptk. szabalyai az iranyad6k. 

Jelen megallapodast felek, elolvasas utan, mint akaratukkal rnindenben megegyezot irtak ala. 

Bodmer, 2014. februar ..... 

Balogh Istvan 
polgarmester 

Ellenjegyzem: Csakvar, 2014 . ................. . 
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T6th Janosne 
cfmzetes f(ijegyzo 

(szolgaltat6 kepviseloje) 



LIQUID-PORTER Kommumilis Szolgaltat6 Kft. 

Bodmer Kozseg .. , 
Onkormanyzata 
PALYAZAT- Bodmer Ki:izseg Ki:izigazgatasi terGieten 2014. evben ti:irteno 
szennyviz gyujtesenek es szallftasanak vegzesere. 
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2014. 
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PALYAZAT 

Bodmer Kozseg Kozigazgatasi terlileten 2014. evben torteno szennyviz gyujtesenek es 
szallitasanak vegzesere 

A VALLALKOZAS BEMUTATASA: 

Folyekony hulladekszallitasi, kesobb gy(ljtesi tevekenysegemet 1987 6ta vegzem csaladi 
viil\alkozaskent. Az evek soran megnovekedett igenyek miatt ceget alapitottam, a gepparkot 
nove Item, hogy a szolgaltatas minosege mindig megfelelc5 szfnvonalu lehessen. 

Cegadatok: 

Cfm: 

Kozponti iroda: 

Diszptkser: 

Ogyvezeto: 

E-mail: 

Ad6sz6m: 

Cegjegyzekszam: 

K0Jsz6m: 

KTJ sz6m: 

H-1077. Budapest, Bethlen Gabor u 3.11/24 

06-22/951-276 

06-20/805-9009 

06-70/622-5422 

liquid.porter@gmail.com 

24141613-2-42 

01-09-992372 

103055248 

102378499 

Cegunk, a Kozep-Duna-Volgyi Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelml es Viziigyi 
Feliigyelc5seg KTVF: 9496-2/2013 iktat6szamon nyilvantartott engedelyevel rendelkezik, ami 

az orszag egesz terUietere sz61. 

A gyors es preciz munkavegzes feltetele, hogy megfelelc5 szakkepesftessel, megfelelo 
gepparkkal valamint megbfzhat6 Uzeme\tetc5 hatterrel rendelkezzi.ink. Cegi.ink tiirekszik a 
tevekenyseghez szi.ikseges szakmai hatteret is biztosltani, igy a gepjarmuvek tarolasat, 

karbantartasat es tisztftasat sajat dolgoz6ink vegzik, melyhez az alabbi feltetelek 
biztositottak: 

ol' A szippant6 gepjarmuvek, gepek tarolasara alkalmas sajat, magantulajdonban levc5 
telephely, melyen tehergepkocsi mos61etesUit. 

ol' 1 db MAN tfpusu 30m3 kapacitasu szippant6 tehergepjarma. 

-~' 1 db MAN tfpusu 10 m3 kap3citasu szippant6 tehergepjarmu. 

-~' 1 db MAN tipusu 15m3 kapacitasu szippant6 tehergepjarmu, amelynek beuzemelese 
folyamatban van, hataridc5 2014.03.30. 

~ 

.( A gepjarmu park karbantartasara gyors es biztos szervizkapcsolattal rendelkezunk . 

.( Rendelkezunk a szukseges hat6sagi engedelyekke\, melyek kiterjednek a szennyviz 
gyujtesere, mlllitasara es kezelesere egyarant. 

.( A hulladekkeze\es muszaki felteteleinek maximalisan megfelelunk, ezt a KDT 
K6rnyezetvedelmi Felugyelc5seg fe!Uivizsgalata alapjan kiadott engedelye garantalja. 

ol' Rendelkezi.ink ,Aitalanos fe\elc5ssegbiztosftassal" mely kiterjed tevekenysegi, 
szolgiiltat6i es kornyezetszennyezesi felelossegbiztositasra, merteke so milli6 Ft 
kar/ev. 

ol' Rendelkezi.ink a tevekenyseg elvegzesehez szUkseges letszamu, megfelelc5en 
felkeszitett, vizsgaztatott, egeszsegugyileg alkalmas szakemberekkel. 

.( Szerzc5d6tt kornyezetvedelmi megbizott, a tevekenyseg elvegzesehez szUkseges 
adminisztrativ, (adatszo\galtatasi es nyilvantartasi) kovetelmenyeknek biztosftasara. 

.( Az alkalmazott technol6giank, teljesen zart rendszera, kornyezeti kibocsatasaink 
minimalisak, hatarertek alattiak. 

ol' Szerzodott jogi szaktanacsad6 biztositja az aktualis jogszabalyok ismeretet, jogi 
i.igyeink intezeset. 

.( A szennyvfzszallftast a mindenkori hatalyos jogszabalyoknak megfeleloen 

fuvarokmany, szallit6\evel stb. vezetesevel kovetjUk. 

.( Diszpecser szolgalatot tartunk fent, a megrendelesek kezelesere, a szallit6 jarmCivek 

fuvarszervezesere, panaszkezelesre. Az esetlegesen felmerU\o problemak 
megoldasaban i.igyfelkozpontuan igyekszunk eljarni. 

ol' Cegunk je\enleg 6 <liland6 alkalmazottal Jatja el a feladatokat. Szukseg eseten 

lehetc5seg van ennek bc5vltesere. 

/ /~ 
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Az elmult evekben teljesftett szolgaltatasok es fobb referencia munkak: 

K6zszolgriltat6i szerz6dessel w!gzett tevekenyseg: 

<~' Lovasbereny Kozseg Onkormanyzata 

./' Vereb K6zseg Onkormanyzata 

./' Zichyujfalu K6zseg Onkormanyzata 

./' Kisapostag Kozseg Onkormanyzata 

./' Baracs Kozseg Onkormanyzata 

<~' Adony Yaros Onkormanyzata, 

./' Daruszentmikl6s Kozseg Onkorm~nyzata 

~-_l"!_~~~ankso!:lY Kozseg 0_!:l_~or~~~zat~-----------------

Egyedi szerz6desse/, vagy hagyomanyosan kialakult visszaterii megrendelesek alapjrin 
vegzett szolgaltatas partnerei: 

<I' Martonvasar szocialis h§tesitmenyek 

./' REVOX 

<~' Baracskai 3untetes Vegrehajtasi intezet 

¥ PJ benzinkutak 

./' AGIP benzinkutak 

<~' KTSZ Martonvasar 

¥ Agardi, Sukor6i, Lovasberenyi, Szabadbattyani, Pazmandi 
szeszf6zdek 

¥ Shell benzinkutak 

./' Mol benzinkutak 

¥ Verebi Altai a nos lskola 

<~' Zichyujfalui Altai<jnos lskola es 6voda 

¥ Lovasbereny 6voda 

<~' Lovasbereny Is kola 

~ 

Egyedi magan megrendelesek a/apjan,folyamatosan visszatero partnerkozossegek: 

<~' Martonvasar Lak6park 

<~' Kapoln;lsnyeki maganhazak 

<~' Gardony- Agard, Sukor6, Lovasbereny, Vereb, Csakvar maganhazak 

<I' Tordas- Gyur6 lak6park 

<~' Martonvasar maganhazak 

<~' Patka maganhazak 

<~' Szekesfehervar maganhazak 

<~' Lovasbereny maganhazak 

~-~:eb _r12_a~~nhazak ----------------------------------- ______________ _ 

Budapest, 2014. februar 14. 

'1\~:.:=·~;-----·----~--- 8-~~~ony z~----u-gyvezeto 



A)ANLATTETEL 

Targy: telepUIE~si folyekony hulladek elszallftasa 

Arajanlat: 

Az tinok altai elore egyeztetett idopontban, vagy folyamatos egyeztetessel, a nem 
kozmuvel osszegyujtott, kcmmunalis szennyvfz elszallftasat a LIQUID-PORTER Kft. az 
al<ibbi dfjert vallalja: 

Lakossagi szolgaltatas: 

1575 Ft/m' + 27 % AFA = 2 000 Ft/m', mely tartalmazza az afat, 2013.07.01.-vel 
elrendelt, (2013. XIV. torveny) 10 %-os rezsicsokkentest, a szallftast (utdfjjal egyutt) 

es az artalmatlanft6 helyen t6rteno elhelyezest. 

Koziileti szolgaltatas: 

1 732 Ft/m' + 27% AFA = 2 200 Ft/m', mely tartalmazza a mlllftast (utdfjjal egyOtt) 
es az artalmatlanft6 helyen t6rten6 elhelyezest. 

CegUnk felel6sseget vallal a felszippantott szennyvfz elszallitasara es annak hivatalos 
lerak6helyen t6rten6 lerakasara. 
A szennyvfz elszallftasar61 m\llit61evelet allitunk ki. 

/~ 
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MELLELETEK 

1. Kornyezetvedelmi nyilvantartasba vetel 

2. Forgalmi engedelyek 

3. Telepuh§si hulladekkezeloi bizonyftvany 

4. Undort kelt6 anyagok szallftasanak engedelyei 

5. Egeszsegilgyi alkalmassagi igazolasok 

6. Felelossegbiztosftas 

7. Gepjarmavek tisztftasanak, fert6tlenftesenek szerz6desei. 

8. Telephelyek berleti szerzodesei 

'-, I'., 
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Vfziigyi engede/y 

KOZEP-DUNA· VOLGYI KORNYEZf:TVf:DF.I.Ml, 
TERMESZHYEDELMI lis ViZUGYI FELOGYELOSEG 

Kc!rjllL'. 'illhU:'II>:~n hi\:ltlQ77.on il;UIOu.:!m.._tl):lnl 

·-:;; .. ~. 

x~~~~J 
~ 

lkt. sz.: KTVF: 9496-2/2013. 

EIOu:dO: Cscrrmik Hajmtlka 

T3rgy: SOskUt, lpari !'ark 3508/42 hrsz. LIQUID
PORTER Kfl.. nem ki5zmilvel OsszegyUjtOrl 
h8ztartlisi szenByviz nyitvUntnrt.Bsba vC:tele -
h\jC:koztatas 
KOJ: 103055248. KTJ: 102378499 

LlQt:m-PORTER Kornmunalis Szolg:lltat6 Kft. 
2451 Ercsi, Pf.: 24. 

'risttcltCimzeu! 

2012. okt6bcr 29. napjan kelt hullad~kkezcl-;!:si cngcdCiy kCreb:m t.'irgyU megkcrcsCsCvcl az 
nl3bbiakr61 t<~jCkozuuom. 

A vizgazd31kod:isr6J szt)IO !995 Covi LVII. tv. (ltov<i.bbtakban: i/gt .... ) I. s; .. metlCklctenck 37. 
pnntja alapj<in nc::m k6zrnlhc1 .:i.,_..,l.L:.);!ylijH.IU h!izs:Jruisi szcnnyvfz Jl •• oJyun hci:rw·til.'ii s:em1yvi::, 
wru.{<t'l ;.) kdetk,•:rh lr:?l,l<•r'df l~?,g_\· tirmenc!fi tciroldbr)/ - ktJ.zc:~r.JIOrncir~1 va/6 bekilrt!.'\ va,~· a 
helyben UJminli 11.1·:riui.• d.' l-..;:1c.•gadrj/'lo l"l!::.·ris l~therii.w!.gtinek hidnyiihan - Kdpj6rml11•el 
s:6!1itan,tk. d t'il·wluwt!anir,i.' tV;f,ihrH". \UI.:lmint a Vgt\', I. S7.. mdJCklctCnck 38. pontja szcrint 
begylijtc!5- ,,,1 nem kO:mfiwl Os.-:cgyt(itc:il: hrcl,rl'ld:d s:f!nn,)n..•i:ni?k az ingallan tulajdono.witlJl, 
W1g)'onke:dfift!u'il. birtokoscirO/l·,?g_r h'u:ndl6jiuc1.l f()!"f(;,),-; /;,'r(;/~:1<~. ef.,·=,iliiftisa J.c· rirwlmmhmiui.~ 

~·rifjrlhc)f tril'lbu'i (t/adtisa''. 

T. Cimun 20! 2. okr.:\00· J:q. n:lpiin keh I..Crelmc 1.1rtalm3:nak alap~sin meg3.llapitom. hog.y a Vgtv. 
dllcv..3.:.a ktl\etkc%TC:hcn a 1-..o:-::i.bh!. ht:li.Jd~k 'i>VIIir.isiira vonatkoz6 kere!mCrc jclenlcg, a nem 
l-;,~"l.ffill\ cl 6~szeg~ f1jtOtt h~ztmi~: :;zer.t~;\ \z bl!g~ i'l_hCsCre ,:on~tko16 szabidyok az ininyad6k. 

T.ijekoztatom. hogy a nyih·<i:11anasha \·Ct~Jiel egyid~jllleg rendelkmem a t5bblctkCnt 
megfizeteu igazgat8si szolg<i.l!at.io.;i dfj vissza11t2l<i.Slir01. 

A Vgtv. 45/C §-a alnpj3n e tOn·.Snynek a hulladr!krril sz6!6 2012 Cvi CLXXXV. tOrvCnnycl (a 
tavoibbiakbcm: Hr.) megU!lapitoU rendelkezesc:il a Ht. hntBiybaiCJ:.¢sekor jogcr6sen mCg el ncm 
bir<llt Ug:~·ekben is nJknlmazJJi kdl I.I.Zl.lll. hog.' a telepfih~si foly6kony hu/ladCk begyUjte:>e Cs 
sz.Jilit<isa ini.ntl cnged61ykCrclem a tcrvczelt\e\'e\..enysCg bejclentC:s~nck minOsUI. 

Ta.jekoztatom. hogy a FelOgye!Oscg a tevCkenys:!!J,elnyilv{mtart<isba vene. 

Budapest, 2013. Aprilis 10. 
~ ~\'>jv~;·;"TII~',, 
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Erkeztet6 belyegzll 

Bejelentes-kote/es /pari tevekenyseg folytatasar61 szo/6 

BEJELENTES 
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Nyilatkozat 

Alulfrott b0ntet6jogi felelc5ssEgem tudataban nyllatkozom, hogy a jegyz6Mz 
. 1'.9.1~.,.Qi?.·.~.C .. -n (datum) benylljtott bejelentes nyom:Stvanyon kozOit adatok a 
val6sagnak megfelelnek. 

Nyllatkozom, hogy a telepem (a megfe/e/6 valaszt ala ke/1 hUzm) 
- ipari teriiletkent nyilvantartott teriileten talalhat6 

• igenfnem 
- nem !pari teriiletan tal8lhat6, 3ZOnban a telepkent szolgal6 epltmeny vagy epltmenyen 

onall6 rendeltetesl egyseg a t<m!kenyseg vegzesenek megfelel5 rendelletessel 6 
h6napnal nem n!gebbl jogeils es vegrehajthat6 hasznalatbavetall vagy vegleges 
fennmaradasl engedeUyel nsndelkezlk 

•lge~ 

Amennylben a fentlek k&OI valamelylkre igen a valasz, akkor a benylljtott nyomtatvany 
egy!lttal a telepengedely·koteles lparl tevekenyseg megkezdesere lranyul6 szandekom 
bejelentese, s tudomasul veszem, hogy ezt kovet6en a tevekenysegemet joger6s 
telepengedely hilmyaban Is folytalhatom. 

Az eljaras gyorsftasa erdekeben lnem kotelez5) megadom a 

- telefonszamomat:.C2G .. R..Q .. ':>.~~-~2.h.f ................ : ................................... . 
- tart6zkodasl cfmemet:.~f.<?...k.~ .. 'Y.'r. •. 2.S~ .. ~~g~.~"" ..... '="'k~.?.L:4 .. {'!:3 ~ 
- e-mail cfmemet: .. ~~-4 ... ~~,.CS. .. ~~?:-. .;.,.'/.,,.h.~· ................................... . 
A bejelentes nyomtatvanyhoz a kovetkezo iratokat csatoltam: 

:'E>:~:.:.:e:~x~::~~;;;;;:J£.;::::o.:,;;~~~~~~~~:~:::~:%~:;;,:~1I;:;;;.:::::::::::::::::::::::::::::: 

Tudomasul veszem, hogy a bejelentes·kOteles tevekenysegemet a bejelentest kovetOen 
folytathatom, s az lparf teveke!lysegem vegzesere a telepengedely, llletve a telep 
letesitesenek bejelentese alapjen gyakorolhat6 egyes tennel6 es egyes szolgaltat6 
tevekenysegekr61, valamlnt a telspengedelyezes rendjer61 es a bejelentes szabalyalr61 
sz616 57/2013. (11.27.) Konm. rendelet elllfrasal az lranyad6k. · 

Ha a bejelentesre az adatokban tiirtent valtozas mlatt keriil sor- a telepet korabban mar 
nyllvantarllisb_!.vette a jegyz(l- akkor a nyllvantartasi szamom a kovetkezo: 

Keltezes. ,0.{!.;. f!!.: :?f ... .."!.<:.: A t-:.t?,(.q_~ ........ .................. . 

,..-, '!\\ 
...... ±.~::-.:-:::-... ~ ............ .. 

a bejelerto ala!rasa 

A /;yttwt6t T-.1£. j /m.!3 .5-<'c/wOt' "/lvdu!&,-la;;6a #'.1,1~. 

<--__/c/ 

~ 

GO!! CAR WASH 

Forg6 Antal 

Clm: 
Telefonszim: 
Ad6szllm: .,.._ __ _ 

Amely IWejOH 

./ Cegnev: 

./ Szekhely: 

.; Ad6szam: 

H-2462 Martonv~sar, Buda1 lit 122 . 
06-201479~346 
65163383-1·27 

SZERZ6DES 

GOIICARWASH 
Forg6Antal 
2462 Martonvasar, Budai ut 122 . 
66163383-1-27 

mint Vallalkoz6 (tovabbiakban Vllilalkoz6), valamint 

.; Cegnev: 

./ Clm: 

./ Ad6szam: 

LIQUID- PORTER Kft . 
1077 Budapest, Bethlen G. u. 3. 11/24. 
24141613-2-42 

mint megrendel5 (toviibbiakban Megrendel6) kozOtl az alulirott helyen es napon az aliibbi 
feltetelek szerint: 

Szerz5des targya: 

--> 

LIQUID-PORTER Kft. tulajdonaban iill6, az alabb fetsorolt szippant6 gepjarmOvek 
karbantartasa, szervizmunkainak elvegzese, valamint kOis5 - bels6 mosasa, fert5tlenitese a 
Megrendel6 igenye szerint. 

LTC904 
LHY 140 
XXN 987 

MAN tehergepjarmo 
MAN tehergepjarma 
Felp6tkocsi 

A karbantartiishoz szOkseges anyagok. alkatreszek kaltsegei a Megblz6t terhelik. Ezek 
mindenkori beszarzese, egyeztetes targya. 

Flzetesl feltetelek: 

S2erz6des ld6tartama: 

Mindenkori cirjegyz9k szerint, keszpenzben. 

Hatarozatlan idejO, mely bilrmely tel kezdemenyezesere 
felbonthat6. 

/"'
</ "'-....... 
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Fe1mondilsi 1do: 2 het 

Egyeb, jelen szerzlldesben n•m szab~lyozott ktlrdesekben a P!k. vonatkoz6 rendelkezesei 
az ir8nyad6k. 

Martonvasar, 201~;~~~;;··:'· .~:;:, ;:;~;,;;;;,,>\ 
( H bf,t;~~·~lfj, I 

~~~~:~:;,, 
... MegrendeiO \ ~ 

GOI!CARWASH 
Forg6 Antal 

21[62 Marton~sar, Budai (II: 122. 
Ad6szam: 661633831·27 

Nyiva:ntart3si szilm:32268683 
"KISAD0Z0' 

-:::;::;:,\' /';~ 
Vallalkoz6 

~ 

TELEPHELYEK SZERZODESEI 

BERLETI SZERZ6DES 

Amely 1Ctrcj6tt egyr6szr61 a 

Guam lDVest Kll. (sZ<!khelyc: 1223 Budapes~ VOr()smarty u. 19., c~gjegyZ<!kmro: 01-09-719122, 
ad6szam: 13108672-2-43. bankszam1aszam: 11600006-00000000-10096785, kcpviscli: Kocsis Zolr.!n 
Ogyvezet&), a tovabbiakban mini BerbesdO, 

m~srCszrOl Q. bejegyZC::~alatt All6 LIQUID-PORTER Kommuo81is S:rolgaltatO Kn. (sz6khelye: 1077 
Buda~1., Dethlen GAbor u. 3. 11. em. 24., kepviscli: Barsony Zsolt megvAhssztott 1lgyvez.et5), a 
tovHbbiakban, mint B~riO (BirbeadO es BCrl6 egylitt~en a tov9:bbiakbsn Szeroidl1 Feick) 

A mai napon az al!bbi feltCtelekkel. 

~~ 

1.) BCrbead6 bc!:rbc adja, BCriO pedig 2012. okt6bcr hO 8. napj8t61 hat!rozntlan idOtartamrn bCrbe 
veszi fl. BMbcad6 tulajdon3t J::epc:W, 350!!/02 hclyraj7.i s-I.Amon nyilvantanott, tcrmCszctbcn 
S6.,kUt, lpari Parkban taJiilba.tO 100m2 alaptcriiletti ingatlant. 

2.) BCrbead6 a bCrlemCnyt a megtekintett Sllapotban itad!s-i\tvCteli jcgyzGkOnyv al8irtlst\val 
cgyidejlllcg adja at 8Grl6nek. 

3.) Szcrz6d0 Felek a berlcti dijat 10,000.~ Ft + AFA~b.an- tizozer fbrint +AFA- Aflapiljak meg. 
Szerz5d0 Felek a b6rleti dij Osszc;gCt k6z0s megcgycz6sscl, inisbun m6dosithatiak. B6rbead6 
az. CvcnkCnti bt!remel6sre vonatkoz6 ajAniiURt legkCsObb a t"!rgyCvet megc16z6 ev december 
IS. napj8tg kOteles a BCrtOvcl fnisban kUz6tni. 

4.) Berlfi a berleti dfjat minden h6nap 10. napjan (vagy nz ezt kovct6 e(sO munkanapon) !>7.amla 
e!leneben, k6szpC.n7.ben k~telcs. BCrbead6 res7.Crc megfizetni. 

5.) A berleti dij 6sszcgCn feliH BCrbeadO tovllbbi kOltsCgc:k BCrl6 31llll tOrten6 megfizctCsCre ncm 
tart igCnyt 

6.) A berlcmeny kiZl\r6lagos hssznWatara Berta jngosult. B6rbead6 kijeleoti, bogy v. inga.tlant 
mB.snak berbe illetve haszn{tlatba nem adta, .senki"nck olyan jogot ncm engeMiyezett, amely 
BCrlO llasznlilatHl bDrmilyen fomuiban korlato:ma. 

7 .) BCriO tudom8sul vesr.i, bogy a MrtemCnyben csak a BCrbcBd6 cl07.etes fn\sbcli engedCl)•Cvel 
~ sajat kOltsCgCrc vcgezhet beruhb~sokat, Btulnkit!sokat., korszen1sftest. 

8.) BCrfO a berlcmCnyt es az Cpnlet laltala is hnszna.Jt k3z.Os helyi~gcit, tertlleteit kizAr61ag 
rendeltc'OOs6nck. es a jelen herlcti s-.cerzhdt."snek mcgfelel13en haszmUhatja. FeleiOs minden 
olyan karert., am ely a rcndcltct~sellenes vagy s:rerzOdCsellenes ha.<i7ll81at k~Wc::tkezrn6nye. 

9.) BCrbead6 kijelenti, l1ogy jelen berJeti szerzOdes aiD.IIisliv.!!.l hoZ?.8jRrulasA.t !ldja ahho~ hogy a 
b~rlomenyt BcrlO n FOvArosi Ctgblrosagmll sZ<!khe1yk6n~ telephelykent vagy esetleg 
fi6ktelepkent feltfintethesse. Ezcn hozzAjaruJO.o;At lltri>oad6 mlkseg cscll!n - a FOvarusi 
T&v6nys1.Ck CCgbfrOs.Bga fcJC- ktllOn (ni<ibeli nyi(atkozatban is. eJismeri. 

~:::::-·-,,, 

,/\" 
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10.) BCrle'l a hCrlemCnybcn folytatni kiv3nt tC\'CkcnyWget ki..ltclcs-- ajogs?.:lh!lyi ciO{r.isok s7.crint
a lmtti~gokuak bcjclcmcni. 'llc:vl! - jugs.,.ahfilyi c!Ofr!ts. csctCn - :ahho1. a sT.ilksCgcs. hatOS<igi 
cn!tcdC!ycl:l'l hcszercmi. Fdel5s- minden t~lyom 1.::\n!rt. amcly c.t.cn Si'.:thi:i.l~·(* be: ncm 
tm1='s:i.OOI crcd. 

11.) BCrhead~~ clilzetcs hou.aj:ks!{ts.1 s~lksC~C$: az Cpillct, illct\'C a bCrlemCny kiilsO rCszCn, 
val;~mint a?. CpUiet kHzi.\s hasmAiat(J rt-.1i:rc h)rtCnO t:'Jblak. fc.:lirah'd.: clhclyc7.c..~Chc7,. 

12.) 1\ fclck a hat;\ro:t.'ltlan id6r.: s1.6l6 l:'lerlcti svcrzlk!C:-1 h:im1iko:- lrti~ban fclmondhatjflk. A 
fclmondl'ls a h6n;lp mols6 na,:.j;tra sz61hat. <~l.YAI azonban. horo- a felmondi.~i idO nem lchct 
kcvcscbb I~ napMI. 

13.) 11:~ OCrlO a fi?.ctCsrc mcg:iflnpitott idU!J<mtig <1 IJCrleti dijat nc:m lizc:ti meg, '' btrlcti 

s.zcru'X!Cshcn ,-ctlhtlt kiHcletdtsCgcit ncm tcljesiti. illctvc a bCrlcmCn~1. a kt'lzl~s has..-n:Uatra 
szol~k-, helyisC~d:el, illetve !crillctct rongHlj01 vapy rendcltctCsOkkcl elhmtC:tesen hasn1alja, a 
bCrbeadi) kil!clcs ;t heriOt· ;1 k~vctkCl.mCnyckrc tiirt~110 figyclmC);IctCsscl· u teljedt!!:src, 
il!ctvc 11 l\7.cri00CsS7.cril mog::lar" .. •'•s tamisi!i~rn ir3sban felsz61i1a1i. Ha. llCr\0 a feiS?.6Ub\snak 
8 nnpon hcliil nctn lc~z (~lc~cl, BCrbcad6 1\w:ihhi 8 n:tpon bell! iffisbun a:r.cmnali hnt.ilyU 
fclmond<\ss:\ICih¢1. 

l-1.) 13Cr16 jelcn hCrlc:ti Sl.cr?.ik!Cs mcs,:~1.UnCsCt kMctO 8 napon tx:IUI a b<!rlcm~~~Yl az .itadli.skori 
<\lhlt}t)lnal.: mcgfc:lc!Oc-n (..~ fcb;zcrcltsC~~cl 1-:i.ltclcs a hCrhe:..dt\ rCs1.Crc <\tadAs-AtvCtdi 
.i(..'R,V7\·,kOn)-VVd \'i~!i7..c1:tdni. J:Crl{\ tudomolsul vc~t.i, lwgy a bCrlct, jogvis..-.ony mcp.s'I.UIIC:>eJ.mr 
04 BCrhcadli ncn1 kUtclcs ~'l.c~c m:Ji:il..: herlcu:en~·t v:lg)' hel~•isCget hiztodl:tni. 

15.)Szcrz0dlil:clcl:.1djc:lcnlik, ho~ A Gan•m Invest Kft. ~11 a GA&i'.SO Kft. k~1.(5U tctrcjnu. 2012. 
okiObcr h<) I. n:~pj:i.n kelt bMcti s7.cr.t.(w:IC,-. jdcn ~1-Cr.t.i"w:h.ls ala!rAs!.val hattily3t vcslli, uti\·cl n 
OA&i"~o:.;O kfl:. UQUID-PORfER Kfi. uC.vcD :1ktkul meg Cs adja be a FOvAro:;i l"lirvCny~i'.Ck 
CCgbir6s:l.gM1oz a cCgbcjcgy1,jsi l;CrclmCt. 

A l..orl•l:lhi hCrlcti :>t.cr ... .tHJCsbOI k i!OiyOin~ Sz..:rr.6dt'i Fclcknck CB.,.?i11fis!ial s1.cmhcn scrnmifCic 
k<lvclch.:-sllk nines. 

J(l.) A S:I.Crl'ildCshcn neTTI Si'abti\yo'l:(ltl kCrdCsckbeu a Ptk. :>7il.ba.lyai i~·.nyad6k. 

S.t~r,ixli'l Fcld.. :t s:":rt.OdCs! c\ol\'.1~-;; C.s. Crtelm~~zc~ u!:in. mint :~kar.uuU:d miudcnben cgye7l1t irtak 
:tlli. 

·p.~·~ ... 
-.. ~~ny~olt ~ 

ilgyve7..Ct0 

~ 

8~RLETI SZERZiiDES 

Amely letrejtltt egyreszr61 a 

B<irsony Zsolt (lakcfm: 2451 Ercsl, Bart6k Bela u. 2/A. anyja neve: Galambos Erzsebet, szUI: 

DunaUjvaros, 1969.05.23.) a tovabblakban, mint Berbead6, 

mcisreszr61 a UQUIO - PORTER Kommuncills 5zolg31tat6 Kft. (szekhelye: 1077 Budapest, Bethlen 

Gcibor u. 3. 11. em. 24., kepvlselr: Mrsony Zsolt Ogyvezet6). a tov~bbiakban, mint serl5 {Berbead6 es. 

Berl6 egyllttesen a tovAbblakban Szerz6d6 Felek) 

a mai napon az aliSbbi fettetelekkel. 

1.) Berbead6 berbe adja, ser16 ped!g 2014. januar 2. napjat61 hatilrozatlan id6tartamra 

Mrbe veszi a Berbead6 tulajdonat k~pezr5, 049/18 helyrajzi szamon nyilv2ntartott, 

termeszetben MartonW~r, Budai cit 122. alatt taMihat6 750mt alapterilleta 

terllletresz. 

2.) Berbead6 a berlem<!nyt megteklntett aHapotban atad~s- atvetell jegyzdkOnyv al.3fr.3saval 

egyidejuleg adja at Mrldnek. 

3.) Szerzdd6 Felek a berletl dljat 10 000.- Ft + AFA- ban- tizezer forint+ AFA- anapitj.3k 

meg. Szerz6d6 Felek a berleti dfj Osszeget kOzOs megegyezesse!, irasban m6dosfthatjak. 

eerbead6 az evenkenti beremelesre vonatkoz6 ajanlatat legkl!sObb a targyevet megeiOzO 

ev december 15. napjaig k.Oteles a Berl6ve1 kOzOini. 

4.) Berl6 a b~rletl dfjat minden h6nap 10. napj~n (vagy az azt ktivet6 els6 munkanapon) 

szil:mla: e!leneben, k~szpenzben kOteles Mrbea:d6 reszere megfizetnL 

5.) A bE!rleti dij Osszegen fe!Ui Berbead6 tovabbl k:Oltsegek sert6 altai torten6 megfizetesere 

nem tart igenyt. 

6.) A berlemeny krzar6lagos haszn;Hatara B~riO jogosult. Bl!rbead6 k!Jelenti, hogy az 

lngatlant m.3snak berbe, IUetve hasznalatba nem adta, senkinelc olyan jogot nem 

engedelyezett, amely Berl6' haszna!atat barmllyen forma ban korl~tozn~. 

7.) eer!6 tudom~sul veszl, hogy a bt'!rtemenyben csak a aerbead6 e!6zetes ftasbeH 

engedelyevel ~s saj<it kOits~gere vegezhet beruhazasokat, ci:talakftasokat, k.orszerUsftest. 

8.} Berld a berlemi!nyt es az epOiet 31tala is haszn31t k.CSzOs helyisegeit, terlileteit kizarO!ag 

rende!tetesenek es a jelen ber/etl szerz6desnek megfe!eiden haszn<ilhatja. FelelOs 

minden olyan k.kl!!rt, amely a rendeltetesellenes vagy szerzddese!lenes haszna!at 

kl>vetkezmenye. 

9.) aerbead6 k!jelentl, hogy jelen berleti szerz6des a!Mrasaval hozza;arulasat adja ahhoz, 

hogy a berJemenvt a Berl6 a Ftsvarosi cegbir6s3gnal s.zekhelyk~nt, telephelykent vagy 

esetleg fi6ktelepkent feltiintesse. Ezen hozz~j~rulasat B~rbead6 szOksCg esetCn ·- a 

Fdvarasi TC>rvenvszek Ceghfr6s<iga fere- kOIOn frasbell nyilatkozatban elismeri. 

//'"" <, z(}. 

' "· 



10.)BE!rlc5 a bertemenybe~ folytatni ldv3nt tevekenvseget kOteles -a jogszabatyi el5fr.tisok 

szerlnt - a hat6S-agaknak bejelent2ni, illetve - jogsz:abalyi el6fr~s eset~n - ahhoz a 

szUkseges hat6sagi engedE!Iyeket heszereznl. FeleiOs minden olyan karert, amely e 
szaMiyok be nem tart3scib61 ered. 

ll.)BE!rbead6 ell5zetes hozzajfirultisa szOkseges az eporet, illetve a bertemeny k.Oisd reszen, 
valamint az epUiet kO:;:Os hasznalatO reszere t0rt€n6 ~blak, feliratok elhelyezesehez. 

12.)A felek, a hatarozatla1 id6re sz616 bE!rletl szerz6dest b3rmlkor rrasban felmondhatjfik. A 
felmondas a h6nap utols6 napjfira sz61hat, azzal azonban, hogy a felmondfisl ldB nem 

lehet kevesebb 15 napn<Y. 

13.)Ha a eerJO a flzete.sre meg<illapftott id6pontig a bl!rleti dfjat nem fizeti meg, a berletl 

szerz6d~sben vallalt kOtelezettsegelt nem teljesltl, illetve a berlemenyt, a k0z6s 

hasznlilatra szolg316 helyisegeket, illetve teri.iletet rongtilja, vagy rendeltet€sUkkel 

ellentetesen haszntilja, a BerbeadO kOteles a Bert<5t - a kOvetkezmenyekre t6rt~nd' 

figye-lmeztetessel - ;: teljesftesre, illetve a szerzt5d@ssz:era magatartas tanUsitasara 

frasban felsz61ftani. Ha a eertr5 a fetsz6Ht~snak 8 napon beiOI nem tesz eleget, aerbead6 

tovtibbi 8 napon belli! ir~sban azonnall hattilyU felmondassal elhet. 

14.)Ber16 jet en berletl szerz6des megszaneset k0vet15 8 napon belli! a bertemenyt az iitadas 
kori iillapotnak megfelelden es felszereltseggel kOteles a aerbead6 reszere titadas -

atveteli jegyz6kOnvvvel visszaadnl. aerh5 tudom3sul 'Jeszl, hogy a berletl jogviszony 
megszanesekor a Bt§,·bead6 nem ktSteles reszlke masik berlemenvt vagy helylsfget 

biztosrtani. 

lS.)A sz.erzr5d~sben nem szabalyozott kerdesekben a Ptk. szabtilyai ir3nyad6k. 

Szerz6d6 Felek a szerz6d~st elolvc::sas es ertelmezes utan, mint aka~atukka! mlndenben egyez6t rrtak 
ala. 

Budapest, 2014. januiir 2. 

~~--,. 1iarsonyZsolt" 

~ 

Alulfrott Barsony Zsolt a LIQUID- PORTER Kft. iigyvezetoje, ez uton kijelentem, hogy a palyazati 
anyagban talalhat6 fenymasolatok az eredeti dokumentumokkal mindenben megegyeznek. 

02 ------ -=-----==-~===-::::.-::::~ ........ . __ J.2~~~-~t6" 
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Jegyzokonyv 

Kesziilt: 2014. februar 17-en, 
Csakvari Kozos Onkonnanyzati Hivatal (8083 Csakvar, Szabadsag ter 9.) 

Targy: Pa!yazat szippantott szennyvfz gy(ijtese es szallitasa Bodmeron 

Jelen vannak: T6th Janosne- cimzetes fOjegyzo 
Dr. Szollosy Tamas - igazgatasi irodavezeto 
Pet6 Tamas - miiszaki iigyintezo 

Megallapftottuk, hogy egy arajanlat erkezett azonos miiszaki tatialommal, negy 
arajanlat kerest kovetoen. 

Az arajanlatok a kovetkezok: 

-LIQUID-PORTER KFT. (1077 Budapest, Bethlen Gabor u. 3. Il/24.) 
Lakossagi szolgaltatas: 1.575,- Ft/m3 + AFA, brutt6 2000,- Ft/m3 
Koziileti szolgaltatas: 1.732,- Ft/m3 + AFA, brutt6 2.200,- Ft/m3 

Az ajanlati ar tartalmazza a 10 %-os rezsicsokkentest, a szallitast (utdijjal 
egyiitt) es az artalmatlanit6 helyen t6rten6 elhelyezest. 

Egy arajanlat ervenyes. Az arajfmlat az AFA-t tartalmazza. 

A nyertes arajanlattevo LIQUID-PORTER KFT. (1077 Budapest, Bethlen 
Gabor u. 3. II/24.) vallalkozo, a vallalkozasi dij: 

Lakossagi szolgaltatas: 1.575,- Ft/m3 + AFA, brutt6 2000,- Ft/m3 
Koziileti szolgaltatas: 1.732,- Ft/m3 + AFA, brutt6 2.200,- Ft/m3 

kmf 

,~ ... ·-----~···~-- .... 
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PetO Tamas ----.... Dr. Szollosy Tamas 



Targy: 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata 
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095 

e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu 

ELOTERJESZTES 

A KepviseiO-testiilet 2014. februar 26-i nyilvanos iilesenek 
8. napirendi pontjahoz 

Ad6ssagkonszolidaci6ban reszt nem vett telepiitesi onkormanyzatok fejlesztesi 
tamogatasarol 

Az eloterjesztest keszitette: T6th Jimosne cimzetes f(ijegyzo 
T6th Janosne cimzetes f(ijegyzo Eloterjeszto: 

Tisztelt Kepviselo-testiilet! 

A mai napon megjelent az ad6ssagkonszolidaci6ban reszt nem vett telepiilesi onkormanyzatok 
fejlesztesi tamogatasar61 sz616 10/2014. (II. 19.) BM rendelet, amely alapjan vissza nem teritendo 
tamogatasban reszesiilhetnek a torlesztesi celu tamogatasban es az ad6ssagkonszolidaci6ban reszt nem 
vette telepiilesi onkormanyzatok. 

Tamogatas nylijthat6 
a telepiiles belteriileten lit, hid vagy jarda epitesere, felujitasara, karbantartasara, 
vizrendezesi es csapadekelvezetesi rendszer kiepitesre, felujiUtsara, · 
telepiilesrendezesi tervek keszitesere, 
olyan onkormanyzat tulajdonaban leva epiilet felujitasara, fejlesztesere, energetikai 
korszerusitesere, amely igazgatasi tevekenyseget, 6vodai nevelest, kulturalis tevekenyseget 
vagy szocialis, egeszsegiigyi feladatellatast szolgal. 

A tamogatas merteke a 100 es 300 fO lakossagszam kozotti telepiilesek eseteben 2.950.000,- Ft. 
A tamogatasi kerelmet 2014. marcius 6-ig lehet benylijtani, a hatarido elmulasztasajogveszto. 
(Az eloterjesztes mellekletet kepezi a BM-rendeletrol kesziilt fenymasolat.) 

Fentiek alapjan kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet dontson a palyazat benylijtasar61. 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
.... /2014. (II. 26.) onkormanyzati hatarozata 
fejlesztesi tamogatasi kerelem benyt'1jtasar6l 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az ad6ssagkonszolidaci6ban reszt nem vett 
telepiilesi onkormanyzatok fejlesztesi tamogatasar61 sz616 10/2014. (11. 19.) BM rendelet 2 § (1) b.) 
pontja alapjan tamogatasi kerelmet nylijt be a Vasvari Pal utca mindket oldalanak utpadka 
rendezesere, vizelvezeto arok tisztitasara, melyitesere, atfoly6k tisztitasara, rendezesere. 
Felkeri a Hivatalt harom arajanlat bekeresere, es a palyazat hataridoben torteno benylijtasara. 

Hi.: azonnal 
Felelos: jegyzo 
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V. A Kormany tagjainak rendeletei 

A beliigyminiszter 10/2014. (11.19.) BM rendelete 

az adossagkonszolidacioban reszt nem vett telepUiesi onkormanyzatok fejlesztesi tamogatasarol 

A Magyarorszag 2014. evl kozponti kolts€gveteser61 sz616 2013. evi CCXXX. torveny 76. § (2) bekezdes f) pont)aban kapott 

fel hatalmazas alapjan, 

a 8. § tekinteteben a Magyarorszag 2014. evi kozponti koltsegveteserol sz616 2013. evi CCXXX. torveny 76. § (2) bekezdes 

k) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, 

az eg}res miniszterek, valamint a Miniszterelnokseget vezeto allamtrtkar feladat- es hataskorerol sz616 212/2010. 

(VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjaban meghatarozott feladatkoromben eljarva - az egyes minlszterek, valamint 

a Minisztereln0kseget vezet6 allamtitkar feladat- es hataskorer61 sz616 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjaban 

meghatarozott fefadatkoreben eljar6 nemzetgazdasagl miniszterrel egyetertesben- a kovetkez6ket rendelem el: 

1. § A Magyarorszag 2014. evi kozpontr koftsegveteserol sz616 2013. evi CCXXX. torveny (a tovabblakban: Kvtv.) 

3. melleklet 10. pont a) alpontja szerinti vissza nem terftendo tamogatasban (a tovabbiakban: tamogatas) 

reszesUihetnek a Magyarorszag 2012. evi kozpontl koftsegveteserof sz616 2011. evi CLXXXVIII. tOrveny 76/C. §-a 

szerinti torfesztesl celu tamogatasban es a Magyarorszag 2013. evf kozponti kofts€gveteser61 sz616 2012. evl 

CCIV. tarveny 72-74. §-a afapjan ad6ssagkonszolidacl6ban reszt nem vett telepulesi onkormimyzatok. 

2. § (1) Tamogatas nyujthat6 

a) a telepUies belterUieten ut, hfd vagy jarda epfteserE; felujftasara, karbantartasara, 

b) vfzrendezesi escsapadekelvezetesi rendszer kiepftesere, felujftasara, 

c) telepUiesrendezesi tervek keszftesere, 

d) olyan onkormanyzati tulajdonban levo epUiet felujitasara, fejlesztesere, energetikai korszer(lsitesere, amely 

da) lgazgatasl tevekenyseget, 

db) 6vodal nevelest, 

de) kufturalis tevekenyseget vagy 

dd) szocialisvagyegeszsegiJgy! 

feladatellatast szolgal. 

{2) Az /1) bekezdes a), b) vagy d) pont)a szerinti cefra nyujtott tamogatas onkormanyzati tulajdont erint6, epitessel 

~s eszkozbeszerzessel)ar6 beruhazas, fejlesztes megval6sitasara hasznalhat6 fel. 

3. § (1) A tamogatas mertE~ke (klveve, ha az onkormiuiyzat enne! kfsebb osszeget )elof meg) 

a) 100f6 alatti lakossagszamu telepUieseseteben 1 SOOOOOforlnt, 

b) 100-300 folakossagszam kozottl telepUfes eseteben 2 950 000 forint, 

c) 301-500 fo lakossagszam kozottl tefepUies eseteben 6 500 000 forint, 

d) 501-1 000 folakossagszam kozottl tefepUieseseteben 10000 000 forint, 

e) 1 001-2 ooo fo lakossagszam kozottl telepules eseteben 20 000 ooo forint, 

f) 2 001-3 000 fo lakossagszam kozottf teleptlles eseteben 44 000 000 forint, 

g) 3 001-5 ooo fo lakossagszam kozottl telepUies eseteben 112 ooo 000 forint, 

h) 5 001-10000 folakossagszam kozottl telepuleseseteben 181 ooooooforlnt, 

I) 10 000 fOfelettf lakossagszamu telepUies eseteben 200 000 000 forint. 

(2) A telepUies lakossagszamat a Kozigazgatasi es Elektronikus Kozszolgaltatasok Kozponti Hivatala 2013. januar 1-)en 

fennc\116 adatai alapjan kell meghatarozni. 

4. § (1) A telepUiesi onkormanyzat a tamogatasi kerelmet az 1. mellekfet szerinti adatlap ebr42 onkorrnanyzati informaci6s 

rendszeren keresztUI kitoltOtt es kinyomtatott negy eredeti es egy hitefesftett masolati peldanyanak a klncstar 

telepUiesi onkormanyzat szekhelye szerlnt illetekes tertlletl szervehez (a tovabbiakban: lgazgat6sag) 2014. 

marcius 7-€1g postal uton torten6 megkUidesevel nyujtja be. A benyu)tasi hatarldot megtartottnak kell teklnteni, 
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ha a telepUiesi onkormanyzat az ebr42 rendszerben a tamogatasi kerelmet 2014. marcius 6-an 16 6raig rogzftett~ 

es azt legkes6bb 2014. marc! us 7 -en postara adta. E hatarid6 elmulasztasa jogveszt6. A kizar61ag postai uton 

benyujtott tamogatasi kerelem ervenytelen. 

(2) Az lgazgat6sag a feiUivizsgalt tamogatasi kerelmek negy eredeti peldanyat 2014. marcius 14-eig tovabbftja a helyi 
onkormanyzatokert felel6s mlniszternek (a tovabbiakban: mini szter) . 

. 5. § (1) A tamogatasr61 a miniszter 2014. marc ius 24-eig, a 3. § (1) bekezdes f)-i) pontja szerinti telepUies eseteben a 3. § 

(1) bekezdes a)-e) pontja szerinti teleplllesre vonatkoz6 tamogatasi kerel mek elbfralasat kovet6en, a rendelkezesre 

3116 el6iranyzat erejeig dont. 

(2) A miniszter a kedvezmenyezettel a dontestc'SI szamftott 14 napon beiUI tamogatasi szerz6dest kot. 

(3) A tamogatast a tamogatasi szerz6des megkoteset kovetoen a mlniszter utalvanyozasa alapjan a kincstar foly6sftja. 

6. § (1) A kedvezmenyezett a tamogatas felhasznalasar61 elkUI6nitett, naprakesz nyllvantartast vezet. 

(2) A kedvezmenyezett a tamogatas felhasznalasar61 

a) az eves koltsegvetesi beszamol6 kereteben, es 
b) az ebr42 onkormanyzati informaci6s rendszeren keresztUI kitOitott es kinyomtatott szakmai es penzUgyi 

beszamo16nak a minlszter reszere a tamogatas felhasznalasat kovet6 30 napon bellll, de legkes6bb 

2016. januar 31-eig paplr alapon tdrten6 ben)'U/tasaval 

szamolel. 
(3) A tamogatasnak az allamhaztartasr61 sz616 2011. evi CXCV. torveny 57. § (3) bekezooseben meghatarozott 

hatarnaplg fel nem hasznalt reszet a kedvezmenyezett a kozponti koltsegvetes reszerevlsszafizeti. 

7. § Eza rendelet a klhlrdeteset kovet6 napon lep hatalyba. 

8. § (1) A megyel onkormanyzatl tartalekb61 nyujtott tamogatasokr61 es a rendkfvllli onkormanyzati tamogatasokr61 sz616 

7/2014. (1. 31.) BM rendelet (atovabbiakban: BM rendelet) 5. § (3) bekezdesehelyebea kovetkezo rendelkezeslep: 

,(3) A helyi onkormanyzat a tamogatassal az eves kOitsegvetesi beszamol6ja kereteben es -a 3. § (5) bekezdese 

szerintl eset kivetelevel -a 3. melleklet szerlntl adatlapnak az lgazgat6sag reszere legkes6bb 2015. aprilis 10-eig 

papir alapon t6rten6 megkUidesevel szamol el." 

(2) A BM rendelet 
a) 2. § (1) bekezdeseben a,postal uton" szovegresz helyebe a ,papfr alapon" szoveg, 

b) 2. § (2) bekezdeseben a ,postara adasanak" szovegresz hel yebe a ,benyujtasanak" szoveg 

lep. 

Dr. Pinter sa ndor s. k., 
belllgyminiszter 



•• 
SOSO FOLDSZER KFT 

Csakvar Fazekas u. 17. Tel/Fax:/22/ 582 044 www.sosofoldszcr.hu E-mail :sosofoldszer@t-online.hu 
Cegjegyzek szama: 07-09-005789, Bejegyezte: Fejer Megyei Cegbfr6sag, Kepviseli: Solymosi Zoltan 

CSAKVAR YAROS ONKORMANYZATA 
Csakvar 

Targy: arajanlat 

Bodmer, Fo utea esapadekviz elvezetesi munkalatokra. 

1, 1500 m padkanyeses 1,5- 2m szelessegben, felszedes, elhelyezes, 
50 em szeles padkasz6ras /0-20 z.ko/ 

710,-Ft/m 1.065.000,-

2, 650 m arok profilozasa kb 0,5m3/m-en, fOld elszallitasa, 
elhelyezese. 

1.150,-Ft/m 747.500,-

3, 25 db bejar6hid: 400-as atereszbol, 5 m hosszban, 
0,3m3/m betonhelyazat megerositessel, 
a kikeriilo anyag elszallitasa, elhelyezese, 

15.000,-Ft/m 1.875.000,-

4, Buszfordulo: utfeliilet kiegeszitese- 20 em utalap epitese, 
10 em aszfaltterites 35m2-en, az Ady E. uteaes Vasvari Pal utea 
sarkan 5 m2-en. 

587.500,-

Arajanlat osszesen: 4.275.000,-Ft + Afa 

Csakvar, 2014. februar 24. 

l / 

olyWf6~1:i~'ltan 
iigyvezeto 



Szekhely: 2060 Bicske, Varadi u. 7. 

Ad6szam: 14768877-2-07 

Bodmer Kozseg Onk:ormanyzata 
8085 Bodmer, Vasvari P. u. 58. 

BENCZEBKFT 
epites-j avitas 

ARAJANLAT 
Bodmer, Fff u. csapadekviz elvezetes 

Tel.: 06/30-94-66-200 

E-mail: benczebkft@citromail.hu 

17/2014 

1. Padkarendezes 1,5-2 m szelessegben, felszedett anyag elhelyezesevel 

1.500 fm dij: 643,- 964.500,-

2. Arokbovites profilozassal 0,5 m3/m mennyisegben, elszallitva 

650 fm dij: 1.500,- 975.000,-

3. Ateresz epites 040 beton elemekbol 5 m szelessegben 

25 db dij+anyag: 74.000,- 1.850.000,-

4. Utburkolat kiegeszitese fOldmunkaval a buszfordul6nal 
20 em utalappal es 1 0 em vtg. aszfaltburkolat keszitessel 

40m2 dij+anyag: 24.000,- 960.000,-

2014. februar 24. 

, r· ~~ 
............................ 

Beneze Bela 

®~!JD©~rn m fZW1J'
0 

20~0 Blcske, Varadi u. 7. 
Adoszan::_14768877-2-07 

4.749.500,
+AFA 



KLEIN PARK Kft 
8056. Bakonyesernye, Rozsa u. 142/e. 

Targy: arajanlat 

Bodmer, Fo utea esapadekviz-elvezetesi munkalatok 

1, 1500 m padkanyeses, felszedes, elhelyezes 1,5 2m szelessegben. 

2, 650 m arok profilozasa kb 0,5m3/m-en, elszallitas, elhelyezes. 

3, 25 db bejaro-hid: 400-as ateresz, 5 m hossszban, 
kikeriilo anyag elszallitasa, elhelyezese. 

4, Buszfordulo: utfeliilet kiegeszitese 20 em utalap, 
10 em aszfaltterites 40 m2-en. 

Egyosszegii ajanlat: 5.900.000,-Ft + Afa 

azaz: otmillio-kileneszazezer forint+ Ara 

2014 .. februar 24. 

'""""'......-........,... ...... ~ ..... ..., ... ~~""'"" ..... ,.~ ... ,.,.,.."',_._~-~-
'~Obb f:3;cJkonycsE~myc, H6zsa !J. '42Je. 

Banksz.s2. • :)8000 11 ~3-1 0038350 
'lrll,sz{HlY 134129.51·'-HJ'l 
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Bodmer Kozseg Onkormanyzata 
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095 

e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu 

ELOTERJESZTES 

A Kepviselo-testiilet 2014. februar 26-i nyilvanos iilesenek 
9. napirendi pontjahoz 

Targy: Leader akciocsoport valtozassal kapcsolatos dontes 

Az e!Oterjesztest keszitette: Richter Gabor palyazati referens 
E/6terjeszt6: T6th Janosne cimzetes f6jegyz6 

Tisztelt Kepviselo-testiilet! 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2014. januar 15-en megtartott nyilvanos 
iilesen dontott az EZER-J6 Videkfejlesztesi Egyesiiletbez val6 csatlakozasr61. A dontest kovetoen 
megjelent, az EMVA tarsfinanszirozasu intezkedesek Iranyit6 Hat6saganak 5./2014 (II .6.) 
kozlemenye, mely alapjan sziikseg van arra, bogy az Onkormanyzatok a kozlemeny 3. szamu 
mellekletet (Csatlakozasi Szandeknyilatkozat) batarozatban elfogadjak. 
Kerjiik a tisztelt Kepviselo-testiiletet az alabbi batarozati javaslat megtargyalasara, es a Csatlakozasi 
Szandeknyilatkozat elfogadasara. 

Hatarozat javaslat 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiilete 
.. ./2014. (11 ... ) hatarozata 

Leader akciocsoport valtozassal kapcsolatos dontes 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata (tovabbiakban: Onkormanyzat) Kepviselo-testiilete az EMVA 
tarsfinanszirozasu intezkedesek Iranyit6 Hat6saganak 5./2014 (II .6.) kozlemeny 3. szamu melleklete 
alapjan az alabbi dontest hozza: 
Az Onkormanyzat elozetes csatlakozasi szandekkal reszt kivan venni az EZER-J6 Videkfejlesztesi 
Egyesiilet 2014-2020. kozotti programozasi idoszakra vonatkoz6 videkfejlesztesi feladataiban, illetve 
a Helyi Fejlesztesi Strategia (HFS) elkesziteseben, valamint a HFS tervezesi teriiletenek elozetes 
elismereseben. 
A kepviselo-testiilet felkeri es felhatalmazza a polgarmestert, bogy az Iranyit6 Hat6sag 5./2014 (II .6.) 
kozlemeny 3. szamu mellekleteben szereplo csatlakozasi szandeknyilalkozatot irja ala, valamint 
felkeri arra, bogy gondoskodjon a Csatlakozasi Szandeknyilatkozat ket eredeti peldanyanak az EZER
JO Videkfejlesztesi Egyesiilethez totteno eljuttatasar61. 
E batarozat elfogadasaval Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek a 2/2014. (1.15.) 
batarozata batalyat vcszti. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: polgarmester 



3. szamu melleklet 

CSA TLAKOZASI SZANDEKNYILATKOZAT 

A1ulirott Balogh Istvan Laszlo (nev) 8080 Bodmer Vasvari Pal u. 27. (lakcim) a(z) 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata szervezet { telepiilesi 

6nkonminyzatla1apitvany/egyesiiletlegyhazi jogi szemely (bels6 egyhaz)/gazdasagi 

tarsasag (egyeni valla1koz6 is)} 1 kepvisel6jekent nyilatkozom, hogy az altalam 

kepviselt szervezet el6zetes csatlakozasi szandekkal reszt kivan venni a(z) EZER-JO 

Videkfejlesztesi Egyesiilet 2014-2020. kozotti programozasi id6szakra vonatkoz6 

videkfejlesztesi feladataiban, illetve a Helyi Fej1esztesi Strategia (HFS) elkesziteseben, 

valamint a HFS tervezesi terii1etenek el6zetes elismereseben. 

Szervezet neve Bodmer Kozseg Onkormanyzata 

Szervezet kepvisel6jenek neve: Balogh Istvan Laszlo 

Szekhelye/telephelye: 8080 Bodmer, Vasvari Pal u. 58. 

Ad6szam: 15364469-1-07 

Telefon: 06-20-344-62-40 

E-mail cim: hivatal@bodmer.hu 

Kije1entem, hogy a jelen nyilatkozat alairasara jogosult vagyok, tovabba az altalam 
megadott adatok a val6sagnak megfelelnek. 

Tudomasul veszem, hogy a Videkfejlesztesi Miniszterium, valamint a Nemzeti 
Agrarszaktanacsadasi, Kepzesi es Videkfejlesztesi Intezet a nyi1vantartasba vete1i 
cljaras soran tovabbi informaci6kat kcrhct be. 

Hozzajarulok ahhoz, hogy a nyilvantartasba vetelhez megadott adatokat a 
Videkfejlesztesi Miniszterium, va1amint a Nemzeti Agrarszaktanacsadasi, Kepzesi es 
Videkfej1esztesi Intezet nyilvantartsa, va1amint azokat a nyilvantartasba veteli 
folyamat soran kezelje, figyelemmel az informaci6s onrendelkezesi jogr6l es az 
informaci6szabadsagr6l sz6!6 2011. evi CX!l torveny vonatkoz6 rendelkezeseire. 

Kelt: Bodmer 2014. ev februar h6 18. nap 

cegszerii alairas/ kepviseletre jogosult alairasa 

1 A megfelelo resz alahUzand6 



Bodmer Kozscg Onkormanyzata 
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095 

e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu 

ELOTERJESZTES 

A KepviseiO-testiilet 2014. februar 26-i nyilvanos iilesenek 
0 . d' t''h ..... nap1ren 1 pon Ja oz 

Targy: EZER-JO Videkfejlesztesi Egyesiilet Alapszabalyanak elfogadasa 

Az elliterjesztest keszitette: T6th Janosne cimzetes fiJjegyziJ 
ElliterjesztiJ: T6th Janosne cimzetes fiJjegyziJ 

Tisztelt Kepviselo-testi.ilet! 

Az EZER-JO Videkfejlesztesi Egyesi.ilethez val6 csatlakozasr61 illetve az Egyesi.ilet Alapszabalyanak 

elfogadasar61 korabban dontott a kepviselo-testi.ilet. 

Az Egyesi.ilet nyilvantartasba veteli eljarasa soran a Bir6sag jelezte Alapszabaly pontositasanak 

szi.iksegesseget. A pontositast az Egyesi.ilet kozgyulese a februar 25-i i.ilesen megtargyalta es elfogadta, 

kerik a m6dositott Alapszabaly kepviselo-testi.iletek altai torteno elfogadasat. 

Hatarozati javaslat 
EZER-JO Videkfejlesztesi Egyesiilet Alapszabalyanak elfogadasarol 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testi.ilete az EZER-J6 Videkfejlesztesi Egyesi.ilet 

2014. februar 25-en kelt es elfogadott Alapszabalyat megismerte, azt elfogadja. 

Felkeri a Jegyzot elfogad6 hatarozat Egyesi.ilet reszere torteno tovabbitasara. 

Hatarido: azonnal 

Felelos: jegyzo 



EZER-JO Videkfejlesztesi Egyesiilet 

Alapszabaly 

Az EZER-JO Videkfejlesztesi Egyesiilet (a tovabbiakban: Egyesiilet) alakul6 kozgyulese Ptk. 61-
64. §-ai, valamint az egyesiilesi jogr6l, kozhasznu jogallasr6l, valamint a civil szervezetek 
muk6deserol es tamogatasar6l sz616 2011. evi CLXXV. torveny (a tovabbiakban: Civil t6rveny), 
valamint a civil szervezetek bfr6sagi nyilvantartasar6l es az ezzel 6sszefiiggo eljarasi 
szabalyokr61 sz616 2011. evi CLXXXI. torveny rendelkezeseire is figyelemmel a mai napon az 
egyesiilet Alapszabalyat az alabbi tartalommal fogadta el: 

1.§ 
Az Egyesiilet neve, szekhelye, jogallasa es belyegzoje 

(1) Az Egyesiilet neve: EZER-JO Videkfejlesztesi Egyesiilet 

(2) Az Egyesiilet rovid neve: EZER-JO Egyesiilet 

(3) Az Egyesiilet szekhelye: 8074. Cs6kako Kossuth Lajos utca 39. 

( 4) Az Egyesiilet muk6desi teriilete: Magyarorszag, Fejer megye 

(5) Az Egyesiilet alapitasanak eve: 2014. 

(6) Az Egyesiilet jogallasa: onall6 jogi szemelykent alapszaballyal, onall6 kepviselettel, 
elkiilonitett gazdalkodassal, onkormanyzatisag elven mukodo szervezet. 

(7) Az Egyesiilet belyegzoje: kerek formaju, benne koriratban magyar nagybetukkel az 
Egyesiilet neve. 

(8) Az Egyesiilet hivatalos honlapjanak elerhetosege: http:/ jwww.ezer-jo.hu 

2.§ 
Az Egyesiilet celja es tevekenysege 

(1) Az Egyesiilet celja: 
Az Egyesiilet altalanos celja a tagjai altai lefedett mukodesi teriilet felzark6ztatasa az 
Eur6pai Uni6 altai tamasztott k6vetelmenyekhez. 

Ennek kereteben konkret celjai a k6vetkez6k: 

a) A Iehet6segek felkutatasa es leheto Iegoptimalisabb kihaszna.Iasa az 6nkentesseg es a 
partnerseg elvei alapjan. 

b) Az egyiittmukodes teriiletet erinto palyazatok felteteleinek megteremtese, a civil 
szervezetek, a gazdasagi szfera, az onkormanyzatok es szervezeteik tevekenysegenPk 
osszehangolasa a terseg k6z6s erdekeinek ervenyesitese erdekeben. 



c) A munkanelki.iliseg es a hatranyos helyzetek csokkentese, az eselyegyenloseg novelt~se a 
tersegben elok eletminosegenek javulasa erdekeben. 

d) A kornyezet- es termeszetvedelmi kovetelmenyek betartasanak elOsegftese, valamint a 
kornyezettudatos szemleletva.Itas a terseg telepiiU~sei arculatanak es kornyezetenek 
fejlesztese soran. 

e) Az oktatas, a kultura felteteleinek fejlesztese. 

f) A kozossegi es sporttevekenysegek lehetosegeinek fejlesztese. 

g) A mezogazdasagi vallalkoz6k es a gazdasagi szerep!Ok tevekenysegenek tamogatasa a 
munkahelyteremtes erdekeben. 

h) A tersegi arculat kialakftasaval segftse a turisztikai kfnalatanak, szolgaltatasainak, 
marketingjenek komplex fejleszteset, ezen beliil a falusi - oko - rekreaci6s es aktiv 
turizmus felteteleinek kialakftasat. 

i) A helyi nemzetisegek es kisebbsegek tamogatasa. 

j) A lefedett terseg tortenelmi, kulturalis, kozossegi, termeszeti, gazdasagi ertekeinek 
megorzese es fenntarthat6 fejlesztese a jovo generaci6k szamara 

(2) Az Egyesi.ilet a celjai megval6sftasa erdekeben a kovetkezo konkret tevekenysegeket 
vegzi: 

a) bsszegyujti a tagjai altallefedett mukodesi teriileten a hozza bejelentett videkfejlesztesi 
elkepzeleseket, es segftseget nyujt informaci6k kozvetftesevel ezek osszehangolasahoz 

b) A teri.ileten felmeri.ilt videkfejlesztesi elkepzelesekbol videkfejlesztesi strategiat keszft 
c) Rendszeres tajekoztatast nyujt a celjaival kapcsolatos palyazati lehetosegekrol 
d) Biztosftja a pa.Iyazatok elkeszftesevel, megval6sftasaval kapcsolatos szakmai 

segftsegnyujtast 

(3) Az Egyesi.ilet mukodesi adatait, beszamol6it, tevekenysegere vonatkoz6 nyilvanos 
adatokat, illetoleg a szolgaltatasok igenybevetelenek m6djara vonatkoz6 tajekoztat6jat 
a www.ezer-jo.hu cfmu honlapjan hozza nyilvanossagra. 

( 4) Az Egyesi.ilet kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partokt6l 
fi.iggetlen es azoknak anyagi tamogatast nem nyujt. 

3.§ 
Az Egyesiilet tagjai, tagsagi viszony keletkezese es megsziinese 

(1) Az Egyesiilet tagja lehet minden olyan jogi szemely, illetve jogi szemelyiseg nelkiili 
szervezet, aki (amely) jelen Alapszabaly rendelkezeseit magara nezve kotelezonek 
fogadja el, es kotelezettseget vallal az egyesi.ileti celok megval6sftasa erdekeben az 
Egyesi.ilet munkajaban torten6 kozremukodesre, valamint a tagsagi dfj megfizetesre. 

(2) A tag felvetelevel kapcsolatos dontes meghozatala az Elnokseg hataskorebe tartozik. A 
tag felvetelenek kerdeseben az Elnokseg a tag frasbeli belepesi nyilatkozati kerelme 
alapjan, egyszeru sz6t6bbsegi hatarozattal, nyflt szavazassal dont a kerelem 
beerkezeset61 szamftott 15 napon beliil. A tagsagi jogviszony a tagfelveteli kerelem 
Elnokseg altai t6rten6 elfogadasaval jon letre. 
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(3) A felvetelt keronek kerelmeben frasbeli nyilatkozatot kell tennie arra vonatkoz6an, 
hogy az Egyesiilet letesfto okiratat ismeri es az Egyesiilet alapszabalyat, celjait, magara 
nezve kotelezonek fogadja el, kotelezi magat az egyesiileti celok megval6sitasa 
erdekeben torteno kozremiikodesre, es a tagsagi dfj megfizetesere. 

( 4) Az Elnokseg tagfelveteli iigyben hozott dontese ellen a tag, a dontes kezhezveteltol 
szamftott 15 napon beliil fellebbezessel elhet a Kozgyiileshez. A Kozgyiiles a 
fellebbezest az altalanos donteshozatali szabalyok szerint bfralja el a soron kovetkezo 
kozgyiiles alkalmaval. 

(5) Az Egyesiilet Elnoksege koteles az egyesiileti tagokr61 naprakesz nyilvantartast vezetni. 

(6) Az egyesiileti tagsag megsziinik: 
a) a tag jogut6d nelkiili megsziinesevel, 
b) a kilepes frasbeli bejelentesevel, 
c) tagdfj fizetesi kotelezettseg elmulasztasa miatti torlesse! 
d) az Egyesiilet jogut6d nelkuli megsziinesevel 

(7) Az Elnokseg barmely Elnoksegi tagja kezdemenyezesere, minosftett tobbseggel, a 
jelenlevo, szavazati joggal rendelkezo Elnoksegi tagok legalabb Mromnegyedes 
szavazat t6bbsegevel, nyflt szavazassal torli az Egyesiilet tagjai koziil azt: 
a) akinek sajat felr6hat6 magatartasab61 eredoen hat h6napnal regebbi Iejart tagdfj 

tartozasa van, es az Elnok frasbeli felsz6lftasara 60 napon beliil sem fizeti meg a 
tagdfjat. A felsz6lft6 levelnek tartalmaznia kell a kotelezettseg elmulasztasanak 
kovetkezmenyet. 

(8) A Wries don to elnoksegi iilesre a torlesse! erintett tagot is meg kell hfvni. Amennyiben a 
torlesse! erintett tag megjelenik az elnoksegi u!esen, a torlesre okot ado koriilmenyeket 
az Elnokseg megvizsgalja, es bizonyitast vesz fel. Az eljarasban csak azt kovetoen 
hozhat6 meg a t6rlesr61 sz616 hatarozat, hogy az erintett tagot meghallgattak, reszere 
lehetoseget biztosftottak vedekezesenek es bizonyftekainak eloterjesztesere, az enyhito 
es mento korulmenyek ismertetesere. 

(9) A torlest kimond6 elnoksegi hatarozatot 8 napon beliil frasban meg kell kiildeni az 
erintett tagnak, aki a dontes ellen a kezhez veteltol szamftott 15 napon beliil az 
Egyesiilet Kozgyiilesehez fellebbezessel elhet. 

(10) Kilepesi szandekat a tag irasban koteles bejelenteni az Elnokseghez. A kilepes az 
Elnokseg reszere t6rtent bejelentes megerkezesevel egyezo idopontban hatalyos. Az 
Elnokseg a kovetkezo Kozgyiilesen tajekoztatja a jelenlevoket a kilepett tag szemelyerol. 
A tag kilepesi szandekat az Elnokseghez kell, hogy irasban bejelentse. 

(11) A tagsagi viszony megszunese nem mentesfti a tagot a tagsaga idejen keletkezett es 
tagsaga idotartamara vonatkoz6 kotelezettsegek teljesitcsc al61. 

4.§ 
Tagsagi jogok es kotelezettsegek 

(1) Az Egyesiilet tagjanak jogai: 
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a) reszt vehet az Egyesiilet tevekenysegeben es rendezvenyein, tovabba a Kozgyuh~s 
hatarozatainak meghozatalaban, eszreveteleket, javaslatokat tehet, velemenyt 
nyilvanfthat az Egyesiilet mukodesevel kapcsolatban; 

b) ajanlasokat tehet az Egyesiiletet erinto kerdesek megtargyalasara; 
c) felvilagositast kerhet az Egyesiilet tevekenysegerol a testiileti szervek vezetoitol es a 

tisztsegvisel6kt61, 
d) tagjainak hivatalos kepviseloi va.Iaszthatnak, illetve valaszthat6k az Egyesiilet 

elnoksegebe es egyeb (ad hoc) iigyintezo vagy kepviseleti szerveibe, illetve tisztsegeire; 
e) betekinthet az Egyesiilet nyilvantartasaba. 

(2) Az Egyesiilet tagja k6teles: 

a) megtartani az Alapszabaly es egyeb egyesiileti szabalyzatok rendelkezeseit, illetoleg az 
Egyesiilet szerveinek hatarozatait; 

b) teljesfteni az Egyesiilet tevekenysegevel kapcsolatosan onkent vallalt feladatait, es tole 
elvarhat6 m6don elosegfteni az Egyesiilet celkituzeseinek megval6sftasat; 

c) a k6zgyUles altai evente meghatarozott merteku tagdijat hataridoben megfizetni. 

(3) A jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem rendelkezo szervezet tagok jogaikat 
bejegyzett, hivatalos kepviseloik, illetve az altaluk adott meghatalmazas alapjan 
meghatalmazottjaik utjan gyakoroljak. A bejegyzett, hivatalos kepviselok kiilon 
meghatalmazas nelkiil kepviselhetik az oket delegal6 szervezetet. 

5.§ 
Az Egyesiilet szervezete, tisztsegviseloi, 

osszeferhetetlensegi szabalyok 

(1) Az Egyesiilet szervezete: 
• Kozgyules 
• Elnokseg 
• FeliigyelO Bizottsag 
• Munkaszervezet 

(2) Az Egyesiilet szervei mukodesenek alapveto szabalyait jelen alapszabaly tartalmazza, 
kiveve a munkaszervezetre vonatkoz6 alapveto mukodesi szabalyokat. Az Egyesiilet 
KozgyUlese sziikseg szerint munkaszervezet letrehozasat hatarozhatja el, ebben az 
esetben azonhan a dontessel egyidej(ileg meg kell alkotni a munkaszervezet 
muk6desere es iranyftasara vonatkoz6 szabalyokat. 

(3) Amennyiben az Egyesiilet szervezetevel kapcsolatban a mukodes soran sziiksegesse 
vatik tovabbi reszletesebb szabalyozas, akkor az Elnokseg szervezeti es mukodesi 
szabalyzat elfogadasara tehet javaslatot, amelyet a KozgyUles hagy j6va. 

( 4) Az Egyesiilet legfObb szerve a KozgyUles (6. §), amely a tagok osszessege. 

(5) Az Egyesiilet iigyintez6 es kepviseleti teend6it, illetve a napi iigyviteli feladatokat az 
Elnokseg (7. §) iranyftja es szemelyesen, vagy az Egyesiilet munkaszervezete utjan latja 
el. 
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(6) Az Egyesulet vezet6 tisztsegviseloi: az Elnok es az Elnokseg tagjai (8. §), valamint a 
Feltigyel6 Bizottsag elnoke es tagjai. 

(7) Az Egyestilet vezet6 tisztsegviseloje lehet, aki legahibb korlatozottan cselekvokepes, 
kiveve, ha a cselekvokepesseget a bfr6sag a kepviseleti joggal erintett tigycsoportban 
korlatozta, es a koztigyek gyakorlasat61 nines eltiltva, es aki magyar allampolgar, vagy a 
szabad mozgas es tart6zkodas jogaval rendelkezo szemelyek beutazasar61 es 
tart6zkodasar61 sz616 torvenyben meghatarozottak szerint a szabad mozgas es 
tart6zkodas jogaval rendelkezik, vagy a harmadik orszagbeli allampolgarok 
beutazasar61 es tart6zkodasar6l sz616 torveny hatalya ala tartozik, es bevandorolt vagy 
letelepedett jogallasu, illetve tart6zkodasi engedellyel rendelkezik es egyeb, 
jogszabalyokban meghatarozott osszeferhetetlensegi szabalyoknak is megfelel. 

(8) Nem lehet a Feltigyel6 Bizottsag elnoke vagy tagja az a szemely, aki 
a) Elnok vagy az Elnokseg tagja, 
b) az Egyestilettel a megbfzatasan kfvtili mas tevekenyseg kifejtesere iranyul6 

munkaviszonyban vagy munkavegzesre iranyul6 egyeb jogviszonyban all, ha 
jogszabaly maskepp nem rendelkezik, 

c) az Egyestilet eel szerinti juttatasab6l reszesiil • kiveve a barki altai megkotes 
nelktil igenybe veheto nem penzbeli szolgaltatasokat, es a civil szervezet altai 
tagjanak a tagsagi jogviszony alapjan nyujtott, letesfto okiratnak megfelelo eel 
szerinti juttatast -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatarozott szemelyek hozzatartoz6ja. 

(9) A tisztsegviselO visszahfvhat6, ha 
a) magatartasaval rombolja az Egyestilet hfrnevet, 
b) olyan, j6 erkolcsbe titk6z6 eletm6dot folytat, amely meltatlanna teszi a tisztsegre, 
c) az Egyestilet mukodeset szandekosan akadalyozza, nehezfti vagy ellehetetlenfti, 
d) a jogszabalyi, vagy az alapszabalyban rogzitett kotelezettsegeit nem teljesfti, 
e) szemelyevel kapcsolatban a jogszabaly altai eloirt osszeferhetetlensegi ok all be. 

(10) A visszahfvast osszeferhetetlensegi ok bekovetkezese eseten sajat maga is, illetve 
barmely tag kezdemenyezheti. A kezdemenyezes benyujtasat61 szamftott 30 napon 
beltili idopontra rendkivtili kozgyUlest kell 6sszehivni, amelyre az erintett 
tisztsegviselot is frasban meg kell hfvni. 

A Kozgyuh~s megvizsgalja a visszahivasra okot ado kori.ilmenyeket, es bizonyitast vesz 
fel. Az erintett tisztsegviselO szamara lehetoseget kell biztosftani, hogy bizonyitekait es 
vedekezeset erdemben eloadhassa. 

A visszahfvas targyaban a Kozgyules nyilt szavazassal, a jelenlev6, szavazati joggal 
rendelkezo tagok minosftett tobbsegenek, legalabb harom-negyedenek igenlO 
szavazataval meghozott dontessel hataroz. A hatarozatot annak meghozatalat6l 
szamftott 8 napon bel iii kozolni kell az erintett tisztsegviselOvel. 

A jog- vagy alapszabalysert6 hatarozat megsemmisitese irant barmely tag - a 
ki.ilonleges jogallasu tag csak erintettsege eseten -, a hatarozat tudomasara jutasat61 
szamftott harmine napos jogveszt6 hataridoben pert indfthat. A perindftas a hatarozat 
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vegrehajtasat nem gatolja, a bir6sag azonban indokolt esetben - a tag kerelmere - a 
hatarozat vegrehajtasat felfiiggesztheti. A per a tOrvenyszek hataskorebe tartozik. 

(11) Az Egyesiilet vezeto tisztsegviseloje feladatait dfjazas nelkiil latja el, indokolt 
penzkiadasai, koltsegei megteritesere azonban igenyt tarthat. 

6.§ 
AKozgyilles 

(1) Az Egyesiilet legf6bb szerve a KozgyUles, amelyet evente legalabb egy alkalommal ossze 
kell hivni olyan idopontban, hogy az egyesiilet konyvvezetesi kotelezettsegenek, illetve 
a gazdasagi ev lezarasi kotelezettsegenek eleget tudjon tenni. 

(2) Az Elnok az Elnokseg egyszeru sz6tobbseggel hozott hatarozata alapjan a KozgyuJest 
egyeb alkalmakkor is jogosult osszehfvni, tovabba koteles azt osszehfvni, ha a bir6sag 
elrendeli, vagy a tagok legalabb 1/3-a az ok es a eel meghatarozasaval frasban keri. 

(3) A Kozgyulest az Elnok hfvja ossze valamennyi regisztralt tag elozetes fnisbeli 
ertesftesevel. A meghfv6t a tagoknak a tervezett idopontot megel6z6en legalabb nyolc 
naptari nappal korabban meg kell kiildeni, es a nyilvanossag biztosftasa erdekeben 
ugyanekkor, de a tervezett idopontot megelozoen legalabb nyolc naptari nappal 
korabban az Egyesiilet www.ezer-jo.hu dmu honlapjan is kozze kell tenni. A meghiv6 
tartalmazza az tiles helyet, idopontjat, a napirendi pontokat, a meghfv6 keltet es az 
Elnok alafrasat. 

( 4) A KozgyUlest a Feliigyel6 Bizottsag is jogosult osszehfvni a 9.§-ban meghatarozott 
feltetelek fennallasa eseten. 

(5) A KozgyUles akkor hatarozatkepes, ha a szavazasra jogosult tagok 50 %-a + egy f6 jelen 
van. 

(6) Ha a Kozgyules nem volt hatarozatkepes, azt 15 napon beliil ismet ossze kell hivni a 
KozgyUles osszehfvasara vonatkoz6 szabalyok szerint. A megismetelt KozgyUlesre sz616 
meghfv6nak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetest, hogy a megismetelt Kozgy(iles a 
jelenlevok szamara tekintet nelkiil hatarozatkepes. A megismetelt KozgyUles az eredeti 
napirendben szerepl6 iigyeket targyalja. 

(7) A Kozgyult~s kizar6lagos hataskorebe tartozik: 

a) Az Egyesiilet megalakulasanak, feloszlasanak, mas egyesiilettel torteno 
egyesiilesenek, valamint mas szervezetbe torten6 belepesenek kimondasa. 

b) Az Alapszaba.ly megallapftasa, m6dosftasa. 
c) Az eves koltsegvetes j6vahagyasa. 
d) Az egyesiilet eves beszamol6janak, koltsegvetesenek es az Elnokseg, valamint a 

FeliigyelO Bizottsag eves beszamol6janak elfogadasa. 
e) Tagdij megallapftasa. 
f) Az Elnokseg tagjai es az Elnok megvalasztasa es visszahfvasa, a Feliigyelo Bizottsag 

tagjai es az Feliigyelo Bizottsag elnoke megvalasztasa es visszahivasa. 
g) Feloszlas eseten hatarozathozatal az egyesiileti vagyon hovafordftasar6l. 
h) Tagfelveteli kerelmet elutasft6 dontes ellen benyujtott fellebbezes elbfralasa. 
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i) Munkaszervezet alapftasar6l torteno dontes. 
j) Szervezeti es mukodesi szabalyzat j6vahagyasa. 
k) Dontes mindazokban az iigyekben, arnelyet az alapszabaly vagy jogszabaly a 

Kozgyules kizar6lagos hataskorebe utal. 

(8) A Kozgyules nyilvanos. 

(9) A Kozgyulesen minden tagnak 1 szavazata van. 

(10) A KozgyUlest az Elnok, akadalyoztatasa eseten tavolh~teben az erre altala felkert Alelnok 
vezeti. 

(11) A Kozgyules hatarozatait nyflt szavazassal hozza. 

(12) A Kozgyules a hataskorebe tartoz6 iigyekben hatarozatait a jelenlevo, szavazati joggal 
rendelkezo tagok egyszeru sz6tobbsegevel hozza, kiveve az a), b), f), g) es i) pontot, ahol 
a jelenlevo, szavazati joggal rendelkezo tagok rninositett tobbsegenek, legahibb 
harornnegyedenek igenlO szavazata sziikseges. 

(13) A Kozgyulesi hatarozatot az erintettekkel - a hatarozat rneghozatalat koveto 8 napon 
beiil frasban kozolni kell. Az Elnok koteles a Kozgyliles altai rneghozott hatarozatokat a 
Hatarozatok Konyvebe behelyezni. A Hatarozatok Konyve oly rn6don tartalrnazza a 
hatarozatokat, hogy abb6l a Kozgyules dontesenek tartalrna, idopontja es hatalya, illetve 
a dontest tarnogat6k es ellenzok szarnaranya (ha lehetseges, szernelye) rnegailapithat6 
legyen. 

A jog- vagy alapszabalyserto hatarozat rnegsernrnisitese irant barrnely tag - a 
kiilonleges jogallasu tag csak erintettsege eseten -, a hatarozat tudornasara jutasat61 
szarnitott harmine napos jogveszto hataridoben pert indithat. A perinditas a hatarozat 
vegrehajtasat nern gatolja, a bir6sag azonban indokolt esetben - a tag kerelrnere - a 
hatarozat vegrehajtasat felfiiggesztheti. A per a torvenyszek hataskorebe tartozik. 

(14) A KozgyUlesrol jegyzokonyvet kell felvenni, rnely tartalrnazza az iiles helyet, idejet, 
id6pontjat, a jelenlevok szarnat, a hozzasz6Iasok lenyeget es a hozott hatarozatokat, 
valarnint a szavazati aranyokat. 

(15) A hatarozatokat rneghozataluk idobeli sorrendjeben egy naptari evre vonatkoz6an 
novekv6 sorrendben arab szarnrnal kell rnegjelolni rneghozataluk naptari idopontjanak 
feltiintetesevel. 

(16) A jegyz6konyv tartalrnazza az eredeti jelenleti ivet is. A KozgyUlesrol kesziilt 
jegyz6konyvet az elnok es ket jegyzokonyv hitelesito irja ala. 

(17) Az Egyesiilet mukodesevel kapcsolatban keletkezett valamennyi iratot, igy kiilonosen a 
beszarnol6t, illetoleg a testiileti szervek iileserol kesziilt jegyzokonyvet barki 
rnegtekintheti az egyesiilet szekhelyen, illetve azokb6l sajat koltsegere rnasolatot 
keszfthet. A rnegtekintesre frasbeli kerelern alapjan keriil sor. A betekintest a 
szekhelyen az Elnok koteles biztosftani a kerelern beerkezesetol szarnftott nyolc napon 
beliil. 
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7.§ 
Az Elnokseg 

(1) Az Egyesiilet operativ vezeto es kepviseleti szerve az Elnokbol, ket Alelnokbol es ket 
tovabbi tagb61 all6 Elnokseg, amelynek tagjait a KozgyUles a jelenlevo, szavazati joggal 
rendelkezo tagok minositett tobbsegenek, legalc1bb ha.romnegyedenek igenlo 
szavazataval ot ev idotartamra valasztja. 

(2) Az Elnokseg sziikseg szerint, de evente legalabb ket alkalommal tart iilest. Az 
Elnokseget az Elnok hivja ossze. Az osszehfvas akkor min6siil szabalyszerunek, ha az 
Elnokseg az iilesrollegalabb 3 nappal az iiles id6pontjat megelozoen irasban (level, fax, 
email) ertesiti a tagokat, az iiles napirendjenek mellekelesevel. A nyilvanossag 
biztosftasa erdekeben az elnokseg iilesere vonatkoz6 meghfv6t a tervezett id6pontot 
megelozoen legalabb 3 naptari nappal korabban az Egyesiilet www.ezer-jo.hu cfmu 
honlapjan is kozze kell tenni. 

(3) A ket KozgyUles kozotti idoben az Elnokseg dont minden olyan kerdesben, amely nem 
tartozik a KozgyUles kizar6lagos hataskorebe. Az Elnokseg donteseirol, intezkedeseir61 
a kovetkezo KozgyUlesen koteles beszamolni. 

( 4) Az Elnokseg iilese hatarozatkepes, ha azon Jegalabb harom tagja jelen van. Az iilesek 
nyilvanosak. 

(5) Az Elnokseg hatarozatait nyflt szavazassal, egyszeru sz6tobbseggel hozza meg. Az 
Elnokseg hatarozatat az erintettel a hatarozat meghozatalat koveto nyolc napon beliil 
frasban kozolni kell. 

A jog- vagy alapszabalyserto hatarozat megsemmisitese irant barmely tag - a 
kiilonleges jogallasu tag csak erintettsege eseten -, a hatarozat tudomasara jutasat61 
szamftott harmine napos jogveszto hatarid6ben pert indfthat. A perindftas a hatarozat 
vegrehajtasat nem gatolja, a bfr6sag azonban indokolt esetben - a tag kerelmere - a 
hatarozat vegrehajtasat felfiiggesztheti. A per a torvenyszek hataskorebe tartozik. 

(6) Az Elnokseg iigyrendjet egyebekben maga allapitja meg. 

(7) Az Elnokseg hataskorebe tartozik: 

a) az Egyesiilet tagjaira kotelezo hatarozatok meghozatala. 
b) a Kozgyules osszehfvasaval, mukodesevel kapcsolatos el6keszft6 es a Kozgyules 

munkajat elosegfto szervezo tevekenyseg; 
c) az Egyesiilet gazdasagi tevekenysegevel kapcsolatos dontes elokeszfto munka, az eves 

programok, koltsegvetes el6keszftese; 
d) az Elnok eves beszamol6janak elfogadasa; 
e) a munkabizottsagoknak, esetleges tanacsad6 testtilet tagjainak felkerese ill. tagsagb61 

val6 torles; 
f) szemelyzeti munka iranyftasa; iigyintezok beszamoltatasa; 
g) az iigyrend elfogadasa, 
h) az etikai szabalyok elfogadasa, 
i) tagfelvetel j6vahagyasa, 
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j) elnokseg dont a tagdijfizetesi kotelezettseg elmulasztasa miatti torlesrol 
k) dontes minden olyan egyeb kerdesben, amely nem tartozik a KozgyUles kizar6lagos 

hataskorebe. 

(8) A Kozgyules altali visszahivas eseten tul megszunik az elnoksegi tagsag a tag halalaval 
es lemondasaval is, amely esetekben a Kozgyiiles uj elnoksegi tagot valaszt. Az 
idokozben valasztott uj elnoksegi tag megbizatasa a mar hivatalban levo elnoksegi 
tagok mandatumaval egyezo idopontig sz6l. 

(9) Az Elnok koteles az Elnokseg altai meghozott hatarozatokat a Hatarozatok Konyvebe 
elhelyezni. A Hatarozatok Konyve oly m6don tartalmazza a hatarozatokat, hogy abb61 az 
Elnokseg dontesenek tartalma, idopontja es hatalya, illetve a dontest tamogat6k es 
ellenzok szamaranya (ha lehetseges, szemelye) megallapithat6 legyen. 

(10) Az Elnokseg i.ileserol jegyzokonyvet kell felvenni, mely tartalmazza az i.iles helyet, idejet, 
idopontjat, a jelenlevok szamat, a hozzasz6lasok lenyeget es a hozott hatarozatokat, 
valamint a szavazati aranyokat. 

A hatarozatokat meghozataluk idobeli sorrendjeben egy naptari evre vonatkoz6an 
novekvo sorrendben arab szammal kell megjelolni meghozataluk naptari idopontjanak 
feltiintetesevel. A hatarozat neveben utalni kell arra, hogy a hatarozatot az Elnokseg 
hozta (Elnokseg hatarozata). 

A jegyzokonyv tartalmazza az eredeti jelenleti ivet is. 

Az Elnokseg i.ileserol kesziilt jegyzokonyvet az Elnok es az Elnokseg iilesen resztvevo 
egyik elnoksegi tag frja ala. 

8.§ 
AzElnok 

(1) Az Elnok a Kozgyules altai a jelenlevo, szavazati joggal rendelkezo tagok minositett 
t6bbsegenek, legalabb haromnegyedenek igenlo szavazataval, nyilt szavazassal ot ev 
idotartamra valasztott vezeto tisztsegviselo, aki az Egyesiilet szervezetenek 
kepviseletre 6nall6an jogosult vezetoje. Az Elnok akadalyoztatasa eseten a kepviseleti 
jogot a ket Alelnok egyiittesen gyakorolja. 

(2) Az Elnok hataskore es feladatai: 

a) az Egyesiilet adminisztrativ szervezetenek kialakitasa es vezetese, 
b) a munkaltat6i jogok gyakorlasa az Egyesiilet munkavallal6i felett, 
c) az Egyesiilet tevekenysegenek iranyftasa; 
d) a KozgyUles osszehivasa, hatarozatainak ellenjegyzese; 
e) az F.lnoksegi iilesek e!Okeszitese es levezetese, 
f) a KozgyUles es az elnokseg hatarozatainak vegrehajtasa, 
g) az Egyesiilet 6nall6 kepviselete harmadik szemelyek, es hat6sagok, illetoleg bir6sag 

elOtt (kiveve a bankszamla feletti rendelkezesi jog, melyre az egyik Alelnokkel 
egyiittesen jogosult) 
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h) az Egyesiilet kozgyUiesenek es az Elnokseg hatarozatair61 olyan nyilvantartas 
vezetese, amelybol a vezeto szerv dontesenek tartalma, idopontja es hata.Iya, illetve 
a dontest tamogat6k es ellenzok szamaranya es szemelye megallapfthat6, 

i) eves beszamol6 tervezetenek keszftese, es j6vahagyas celjab6l a Kozgyules ele 
terjesztese 

j) a Kozgyllles es az Elnokseg hatarozatainak az Alapszabalyban megjelolt m6don az 
erintettekkel torteno kozlese 

k) a Kozgyules es az Elnokseg altai hozott hatarozatok es allasfoglalasok 
vegrehajtasanak iranyftasa es ellenorzese; 

I) az Egyesiilet gazdalkodasanak iranyitasa, az utalvanyozasi jog gyakorlasa; 
m) minden olyan feladat ellatasa, amelyet jogszabaly az Elnok hataskorebe utal. 

(3) Az Elnok tavolleteben az Alelnokok egyiittesen latjak el az Elnok feladatait. 

9. §. 
A Feliigyelo Bizottsag 

(1) A Feliigyelo Bizottsag feladata az Egyesillet Alapszabalyban rogzitett tevekenysegenek, 
gazdalkodasanak folyamatos ellenorzese es tevekenyseg feliigyelete. Mukodeseert a 
KozgyUlesnek felel. Feladata: 

a) figyelemmel kfseri az egyesiilet jogszeru es alapszabalynak megfelelo mukodeset, 

b) ellenorzi az egyesiilet gazdalkodasat, 

c) megvizsgalja az egyesiilet merleget, 

d) tajekoztatja az egyes vizsgalat eredmenyeirol a Kozgylllest. 

(2) Az Feliigyelo Bizottsag a tisztsegvisel6kt61 jelentest, a szervezet munkavallal6it61 pedig 
tajekoztatast vagy felvilagosftast kerhet, tovabba az Egyesiilet konyveibe es irataiba 
betekinthet, azokat megvizsgalhatja. 

(3) Az Feliigyelo Bizottsag harom tagjat a Kozgyllles a jelenlevo, szavazati joggal rendelkezo 
tagok minosftett tobbsegenek, legalabb haromnegyedlmek igenlo szavazataval, nyilt 
szavazassal ot ev idotartamra vaJasztja meg. 

( 4) Az Feliigyelo Bizottsag elnoket az Elnokseg illeseire tanacskozasi joggal meg kell hfvni. 

(5) Az FeliigyeiO Bizottsag sziikseg szerint, de evente legalabb egyszer iilesezik. Az iilest az 
Feliigyelo Bizottsag elnoke a tervezett idopont elOtt legalabb 3 nappal frasban hivja 
ossze a napirend egyideju frasbeli kozlesevel. 

(6) A bizottsagi iilesek nyilvanosak, amennyiben ez az Egyesiilet vagy masok jogat, jogos 
erdeket nem veszelyezteti. 

(7) Az Feliigyelo Bizottsag hatarozatkepes, ha az iilesen mindharom tagja jelen van. 

(8) Az FeliigyelO Bizottsag hatarozatait egyszeru sz6tobbseggel, nyflt szavazassal hozza. 

A jog- vagy alapszabalyserto hatarozat megsemmisftese irant barmely tag - a 
kiilonleges jogallasu tag csak erintettsege eseten -, a hatarozat tudomasara jutasat6l 
szamftott harmine napos jogveszto hataridoben pert indfthat. A perinditas a hatarozat 
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vegrehajtasat nem gatolja, a bir6sag azonban indokolt esetben - a tag kerelmere - a 
hatarozat vegrehajtasat felfiiggesztheti. A per a torvenyszek hataskorebe tartozik. 

(9) A Feliigyel6 Bizottsag iigyrendjet maga hatarozza meg. Hatarozatait az erintettekkel a 
Feliigyelo Bizottsag elnoke a hatarozat meghozatalat kovet6 8 nap on beliil irasban kozli. 
A hatarozatokat Feliigyel6 Bizottsag Elnoke altai vezetett Hatarozatok Konyvebe kell 
elhelyezni. A Hatarozatok Konyve oly m6don tartalmazza a hatarozatokat, hogy abb6l a 
Feliigyel6 Bizottsag dontesenek tartalma, idopontja es hata.Iya, illetve a dontest 
tamogat6k es ellenzok szamaranya megallapfthat6 legyen. A hatarozat neveben utalni 
kell arra, hogy a hatarozatot az Feliigyelo Bizottsag hozta (FB hatarozat). 

(10) Az Feliigyel6 Bizottsag munkajar6l es megallapftasairol frasban tartozik a Kozgyiilest 
tajekoztatni. 

(11) Az Feliigyel6 Bizottsag koteles az Elnokseget tajekoztatni, es annak osszehfvasat 
kezdemenyezni, ha arr6l szerez tudomast, hogy 
a) a szervezet mukodese soran olyan jogszabalysertes vagy a szervezet erdekeit 

egyebkent sulyosan sert6 esemeny (mulasztas) tortent, amelynek megsziintetese 
vagy kovetkezmenyeinek elharitasa, illetve enyhftese az intezkedesre jogosult 
vezet6 szerv donteset teszi szuksegesse. 

b) a vezet6 tisztsegviselok felelosseget megalapoz6 teny merUit fel. 

(12) Az Elnokseget a Feliigyel6 Bizottsag inditvanyara 30 napon beliil ossze kell hfvni. E 
hatarid6 eredmenytelen eltelte eseten a Kozgyult~s osszehivasara a Feliigyel6 Bizottsag 
is jogosult. 

(13) Ha az arra jogosult szerv a tOrvenyes mukodes helyreallftasa erdekeben sziikseges 
intezkedeseket nem teszi meg, az Feliigyelo Bizottsag koteles haladektalanul ertesiteni 
a torvenyessegi feliigyeletet ellat6 szervet. 

(14) Az Feliigyel6 Bizottsag iileserol jegyzokonyvet kell felvenni, mely tartalmazza az tiles 
helyet, idejet, idopontjat, a jelenlevok szamat, a hozzaszolasok lenyeget es a hozott 
hatarozatokat, valamint a szavazati aranyokat. 

A hatarozatokat meghozataluk idobeli sorrendjeben egy naptari evre vonatkozoan 
novekvo sorrendben arab szammal kell megjelolni meghozataluk naptari idopontjanak 
feltiintetesevel. 

A jegyzokonyv tartalmazza az eredeti jelenleti fvet is. 

Az FeliigyeiO Bizottsag iileserol kesziilt jegyzokonyvet a bizottsag elnoke irja ala. 

10.§ 
Az Egyesiilet miikodese es gazdalkodasa 

(1) Az Egyesiilet, mint civil szervezet tevekenyseget a nyilvantartasba vetelrOI sz6l6 
hatarozat jogerore emelkedese napjan kezdheti meg. 
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(2) Az Egyesi.ilet gazdalkodasat a civil szervezetekre vonatkoz6 jogi szabalyozas alapjan 
vegzi. 

(3) Az Egyesi.ilet vagyona a tagdfjakb6l, magan es jogi szemelyek felajanlasab61, egyeb 
adomanyokb6l, palyazaton elnyerheto juttatasokb61, valamint sajat tevekenysege 
beveteleibol kepzodik. 

A felajanlasokat az Elnokseg hatarozattal fogadja el. 

A tagdfjat az Elnokseg javaslatara a KozgyUles evente allapftja meg. 

( 4) Az elsa tagdfj befizetese a nyilvantartasba vetelt elrendeiO vegzes jogerore emelkedeset 
koveto 60 napon beli.il esedekes. Ezt kovetoen az eves tagdfj merteket az egyesiilet evi 
rendes kozgyUlese allapftja meg, es a megallapitasat61 szamftott 60 napon beliil 
tartoznak a tagok atutalassal teljesfteni. 

(5) A tagok tagdfjbefizeteseirol az Elnokseg a tagnyilvantartashoz kapcsol6d6 
nyilvantartast vezet. 

(6) Az Egyestilet a vagyom1val onall6an gazdalkodik, tartozasail~rt sajat vagyonaval felel. A 
tagok a tagdfj megfizetesen tul az Egyesiilet tartozasaiert sajat vagyonukkal nem 
felelnek. 

(7) Az Egyestilet gazdalkodasa soran elert eredmenyet nem osztja fel, azt az 
Alapszabalyban meghatarozott tevekenysegere forditja. 

(8) Az Egyesiilet befektetesi tevekenyseget nem vegez, igy befektetesi szabalyzat-keszitesi 
kotelezettsege nincsen. 

(9) Az Egyestilet vallalkozasi tevekenyseget elsorendii celkent nem vegez. Vallalkozasi 
tevekenyseget kizar6lag celjai megval6sftasa erdekeben, azokat nem veszelyeztetve 
vegezhet. 

(10) Az Egyesiilet az allamhaztartas alrendszereitol- a normatfv tamogatas kivetelevel- csak 
frasbeli szerzodes alapjan reszestilhet tamogatasban. A szerzodesben meg kell 
hatarozni a tamogatassal val6 elszamolas felteteleit es m6djat. 

(11) Az igenybe veheto tamogatasi lehetosegeket, azok merteket es felteteleit az Egyesiilet 
www.ezer-jo.hu cfmii honlapjan nyilvanossagra kell hozni. Az Egyestilet altai nyujtott 
eel szerinti juttatasok barki altai megismerhetok. 

(12) Az Egyestilet a felelOs szemelyt, a tamogat6t, valamint e szemelyek hozzatartoz6jat - a 
barki altai megkotes nelkiil igenybe veheto szolgaltatasok, illetve a civil szervezet altai 
tagjanak a tagsagi jogviszony alapjan nyujtott, h!tesito okiratnak megfeleiO juttatasok 
kivetelevel - eel szerinti juttatasban nem reszesitheti. 

(13) Az Egyestilet valt6t, illetve mas hitelviszonyt megtestesfto ertekpapfrt nem bocsathat ki. 
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(14) Az Egyesiilet vallalkozasimak fejlesztesehez tevekenyseget veszelyezteto merteku hitelt 
nem vehet fel; az allamhaztartas alrendszereitol kapott tamogatast hitel fedezetefil, 
illetve hitel torlesztesere nem hasznalhatja fel. 

(15) Az Egyesiilet nyilvantartasi es beszamolasi szabalyaira a 2011.evi CLXXV. Tv. 27-30. §-ai 
az iranyad6k. 

(16) A beszamol6kat az Egyesiilet www.ezer-jo.hu cimu honlapjan hozza nyilvanossagra az 
Elnokseg. 

11.§ 
Az Egyesiilet megsziinese 

(1) Az Egyesiilet megszunik, ha a Kozgyules a feloszlasat vagy mas civil szervezettel va16 
egyesiileset kimondja. Megszunik tovabba az Egyesiilet, ha a bfr6sag feloszlatja, illetoleg 
megszuneset megallapftja. 

(2) Amennyiben az Egyesfilet sajat maga hatarozza, el feloszlasat ugy megszunese eseten 
vagyonat elsodlegesen a hitelezok kielegftesere kell fordftani. A hitelezok kielegitese 
utani vagyon felhasznalasanak m6djar6l a Kozgyules dont. 

(3) A kozgyUles hatarozatanak hianyaban - amennyiben az egyesiilet feloszlatassal szunik 
meg, vagy a bfr6sag a megszuneset allapitja meg, - a fennmarad6 vagyont mas hasonl6 
celu szervezetnek kell juttatni. 

12.§ 
Zaro rendelkezesek 

(1) Azokban a kerdesekben, amelyekrol Alapszabaly nem rendelkezik, az egyesiilesi jogr61, 
kozhasznu jogallasr6l, valamint a civil szervezetek mukodeserol es tamogatasar6l sz616 
2011. evi CLXXV. torveny (Civil tOrveny), rendelkezeseit kell alkalmazni. 

ZARADEK 

Az Egyesiilet Alapszabalyat az alapit6 tagok az altaluk kepviselt szervezet felhatalmazasaval a 
Cs6kakon, 2014.ev februar 25. napjan megtartott folytat6lagos alakul6 Kozgyulesen egyhangu 
halaruz.attal elfogadtak. Az Egyesillet Alapszabalyat a Szekesfehervari Torvenyszekhez az 
Elnok a nyilvantartasba vetel iranti kerelemmel es a sziikseges mellekletekkel egyiitt benyujtja. 

Cs6kak6, 2014. februar 25. 

Elnok alairasa 
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Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
2/2014. (11.28.) onkormanyzati rendelete 

a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasrol, a kozteriiletek rendjerol es a 
koztisztasagrol, 

Bodmer Kozseg Onkorm{myzatanak Kepvisel6-testiilete a a hulladekr61 sz616 CLXXXV. torveny 35. 
§-aban, a 39. § (2) bekezdeseben, a 88. § (4) bekezdeseben, a vizgazdalkodasr61 sz616 1995. evi LVII. 
torveny 44/C. § (1)- (2) bekezdeseben es a kornyezet vedelmenek altalanos szabalyair61 sz616 1995. 
evi LIII. torveny 46. § (1) bekezdes c) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi 
onkonnanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § 3. es 19. pontjaban meghatarozott 
feladatkoreben eljarva a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasr61, kozteriiletek rendjer61, a 
koztisztasagr61 az alabbi rendeletet alkotja: 

ALTALANOSRENDELKEZESEK 
A rendelet alkalmazasi kore 

1 § (1) A rendelet hatalya Bodmer Kozseg kozigazgatasi teriiletere terjed ki. 
(2) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosara, birtokosara, hasznal6jara, 
ftiggetleniil att61, bogy a tulajdonos termeszetes vagy jogi szemely, illet6leg jogi szemelyiseggel nem 
rendelkez6 szervezet. 
(3) A rendelet targyi hatalya kiterjed: 

a) a telepiilesi szilard hulladek komponenseire 
a.a.) haztartasi hulladekra 
a.b.) egyeb szilard hulladek koreben a haztartasi hulladekkal osszeteteleben hasonl6, 

egyiittesen 
kezelhet6 hulladekra, 

b) szelektiv hulladekra, 
c) evente vegzett lomtalanitasra 
d) a telepiilesi folyekony hulladekra. 

(4) Nem alkalmazhat6 a rendelet a veszelyes hulladekra es az azzal osszefugg6 tevekenysegre. 

Hulladekkezelesi kozszolgaltatas 

2 § (1) Bodmer Kozseg Onkormanyzata (a tovabbiakban: Onkormanyzat) ajelen rendeletben foglaltak 
szerint hulladekkezelesi kozszolgaltatast szervez es tart fenn. 
(2) A telepiilesi szilard, valarnint a szelektiv hulladek kezelesevel (gyiijtese, szallitasa, hasznositasa) es 
artalmatlanitasaval kapcsolatos kotelez6 helyi kozszolgaltatas teljesitesere vallalkozasi 
kozszolgaltatasi szerz6des alapjan a V ertes Videke Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft. (2800 
Tatabanya, Komaromi lit 55.) (a tovabbiakban: kozszolgaltat6) jogosult. 
(2) A kozszolgaltatasi kotelezettseg es jogosultsag az ingatlantulajdonosokkal kiilon szerz6deskotes 
nelkiil, e rendelet alapjanjon letre. · 
(3) A kozszolgaltat6 a Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal altai atadott adatokr61 es a 
nyilvantartasban gyiijtott szemelyes adatokr61 mas szemelynek, szervnek adatot nem bocsathat 
rendelkezesere. 
(4) A telepiilesi folyekony hulladekkal kapcsolatos kotelez6 kozszolgaltatast a LIQUID-PORTER 
Kommunalis Szolgaltat6 Kft. (1077 Budapest, Bethlen Gabor u. 3. II/24.) (a tovabbiakban: 
Szolgaltat6) vegzi az 1 § (1) bekezdes szerinti teriileten. 
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A TELEPULESI SZILARD 1-IULLADEKKAL KAPCSOLATOS HULLADEKKEZELESI 
KOZSZOLGALTATAS 

A kozszolga!tatas igenybevetelenek m6dja es feltetelei 

3.§ (1) Az ingatlantulajdonos es a kozszolga!tat6 kozotti jogviszonyt a kozszolgaltatas 
igenybevetelenek tenye hozza letre 
(2) Kozszolgiiltat6 az ingatlanhaszniil6val koteles szerzodest kotni. 

A telepiilesi szilard hulladek gyujtese, szallitasa, kezelese es artalmatlanitasa 

4.§ (1) A telepiilesi szilard hulladek rendszere kezelesebe (gyujtes, szallitas) bekapcsolt teriileten a 
szolgaltatas igenybevetele, valamint a kozszolga!tat6val egyeztetett szabvanyos hulladekgyujto tarol6 
edenyzet (kuka vagy kontener) haszna!ata kotelezo. 
(2) Az igenybe veheto gyujtoedenyek tipusai es a gyujtoedenyben elhelyezheto telepiilesi szilard 
hulladekok sulyanak felso hatara: 

a) 60 literes gyujtoedeny 28 kg 
b) 110 literes gyujtoedeny 45 kg 

(3) Az ingatlantulajdonos a gyujtoedenyek koziil azt a tipust es olyan szamban koteles igenybe venni, 
amely az ingatlanan keletkezett telepiilesi szilard hulladek tarolasara ket iirites kozott 
komyezetszennyezes nelkiil alkalmas. 
( 4) A (3) bekezdesben foglaltak alapjan a gyujtoedenyt ugy kell megvalasztani, hogy 

a) 1-2 fOvel rendelkezo csalad eseten 60 liter, 
b) 2 fO feletti letszammal rendelkezo csalad eseten 110 liter tarol6kapacitas minima!isan 

rendelkezesre alljon. 

A kozszolgaltatas ellatasanak rendje es m6dja 

5.§ (1) A telepiilesi szilard hulladek elszallitasa heti egy alkalommal tortenik. A hulladek ingatlanon 
beliili gyujtesehez - az iiritesi gyakorisag meghatarozasa mellett - a kozszolgaltat6 az 
ingatlantulajdonos reszere biztositani koteles, hogy kiilonbozo urmerteku gyujtoedenyek koziil 
valaszthasson az 4. § (4) bekezdeseben meghatarozott minimum mennyiseg figyelembe vetelevel. 
(2) A rendszeres szallitasi nap megvaltoztatasar61 a kozszolgaltat6 - a megvaltozott szallitasi napot 
megelozoen legalabb 15 nappal- a helyi ujsagban, a hirdetotablan koteles a lakossagot tajekoztatni. 

A hulladekgyujto edenyzet hasznalata 

6. § (1) A telepiilesi szilard hulladek gyujtese az (1) bekezdesben meghatarozott urtartalmu 
szabvanyos tarol6 edenyzetben tOrtenik. Az igenybe vevo lak6helyenek valtozasat 15 napon beliil 
koteles jelezni a kozszolga!tat6nak. 
(2) A szemetgyujto edenyzet beszerzeserol, javitasar61, p6tlasar61 az ingatlantulajdonos koteles 
gondoskodni. 
(3) A szemetgyujto edenyzet beszerzesi, javitasi koltsege az ingatlan tulajdonosat terheli. 
( 4) Amennyiben az edenyzet allapota nem teszi lehetove a szemet elszallitasat, ugy a kozszolgaltat6 
koteles felhivni az ingatlan tulajdonosanak figyelmet, hogy annak javitasar61 vagy javittatasar61 
gondoskodj ek. 
(5) A hulladekgyi\jto edenyzetet csak annyira szabad megtoltetni, hogy zarhat6legyen. 
( 6) A hulladekgy(Jjto edenyzetbe nem szabad mar6, mergezo, robban6, folyekony, ego, parazsl6 
anyagot, allati tetemet, tragyat, vagy egyeb olyan anyagot elhelyezni, amely veszelyezteti a szallitast 
vegzo dolgoz6k testi epseget, egeszseget, vagy a szallit6 jarmu muszaki allapotaban rongal6dast 
idezhet elo. Nem helyezheto el az edenyzetben tovabba olyan anyag, amely a hulladekkezelo telepen 
nem tarolhat6 vagy nem artalmatlanithat6. 
(7) A hulladekgyujto edenyzetet - kiveve az alland6 jelleggel kozteriileten elhelyezett koz6ssegi 
edenyzetet - az elszallitasi, iiritesi idopontig az ingatlanon beliil kell tarolni. 
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(8) A szallit6 (gyujto) jarmu szemelyzete a hulladekgyujto edenyzetet - a forgalom akadalyozasa 
nelkiil- az atadas-atvetelre kijeli::ilt ki::izterUleten veszi at es azt a kiurites utan az atvetel helyere ki::iteles 
visszahelyezni. Az atvetelre kijeli::ilt hely a ki::izut szeletol- utszegelytol 2,0 m-nel tavolabb nem lehet. 
(9) A hulladekgy(ijto edenyzet gyujtes idejere ti::irteno kihelyezese, majd az uritest ki::ivetoen atmak 
visszahelyezesere a szolgaltatast igenybe vevo feladata. 
(1 0) A hulladekgyujto edenyzetek begyujtesebOl es szallitasab61 eredo szetmyezodes megszuntetese a 
szallit6 feladata, mig a gyujtes soran keletkezo szennyezodes eltavolitasa a hulladek termelojenek 
feladata. 
(11) A hulladekgyujto edenyzet rendeltetesszeru hasznalatar61, tisztantartasar61, fertotleniteserol a 
szolgaltatast igenybevevo ki::iteles gondoskodni. 
(12) Ki::izszolgaltat6 az azonositasra, illetve a dijfizetes igazolasara matricat biztosithat, amit a 
szolgaltatast igenybevevonek kell a hulladekgyujto edenyre felragasztania. 

A ki::izszolgaltatas igenybevetelenek korlatozasa, megtagadasa 

7 § (1) A hulladekgyujtest vegzo jarmu szemelyzete, ha az edenyzet olyan hulladekot tartalmaz, mely 
i::isszeti::imi::iri::idi::itt, vagy befagyott, es igy nem uritheto, a szolgaltatas igenybevetelet az uritheto 
mem1yiseg mertekeig korlatozhatja. Az ingatlan tulajdonosa, illetve az edenyzet haszna16ja ki::iteles az 
igy visszamaradt hulladekot kiuriteni es a gyujto edenyzetet hasznalhat6va tenni. 
(2) A hulladekgyujtest vegzo jarmu szemelyzete, ha az edenyzetbe olyan anyagot, targyat helyeztek el, 
amely nem minosul telepiilesi szilard hulladeknak, annak elszallitasat megtagadhatja. 
(3) Az eseti ti::ibblethulladek elszallitasa csak a Szolgaltat6 altai rendszeresitett gyujtozsakba elhelyezes 
eseten veheto igenybe. Gyujtozsak a Csakvari Ki::izi::is Onkormanyzati Hivatalban (8083 Csakvar, 
Szabadsag ter 9.) vagy a hivatal bodmeri kirendeltsegen (8085 Bodmer, Vasvari Pal u. 58.) 
vasarolhat6 ugyfelfogadasi idoben. 
(4) A gyujtoedenyzet melle elhelyezett telepulesi szilard hulladekot, amennyiben nem a 
ki::izszolgaltat6t61 vasarolt hulladekgyujto zsakban helyeztek el, a ki::izszolgaltatast vegzo nem ki::iteles 
elszallitani. 

A zi::ildhulladek es a haztartasi hulladekhoz hasonl6 jellegu es i::isszetetelu, 
azzal egyiitt kezelheto mas hulladek elszallitasa, kezelese, artalmatlanitasa 

8. § A gazdalkod6 szervezet a gazdasagi tevekenysegevel i::isszefliggesben keletkezett, nem 
elkiili::initetten gyujti::itt hulladek elszallitasara kiili::in szerzOdest ki::it a ki::izszolgaltat6val. 

Lomtalanitas 

9. § (1) A lomtalanitas megszervezeserol es lebonyolitasar61 a ki::izszolgaltat6 evente ket alkalommal 
gondoskodik, amelynek dijat a megallapitott ki::izszolgaltatasi dij magaban foglalja. 
(2) A ki::izszolgaltat6 a lomtalanitasi akci6 idopontjar61 a lakossagot irasban vagy felhivas 
ki::izzetetelevel, az i::inkormanyzatot levelben ki::iteles tajekoztatni az idopont elott legalabb ket hettel. 
(3) A ki::izszolgaltat6 kizar6lag a lomtalanitas ala tartoz6 szilard hulladek elszallitasara ki::iteles. 
( 4) A lomtalanitasi akci6 saran i::isszegylijti::itt hulladek kezeleserol, esetleg tovabbi hasznositasar61, 
ertekesiteserol a ki::izszolgaltatast vegzo szabadon rendelkezik. 
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A telepiilesi szilard hulladekgyujtes, szallitas, keze!es es 
artalmatlanitas ki::izszolgaltatas dija, a dij merseklese 

10.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, tenyleges hasznal6ja ki::iteles a szolgaltatasokat igenybe 
venm. 
(2) A rendszeres hulladekgyujtesbe bevont terU!eten a telepU!esi szilard hulladek gy[\jtese, szallitasa, 
kezelese es atialmatlanitasa ki::itelezo dijfizetes mellett ti::irtenik, a ki::izszolgaltatast igenybevevo 
ingatlantulajdonosnak telepU!esi hulladekkezelesi ki::izszolgaltatasi dijat kell fizetne (a tovabbiakban: 
szolgaltatasi dij). 
(3) A szolgaltatast igenybevevo a ki::izszolgaltatasi dijat negyedevente ut6lag a ki::izszolgaltat6 altai 
kibocsatott szamla alapjan, atutalassal fizeti meg. 
(4) A szolgaltatasi dijat ingatlanonkent, illetve i::inall6 rendeltetesi egysegenkent kell megfizetni. 
Onkormanyzati Mrlemenyek eseteben a szolgaltatasi dijat a berlo tmiozik fizetni. 
(5) Az iiresen a116, i::inal16 rendeltetesi egysegek utan nem kell szolgaltatasi dijat fizetni, ha az 
iiresedest a ki::izszolgaltatast vegzonek es az i::inkormanyzatnak irasban bejelentik, es az iiresedes 
idotartalma a 30 napot meghaladja. A bejelentest az iiresedest megelozoen 30 nappal kell teljesiteni. 

11. § (1) A szolgaltatasi dij magaban foglalja a gyujto edenyzetek meghatarozott idopontokban 
torteno iiriteset, a hulladek tatabanyai hulladekkezelo telepre val6 szallitasat, a hulladekkezelesi es 
artalmatlanitasi, valamint az evente ket alkalommal ki::itelezoen vegzendo lomtanitasi koltseget. 
(2) Ha a hetente keletkezett hulladek metmyisege az edenyzet urtartalmat meghaladja, ugy a 
szolgaltatast igenybe vevo kiilon edenyzet igenyt jelenthet be, annak biztositasar61 k6zszolgaltat6 
koteles gondoskodni, kiilon terites fejeben. 

Szelektiv hulladek gyujtese, kezelese 

12. § (1) Az i::inkormanyzat a szelektiv hulladekgyujtes szolgaltatast a k6zszolgaltat6val 
egyiittmukodve vezette be. A ki::izseg teriileten a buszfordul6nal kialakitott szelektiv hulladekgyujto 
sziget a kozszolgaltatasba bekapcsoltan mukodik, iizemeltetoje a ki::izszolgaltat6. 
(2) A szelektiv hulladekot a k6zszolgaltat6 ket frakci6ban gyujti. 
(3) A kihelyezett gyujtoedenyekbe az azokon feltiintetett fajtaju hulladek helyezheto el. A hulladek 
csak a gyiijto edenyzetbe teheto, a kozteriilet szem1yezese tilos! 
( 4) A szelektiven gyujtott hulladekok atvetele, kezelese a ki::izszolgaltat6 feladata. 
(5) A begyujti::itt hulladekot a k6zszolgaltat6 az edenyzetekbOl- megallapodas alapjan- rendszeresen 
iiriti. 

A TELEPULESI FOLYEKONY HULLADEKKAL KAPCSOLATOS 
HULLADEKKEZELESIKOZSZOLGALTATAS 

A telepiilesi folyekony hulladekkezeles (szippantott szennyviz) 
kozszolgaltatas dija 

13. § (1) A telepiilesi folyekony hulladekkezelesi (szippantott szennyviz) kozszolgaltatas dija: 
lakossagi szolgaltatas dija: 1575,- Ft/m3 + AF A 
koziileti szolgaltatas dija: 1732,- Ft/m3 + AF A 

(2) A szolgaltat6 koteles a vizgazdalkodasr61 sz616 1995. evi LVII. tOrveny 44/H. § (1) bekezdese 
szerinti koltsegelszamolast a targyevet koveto ev marcius 20-aig elkesziteni, es azt javaslat formajaban 
az onkormfmyzat reszere eloterjeszteni. 

A telepiilesi folyekony hulladek gy(\jtese, szallitasa artalmatlanitasa 

14. § (1) A telepiilesi folyekony hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatast a szennyvizcsatoma 
hal6zatba be nem kotott, valamint engedelyezett hazi szennyviztarol6val nem rendelkezo ingatlanok 
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tulajdonosai, haszm116i, berloi, kezeloi (tovabbiakban: igenybevevok) kotelesek igenybe venm, es 
annak e rendeletben meghatarozott ellenerteket (dijat) a szolgaltat6 reszere a szallitaskor azonnal 
megfizetni. 
(2) Az (I) bekezdes szerinti kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezett igenybe vevo es a szolgaltat6 
kozott kozszolgaltatasra vonatkoz6 szerzodes a kozszolgaltatas igenybevetelevel jon letre. 
(3) A szolgaltat6 az igenybevevo megrendelese alapjan legkesobb 72 6ran beliil koteles elszallitani az 
ingatlanokon keletkezett telepiilesi folyekony hulladekot. Az igenybevevo a telepiilesi folyekony 
hulladekhoz val6 hozzaferest az ingatlanan beliil koteles biztositani. Ellenkezo esetben a szolgaltat6 az 
elszallitast megtagadhatja. 
(4) A telepiilesi folyekony hulladek elszallitasa a szolgaltat6 altai biztositott, erre alkalmas tmialy 
aut6val tortenik. A szallitas alkalmaval esetlegesen szetmyezodott kozteriiletet a kozszolgaltat6 koteles 
haladektalanul megtisztitani. 
(5) A szolgaltat6 a telepiilesi folyekony hulladekot a FEJERViz Zrt. altai iizemeltetett vertesaesai 
szennyviztisztit6 telepen koteles elhelyezni. 
(6) A haztartasi eredetu folyekony hulladek korebe nem tartoz6 egyeb folyekony hulladek (kiilonosen: 
teehnol6giai eredetu szennyviz es szennyviz iszap, olajszarmazekok, mergezo anyagok, zsirok, 
aswinyolajok, higtragya, zsir es olajfog6k tartalma) a szennyviztelepen nem helyezheto el. 
(7) A termelesi es szolgaltatasi tevekenysegbOl szarmaz6 teehnol6giai eredetU szennyviz a 
szennyviztisztit6 telep iizemeltetojevel kiilon kotott szerzodes alapjan helyezheto esak el. 
(8) A szolgaltat6 koteles megtagadni a (6), (7) bekezdesben foglalt folyekony hulladek elszallitasat 
kiveve, ha igenybevevo rendelkezik a szennyviztisztit6 telep iizemeltetojevel koti:itt kiilon 
szerzodessel. 

15. § (I) Az ingatlanoknal (lakasok, egyeb ingatlanok) keletkezo barmilyen tipusu folyekony 
hulladekot tilos az ingatlanon beliil kiloesolni, kozteriiletre, vizfolyasokba, arkokba vagy - az allati 
higtragya kivetelevel- egyeb foldteriiletre kiengedni, leengedni. 
(2) A telepiiles azon teriiletein, ahol kozesatoma hal6zat nines, vagy az ingatlan nines bekotve a 
kozesatomaba, a telepiilesi folyekony hulladek osszegyujtesere a tulajdonos, haszml16 altai a telken 
beliilletesitett zart szennyviztarol6k szolgalnak. 
(3) A telepiilesi folyekony hulladek forgalomkorebe nem tartoz6 folyekony hulladek osszegyujtese a 
kozegeszsegiigyi komyezetvedelmi es egyeb hat6sagi eloirasok szerint tortenhet. 
( 4) A Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal koztisztviseloi jogosultak ellenorizni az ingatlanon 
osszegy{ijtott szennyviz elhelyezeset, tarolasat. 

TELEPULESUNK RENDJE, TISZTASAGA ES VEDELME 

16. § (1) A koztisztasag megorzeseben, termeszetes- es epitett komyezetiink vedelmeben minden 
allampolgar koteles hathat6san kozremukodni es a telepiiles - kiilonosen a kozteriiletek -
szennyezodeset, fertozeset eredmenyezo tevekenysegtol, illetoleg magatartast61 tart6zkodni. 
(2) A telepiiles belteriileten levo kozossegi eelu teriiletek (kozpark, jatsz6ter, stb.) gondozasa es 
tisztantartasa, a kihelyezett hasznalati targyak es parktartozekok karbantartasa a teriilet 
tulajdonosanak (kezelojenek), illetve az altala megbizott szemelynek, szervezetnek a feladata. 
(3) A kozepiiletek elotti kozteriiletek tisztantartasa, zoldteriiletek, apolasa az epiilet haszna16janak, 
kezelojenek a feladata. 
( 4) A kozforgalmu aut6busz megall6helyeinek, varakoz6helyeinek es komyezetiiknek a tisztantartasa 
az onkormanyzat feladata. 
(5) A kereskedelmi iizlethelyisegek es mis elarusit6 helyek elotti jardaszakaszt es a komyezo 
kozteriiletet a nyitva tartas ideje alatt alland6 jelleggel az iizemeltetonek kell tisztantartania, 
fiiggetleniil att61, hogy a szennyezodes iizleti tevekenysegbOl keletkezett-e, vagy sem. 
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17. § (1) Az egyes ingatlanok tisztantartasar61 az ingatlan tulajdonosa, kezeloje, tart6s haszn316ja, 
berloje, illetoleg haszonelvezoje (tovabbiakban egyiitt: tulajdonos) koteles gondoskodni. Ezen bellil: 

Gondoskodik a lakasnak, lakas celjara szolg316 helyisegeknek, es a nem lakas celjara hasznalt 
helyisegeknek, tovabba az ezekhez tartoz6 teriileteknek (udvar, kert) rendszeres takaritasar61, 
rendezettsegerol, valamint rovar- es ragcs316mentesiteserol; 
A haztartasi szilard hulladekot a mindenkor ervenyes kornyezetvedelmi es kozegeszsegugyi 
szabalyoknak megfeleloen zart tarol6ban helyezi el; 
A ingatlanon keletkezett kerti hulladekot komposztalja, vagy ha ez nem lehetseges, az e 
rendeletben foglalt szabalyoknak megfeleloen a kozszolgaltat6val szallittatja el. 

(2) A tulajdonos koteles gondoskodni az ingatlan elotti jardaszakasz (jarda hianyaban 1,20 m szeles 
teriiletsav), ha a jarda mellett zOldsav is van, az uttestig terjedo teljes teriilet, valamint a jardaszakasz 
melletti nyilt arok es ennek mutargyai rendszeres tisztantmiasar61, a jardak csuszasmentesiteserol, a 
csapadekviz lefolyasat akadalyoz6 anyagok es mas hulladekok eltavolitasar61. 
(3) Az ingatlanok elott fak, bokrok againak eltavolitasar61 abban az esetben, ha azok a meglevo 
villamos, illetve telefon legvezetektol 2 m-en beliil helyezkednek el, tulajdonos hianyaban az 
onkormanyzat gondoskodik. 

18. § A koztisztasag, a kozegeszsegiigy es a kornyezetvedelem erdekeben tilos: 
a/ minden olyan anyagnak a telepliles bel- es kiilteriileten torteno szabalytalan tarolasa, amellyel 

kornyezetszennyezes idezheto elo; 
b/ kozteriileteken, aut6busz megall6helyein a szemeteles, es a hulladekok elsz6rasa; 
c/ szennyviz vagy mas szetmyezo, mergezo anyag utcara, kozteriiletre, vagy maganteriiletre val6 

ontozese, illetve kiengedese, valamint a haz szennyviznek a hasznalaton kiviili kutakba torteno 
bevezetese; 

d/ a nem komposztalhat6 haztartasi szilard hulladekot az ingatlanon belul vagy kozteriileten, 
kiilteriileten elasni, elegetni; 

e/ szemetet, hulladekot a koztitra, egyeb kozteriiletre kisoporni, vagy ott tarolni; 
f/ kozkutak, kozkifoly6k kornyeken kornyezetszetmyezo tevekenyseget (pl. gepjarmumosas) 

vegezni. 

19. § (1) A kerti hulladekot elsosorban hasznositani, komposztalni kell. 
(2) Amennyiben a komposztalas nem lehetseges, a 8. § szerinti zoldhulladek gyujtesi idotartamokon 
tul, apritva, a hulladekgyujto edenyben helyezheto el. 
(3) Az avar es kerti hulladek egetesere csak abban az esetben keriilhet sor, ha eltavolitasa, hasznositasa 
mas m6don nem lehetseges. 
( 4) Egetni csak a megfeleloen elokeszitett, szaraz kerti hulladekot szabad, az emberi egeszsegre 
legkevesbe karosit6 m6don, a vagyon es szemelyi biztonsag figyelembe vetelevellehet. 
(5) A szabadban ti.izet gytijtani csak ugy szabad, hogy az kornyezetere tuz- vagy robbanasveszelyt ne 
jelentsen. 
(6) A kerti hulladekegetes celjat szolgal6 ti.izet orizetleni.il hagyni tilos, es veszely eseten, vagy ha a 
tlizre mar szi.ikseg nines, azt azonnal el kell oltani. A ti.izeles szinhelyen tlizoltasra alkalmas 
keziszerszamot es olt6vizet kell keszenletben tartani. 
(7) Kerti hulladekot egetni csak minden bet szerdai napjan egesz nap, es szombati napjan 12 6r3ig 
lehet. Szeles idoben ti.izet gytijtani tilos. 
(8) A polgarmester indokolt esetben a kerti hulladek egetesere reszleges vagy az egesz kozsegre 
kiterjedoen tuzgytijtasi tilalmat rendelhet el. 

20. § (1) A parkok es a parkositott teriiletek vedelme, meg6vasa erdekeben tilos: 
a/ a parkok teri.ileten, azok jardain, utjain jarmuvel kozlekedni, vagy ott parkolni; 
b/ a fakat, cserjeket, viragokat, zoldteriiletet karositani, elpusztitani; 
c/ a kihelyezett parktartozekokat, felszerelesi targyakat megrongalni, eltulajdonitani. 

(2) Aki a kozparkokban kart okozott, az kotelezheto az okozott kar megteritesere, vagy az eredeti 
allapot helyreallitasara. 
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(3) E rendelet alkalmazasa szempontjab61 a parkokkal esnek egy tekintet ala a belteriileten levo 
fasorok, egybefiiggo zi:ildteriiletek es az utszeli fak is. 

21. § (1) Bodmer ki:izseg ki:izteriiletein tilos a szeszesital fogyasztas, igy kiili:ini:isen az elelmiszereket, 
italokat, elvezeti es ki:izsziiksegleti cikkeket arusit6 iizlet, valamint munkahely, ki:izepiilet elott es 
kornyeken. 
(2) A szeszesital fogyasztasi tilalom al61 kivetelt kepez a vendeglat6 iizlet ki:izteriileten kialakitott 
teraszreszre, illetoleg a ki:izsegi rendezvenyek (pl. junialis, falunap, bUcsu, stb.). 

22. § (1) A ki:izseg kozigazgatasi teriileten levo utcakat utcajelzo tablakkal az onkorn1anyzat latja el. 
(2) A lak6haz, illetve lak6telek tulajdonos a ki:izseg belteriileten levo ingatlanat hazszamtablaval, 
ennek hianyaban helyrajzi szammal ki:iteles ellatni. A tablat j61 lathat6 helyen - a lak6haz utcafronti 
homlokzatan vagy a telek keritesen- a helyi ertekvedelem figyelembevetelevel kell elhelyezni. 

zAR6 RENDELKEZESEK 

23. § (1) E rendelet, kihirdeteset ki:iveto napon lep hatalyba. 
(2) E rendelet hatalyba lepesevel egyidejlileg Bodmer Ki:izseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
a telepiilesi szilard hulladekr61 es a ki:iztisztasaggal i:isszefiiggo tevekenysegrol sz616 8/2003. (X.30) 
Kt. szamu rendelete es az azt m6dosit6 7/2006.(VI.29.), a 13/2011.(XII.20.) es a 10/2012.(V.31.) 
i:inkormanyzati rendeletek hatalyu>at~ve,&ztilc 
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:Jo {loU-t. ( /1 . .LG,) u.() __ lctr();mi:: 

1\M. ili~e) .. eJ:::~ 

EZER-JO Videkfejlesztesi Egyesiilet 

Alapszabaly 

Az EZER--JO Videkfejlesztesi Egyesiilet (a tovabbiakban: Egyesiilet) alakul6 kozgyUlese Ptk. 61-
64. §-ai, valamint az egyesiilesi jogr61, kozhasznu jogallasr61, valamint a civil szervezetek 
mukodeserol es tamogatasar61 sz616 2011. evi CLXXV. torveny (a tovabbiakban: Civil torveny), 
valamint a civil szervezetek bir6sagi nyilvantartasar61 es az ezzel osszefiiggo eljarasi 
szabalyokr61 sz616 2011. evi CLXXXI. torveny rendelkezeseire is figyelemmel a mai napon az 
egyesiilet Alapszabalyat az alabbi tartalommal fogadta el: 

1.§ 
Az Egyesiilet neve, szekhelye, jogalhisa es belyegzoje 

(1) Az Egyesiilet neve: EZER-JO Videkfejlesztesi Egyesiilet 

(2) Az Egyesiilet rovid neve: EZER-JO Egyesiilet 

(3) Az Egyesiilet szekhelye: 8074. Cs6kako Kossuth Lajos utca 39. 

( 4) Az Egyesiilet mukodesi teriilete: Magyarorszag, Fejer megye 

(5) Az Egyesiilet alapitasanak eve: 2014. 

(6) Az Egyesiilet jogallasa: onall6 jogi szemelykent alapszaballyal, onall6 kepviselettel, 
elkiilOnftett gazdalkodassal, onkormanyzatisag elven miikodo szervezet. 

(7) Az Egyesiilet belyegzoje: kerek formaju, benne koriratban magyar nagybetiikkel az 
Egyesiilet neve. 

(8) Az Egyesiilet hivatalos honlapjanak elerhetosege: http:/ fwww.ezer-jo.hu 

2.§ 
Az Egyesiilet celja es tevekenysege 

(1) Az Egyesiilet celja: 
Az Egyesiilet. altalanos celja a tagjai altai lefedett mukodesi teriilet felzark6ztatasa az 
Eur6pai Uni6 altai tamasztott kovetelmenyekhez. 

Ennek kereteben konkret celjai a kovetkezok: 

a) A Jehetosegek felkutatasa es Jehet6 legoptimalisahh kihC~szn~lasa az onkentesseg es a 
partnerseg elvei alapjan. 

b) Az egyiittmukodes teriiletet erinto palyazatok felteteleinek megteremtese, a civil 
szervezetek, a gazdasagi szfera, az onkormanyzatok es szervezeteik tevekenysegenek 
osszehangolasa a terseg kozos erdekeinek ervenyesftese erdekeben. 
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c) A munkanelkiiliseg es a hatranyos helyzetek csi:ikkentese, az eselyegyenl6seg ni:ivelese a 
tersegben el6k eletmin6segenek javulasa erdekeben. 

d) A ki:irnyezet- es termeszetvedelmi ki:ivetelmenyek betartasanak el6segftese, valamint a 
ki:irnyezettudatos szemleletvaltas a terseg telepulesei arculatanak es ki:irnyezetenek 
fejlesztese saran. 

e) Az oktatas, a kultura felteteleinek fejlesztese. 

f) A ki:izi:issegi es sporttevekenysegek lehet6segeinek fejlesztese. 

g) A mez6gazdasagi vallalkoz6k es a gazdasagi szerepl6k tevekenysegenek tamogatasa a 
munkahelyteremtes erdekeben. 

h) A tersegi arculat kialakftasaval segftse a turisztikai kfnalatanak, szolgaltatasainak, 
marketingjenek komplex fejleszteset, ezen beliil a falusi - i:iko - rekreaci6s es aktfv 
turizmus felteteleinek kialakftasat. 

i) A helyi nemzetisegek es kisebbsegek tamogatasa. 

j) A lefedett terseg ti:irtenelmi, kulturalis, ki:izi:issegi, termeszeti, gazdasagi ertekeinek 
meg6rzese es fenntarthat6 fejlesztese a ji:iv6 generaci6k szamara 

(2) Az Egyesiilet a celjai megval6sftasa erdekeben a ki:ivetkez6 konkret tevekenysegeket 
vegzi: 

a) bsszegyujti a tagjai altallefedett muki:idesi teriileten a hozza bejelentett videkfejlesztesi 
elkepzeleseket, es segftseget nyujt informaci6k ki:izvetftesevel ezek i:isszehangolasahoz 

b) A teriileten felmeriilt videkfejlesztesi elkepzelesekb6l videkfejlesztesi strategiat keszft 
c) Rendszeres tajekoztatast nyujt a celjaival kapcsolatos palyazati lehet6segekr6l 
d) Biztosftja a palyazatok elkeszftesevel, megval6sftasaval kapcsolatos szakmai 

segftsegnyujtast 

(3) Az Egyesiilet muki:idesi adatait, beszamol6it, tevekenysegere vonatkoz6 nyilvanos 
adatokat, illet6leg a szolgaltatasok igenybevetelenek m6djara vonatkoz6 tajekoztat6jat 
a www.ezer-jo.hu dmu honlapjan hozza nyilvanossagra. 

( 4) Az Egyesiilet ki:izvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partokt6l 
fiiggetlen es azoknak anyagi tamogatast nem nyujt. 

3.§ 
Az Egyesiilet tagjai, tagsagi viszony keletkezese es megsziinese 

(1) Az Egyesiilet tagja lehet minden olyan jogi szemely, illetve jogi szemelyiseg nelkiili 
szervezet, aki (amely) jelen Alapszabaly rendelkezeseit magara nezve ki:itelez6nek 
fogadja el, es ki:itelezettseget vallal az egyesiileti celok megval6sftasa erdekeben az 
Egyesiilet munkajaban ti:irten6 ki:izremuki:idesre, valamint a tagsagi dfj megfizetesre. 

(2) A tag felvetelevel kapcsolatos di:intes meghozatala az Elni:ikseg hataski:irebe tartozik. A 
tag felvetelenek kerdeseben az Elni:ikseg a tag frasbeli belepesi nyilatkozati kerelme 
alapjan, egyszen1 sz6ti:ibbsegi hatarozattal, nyilt szavazassal di:int a kerelem 
beerkezeset6l szamftott 15 napon beliil. A tagsagi jogviszony a tagfelveteli kerelem 
Elni:ikseg altal ti:irten6 elfogadasaval ji:in letre. 
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(3) A felvetelt ker6nek kerelmeben frasbeli nyilatkozatot kell tennie arra vonatkoz6an, 
hogy az Egyesiilet letesft6 okiratat ismeri es az Egyesiilet alapszabalyat, celjait, magara 
nezve kotelez6nek fogadja el, kotelezi magat az egyesiileti celok megval6sftasa 
erdekeben torten6 kozremukodesre, es a tagsagi dfj megfizetesere. 

( 4) Az Elnokseg tagfelveteli iigyben hozott dontese ellen a tag, a dontes kezhezvetelt6l 
szamftott 15 napon beliil fellebbezessel elhet a KozgyUleshez. A KozgyUles a 
fellebbezest az altalanos donteshozatali szabalyok szerint bfralja el a soron kovetkez6 
kozgyules alkalmaval. 

(5) Az Egyesiilet Elnoksege koteles az egyesiileti tagokr6l naprakesz nyilvantartast vezetni. 

(6) Az egyesiileti tagsag megszunik: 
a) a tag jogut6d nelkiili megszunesevel, 
b) a kilepes frasbeli bejelentesevel, 
c) tagdfj fizetesi kotelezettseg elmulasztasa miatti torlesse! 
d) az Egyesiilet jogut6d nelkiili megszunesevel 

(7) Az Elnokseg barmely Elnoksegi tagja kezdemenyezesere, min6sftett tobbseggel, a 
jelenlev6, szavazati joggal rendelkez6 Elnoksegi tagok legalabb haromnegyedes 
szavazat tobbsegevel, nyHt szavazassal torli az Egyesiilet tagjai koziil azt: 
a) akinek sajat felr6hat6 magatartasab61 ered6en hat h6napnal regebbi lejart tagdfj 

tartozasa van, es az Elnok frasbeli felsz6Htasara 60 napon beliil sem fizeti meg a 
tagdfjat. A felsz6Ht6 levelnek tartalmaznia kell a kotelezettseg elmulasztasanak 
kovetkezmenyet. 

(8) A torles dont6 elnoksegi iilesre a torlesse! erintett tagot is meg kell hfvni. Amennyiben a 
torlesse! erintett tag megjelenik az elnoksegi iilesen, a torlesre okot ad6 koriilmenyeket 
az Elnokseg megvizsgalja, es bizonyftast vesz fel. Az eljarasban csak azt kovet6en 
hozhat6 meg a torlesr6l sz616 hatarozat, hogy az erintett tagot meghallgattak, reszere 
lehet6seget biztosftottak vedekezesenek es bizonyftekainak el6terjesztesere, az enyhft6 
es menta koriilmenyek ismertetesere. 

(9) A torlest kimond6 elnoksegi hatarozatot 8 napon beliil frasban meg kell kiildeni az 
erintett tagnak, aki a dontes ellen a kezhez vetelt6l szamftott 15 napon beliil az 
Egyesiilet Kozgyulesehez fellebbezessel elhet. 

(10) Kilepesi szandekat a tag frasban koteles bejelenteni az Elnokseghez. A kilepes az 
Elnokseg reszere tortent bejelentes megerkezesevel egyez6 id6pontban hatalyos. Az 
Elnokseg a kovetkez6 Kozgyulesen tajekoztatja a jelenlev6ket a kilepett tag szemelyer61. 
A tag kilepesi szandekat az Elnokseghez kell, hogy frasban bejelentse. 

(11) A tagsagi viszony megszunese nem mentesiti a tagot a tagsaga idejen keletkezett es 
tagsaga id6tartamara vonatkoz6 kotelezettsegek teljesflese al61. 

4.§ 
Tagsagi jogok es kotelezettsegek 

(1) Az Egyesiilet tagjanak jogai: 
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a) reszt vehet az Egyesulet tevekenysegeben es rendezvenyein, tovabba a Kozgyules 
hatarozatainak meghozatalaban, eszreveteleket, javaslatokat tehet, velemenyt 
nyilvanithat az Egyesulet mukodesevel kapcsolatban; 

b) ajanlasokat tehet az Egyesuletet erinto kerdesek megtargyalasara; 
c) felvilagositast kerhet az Egyesiilet tevekenyseger61 a testiileti szervek vezet6it61 es a 

tisztsegvisel6ktol, 
d) tagjainak hivatalos kepviselOi valaszthatnak, illetve valaszthat6k az Egyesulet 

elnoksegebe es egyeb (ad hoc) ugyintezo vagy kepviseleti szerveibe, illetve tisztsegeire; 
e) betekinthet az Egyesulet nyilvantartasaba. 

(2) Az Egyesiilet tagja koteles: 

a) megtartani az Alapszab3Jy es egyeb egyesiileti szabalyzatok rendelkezeseit, illet6leg az 
Egyesulet szerveinek hatarozatait; 

b) teljesiteni az Egyesiilet tevekenysegevel kapcsolatosan onkent vallalt feladatait, es tole 
elvarhat6 m6don el6segiteni az Egyesiilet celkituzeseinek megval6sitasat; 

c) a kozgyules altai evente meghatarozott merteku tagdijat hataridoben megfizetni. 

(3) A jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 szervezet tagok jogaikat 
bejegyzett, hivatalos kepvisel6ik, illetve az altaluk adott meghatalmazas alapjan 
meghatalmazottjaik utjan gyakoroljak. A bejegyzett, hivatalos kepviselok kiilon 
meghatalmazas nelkiil kepviselhetik az oket delegal6 szervezetet. 

5.§ 
Az Egyesiilet szervezete, tisztsegviselOi, 

osszeferhetetlensegi szabalyok 

(1) Az Egyesiilet szervezete: 
• Kozgyules 
• Elnokseg 
• Felugyel6 Bizottsag 
• M unkaszervezet 

(2) Az Egyesiilet szervei mukodesenek alapvet6 szabalyait jelen alapszabaly tartalmazza, 
kiveve a munkaszervezetre vonatkoz6 alapveto mukodesi szabalyokat. Az Egyesiilet 
KozgyUlese szukseg szerint munkaszervezet letrehozasat hatarozhatja el, ebben az 
esetben azonban a tlonlessel egyidejUleg meg kell alkotni a munkaszervezel 
mukodesere es iranyitasara vonatkoz6 szabalyokat. 

(3) Amennyiben az Egyesulet szervezetevel kapcsolatban a mukodes saran szuksegesse 
valik tovabbi reszletesebb szabalyozas, akkor az Elnokseg szervezeti es mukodesi 
szabalyzat elfogadasara tehet javaslatot, amelyet a Kozgyules hagy j6va. 

( 4) Az Egyesiilet legfObb szerve a Kozgyules ( 6. §), am ely a tagok osszessege. 

(5) Az Egyesiilet ugyintez6 es kepviseleti teend6it, illetve a napi ugyviteli feladatokat az 
Elnokseg (7. §) iranyitja es szemelyesen, vagy az Egyesiilet munkaszervezete utjan latja 
el. 
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(6) Az Egyesulet vezet6 tisztsegvisel6i: az Elnok es az Elnokseg tagjai (8. §), valamint a 
Fe!Ugyel6 Bizottsag elnoke es tagjai. 

(7) Az EgyesUlet vezet6 tisztsegvisel6je Iehet, aki legalabb korlatozottan cselekv6kepes, 
kiveve, ha a cselekv6kepesseget a bfr6sag a kepviseleti joggal erintett ugycsoportban 
korlatozta, es a kozugyek gyakorlasat61 nines eltiltva, es aki magyar allampolgar, vagy a 
szabad mozgas es tart6zkodas jogaval rendelkez6 szemelyek beutazasar61 es 
tart6zkodasar61 sz616 torvenyben meghatarozottak szerint a szabad mozgas es 
tart6zkodas jogaval rendelkezik, vagy a harmadik orszagbeli allampolgarok 
beutazasar61 es tart6zkodasar61 sz616 torveny hatalya ala tartozik, es bevandorolt vagy 
Ietelepedett jogallasu, illetve tart6zkodasi engedellyel rendelkezik es egyeb, 
jogszabalyokban meghatarozott osszeferhetetlensegi szabalyoknak is megfelel. 

(8) Nem Iehet a Fe!Ugyel6 Bizottsag elnoke vagy tagja az a szemely, aki 
a) Elnok vagy az Elnokseg tagja, 
b) az Egyesulettel a megbfzatasan kfvuli mas tevekenyseg kifejtesere iranyul6 

munkaviszonyban vagy munkavegzesre iranyul6 egyeb jogviszonyban all, ha 
jogszabaly maskepp nem rendelkezik, 

c) az EgyesUlet eel szerinti juttatasab6l reszesi.il - kiveve a barki altai megkotes 
nelkul igenybe vehet6 nem penzbeli szolgaltatasokat, es a civil szervezet altai 
tagjanak a tagsagi jogviszony alapjan nyujtott, letesit6 okiratnak megfelel6 eel 
szerinti juttatast -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatarozott szemelyek hozzatartoz6ja. 

(9) A tisztsegvisel6 visszahfvhat6, ha 
a) magatartasaval rombolja az EgyesUlet hfrnevet, 
b) olyan, j6 erkolcsbe utk6z6 eletm6dot folytat, amely meltatlanna teszi a tisztsegre, 
c) az Egyesi.ilet mukodeset szandekosan akadalyozza, nehezfti vagy ellehetetlenfti, 
d) a jogszabalyi, vagy az alapszabalyban rogzftett kotelezettsegeit nem teljesfti, 
e) szemelyevel kapcsolatban a jogszabaly altai el6frt osszeferhetetlensegi ok all be. 

(10) A visszahfvast osszeferhetetlensegi ok bekovetkezese eseten sajat maga is, illetve 
barmely tag kezdemenyezheti. A kezdemenyezes benyujtasat61 szamftott 30 napon 
beli.ili id6pontra rendkfvi.ili kozgyulest kell osszehivni, amelyre az erintett 
tisztsegvisel6t is frasban meg kell hfvni. 

A Kozgy(iles megvizsgalja a visszahfvasra okot ad6 korUlmenyeket, es bizonyftast vesz 
fel. Az erintett tisztsegvisel6 szamara lehet6seget kell biztositani, hogy bizonyitekait es 
vedekezeset erdemben el6adhassa. 

A visszahivas targyaban a Kozgyules nyflt szavazassal, a jelenlev6, szavazati joggal 
rendelkez6 tagok min6sftett tobbsegenek, legalabb harom-negyedenek igenl6 
szavazataval meghozott dontessel hataroz. A hatarozatot annak meghozatalat61 
szamftott 8 napon beli.il kozolni keii az erintett tisztsegvisel6vel. 

A jog- vagy alapszabalysert6 hatarozat megsemmisftese irant ba.rmely tag - a 
ki.ilonleges jogailasu tag csak erintettsege eseten -, a hatarozat tudomasara jutasat61 
szamftott harmine napos jogveszt6 hatarid6ben pert indfthat. A perindftas a hatarozat 
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vegrehajtasat nem gatolja, a bfr6sag azonban indokolt esetben - a tag kerelmere - a 
hatarozat vegrehajtasat felfi.iggesztheti. A per a ti::irvenyszek hataski::irebe tartozik. 

(11) Az Egyesiilet vezet6 tisztsegvisel6je feladatait dijazas nelkiil latja el, indokolt 
penzkiadasai, ki::iltsegei megterftesere azonban igenyt tarthat. 

6.§ 
A Kozgyiih~s 

(1) Az Egyesiilet legf6bb szerve a Ki::izgyules, amelyet evente legalabb egy alkalommal i::issze 
kell hfvni olyan id6pontban, hogy az egyesiilet ki::inyvvezetesi ki::itelezettsegenek, illetve 
a gazdasagi ev lezarasi ki::itelezettsegenek eleget tudjon tenni. 

(2) Az Elni::ik az Elni::ikseg egyszeru sz6tobbseggel hozott hatarozata alapjan a Kozgyulest 
egyeb alkalmakkor is jogosult i::isszehfvni, tovabba koteles azt i::isszehfvni, ha a bfr6sag 
elrendeli, vagy a tagok legalabb 1/3-a az ok es a eel meghatarozasaval frasban keri. 

(3) A Ki::izgyulest az Elnok hfvja i::issze valamennyi regisztralt tag el6zetes frasbeli 
ertesftesevel. A meghfv6t a tagoknak a tervezett id6pontot megel6z6en legalabb nyolc 
naptari nappal korabban meg kell kii.ldeni, es a nyilvanossag biztositasa erdekeben 
ugyanekkor, de a tervezett id6pontot megel6z6en legalabb nyolc naptari nappal 
korabban az Egyesii.let www.ezer-jo.hu cfmu honlapjan is ki::izze kell tenni. A meghfv6 
tartalmazza az ii.les helyet, id6pontjat, a napirendi pontokat, a meghiv6 keltet es az 
Elnok alafrasat. 

( 4) A Ki::izgyulest a Feliigyel6 Bizottsag is jogosult i::isszehfvni a 9.§-ban meghatarozott 
feltetelek fennallasa eseten. 

(5) A Ki::izgyules akkor hatarozatkepes, ha a szavazasra jogosult tagok 50 %-a+ egy f6 jelen 
van. 

(6) Ha a Ki::izgy(iles nem volt hatarozatkepes, azt 15 napon beliil ismet ossze kell hfvni a 
Kozgyules i::isszehfvasara vonatkoz6 szabalyok szerint. A megismetelt Ki::izgyulesre sz616 
meghfv6nak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetest, hogy a megismetelt Ki::izgyules a 
jelenlev6k szamara tekintet nelkiil hatarozatkepes. A megismetelt Kozgyules az eredeti 
napirendben szerepl6 ii.gyeket targyalja. 

(7) A Ki::izgyules kizar6lagos hataskorebe tartozik: 

a) Az Egyesii.let megalakulasanak, feloszlasanak, mas egyesii.lettel ti::irten6 
egyesii.lesenek, valamint mas szervezetbe torten6 belepesenek kimondasa. 

b) Az Alapszabaly megallapftasa, m6dosftasa. 
c) Az eves koltsegvetes j6vahagyasa. 
d) Az egyesii.let eves beszamol6janak, koltsegvetesenek es az Elni::ikseg, valamint a 

Feliigyel6 Bizottsag eves beszamol6janak elfogadasa. 
e) Tagdfj megallapftasa. 
f) Az Elni::ikseg tagjai es az Elni::ik megvalasztasa es visszahfvasa, a Feliigyel6 Bizottsag 

tagjai es az Feliigyel6 Bizottsag elni::ike megvalasztasa es visszahfvasa. 
g) Feloszlas eseten hatarozathozatal az egyesiileti vagyon hovafordftasar6l. 
h) Tagfelveteli kerelmet elutasft6 di::intes ellen benyU.jtott fellebbezes elbfralasa. 
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i) Munkaszervezet alapftasar61 torten6 dontes. 
j) Szervezeti es mukodesi szabalyzat j6vahagyasa. 
k) Dontes mindazokban az iigyekben, amelyet az alapszabaly vagy jogszabaly a 

Kozgyules kizar6Iagos hataskorebe uta!. 

(8) A Kozgyules nyilvanos. 

(9) A Kozgyulesen minden tagnak 1 szavazata van. 

(10) A Kozgyulest az Elnok, akadalyoztatasa eseten tavolleteben az erre altala felkert Alelnok 
vezeti. 

(11) A Kozgyules hatarozatait nyilt szavazassal hozza. 

(12) A Kozgy(iles a hataskorebe tartoz6 iigyekben hatarozatait a jelenlev6, szavazati joggal 
rendelkez6 tagok egyszeru sz6t6bbsegevel hozza, kiveve az a), b), f), g) es i) pontot, ahol 
a jelenlev6, szavazati joggal rendelkez6 tagok minosltett tobbsegenek, legalabb 
haromnegyedenek igenlo szavazata sziikseges. 

(13) A Kozgy(ilesi hatarozatot az erintettekkel - a hatarozat meghozatalat koveto 8 napon 
beiillrasban kozolni kell. Az Elnok koteles a Kozgyules altai meghozott hatarozatokat a 
Hatarozatok Konyvebe behelyezni. A Hatarozatok Konyve oly m6don tartalmazza a 
hatarozatokat, hogy abb61 a Kozgyules dontesenek tartalma, idopontja es hatalya, illetve 
a don test tamogat6k es ellenzok szamaranya (ha lehetseges, szemelye) megallapfthat6 
legyen. 

A jog- vagy alapszabalysert6 hatarozat megsemmisftese irant barmely tag - a 
kiilonleges jogallasu tag csak erintettsege eseten -, a hatarozat tudomasara jutasat61 
szamftott harmine napos jogveszt6 hatarid6ben pert indfthat. A perindftas a hatarozat 
vegrehajtasat nem gatolja, a bfr6sag azonban indokolt esetben - a tag kerelmere - a 
hatarozat vegrehajtasat felfiiggesztheti. A per a torvenyszek hataskorebe tartozik. 

(14) A Kozgyulesrol jegyz6konyvet kell felvenni, mely tartalmazza az iiles helyet, idejet, 
idopontjat, a jelenlev6k szamat, a hozzasz6lasok lenyeget es a hozott hatarozatokat, 
valamint a szavazati aranyokat. 

(15) A hatarozatokat meghozataluk id6beli sorrendjeben egy naptari evre vonatkoz6an 
novekv6 sorrendben arab szammal kell megjelolni meghozataluk naptari idopontjanak 
feltiintetesevel. 

(16) A jegyzokonyv tartalmazza az eredeti jelenleti fvet is. A Kozgyulesr6l kesziilt 
jegyz6konyvet az elnok es ket jegyzokonyv hitelesft6 frja ala. 

(17) Az Egyesi.ilet m(1kodesevel kapcsolatban keletkezett valamennyi iratot, fgy kiilonosen a 
beszamol6t, illetoleg a testiileti szervek iileserol kesziilt jegyz6konyvet barki 
megtekintheti az egyesiilet szekhelyen, illetve azokb6l sajat koltsegere masolatot 
keszfthet. A megtekintesre frasbeli kerelem alapjan keriil sor. A betekintest a 
szekhelyen az Elnok koteles biztosftani a kerelem beerkezeset6l szamftott nyolc napon 
beliil. 
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7.§ 
Az Elnokseg 

(1) Az Egyesulet operatfv vezet6 es kepviseleti szerve az Elni::ikb6l, ket Alelni::ikb6l es ket 
tovabbi tagb6l all6 Elni::ikseg, amelynek tagjait a Ki::izgyules a jelenlev6, szavazati joggal 
rendelkez6 tagok min6sftett ti::ibbsegenek, legalabb haromnegyedenek igenl6 
szavazataval i::it ev id6tartamra valasztja. 

(2) Az Elni::ikseg szukseg szerint, de evente legalabb ket alkalommal tart Ulest. Az 
Elni::ikseget az Elni::ik hfvja i::issze. Az i::isszehfvas akkor min6s\.il szabalyszerunek, ha az 
Elni::ikseg az Ulesr6llegalabb 3 nappal az Ules id6pontjat megel6z6en frasban (level, fax, 
email) ertesfti a tagokat, az ules napirendjenek mellekelesevel. A nyilvanossag 
biztosftasa erdekeben az elni::ikseg Ulesere vonatkoz6 meghfv6t a tervezett id6pontot 
megel6z6en legalabb 3 naptari nappal korabban az Egyesulet www.ezer-jo.hu dmu 
honlapjan is ki::izze kell tenni. 

(3) A ket Ki::izgyUles ki::izi::itti id6ben az Elni::ikseg di::int minden olyan kerdesben, amely nem 
tartozik a Ki::izgyules kizar6lagos hataski::irebe. Az Elni::ikseg di::inteseir6l, intezkedeseir61 
a ki::ivetkez6 Ki::izgyulesen ki::iteles beszamolni. 

( 4) Az Elni::ikseg Ulese hatarozatkepes, ha azon legalabb harom tagja jelen van. Az Ulesek 
nyilvanosak. 

(5) Az Elni::ikseg hatarozatait nyflt szavazassal, egyszeru sz6ti::ibbseggel hozza meg. Az 
Elni::ikseg hatarozatat az erintettel a hatarozat meghozatalat ki::ivet6 nyolc napon bel\.il 
frasban ki::izi::ilni kell. 

A jog- vagy alapszabalysert6 hatarozat megsemmisftese irant barmely tag - a 
ki.ili::inleges jogallasu tag csak erintettsege eseten -, a hatarozat tudomasara jutasat6l 
szamftott harmine napos jogveszt6 hatarid6ben pert indfthat. A perindftas a hatarozat 
vegrehajtasat nem gatolja, a bfr6sag azonban indokolt esetben - a tag kerelmere - a 
hatarozat vegrehajtasat felfUggesztheti. A per a ti::irvenyszek hataski::irebe tartozik. 

(6) Az Elni::ikseg ugyrendjet egyebekben maga allapftja meg. 

(7) Az Elni::ikseg hataski::irebe tartozik: 

a) az EgyesUlet tagjaira ki::itelezo hatarozatok meghozatala. 
b) a Ki::izgyules i::isszehfvasaval, muki::idesevel kapcsolatos elokeszft6 es a Ki::izgyules 

munkajat el6segft6 szervez6 tevekenyseg; 
c) az EgyesUlet gazdasagi tevekenysegevel kapcsolatos di::intes elokeszft6 munka, az eves 

programok, ki::iltsegvetes el6keszftese; 
d) az Elni::ik eves beszamol6janak elfogadasa; 
e) a munkabizottsagoknak, esetleges tanacsad6 testUlet tagjainak felkerese ill. tagsagb61 

val6 ti::irles; 
f) szemelyzeti munka iranyftasa; ugyintezok beszamoltatasa; 
g) az ugyrend elfogadasa, 
h) az etikai szabalyok elfogadasa, 
i) tagfelvetel j6vahagyasa, 

8 



j) elnokseg dont a tagdfjfizetesi kotelezettseg elmulasztasa miatti torlesrol 
k) dontes minden olyan egyeb kerdesben, amely nem tartozik a KozgyUles kizar6lagos 

hataskorebe. 

(8) A Kozgyules altali visszahfvas eseten tul megszunik az elnoksegi tagsag a tag halalaval 
es lemondasaval is, amely esetekben a Kozgyules uj elnoksegi tagot valaszt. Az 
idokozben valasztott uj elnoksegi tag megbfzatasa a mar hivatalban levo elnoksegi 
tagok mandatumaval egyezo idopontig sz6l. 

(9) Az Elnok koteles az Elnokseg altai meghozott hatarozatokat a Hatarozatok Konyvebe 
elhelyezni. A Hatarozatok Konyve oly m6don tartalmazza a hatarozatokat, hogy abb6l az 
Elnokseg dontesenek tartalma, idopontja es hatalya, illetve a dontest tamogat6k es 
ellenzok szamaranya (ha lehetseges, szemelye) megallapfthat6 legyen. 

(10) Az Elnokseg iileserol jegyzokonyvet kell felvenni, mely tartalmazza az iiles helyet, idejet, 
idopontjat, a jelenlevok szamat, a hozzasz6lasok lenyeget es a hozott hatarozatokat, 
valamint a szavazati aranyokat. 

A hatarozatokat meghozataluk idobeli sorrendjeben egy naptari evre vonatkoz6an 
novekvo sorrendben arab szammal kell megjelOlni meghozataluk naptari idopontjanak 
feltiintetesevel. A hatarozat neveben utalni kell arra, hogy a hatarozatot az Elnokseg 
hozta (Elnokseg hatarozata). 

A jegyzokonyv tartalmazza az eredeti jelenleti fvet is. 

Az Elnokseg iileserol kesziilt jegyzokonyvet az Elnok es az Elnokseg iilesen resztvevo 
egyik elnoksegi tag frja ala. 

8.§ 
Az Elnok 

(1) Az Elnok a KozgyUles altai a jelenlevo, szavazati joggal rendelkezo tagok minosftett 
tobbsegenek, legalabb haromnegyedenek igenlo szavazataval, nyflt szavazassal ot ev 
idotartamra valasztott vezeto tisztsegviselo, aki az Egyesiilet szervezetenek 
kepviseletre onall6an jogosult vezetoje. Az Elnok akadalyoztatasa eseten a kepviseleti 
jogot a ket Alelnok egyiittesen gyakorolja. 

(2) Az F.lnok hataskore es feladatai: 

a) az Egyesiilet adminisztratfv szervezetenek kialakftasa es vezetese, 
b) a munkaltat6i jogok gyakorlasa az Egyesiilet munkavallal6i felett, 
c) az Egyesiilet tevekenysegenek iranyitasa; 
d) a Kozgyules osszehfvasa, hatarozatainak ellenjegyzese; 
e) az Elnoksegi iilesek el6keszftese es levezetese, 
f) a Kozgyules es az elnokseg hatarozatainak vegrehajtasa, 
g) az Egyesiilet onall6 kepviselete harmadik szemelyek, es hat6sagok, illetoleg bfr6sag 

elott. 
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h) az Egyesiiiet kozgyUlesenek es az Einokseg hatarozatair6I oiyan nyiivantartas 
vezetese, ameiyb6I a vezet6 szerv dontesenek tartaima, id6pontja es hataiya, illetve 
a dontest tamogat6k es ellenz6k szamaranya es szemeiye megallapfthat6, 

i) eves beszamoi6 tervezetenek keszftese, es j6vahagyas ceijab6I a KozgyUles eie 
terj esztese 

j) a Kozgy(iies es az Einokseg hatarozatainak az Aiapszabaiyban megjeioit m6don az 
erintettekkei torten6 koziese 

k) a Kozgyuies es az Einokseg altai hozott hatarozatok es allasfogiaiasok 
vegrehajtasanak iranyftasa es ellen6rzese; 

I) az Egyesiiiet gazdaikodasanak iranyftasa, az utaivanyozasi jog gyakorlasa; 
m) minden oiyan feiadat ellatasa, ameiyet jogszabaiy az Einok hataskorebe uta!. 

(3) Az Elnok tavolleteben az Aieinokok egyiittesen Iatjak ei az Einok feiadatait. 

9. §. 
A Feliigyelo Bizottsag 

(1) A Feliigyei6 Bizottsag feiadata az Egyesiiiet Aiapszabaiyban rogzftett tevekenysegenek, 
gazdaikodasanak foiyamatos ellen6rzese es tevekenyseg feliigyeiete. Mukodeseert a 
Kozgyuiesnek feiel. Feladata: 

a) figyelemmel kfseri az egyesiilet jogszeru es alapszabaiynak megfelel6 mukodeset, 

b) ellen6rzi az egyesiilet gazdalkodasat, 

c) megvizsgalja az egyesiilet merleget, 

d) tajekoztatja az egyes vizsgaiat eredmenyeir61 a Kozgyulest. 

(2) Az Feliigyel6 Bizottsag a tisztsegvisel6kt6l jelentest, a szervezet munkavallal6it6l pedig 
tajekoztatast vagy felvilagosftast kerhet, tovabba az Egyesiilet konyveibe es irataiba 
betekinthet, azokat megvizsgalhatja. 

(3) Az Feliigyel6 Bizottsag harom tagjat a Kozgyules a jelenlev6, szavazati joggal rendelkez6 
tagok min6sftett tobbsegenek, legalabb haromnegyedenek igenl6 szavazataval, nyflt 
szavazassal ot ev id6tartamra valasztja meg. 

( 4) Az Feliigyel6 Bizottsag elnoket az Elnokseg iileseire tanacskozasi joggal meg kell hfvni. 

(5) Az Feliigyel6 Bizottsag sziikseg szerint, de evente legalabb egyszer iilesezik. Az iilest az 
Feliigyel6 Bizottsag elnoke a tervezett id6pont el6tt legalabb 3 nappal frasban hfvja 
ossze a napirend egyideju frasbeli kozlesevel. 

(6) A bizottsagi iilesek nyilvanosak, amennyiben ez az Egyesiilet vagy masok jogat, jogos 
erdeket nem veszelyezteti. 

(7) Az Feliigyel6 Bizottsag hatarozatkepes, ha az iilesen mindharom tagja jelen van. 

(8) Az Feliigyel6 Bizottsag hatarozatait egyszeru sz6tobbseggel, nyflt szavazassal hozza. 

A jog- vagy alapszabalysert6 hatarozat megsemmisftese irant barmely tag - a 
kiilonleges jogallasu tag csak erintettsege eseten -, a hatarozat tudomasara jutasat6l 
szamitott harmine napos jogveszt6 hatarid6ben pert indithat. A perinditas a hatarozat 
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vegrehajtasat nem gatolja, a bfr6sag azonban indokolt esetben - a tag kerelmere - a 
hatarozat vegrehajtasat felfiiggesztheti. A per a torvenyszek hataskorebe tartozik. 

(9) A FeliigyelO Bizottsag iigyrendjet maga hatarozza meg. Hatarozatait az erintettekkel a 
Feliigyelo Bizottsag elnoke a hatarozat meghozatalat koveto 8 napon beliil frasban kozli. 
A hatarozatokat Feliigyelo Bizottsag Elnoke altai vezetett Hatarozatok Konyvebe kell 
elhelyezni. A Hatarozatok Konyve oly m6don tartalmazza a hatarozatokat, hogy abb6l a 
Feliigyelo Bizottsag dontesenek tartalma, idopontja es hata.Iya, illetve a dontest 
tamogat6k es ellenzok szamaranya megallapfthat6 legyen. A hatarozat neveben utalni 
kell arra, hogy a hatarozatot az Feliigyelo Bizottsag hozta (FB hatarozat). 

(10) Az Feliigyel6 Bizottsag munkajar6l es megallapftasair6l frasban tartozik a Kozgyulest 
ta j ekozta tni. 

(11) Az Feliigyelo Bizottsag koteles az Elnokseget tajekoztatni, es annak osszehfvasat 
kezdemenyezni, ha arr6l szerez tudomast, hogy 
a) a szervezet mukodese soran olyan jogszabalysertes vagy a szervezet erdekeit 

egyebkent sulyosan serto esemeny (mulasztas) tortent, amelynek megsziintetese 
vagy kovetkezmenyeinek elharitasa, illetve enyhitese az intezkedesre jogosult 
vezeto szerv donteset teszi sziiksegesse. 

b) a vezeto tisztsegviselok felelosseget megalapoz6 teny meruit fel. 

(12) Az Elnokseget a Feliigyelo Bizottsag inditvanyara 30 napon beliil ossze kell hivni. E 
hatarido eredmenytelen eltelte eseten a Kozgyules osszehfvasara a Feliigyelo Bizottsag 
is jogosult. 

(13) Ha az arra jogosult szerv a torvenyes mukodes helyreallitasa erdekeben sziikseges 
intezkedeseket nem teszi meg, az Feliigyel6 Bizottsag koteles haladektalanul ertesiteni 
a torvenyessegi feliigyeletet ellat6 szervet. 

(14) Az Feliigyel6 Bizottsag iileserol jegyzokonyvet kell felvenni, mely tartalmazza az tiles 
helyet, idejet, idopontjat, a jelenlevok szamat, a hozzasz6lasok lenyeget es a hozott 
hatarozatokat, valamint a szavazati aranyokat. 

A hatarozatokat meghozataluk idobeli sorrendjeben egy naptari evre vonatkoz6an 
novekvo sorrendben arab szammal kell megjelolni meghozataluk naptari idopontjanak 
feltiintetesevel. 

A jegyzokonyv tartalmazza az eredeti jelenleti ivet is. 

Az Feliigyel6 Bizottsag iileserol kesziilt jegyzokonyvet a bizottsag elnoke irja ala. 

10.§ 
Az Egycsiilct miikodcsc cs gazda.llmdasa 

(1) Az Egyesiilet, mint civil szervezet tevekenyseget a nyilvantartasba vetelrol sz616 
hatarozat jogerore emelkedese napjan kezdheti meg. 

11 



(2) Az Egyesiiiet gazdaikodasat a civil szervezetekre vonatkozo jogi szabaiyozas aiapjan 
vegzi. 

(3) Az Egyesiiiet vagyona a tagdijakboi, magan es jogi szemeiyek feiajaniasabol, egyeb 
adomanyokboi, paiyazaton einyerhet6 juttatasokb6I, vaiamint sajat tevekenysege 
beveteieib6I kepz6dik. 

A felajanlasokat az Elnokseg hatarozattal fogadja el. 

A tagdijat az Elnokseg javaslatara a Kozgyules evente allapftja meg. 

( 4) Az els6 tagdij befizetese a nyilvantartasba vetelt elrendel6 vegzes joger6re emelkedeset 
k6vet6 60 napon beliil esedekes. Ezt k6vet6en az eves tagdij merteket az egyesiilet evi 
rendes kozgy(ilese allapitja meg, es a megallapitasatol szamitott 60 napon beliil 
tartoznak a tagok atutalassal teljesiteni. 

(5) A tagok tagdfjbefizeteseir61 az Elnokseg a tagnyilvantartashoz kapcsolodo 
nyilvantartast vezet. 

(6) Az Egyesiilet a vagyonaval onalloan gazdalkodik, tartozasaiert sajat vagyonavai feiel. A 
tagok a tagdij megfizetesen tul az Egyesiilet tartozasaiert sajat vagyonukkai nem 
felelnek. 

(7) Az Egyesiilet gazdalkodasa soran elert eredmenyet nem osztja fei, azt az 
Alapszabalyban meghatarozott tevekenysegere forditja. 

(8) Az Egyesiilet befektetesi tevekenyseget nem vegez, fgy befektetesi szabalyzat-keszitesi 
kotelezettsege nincsen. 

(9) Az Egyesiilet vallalkozasi tevekenyseget els6rendu celkent nem vegez. Vallalkozasi 
tevekenyseget kizarolag celjai megvalositasa erdekeben, azokat nem veszelyeztetve 
vegezhet. 

(10) Az Egyesiilet az allamhaztartas alrendszereit6l - a normatfv tamogatas kivetelevel - csak 
irasbeli szerz6des aiapjan reszesiilhet tamogatasban. A szerz6desben meg kell 
hatarozni a tamogatassal vai6 elszamolas felteteleit es m6djat. 

(11) Az igenybe vehet6 tamogatasi lehet6segeket, azok merteket es felteteieit az Egyesiilet 
www.ezer-jo.hu cimu honiapjan nyilvanossagra kell hozni. Az Egyesiilet altai nyujtott 
eel szerinti juttatasok barki altai megismerhet6k. 

(12) Az Egyesiiiet a felei6s szemelyt, a tamogatot, valamint e szemelyek hozzatartoz6jat - a 
barki altai megkotes nelkiil igenybe vehet6 szolgaltatasok, illetve a civil szervezet altai 
tagjanak a tagsagi jogviszony alapjan nyujtott, letesft6 okiratnak megfelel6 juttatasok 
kivetelevel - eel szerinti juttatasban nem reszesitheti. 

(13) Az Egyesiilet valt6t, illetve mas hitelviszonyt megtestesit6 ertekpapfrt nem bocsathat ki. 
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(14) Az Egyesillet vallalkozasanak fejlesztesehez tevekenyseget veszelyeztet6 merteku hitelt 
nem vehet fel; az allamhaztartas alrendszereit61 kapott tamogatast hitel fedezeteut 
illetve hitel torlesztesere nem hasznalhatja fel. 

(15) Az Egyesillet nyilvantartasi es beszamolasi szabalyaira a 2011.evi CLXXV. Tv. 27-30. §-ai 
az iranyad6k. 

(16) A beszamol6kat az Egyesillet www.ezer-jo.hu cimu honlapjan hozza nyilvanossagra az 
Elnokseg. 

11. § 
Az Egyesiilet megszunese 

(1) Az Egyesillet megszunik, ha a Kozgyules a feloszlasat vagy mas civil szervezettel val6 
egyesilleset kimondja. Megszunik tovabba az Egyesillet, ha a bfr6sag feloszlatja, illet61eg 
megszuneset megallapftja. 

(2) Amennyiben az Egyesillet sajat maga hatarozza, el feloszlasat ugy megszunese eseten 
vagyonat els6dlegesen a hitelez6k kielegftesere kell fordftani. A hitelez6k kielegftese 
utani vagyon felhasznalasanak m6djar61 a Kozgyules dont. 

(3) A kozgy(iles hatarozatanak hianyaban - amennyiben az egyesillet feloszlatassal szunik 
meg, vagy a bfr6sag a megszuneset allapftja meg, - a fennmarad6 vagyont mas hasonl6 
celu szervezetnek kell juttatni. 

12.§ 
Zar6 rendelkezesek 

(1) Azokban a kerdesekben, amelyekr61 Alapszabaly nem rendelkezik, az egyesillesi jogr61, 
kozhasznu jogallasr61, valamint a civil szervezetek mukodeser61 es tamogatasar61 sz616 
2011. evi CLXXV. torveny (Civil torveny), rendelkezeseit kell alkalmazni. 

z.ARADEK 

Az Egyesillet Alapszabalyat az alapft6 tagok az altaluk kepviselt szervezet felhatalmazasaval a 
Cs6kak6n, 2014.ev februar 25. napjan megtartott folytat6lagos alakulo Kozgy(llesen egyhang(I 
hatarozattal elfogadtak. Az Egyesillet Alapszabalyat a Szekesfehervari Torvenyszekhez az 
Eln6k a nyilvantartasba vetel iranti kerelemmel es a szilkseges mellekletekkel egyiltt benyujtja. 

Cs6kak6, 2014. februar 25. 

Elnok alafrasa 
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