
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

   2016.  MÁRCIUS   HÓ,  17. ÉVFOLYAM  3. SZÁM   ÁRA: 200,- FT 

A Nyugdíjas Klub márciusi hírei 

Március 7-én reggel a barátságtalan, esős idő ellené-
re öt autóval, összesen húsz klubtaggal szomszédol-
ni indultunk Makkoshotykára, hogy megnézzük a 
község nevezetességeit. Csoportunkat Kántor Fe-
renc polgármester úr fogadta és köszöntötte a tava-
lyi évben elkészült Ökoturisztikai Központ impo-
záns épülete előtt, majd bent ismertette az intéz-
mény építésének célját, körülményeit és a helyi tu-
rizmus fejlesztésében jövőbeni szerepét.  
 
Elsőként a „Nagy György terem”-ben elhelyezett 
trófea kiállítást néztük meg helyi idegenvezető és 
egy kisfilm segítségével. A mindannyiunk által is-
mert, tisztelt és szeretett Gyuri bácsi 1921.március 
12.-én született Hercegkút-Kishegyi erdészházban.  
 
Édesapja a Királyi Erdőhivatal erdésze volt. Heten 
voltak testvérek. Az általános iskolát Hercegkúton 
végezte. Egészen fiatalon ő is az erdész pályát vá-
lasztotta, és nyugdíjazásáig hűséges volt a termé-
szethez és szeretett hivatásához. A hosszú évtize-
dek alatt nagyon  sok hercegkúti erdei munkás dol-
gozott a keze alatt, akik közül sokakkal jó barátsá-
got is ápolt. (Jómagam is ezen szerencsések közé 
tartozom, mivel a 60-as években a Zemplén-
hegységi Állami Erdőgazdaság alkalmazottjai vol-
tunk mindketten, még ha más beosztásban is.)  

A gazdag gyűjtemény itt méltó helyre került, és bizo-

nyára nagyon sok látogatója lesz , hiszen a községen 

vezet keresztül az Országos Kékkör (leánykori nevén 

az Országos Kék Túra) útvonala.  

 

A trófeákon kívül Gyuri bácsi számtalan személyes 

jellegű okmánya, emléklapja, kitüntetése is bemuta-

tásra kerül, melyek közül bizonyára a 

„Makkoshotyka Díszpolgára” címre volt a legbüsz-

kébb, amivel a helyi közösségért végzett fáradozásait 

ismerték el. Miután kellő módon kigyönyörködtük 

magunkat a csodálatos látványban, vendéglátóink 

megkínáltak bennünket pogácsával és hozzá való 

innivalóval is, majd mindenki kapott egy 

makkoshotykai zsebtérképet, mely figyelmességet 

ezúton is csak megköszönhetünk.  

 

Ezután megnéztük a felső szintet is, amely eredetileg 

szálláshelyek kialakítására lett tervezve, de végül is 

kiállító- és konferencia terem lett belőle, melynek 

berendezése folyamatban van. Az épület fölötti ré-

szen egy nagyméretű filagória épült egy kemencével 

és szalonnasütő helyekkel együtt, ahol asztalok és 

lócák kerültek elhelyezésre, így nagy létszámú cso-

portok is kényelmesen elférnek.  
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Mindannyiunk egyöntetű véleménye volt, hogy a 
látottakhoz csak gratulálni tudunk, és kívánjuk, 
hogy az objektum töltse be jól azt a szerepét, ame-
lyet szántak neki. Büszkék lehetnek a szomszédok 
arra, amit létrehoztak!!! 
A programot folytatva felsétáltunk a közelben lévő 
római katolikus kápolnába, melyet a település akko-
ri kegyura, deteki és tengerfalvi Meczner Gyula 
építtetett 1911/12-ben. A szépen berendezett ká-
polna szinte mindannyiunk számára ismerős, hiszen 
a „Sarlós Boldogasszony”-napi búcsúra minden 
évben elgyalogolnak a hercegkúti zarándokok, mint 
ahogy a hotykaiak is a mi búcsunkra. 
 

A hely szellemének megfelelően énekeltünk és 
imádkoztunk egyet, majd lementünk a kriptába is, 
ahol a nemesi család elhunyt tagjainak koporsói 
vannak elhelyezve. Azok számára, akik eddig még 
nem voltak itt lent, bizonyára egy élmény volt a lát-
nivaló. 
Következett a református templom meglátogatása, 
ahol Pocsai Ferenc nagytiszteletű úr fogadta és kö-
szöntötte csoportunkat. Részletes és hasznos infor-
mációkat szerezhettünk előadásából, melynek során 
ismertette a község történetét, a betelepüléstől nap-
jainkig.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Nagy figyelemmel hallgattuk tájékoztatóját a helyi re-
formátus gyülekezetről, valamint a templom építéséről, 
illetve annak a közelmúltban történt, nagyon szépen 
elvégzett felújításáról. Közülünk sokan először voltak 
ebben a közelben lévő templomban, mivel a mi gyerek-
korunkban tilos volt más felekezet templomait látogat-
ni. Úgy gondolom, hogy megint gazdagabbak lettünk a 
kapott információk és a látottak alapján, egyúttal kicsit 
betekintést is kaptunk a szomszédban élők mindennap-
jairól, gondjaikról és terveikről egyaránt. 
A szomszédolási program utolsó állomása következett, 
amikor a Községházával szemben lévő Tájházba láto-
gattunk. Valamennyiünket meglepte a korhű bútorok-
kal és használati tárgyakkal gazdagon berendezett mú-
zeum, amelyet bátran és jó szívvel mutathatnak meg az 
oda érkezőknek, akik érdeklődnek a múlt értékei iránt. 
Még egyszer összeálltunk egy közös fotóra a Tájház 
előtt, megköszöntük Polgármester úrnak a szívélyes és 
barátságos fogadtatást, és kértük, hogy látogassanak el 
ők is hozzánk, hogy mi is bemutathassuk számukra 
településünk értékeit, tovább erősítve a jószomszédi 
kapcsolatot. 
Csoportunkat elnézve úgy láttam, hogy a társaság él-
vezte az együtt eltöltött idő alatti látnivalókat, élménye-
ket, és senki sem bánta meg, hogy ezt a délelőttöt nem 
a munkára, hanem erre a közeli kirándulásra szánta. 

                                                   (rj) 
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Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testületének 
2016. március 16-án megtartott ülésén a 2016. évi mun-
katerv szerinti napirendi pontokat tárgyalta: 
 

Óvoda felújítás beruházás közbeszerzési eljárásának 
megindítása 
Az 1. napirendi pont előterjesztésekor Rák József polgár-
mester kiemelte, hogy a Gyöngyszem Német Nemzetisé-
gi Óvoda felújítására megítélt támogatás felhasználása 
érdekében a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljá-
rást kell indítani. A beruházás része lesz a belső burkolat 
teljes cseréje, fűtéskorszerűsítés, víz, vizesblokk csere, 
villamoshálózat teljes felújítása, hőszigetelés, festés, vala-
mint 2 mFt eszközbeszerzésről.  
 A képviselő-testület úgy határozott,  hogy a  Gyöngy-
szem Német Nemzetiségi Óvoda belső felújítására és  
eszközbeszerzése beruházás kivitelezőjének kiválasztásá-
ra hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást 
folytat le a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény  115. § (1) bekezdése alapján és a következő 
ajánlattevőket hívja fel ajánlattételre: 

H.M.G Kft 3950 Sárospatak, Arany János út 128.  
Patak-Gáz Kft  3950 Sárospatak, Végardói u. 18.    
Industria 2000 Kft 3961 Vajdácska Fõ út 77.  
Zemplén-Abalak Kft 3950 Sárospatak, Simándi út 19. 

A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lefolytatásához 
az Ajánlattételi felhívást és Ajánlattételi dokumentációt és 
Eseti közbeszerzési szabályzatot  az előterjesztésben foglal-
tak szerint elfogadta és a közbeszerzési eljárás megindításá-
ról döntött. 

 

Az avar és kerti hulladék szabadban történő égeté-
séről szóló rendelet elfogadása 
A 2./ Napirendi pont keretében  az avar és kerti hulladék 
szabadban történő égetéséről szóló rendelet-tervezet 
tárgyalása történt meg. Az írásos  előterjesztésben kieme-
lésre került, hogy a  Katasztrófavédelmi Igazgatóság jel-
zése alapján indokolt megalkotni az  avar és kerti hul-
ladék szabadban történő égetéséről szóló rendeletet, an-
nak érdekében, hogy ne kerüljön sor bírságolásra.  Or-
szágos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) 
BM rendelet 225. § (1) bekezdése értelmében, ha jogsza-
bály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzetet, 
tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és belterületi 
ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabad-
téri égetése tilos. Ezen szabály alól tehát helyi jogszabály, 
azaz önkormányzati rendelet adhat felmentést. A rende-
letben szabályozni kell tehát az avar és kerti hulladék 
nyílttéri égetésének helyi szabályait. Amennyiben ezt az 
önkormányzat nem teszi meg, az ingatlanokon keletkező 
növényi hulladék égetés tilos, azt csak komposztálással, 
vagy hulladékudvarban történő elhelyezésével lehet ke-
zelni.  

Ha nincs helyi szabályozás az avar és kerti hulladék nyílt-
téri égetéséről és ennek ellenére valaki elégeti a növényi 
hulladékot, a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabá-
lyokról szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 
a környezetvédelmi hatóság levegőtisztaság-védelmi bír-
ságot szabhat ki, melynek összege 100.000,- forintig ter-
jedhet. A környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja 
alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének 
hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar 
és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelet-
tel történő megállapítása. A rendelet-tervezet összeállítása 
során figyelembe lett véve  a település jellege és annak 
hagyományos velejárói.  A környezet védelmének általá-
nos szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 
bekezdése szerint a települési önkormányzat környezetvé-
delmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét az 
illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek – B-A-Z 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztálya - véleményezésre megküldte. A képviselő-
testület  az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Hercegkút Község Önkormányzat  
képviselő-testületének 

2/2016. (III.17.) önkormányzati rendelete 
az avar és kerti hulladék szabadban 

 történő égetéséről 
Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdésében, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48. § (4) be-
kezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatá-
rozott feladatkörében eljárva, B-A-Z Megyei Kormányhi-
vatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 
véleményének figyelembe vételével a következőket rende-
li el: 

1. Értelmező rendelkezések 
1. § A rendelet alkalmazásában 
avar és kerti hulladék: fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, 
kaszálék, lehullott levelek, lábon álló növényzet, tarló és 
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett kerti 
hulladék, 
 
ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdon-
közösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy 
tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, haszná-
lója, bérlője az ingatlannak 

Önkormányzati hírek 
Hercegkút Község Önkormányzata,  3958  Hercegkút, Petőfi u. 110.  

Tel, fax :  06/47-346101, e-mail: hercegkut@pr.hu, honlap: www.hercegkut.hu 

mailto:hercegkut@pr.hu
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2.   Kerti hulladék égetésének szabályai 
2. § (1) A kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladé-
kot elsősorban helyben történő komposztálással, vagy a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a köz-
szolgáltató általi elszállítással hasznosítani kell. 
(2) A kerti hulladék az (1) bekezdésben foglaltaktól elté-
rően e rendeletben foglaltak szerint égetéssel semmisít-
hető meg. 
3. § (1) A lakosság egészségének és a környezet tisztasá-
gának védelme érdekében a nem komposztálható, a 
komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égeté-
se megfelelő légköri és időjárási viszonyok (szélcsendes, 
száraz, csapadékmentes) esetén  

a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával  
hétfőtől-szombatig 7.00-19.00 óra közötti  

időszakban végezhető. 
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem vé-
gezhető égetés: 
a) a település területére is érvényes, központilag elren-
delt tűzgyújtási tilalom ideje alatt, 
b) munkaszüneti és ünnepnapokon. 
c) tilos az égetés párás, tartósan ködös, esős időben és 
erős szél esetén. 
 
4. § (1) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. 
(2) A kerti hulladék égetését úgy kell elvégezni, hogy a 
környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye és 
hőtermelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásve-
szélyt ne jelentsen. 
(3) Nagy mennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulla-
dék égetése tilos. 
(4) Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt 
határoló közterületen) keletkezett kerti hulladék semmi-
síthető meg. 
(5) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék 
(benzin, gázolaj), légszennyező vagy büzős segédanyag 
nem használható. 
(6) Az égetést saját tulajdonú telken belül kell végezni, 
közterületet e célra igénybe venni tilos. 
(7) A (4) bekezdésben meghatározott hulladékkal 
együtt semmilyen más hulladék nem égethető. 
Nem égethető a kommunális és ipari eredetű hulladék, 
vagy a veszélyes hulladék (műanyag, gumi, vegyszer, 
festék, illetve ezek maradékai).  
5. § (1) A tűzgyújtási tilalomra és a meteorológiai viszo-
nyokra nyílttéri égetés során is figyelemmel kell lenni. 
(2) A kerti hulladékot csak olyan helyen és területen 
szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a 
személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, va-
gyoni és környezeti kárt nem okoz. 
(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a 
tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén 
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben 
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetve eloltható. 
 

(4) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz 
elhamvadt és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, 
vagy hamu lelocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedé-
séről. 
(5) A szabadban végzett tűzgyújtás, tüzelő berendezés 
használata kizárólag a jogszabályokban meghatározott 
tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcso-
latos feladatok szigorú betartásával történhet. 
 

3. Záró rendelkezések 
6.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló ren-
delet elfogadása 
 
A 3./ Napirendi pont keretében a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása történt meg. 
A jegyző az előterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy 
a Zempléni Abaúj Szilárdhulladék Gazdálkodási Társulás, 
valamint a ZHK Kft. is tartott taggyűlést, melyen a rende-
let-tervezetet a tagönkormányzatoknak elfogadásra java-
solta.  
 

Hercegkút Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a 

 hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
 

Hercegkút Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladék-
ról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§-ában, a 39.§ 
(2) és (5) bekezdésében, 88.§ (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környe-
zet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljá-
ró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kör-
nyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya vélemé-
nyének a kikérésével a következőket rendeli el: 
 

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási  
közfeladat tartalma 

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

A közszolgáltatási terület határa 

2.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Hercegkút 
közigazgatási területére terjed ki. 
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A közszolgáltató, illetve az alvállalkozó által végzett 
hulladékgazdálkodási tevékenysége, továbbá az 

alvállalkozónak a  közszolgáltatás egészéhez                     
viszonyított aránya 

 
3.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. 
április 1-től a kizárólag önkormányzati tulajdonban álló 
Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 
3916 Bodrogkeresztúr 0172/38) (a továbbiakban: köz-
szolgáltató) végzi. 
(2) A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenysége: 
a) a települési hulladék közszolgáltató által rendszeresí-
tett hulladékgyűjtő edényben, vagy hulladékgyűjtő zsák-
ban állandó járat szerinti gyűjtésére; 
b) az elkülönítetten gyűjtött hulladék erre a célra szolgá-
ló gyűjtőedényben állandó járat szerinti, és hulladékgyűj-
tő szigetről történő gyűjtésére; 
c) a lomhulladék évente egyszeri gyűjtésére; 
d) a veszélyes és nem veszélyes, kommunális és elkülö-
nítetten gyűjtött hulladéktól eltérő hulladék hulladék-
gyűjtő udvarban történő átvételére; 
e) hulladékudvar üzemeltetésére; 
f) települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék, 
lomhulladék, veszélyes és nem veszélyes, kommunális és 
elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő hulladék hulla-
dékgazdálkodási létesítménybe történő szállítására; 
g) települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék, 
lomhulladék kezelésére, előkezelésére, ártalmatlanítás 
céljára történő átadására; 
terjed ki. 
(3) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatási tevékenységének ellátásához a Bodrogkeresztúri 
Regionális Hulladékkezelő Központ elnevezésű hulla-
dékkezelő létesítményt üzemeltető MENTO Környezet-
kultúra Kft. (3527. Miskolc, Besenyői u. 26.), mint alvál-
lalkozó bevonásával végzi. 
(4) Az alvállalkozó hulladékgazdálkodási tevékenysége  
hulladékkezelői tevékenységre terjed ki. 
(5) A közszolgáltató, és az alvállalkozó által végzett tevé-
kenységek, a közszolgáltatás egészéhez viszonyított ará-
nya: 27% 

 
4.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás  

ellátásának rendje és módja 
4.§ (1) A hulladékszállítás az egészségügyi miniszter által 
16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben részletesen szabályo-
zottak szerint a kis-és nagyvárosias, illetve a kertvárosias 
és a falusias lakóterület alapján, mely az országos telepü-
lésrendezési és építési követelményekről szóló 253/-
1997. (XII. 20.) Korm. rendelet ismérveit szem előtt 
tartva történik heti egy alkalommal 6.00 és 22.00 óra 
között. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(2)  Amennyiben a hulladékszállítás napja munkaszüneti 
nap, akkor a hulladékszállítás napjának változásáról a vál-
tozást megelőzően 8 nappal a közszolgáltató saját honlap-
ján tesz közzé felhívást, illetve az önkormányzatok felé 
jelzi a változás tényét, akik a helyben szokásos módon 
tájékoztatják az ingatlanhasználókat.  
(3) Amennyiben a járattervben változás történik, úgy a 
közszolgáltató köteles a szolgáltatást igénybe vevőket a 
változást megelőző 8 napon belül a (2) bekezdésben fog-
lalt módon értesíteni. 
5.§ (1) Az ingatlanhasználó a háztartási szilárd hulladékot 
tároló edényt – ürítés illetőleg elszállítás céljából – köteles 
az útpadkára, illetve az úttest mellett közvetlenül elhelyez-
kedő járdára kitenni és ezzel az eseti szolgáltatás igénybe-
vételét kezdeményezni. Amennyiben az ingatlan előtti 
közterületen külső körülmények alapján nem lehetséges a 
hulladékgyűjtő edény előbbiek szerinti elhelyezése a tele-
pülési önkormányzat írásban kezdeményezi a közszolgál-
tató felé, hogy a hulladékszállító jármű a közlekedésére 
alkalmas úttól legfeljebb 10 méterre vegye át ezen helye-
ken a hulladékot. 
(2) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, lom, 
hulladék nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgal-
mat, a hulladék elhelyezése, illetve kihelyezése nem járhat 
baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

Hercegkútról minden páratlan hét  
keddjén történik  a szelektív szállítás 
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(2) A közszolgáltató az önkormányzatot a lomtalanítás 
végzését megelőző 15 nappal korábban a helyben szo-
kásos módon közzétett hirdetmény útján, illetve a Köz-
szolgáltató honlapján értesíti a lomtalanítás időpontjá-
ról. 
(3) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató kizáró-
lag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a 
rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedé-
nyekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladé-
kot szállítja el. A lomtalanítási szolgáltatás keretén belül 
azon nagytömegű hulladékokat, amelyek az erre rend-
szeresített szállítójárműre gépi vagy két rakodómunkás 
kapacitásához mérten nem felrakhatók a közszolgáltató 
nem köteles elszállítani.  
(4) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető 
ki: 
a) építési és bontási hulladék;  
b) gumiabroncs hulladék; 
c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem hasz-
nálható jármű; 
d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység 
során képződött hulladék; 
e) veszélyes hulladék; 
f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék; 
g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém  
g) kerti biohulladék. 
(5) Az ingatlanhasználó a lomhulladékot elszállítás cél-
jából az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki a köz-
szolgáltató által hirdetményben és az önkormányzat 
honlapján előzetesen megjelölt időpontban. 
(6) Az elszállítandó lomhulladékot a közterületen úgy 
kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat 
ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megkö-
zelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne 
károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyé-
nek előidézésével. 
 

6. Szelektív hulladékgyűjtő sziget 
10.§ (1) A közszolgáltató által üzemeltetett szelektív 
hulladékgyűjtő szigetre az elkülönítetten gyűjtött 
(szelektív) hulladék szállításáról az ingatlanhasználó 
gondoskodik. 
(2) A szelektív hulladékgyűjtő szigeten az elkülönítetten 
gyűjtött hulladékot a hulladék fajtájának megfelelő 
gyűjtőedényzetben kell elhelyezni, meggátolva ezzel, 
hogy az eltérő hulladékfajták egymással keveredjenek, 
és a környezetet szennyezzék. 
(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére 
szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az 
edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, 
tisztántartásáról fertőtlenítéséről a közszolgáltató, a 
szelektív hulladékgyűjtő sziget és környéke tisztán tartá-
sáról, az önkormányzat gondoskodik. 
(4) A szelektív hulladékgyűjtő sziget hulladékgyűjtő 
edényzetét a szolgáltató az edények telítődésének függ-
vényében  üríti.  

(3) Tilos kihelyezett gyűjtőedények környékét, meg-
közelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével, vagy par-
koló gépjárművekkel olyan módon elzárni, amely a 
gyűjtőedénynek a közszolgáltató által gyakorolt mó-
don történő ürítését szabályozza.  
(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtő-
edény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése 
érdekében – lecsukott állapotban kell lennie.  
6.§ (1) A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, 
hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóród-
jon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyez-
nek el, amely az edényben összetömörödött vagy befa-
gyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összeprésel-
ték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingat-
lanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az 
edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni.  
(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és 
robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb 
olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűj-
tést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, 
testi épségét, egészségét. 
7.§ (1) A települési hulladék átadása a közszolgáltató által 
üzemeltetett speciális hulladékszállító járműhöz alkal-
mazható szabványos, megfelelő minőségű  

60 literes MSZ EN 840  
120 literes MSZ EN 840-1 
1100 literes MSZ EN 840-2 

egyedi azonosító jellel ellátott hulladékgyűjtő edényzet 
igénybevételével, továbbá a közszolgáltató egyedi jelölé-
sével ellátott és a közszolgáltató vagy megbízottja által 
értékesített gyűjtőzsák igénybevételével történik. 
(2) Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) települési hulla-
dék átadása a közszolgáltató által üzemeltetett speciális 
hulladékszállító járműhöz alkalmazható szabványos, 
megfelelő minőségű 120 literes MSZ EN 840-1 sárga 
színű hulladékgyűjtő edényzet igénybevételével történik. 
(3) Az adott ingatlanhoz tartozó, települési hulladék 
gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edényzet ürítésének a 
tényét a gyűjtőedényen elhelyezett egyedi azonosító jel 
alapján ürítéskor a szolgáltató elektronikusan rögzítheti. 
8.§ (1) A hulladékgyűjtő edényt – a közterületen enge-
déllyel tárolt gyűjtőedények kivételével - a hulladék el-
szállítását követően a közterületről el kell távolítani és az 
ingatlanon belül kell tartani.  
(2) A szállítási napokon kívül csak a szelektív szigetek 
hulladékgyűjtői és az udvarral nem rendelkező társashá-
zak 1100 literes konténerei tárolhatóak közterületen.   
(3) A 60 literes edényzet használatára jogosult ingatlan-
használók körét e rendelet 1. számú melléklete tartalmaz-
za. 

5. Lomtalanítás 
9.§ (1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, haszno-
sításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente 
egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. 
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c) a települési hulladékot nem a rendeletben megengedett 
módon helyezték el, illetve a gyűjtőedény a közszolgálta-
tó számára nem hozzáférhető. 
d) nem a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresí-
tett gyűjtőedényben került kihelyezésre.  
e) a kihelyezett gyűjtőedényben található hulladék oly 
mértékben tömörített, hogy a közszolgáltató által alkal-
mazott gépi ürítési módszerrel nem üríthető. 
f) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, ezért fedele nem 
lecsukható, és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennye-
zése, hulladék szóródása nélkül nem lehetséges.  

g) a gyűjtőedényzet mellett elhelyezett bármilyen 
többlethulladék nem a közszolgáltató által rendsze-
resített, általa vagy megbízottja által forgalmazott, 
egyedi jelöléssel ellátott, rendszeresített hulladék-
gyűjtő zsákban kerül kihelyezésre 
h) a hulladék a gyűjtőedénybe befagyott.  
 
14.§ (1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését 
kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni. 
(2) A gyűjtőedényben szándékosan, vagy súlyos gondat-
lansággal okozott kárt a közszolgáltató köteles megtéríte-
ni a polgári jog szabályai szerint. 
(3) Az 5 évnél régebben használt edényzetben bekövet-
kezett töréskárok esetén vélelmezni kell, hogy annak oka 
az ún. anyagfáradással áll összefüggésben, hacsak a káro-
sult ingatlanhasználó a Közszolgáltató technológiai szo-
kásba ütköző magatartását nem bizonyítja, vagy a Köz-
szolgáltató a károkozás tényét nem ismeri el. 
(4) Az edényzetben bekövetkezett káresemény esetén az 
ingatlanhasználó köteles a használatba vonás kezdő idő-
pontját az edényzet beszerzéséről vagy átvételéről szóló 
okirat bemutatásával igazolni, mely igazolás hiányában a 
használatba vétel öt évet meghaladó mértékét vélelmezni 
kell. 

15.§ (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás során 
köteles a közterület tisztaságát megőrizni, az ürítés-
kor a gyűjtőedényből kihullott hulladékot feltakarí-
tani. 
(2) Szállítás közben a szállítási útvonal a közszolgál-
tató hibájából beszennyeződik, azt köteles megszün-
tetni, a további szennyeződést megakadályozni. 
16.§ (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellenértékének 
megfizettetésére az ingatlanhasználóval szemben negyed-
évente jogosult számlát kibocsátani. 
(2) A közszolgáltató a számlázási gyakorlatában bekövet-
kező változásról, a változás bevezetését megelőzően leg-
alább 30 nappal honlapján tájékoztatja a közszolgáltatási 
terület fogyasztóit valamint az önkormányzatokat. 
(3) A közszolgáltató az ingatlanhasználóval kötött külön 
megállapodás alapján az általában alkalmazott csekkes 
fizetés helyett jogosult az ingatlanhasználóval elektroni-
kus úton közölt díjfizetési rendszerben megállapodni, és 
a közszolgáltató döntése alapján ebben az esetben ked-
vezményt nyújtani. 

A településen köztisztasági feladatok ellátásával megbí-
zott szervezet jelzése alapján a szolgáltató maximum 48 
órán belül köteles soron kívül járattervbe igazítani és a 
szelektív hulladékgyűjtő sziget hulladékgyűjtő edényzetét 
üríteni. 
(5) A hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedését a rendelet 2. 
számú melléklete tartalmazza. 

 

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

 

8. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
13.§ (1) A közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás tartalmának megfelelően a közszolgálta-
tásról gondoskodni. 
(2) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását meg-
tagadni, ha: 
a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hul-
ladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző 
személyek életében, testi épségében, egészségében, továb-
bá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okoz-
hat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztet-
heti a környezetet, 
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelye-
zett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, 
vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladék-
kal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatla-
nítható, és nem minősül települési hulladéknak. 
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9. Az ügyfélszolgálat 
17.§ (1) A közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek 
intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszol-
gáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás bizto-
sítása érdekében ügyfélszolgálatot működtet 
Szerencs, Eperjes utca 7. cím alatt, heti 37 óra időtartam-
ban, Sárospatak, Erdélyi J. u. 18. cím alatt, heti 16 óra idő-
tartamban, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 14. cím alatt, heti 
32 óra időtartamban. 
 (2) A közszolgáltató az ügyfélszolgálaton az ingatlanhasz-
náló bejelentéseinek intézését, panaszainak kivizsgálását, 
orvoslását és a közszolgáltatással kapcsolatos általános 
tájékoztatásnyújtást haladéktalanul, amennyiben ez hala-
déktalanul nem lehetséges 15 napon belül teljesíti.  
(3) A közszolgáltató honlapot üzemeltet és tart fenn, to-
vábbá elektronikus levélcímet alkalmaz. 
(4) A közszolgáltató nem köteles kivizsgálni és megvála-
szolni azokat a beadványokat, panaszokat, amelyeket a 
kezdeményező személyazonosításra alkalmatlan módon 
nyújtott be. 
 

10. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 
18.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles – (3)-(4)-(6)-(7) be-
kezdésekben foglalt kivételekkel – a hulladékkezelési köz-
szolgáltatást igénybe venni.  
(2) Az ingatlanhasználó az (1) bekezdésben meghatározott 
kötelezettség teljesítése során köteles: 
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a megelő-
zés elve alapján legkisebb mértékűre szorítani, 
b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék 
további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, 
tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak 
érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, 
egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természe-
tes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és ál-
latvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne 
zavarja. 
(3) Nem kötelező a hulladékkezelési közszolgáltatást kü-
lön igénybe venni és azért díjat fizetni azon gazdálkodó 
szervezet (gazdálkodó szervezet alatt értendő a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396.§ rendel-
kezésében felsoroltak) ingatlanhasználónak, akinek a szék-
helye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba került 
bejegyzésre, ahol tulajdonosa, ügyvezetője, illetve annak 
közeli hozzátartozója természetes személyként a közszol-
gáltatást igénybe veszi.  Egy lakóingatlan kapcsán legfel-
jebb maximum három gazdálkodó szervezet vonható ki 
így, a díjfizetési kötelezettség alól, amennyiben a gazdálko-
dó szervezet termelődő háztartási hulladékhoz hasonló 
hulladéka  a természetes személy fogyasztó által termelt 
hulladék mennyiségével együtt sem haladja meg a termé-
szetes személy által igénybe vett közszolgáltatás mértékét, 
és a természetes személy fogyasztó legalább 120 liter űr-
mértékű hulladékgyűjtő edény közszolgáltatási díját fizeti 
vagy vállalja megfizetni.  

  

(4) Amennyiben természetes személy ingatlanhasználó 
60 liter űrmértékű gyűjtőedény után fizeti a közszolgál-
tatás díját és a természetes személy ingatlanhasználó 
egyben az általa használt ingatlanban székhellyel, telep-
hellyel, fiókteleppel rendelkező olyan gazdálkodó szer-
vezet tulajdonosa, ügyvezetője, mely  gazdálkodó szer-
vezet alkalmazottal nem rendelkezik és az ingatlanon 
más gazdálkodó székhelye telephelye, fióktelepe nem 
került bejegyzésre, abban az esetben a 18.§ (3) bekez-
désben szabályozottakon túlmenően az ingatlanhaszná-
ló gazdálkodó szervezetnek sem kötelező a közszolgál-
tatás igénybe vétele. 
(5) A díjfizetés 18.§ (3)-(4) bekezdéseiben történő men-
tesítéséhez az önkormányzat jegyzője állít ki igazolást, 
mely igazolás birtokában a gazdálkodó szervezetnek kell 
kezdeményezni a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli 
mentesítést. A kiállított igazolást a gazdálkodó szervezet 
az érvényesítés évét megelőző év december 1. illetve 
december 31. napja között kell, hogy benyújtsa igazol-
ható módon a közszolgáltató felé. Amennyiben az in-
gatlanhasználat a gazdálkodó szerv részéről a szolgálta-
tási területen év közben kezdődik, illetve fejeződik be, 
abban az esetben a bekövetkezés tényétől számított 15 
napon belül köteles ezt az ingatlanhasználó gazdálkodó 
szervezet igazolni a közszolgáltató felé. A mentesítés 
legkorábbi időpontja a jegyzői igazolás közszolgáltató-
hoz történő benyújtásának a napja. 
(6) Ha a gazdálkodó szervezet székhelye, vagy telephe-
lye más gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó tulajdo-
nában, használatába álló ingatlanban van – feltéve, hogy 
az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező összes hul-
ladék mennyiségnek megfelelő mennyiségre kötött köz-
szolgáltatási szerződéssel már rendelkezik és ezután a 
közszolgáltatási díjat meg is fizeti – a gazdálkodó szer-
vezetnek a közszolgáltatást nem kötelező külön is 
igénybe vennie. Ezt mind a gazdálkodó szervezet, mind 
pedig az ingatlan tulajdonosa, használója magánokiratba 
foglalva köteles lenyilatkozni, mely alapján a közszolgál-
tató felé a jegyző igazolást állít ki jelen szabályozás 18.§ 
(3) bekezdésében szabályozottak szerint. 
(7) Választása szerint nem terheli külön díjfizetési köte-
lezettség azon gazdálkodószervezet ingatlanhasználót, 
aki székhelyén a cég levelezésének bonyolításán kívül 
más tevékenységet nem végez és közhitelű nyilvántar-
tásban a cég adatai között a székhelytől eltérő központi 
ügyintézési cím is feltüntetésre kerül, melyen a tényleges 
tevékenységét végzi. A székhelytől eltérő központi ügy-
intézési cím közhitelű nyilvántartási dokumentummal 
alátámasztott igazolással a gazdálkodó szervezet közvet-
lenül kérelmezheti a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli 
mentesítést, mely mentesítés legkorábban a hiánytalan 
kérelem beérkezését követő naptól hatályos. 
19.§(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán kelet-
kező települési hulladékot a rendeletben feljogosított 
közszolgáltatónak átadni. 
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 (2) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vagy 
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötele-
zetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 15 
napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. 
(3) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett 
hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője 
köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött külön 
szerződés alapján. 
20.§ (1) A kihelyezett gyűjtőedényekből a gyűjtés megkez-
dése előtt kiszóródott hulladék feltakarítása, közterületről 
való eltávolítása a hulladékgyűjtő edényzettel rendelkező 
ingatlanhasználó kötelezettsége 

(2) A hulladék tárolására használható edényt a tulaj-
donos köteles tisztántartani, szükség esetén fertőtle-
nítéséről és karbantartásáról gondoskodni. 
(3) A közszolgáltató által létesített és üzemeltetett szelek-
tív hulladékgyűjtő szigetekre történő hulladék szállításáról 
az ingatlanhasználó gondoskodik.  
 
11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerző-

dés egyes tartalmi elemei 
21.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogvi-
szony a közszolgáltató és az ingatlanhasználó között jön 
létre.  
(2) A külön törvényben megállapított az Önkormányzat 
által kötelezően ellátandó közfeladat teljesítése érdekében, 
az Önkormányzat nevében és érdekében eljárva, a köz-
szolgáltatási szerződést a Társulás köti meg a szolgáltató-
val. A közszolgáltatási szerződés keretein belül az általá-
nostól eltérő műszaki tartalom igénybe vétele miatt a köz-
szolgáltató az ingatlanhasználóval közvetlenül is szerződ-
het. 
(3) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tás igénybe vételének, illetőleg teljesítésének lényeges fel-
tételeiről, a feltételekben bekövetkezett változásokról, 
honlapján köteles az ingatlan használóját értesíteni. 
(4) A hulladékgazdálkodási szerződés tartalmazza a felek 
megnevezését, a felek jogait és kötelezettségét ezen belül a 
szolgáltatás tárgyát, a szolgáltatás idejét, rendszerességét, a 
szolgáltatás igénybevételének módját, a használható 
edényzet megnevezését, az ellenérték megfizetését, a fize-
tés módját, gyakoriságát, a késedelmes fizetés következ-
ményeit, a díjhátralék végrehajtásának szabályait, a pana-
szok jelzésének, elintézésének módját, határidejét, az egyes 
jogorvoslati fórumok megnevezését. 
(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
megkötésének bármely félnek felróható magatartása kö-
vetkeztében történő elmaradása esetén, a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási szerződés ráutaló magatartással jön 
létre az írásos szerződés tartalmával egyezően. 
(6) A (5) bekezdésben szabályozott ráutaló magatartást 
jelenti, ha a közszolgáltató a közszolgáltatást a szállítójár-
mű rendelkezésre tartásával felajánlja, vagy, ha az ingatlan 
használója a hulladékgyűjtő edényzetet, vagy hulladékgyűj-
tő zsákot a szállítás érdekében kihelyezi.  

Rendelkezésre állásnak minősül, ha a közszolgáltató a 
közszolgáltatásba bevont szállító eszközével a települé-
sen irányadó járatterv szerint az ingatlanhasználó ingat-
lanát érinti, illetve a szolgáltatást felajánlja. A szolgálta-
tás felajánlása kétségkívül megállapítható, ha bármely 
szomszédos ingatlan a közszolgáltatásba már bekapcso-
lódott. 
 
12. Az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rende-
letben nem szabályozott díjfizetési kötelezettség, 

és megfizetésének a rendje 
22.§ (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást igénybe-
vételéért a közszolgáltató részére díjat fizet. 
(2) Az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjat utólag, 
negyedéves elszámolási időszak szerint, a közszolgálta-
tó által megküldött számla alapján, a számla kiállításától 
számított 20 napon belül kiegyenlíti.  
(3) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén 
a közszolgáltató a hatályos Ptk-ban meghatározott 
(természetes személyek, illetve gazdálkodó szervezetek-
re nézve különböző mértékű) késedelmi kamatot és 
ügyviteli költséget, valamint a gazdálkodó szervezetek 
esetén behajtási költségátalány megfizetését igényelheti. 
(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival 
és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a köz-
szolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a 
számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesíté-
sére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhez-
vételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató vá-
laszát megküldi. 
(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak idő-
arányos kamatait a közszolgáltató a soron következő, 
esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja, vagy 
amennyiben az ingatlanhasználónak további esedékes 
díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik, abban az eset-
ben visszautalja az ingatlanhasználó részére. 
23.§ (1) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj meg-
fizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kö-
telezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgálta-
tó a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás 
teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést igazolja. 
Az ingatlanhasználó – e rendeletben meghatározott 
kivételekkel – akkor is köteles közszolgáltatási díjat fi-
zetni, ha a közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlot-
ta az ingatlanhasználónak a szolgáltatás nyújtását vagy a 
szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt. 
 
(2) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgálta-
tás díját a szolgáltatóhoz történt bejelentés hónapjának 
utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingat-
lanhasználó köteles megfizetni.    
(3) Ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett in-
gatlanhasználó személye bármely okból nem megálla-
pítható, az ingatlan használójának az adott ingatlan in-
gatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosát/
tulajdonosait kell tekinteni.  
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13. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlan-
használó kérésére történő szüneteltetésének esete 

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

függő adatszolgáltatás 
 

25.§ (1) Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatásba 
kötelezően bekapcsolt ingatlanhasználókról bázisadatokat 
készíteni, és azt a szolgáltatóval írásban közölni. A bázis-
adat és az az alapján készült fogyasztói lista tartalmazza az 
ingatlanhasználó nevét, természetes személyek estében 
anyja nevét, címét, székhelyét, az ingatlanhasználó által 
rendszeresített ürítőedényzet fajtáját. 
(2) A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a 
szolgáltató számára szükséges információkat és adatokat 
ellenérték nélkül szolgáltatja az Önkormányzat külön jog-
szabály rendelkezései alapján. 
(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgál-
tató felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, 
székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természe-
tes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a 
családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési 
helyének címét megadni. 

(4) A közszolgáltató jogosult időszakonként ellenőrizni 
az ingatlanhasználók adatait, és az ingatlanhasználat 
tényét. Amennyiben nyilvántartásával ellentétesen a 
közszolgáltatásba be nem jelentkezett ingatlanhasználót 
talál, abban az esetbe nyilvántartásába az ingatlanhasz-
nálat kezdő időpontjától, de legkorábban 2014. január 
01. napjától bejegyzi az ingatlanhasználót és a szolgálta-
tást felé visszamenőleg kiszámlázza.  
 
15. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ösz-

szefüggő személyes adatok 
kezelésére vonatkozó rendelkezések 

26.§ (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással össze-
függően az ingatlanhasználó személyének megállapításá-
hoz, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és 
arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése, va-
lamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szü-
netelése esetén annak nyilvántartása. 
(2) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatke-
zelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az ada-
tok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási sza-
bályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok 
érvényre juttatásához szükségesek. 
(3) A közszolgáltató jogosult a nyilvántartásában a ter-
mészetes személyek esetében a természetes személyazo-
nosító adatokat, ezen belül: név, anyja neve, születési 
hely, születési idő, lakcím adatokat kezelni. 
(4) A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes ada-
tait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűné-
séig, a jogviszony megszűnést követően díjhátralék ese-
tén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy 
díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a 
kezelt adatokat megsemmisíti, illetve a önkormányzat-
nak átadja. 

Átmeneti rendelkezések 
27.§ Az ingatlanhasználó gazdálkodó szervezet részéről 
a közszolgáltató felé benyújtott jegyzői igazolás határ-
ideje 2016. évi kedvezmény érvényesítéséhez 2016. ápri-
lis 15. napja, mely alapján a gazdálkodó szervezet ingat-
lanhasználó 2016. január 01-jével mentesülhet a díjfize-
tés kötelezettsége alól a rendeletben szabályozott felté-
telek fennállása esetén. 

Záró rendelkezések 
28.§ (1) E rendelet 2016. április 1. lép hatályba. 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát 
veszti Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a települési hulladékkal kapcsolatos köz-
szolgáltatás ellátásáról   17/2013.(XII.21.)  önkormány-
zati rendelete. 
 
1. melléklet a  3/2016. (III.17.) önkormányzati  
rendelethez 
(1) A 60 literes edény használatára jogosultak az egy fős, 
valamint azon két fős háztartások, ahol legalább az 
egyik fő a 70. életévét betöltötte. A jogosultság megálla-
pítása a népesség-nyilvántartás adatai szerint történik. 
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(2) A 60 l-es gyűjtőedényzetre vonatkozó jogosultságot a 
fogyasztó írásbeli igénylése alapján a település jegyzője a 
népesség-nyilvántartás adatai alapján igazolja a közszolgál-
tató részére. 
(3) A 60 l-es gyűjtőedényzetet a hétvégi házas üdülőterüle-
ten, állandó lakcímmel nem rendelkező fogyasztók nem 
vehetik igénybe. 

 (4) A 60 l-es edényzetre való jogosultság megállapítá-
sának alapjául szolgáló feltételekben bekövetkezett 
változást a fogyasztó 15 napon belül köteles írásban 
bejelenteni a település jegyzőjéhez.” 

 
2. melléklet a  3/2016. (III.17.) önkormányzati  
Rendelethe 
Hulladékgyűjtő szigetek 
Hercegkút  Petőfi utca (buszmegálló mellett) 

 
3. melléklet a  3/2016. (III.17.) önkormányzati  
Rendelethez 
A közszolgáltató az alábbi  helyszíneken  hulladékud-
vart üzemeltet 
Szerencs: 3900 Szerencs, Eperjes u. 7. 
Bodrogkeresztúr: 3916 Bodrogkeresztúr, külterület 0172/-
33. hrsz. 
Sátoraljaújhely: 3980 Sátoraljaújhely, külterület 11021/28. 
hrsz. 
Sárospatak: 3950 Sárospatak, belterület 3654 hrsz. 
 
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 2015.évi munká-
jának értékelése és 2016.évi munkaterve 
A 4./ Napirendi pontban az  Integrált Közösségi Szolgál-
tató Tér 2015.évi munkájának értékelése és 2016.évi mun-
katerve került a képviselő-testület elé. 
Joósz Antal Művelődési Ház vezető a képviselő-testületet 
részletes előterjesztésben tájékoztatta az IKSZT előző évi 
munkájáról és idei munkatervéről.  
A képviselő-testület a „Beszámoló az Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Tér 2015. évi munkájáról és munkaterv 
2016. évre” előterjesztést megtárgyalta és az abban foglal-
tak szerint elfogadja. (terjedelmi okból  a következő HH-
ben) 
 
Freundschaft Vegyeskórus Egyesület elnökének tájé-
koztatója az Egyesület 2015. évi tevékenységéről 
Az 5./ Napirendi pont keretében Nádasi Bálintné, a  
Freundschaft Vegyeskórus Egyesület elnöke adott tájékoz-
tatást az  Egyesület 2015. évi tevékenységéről . (terjedelmi 
okból  a következő HH-ben) 
 
Rák József polgármester hozzászólásában köszönetet 
mondott az Egyesület elnökének és tagságának. Kiemelte 
továbbá,  hogy a  nyugdíjas klub kiválóan, tartalmasan 
működik, igyekszik  minden hónap első hétfőjén felmenni 
hozzájuk, amikor rövid tájékoztatást ad az aktuális dolgok-
ról.  
 

A képviselő-testület a  Freundschaft Vegyeskórus Egye-
sület tevékenységéről szóló beszámolót az egyesület 
elnökének előterjesztése alapján elfogadja. Az Egyesület 
tagjainak a közösség érdekében végzett munkához to-
vábbi eredményeket és sikereket kíván.  
 
Heimat Néptánc Egyesület elnökének tájékoztató-
ja az egyesület 2015.évi tevékenységéről 
A 6./ Napirendi pont keretében a  Heimat Néptánc 
Egyesület elnöke, Stumpf András tájékoztatta a képvise-
lő-testületet az egyesület 2015.évi tevékenységéről 
 
Az Egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy a  Heimat 
Néptánc Egyesület tagjainak nagy része főiskolás, egye-
temista, így az idő korlátok közé szorította őket, ezért 
vissza kellett utasítani több fellépést, mert nem jött ösz-
sze a létszám. Erre keresik  a megoldást, van is megol-
dás, frissítésre, illetve a fiatalabb generáció bevonására 
lesz szükség. A hercegkúti nagyobb rendezvényeken, 
illetve a nemzetiségi rendezvényeken részt vettek a tán-
cosok, ezeken mindegyiken nagy örömmel, szívesen és 
mindig építőjelleggel vett részt a tagság. Megköszönte 
az önkormányzatnak, hogy hétről-hétre helyet biztosít a 
próbákhoz, illetve a szervezésben és a fellépési lehetősé-
gek kutatásában, a hírnév továbbvitelében, és továbbra 
is számít ebben az évben is a támogatásra. 
Rák József polgármester hozzászólásában megjegyezte, 
hogy a  ruhatár bővítése napirenden lévő feladat és ígé-
retet tett arra, hogy fellépési lehetőséget igyekszik szá-
mukra biztosítani, ez az a közösség, amely úgy képviseli 
a települést, hogy megőrzi a jó hírét. Megköszönte az 
elnök és az egyesület tagságát alkotó fiatalok munkáját. 
A képviselő-testület a  Heimat Néptánc Egyesület tevé-
kenységéről szóló beszámolót az egyesület elnökének 
előterjesztése alapján elfogadja. Az Egyesület tagjainak a 
közösség érdekében végzett munkához további eredmé-
nyeket és sikereket kíván.  
 
Hercegkúti Tornaclub elnökének tájékoztatója az 
Egyesület 2015.évi tevékenységéről 
A 7./ Napirendi pont: Hercegkúti Tornaclub elnökének 
tájékoztatója az Egyesület 2015. évi tevékenységéről 
A polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a pá-
lyát és környékét folyamatosan rendben tartja. A régi 
elöregedett fák kivágásra kerültek és tavasszal az árok 
partja  végig lesz ültetve fával. Az önkormányzat eddig 
is mindent megtett, meg ez után is mindent meg fog 
tenni, hogy legyen Hercegkúton futballcsapat.  Megkö-
szönte az Egyesület elnökének munkáját és további tá-
mogatásáról biztosította a tagságot. 
A képviselő-testület a Hercegkúti Tornaclub tevékeny-
ségéről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadta. 
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Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnökének 
tájékoztatója az Egyesület 2015.évi tevékenységéről 
A 8./ Napirendi pont keretében a Hercegkúti Polgárőr és 
Tűzoltó Egyesület elnöke, Matisz Antal  adott tájékozta-
tást az Egyesület 2015.évi tevékenységéről 
Beszámolójában kiemelte, hogy az  előző évekhez hason-
lóan az  egyesület az önként vállalt feladatokat végezte 42 
fős taglétszámmal. Mind a Polgárőr Szövetségnek, mint a 
Tűzoltó Szövetségnek tagja az egyesület.  Az Alapszabály-
ban rögzített önként vállalt feladatok között kiemelte a 
közrend, közbiztonság, a bűncselekmények megelőzése, a 
baleset-megelőzés, a gyermek-, és ifjúságvédelem, a ka-
tasztrófa elhárítás, tűzmegelőzés, tűzoltás, valamint a kör-
nyezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenysé-
get kifejtő tevékenység végzése feladatokat. A társadalmi 
munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határ-
őrizeti, megelőző vagyonvédelmi, gyermek-, és ifjúságvé-
delmi, baleset-megelőzési, katasztrófa elhárítási, tűzoltási 
és tűzmegelőzési és környezetvédelmi tevékenységekből 
minden szempontból kiveszi a részét az egyesület tagsága, 
rendszeres járőr szolgálatot látnak el Hercegkúton az egye-
sület tagjai, emellett a helyi  rendezvények  biztosítása ter-
mészetes dolog.  Az Egyesület fenntartja és lehetőségeihez 
képest bővíti felszereléseit a pályázati lehetőségek kihasz-
nálásával.  
A pályázat 598.992,- Ft értékben nyert, amiből 385.192,- 
Ft technikai eszköz, 117.800,-Ft volt a fűtéskorszerűsítés-
re és 96.000,-Ft a szertár hőszigetelésére. „ Gyermekna-
pon a légpuska lövészet lebonyolításában segédkeztünk, 
részt vettünk Széphalomban a Vad-étel főzőversenyen, a 
Kiss János emléktornán, a Hercegkúti Nyitott Pincék ren-
dezvényen, illetve lomtalanításkor figyelünk a településre.  
A Polgármesteri Hivatalnak a támogatását továbbra is él-
vezzük, amit most is szeretnék megköszöni.  2015.évi be-
vételeink a tagdíjbevétel, SZJA 1 %-a, Polgárőr Szövetség 
támogatása, a BAZ. Megyei Katasztrófavédelemtől kapott 
összeg. Kiadásaink járműfenntartás, nyomtatvány, posta-
költség, Tűzoltószövetség tagdíja, ami nemcsak tagdíj, 
hanem biztosítás is, valamint bankköltség, illetve gépjármű 
kötelező, illetve casco biztosítás és a cégautó adó. Tűzol-
tószertárunk 2015-ben lakhatóvá vált. megtörtént a szertár 
polcrendszerrel való felszerelése, az eszközök folyamato-
san feltöltésre kerültek a polcokra, az autó, illetve a tűzol-
tóegység a szertárban került elhelyezésre.   Az évvégi záró 
közgyűlésen került sor az új tisztségviselők megválasztásá-
ra, mivel az elnökség, a polgárőr parancsnok és a tűzoltó-
parancsnok, illetve a Felügyelő Bizottság tagjainak a man-
dátuma 4 év után lejárt. Ezen a gyűlésen a tagság újból 
megválasztott az egyesület elnökének, egy személyi válto-
zás történt, a tűzoltóparancsnok személyében Majoros 
Zoltán mezőőrt választotta meg a tagság.  Pályázatoknak 
köszönhetően egyesületünknek anyagi forrásai korlátozot-
tak, de így is a technikai eszközök mennyisége évről-évre 
bővül. Azt javasoltam az egyesület tagságának a közgyűlé-
sen, hogy ragadjunk meg minden lehetőséget a pályázatok 
maximális kihasználásában.  

Végezetül szeretném megköszönni  a  polgármester 
útnak, a jegyzőasszonynak, a könyvelőnek a munkáját, 
és kérem a továbbiakban is segítségüket.” 
Rák József polgármester megköszönte az egyesület tag-
jainak elmúlt évi együttműködését és a beszámolót elfo-
gadásra javasolta.  
A képviselő-testület a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót 
az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályának fenn-
tartásáról döntés 
A 9.) Napirendi pont keretében a Helyi Esélyegyen-
lőségi Program hatályának fenntartásáról hozott dön-
tést a képviselő-testület. A jegyző elmondta, hogy a 
három évvel ezelőtt jogszabályi kötelezettségnek eleget 
téve fogadta el a képviselő-testület a Helyi Esélyegyen-
lőségi Programot, most ennek a hatályának a fenntartá-
sáról kell döntést hoznunk, ami a pályázati lehetőségek 
kihasználása miatt szükséges. A képviselő-testület Her-
cegkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját áttekintve úgy határozott, hogy nem szüksé-
ges a 2013-ban elfogadott dokumentumon változtatni, 
mert nem történtek alapvető változások a település éle-
tében.A 2013-ban jóváhagyott Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot  változtatás nélkül, eredeti formájában ha-
tályban tartja. 
 

Egyebek 
A képviselő-testület döntést hozott a 2016 január 1. 
naptól alkalmazandó kormányzati funkciókódok 
SZMSZ mellékletében történő aktualizálásáról. 
Rák József polgármester tájékoztatta a képviselőket az 
előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről. Ezek közül 
kiemelte, hogy február 8-án vált köztudottá, hogy a         
Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa, mint kedvezmé-
nyezett által borászati közösségi infrastruktúra program 
kerül megvalósításra . A térség komoly beruházás előtt 
áll, melynek egyik lehetséges helyszíne Hercegkút lehet,  
és hogy ez valóban realizálódjon és megvalósuljon, hó-
napok óta dolgozunk azon, hogy Hercegkútra tudjunk 
hozni egy olyan beruházást, ami Hercegkút jövőjét is 
eldöntheti.  

dr. Stumpf Enikő jegyző 
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A B-A-Z. Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének 
Egyesülete a hercegkúti Művelődési Házban tartotta idei 
első közgyűlését 2016. március 4-én. A közgyűlés a ma-
gyarországi németek himnuszával kezdődött, majd Gönc-
falvi József elnök köszöntötte a megjelenteket. 
A meghívóban szereplő napirendek tárgyalása előtt a 
Gyöngyszem Német Nemzetiségi Iskola diákjai adtak elő 
német nyelvű  színdarabot. A 12 német nemzetiségi ön-
kormányzatot tömörítő egyesület képviselői az alábbi na-
pirendeket tárgyalták:  
1./  Tájékoztató Hercegkút Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat munkájáról 

2. / Beszámoló az Egyesület 2015. évi költségvetés végre-
hajtásáról 

3./  Beszámoló a Felügyelő Bizottság ellenőrzésének meg-
állapításairól 

4./  Az Egyesület 2016.évi költségvetésének ismertetése 
Stumpf Andrásné,a  Hercegkúti Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat  elnöke az alábbiak szerint adott számot az 
önkormányzat elmúlt évi munkájáról:  
„ A Hercegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat törvé-
nyes keretek között, éves munkarend szerint ülésezik, 
hozza határozatait.  Községi Önkormányzattal együttmű-
ködve, jó feltételek mellett tudunk dolgozni. A hivatali 
teendők, pénzügyi beszámolók, jelentések, jegyzőkönyvek, 
pályázatok elkészítésében nagy terhet vesznek le a vállunk-
ról a hivatal dolgozói. Köszönet a jó együttműködésért 
Rák József polgármesternek, Dr. Stumpf Enikő jegyzőnek.  
Jó az együttműködés a településen működő civil szerveze-
tekkel, a megyében létrejött német nemzetiségi önkor-
mányzatokkal,a BAZ Megyei Német Önkormányzatok 
Szövetségi Egyesületével valamint a BAZ Megyei Területi 
Német Nemzetiségi Önkormányzattal. 
Alapbevételünket az állami normatíva és a feladat alapú 
támogatás adja,  melyet különböző pályázatokkal igyek-
szünk növelni. Szűkös anyagi forrásaink ellenére megpró-
báltunk jól gazdálkodni. Képviselőtestületünk év elején 
döntött arról, hogy támogatásban részesíti  a hagyomány-
őrző civil szervezeteket:  
50.000,- Ft támogatásban részesült:   
- Heimat Néptánc Egyesület hagyományőrző feladatainak 
megvalósítása érdekében 
 - Freundschaft Vegyeskórus Egyesület hagyományőrző 
feladatainak megvalósítása érdekében 
 - Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány az Alapszabályában 
meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében 
A hercegkúti Hírek információs lapot kiadó Hercegkútért 
Közalapítványt 20.000,- Ft támogatásban részesítette ön-
kormányzatunk. 
A támogatások átutalása Támogatási Megállapodás meg-
kötését követően megtörtént.  (….)  

Göncfalvi József gratulált a tájékoztatóban elhangzott 
tevékenységhez és bízom abban, hogy a fenntartó és a 
nemzetiségi önkormányzat között ez a tevékenység to-
vábbra is ugyanilyen marad. Ehhez sok sikert és ered-
ményeket kívánt.  
Ezután  a következő két napirendi pont előterjesztését 
egymás után hallgatták meg a jelenlévők:  
Göncfalvi József  beszámolt az Egyesület 2015. évi 
költségvetés végrehajtásáról, ismertette a pénzügyi telje-
sítési adatokat, szólt az egyesület pályázati eredményei-
ről, aminek köszönhetően finanszírozni tudta a vállal 
feladatokat.  
E napirendi ponthoz kapcsolódóan meghallgatták a 
résztvevők a Felügyelő Bizottság ellenőrzésének megál-
lapításairól az előterjesztés. Stumpf Bálint  FB tag  ki-
emelte, hogy az ellenőrzés során fontos szempont volt 
az elfogadott költségvetés teljesítésének vizsgálata, ezen 
belül a bevételi és kiadási előirányzatok alakulása. Meg-
állapítható, hogy a tényleges bevételek magasabb ösz-
szegben realizálódtak a tervezethez képest. Ez köszön-
hető a sikeres pályázatoknak, a  bevételek lehetővé tet-
ték az egyesület hatékony gazdálkodását.  
Az Egyesület 2016.évi költségvetésének tárgyalásával és 
elfogadásával folytatódott a közgyűlést. 
 
A közgyűlés tagjai a hagyományoknak megfelelően est-
ebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárult a délután. Majd 
ezután, akinek ideje engedte,   Rák József polgármester 
idegenvezetésével megtekinthette az elmúlt évben állí-
tott Málenkij robot emlékművet.  
 
Tartalmas délutánt tölthettek együtt a B-A-Z                      
Megyei Német Önkormányzat Szövetségének               
Egyesületét alkotó német nemzetiségi önkormányzatok 
tagjai, erősítve az együvé tartozás érzését, az összefogás 
szükségességét.  

 
Stumpf Andrásné Hercegkúti Német Önk. elnöke 

B-A-Z. Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének  
Egyesülete közgyűléséről 
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Suli-☼tár 

Iskolánk életében kiemelkedő helyet foglalnak el a 
tanításon kívüli programok, így minden tanévben 
több alkalommal is rendezünk játszóházakat, verse-
nyeket, szabadidős programokat.  
 
Idén március 19-én, szombaton délelőtt rendeztük 

meg hagyományos Gyöngyszemezgető progra-

munkat. Nemcsak tanulóinkat vártuk ezen a délelőt-

tön, hanem az óvodásoknak is nagyon örültünk. 

Többféle lehetőséget is terveztünk, bár az időjárás 

nem kedvezett a szabadtéri játékoknak. A húsvét 

közeledtével első, kedvcsináló feladat a tojáskeresés 

volt, ami nagyon népszerű volt a gyerekek számára. 

Ezt követően több helyszínen választhattak a tevé-

kenységek között a résztvevők. Lehetőségük volt 

tojásfestésre, többféle technikával díszíthették a ma-

gukkal hozott tojásokat, a kisebbek papírkosárkákat 

készíthettek, vagy húsvéti színezők közül válogat-

hattak.  

A tornaszobában sport és versengő játékokat játsz-
hattak a gyerekek. Az udvaron lehetőségük volt 
aszfaltrajz versenyre, állatsimogatásra, vagy szabad-
téri játékokra is. Az informatika teremben az inter-
aktív játékok is nagy sikert arattak. Annak is na-
gyon örültünk, hogy sok szülő is időt tudott szakí-
tani, és a gyerekekkel együtt tevékenyen részt vet-
tek ezen a délelőttön.  

Reméljük, mindenki talált kedvére való elfoglaltsá-
got, így ez a délelőtt sokáig emlékezetese marad 
kicsik és nagyok számára egyaránt. 
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 A szerencsi Bolyai János Általános Iskola minden 
évben meghirdeti a „Hegyalja” matematika ver-
senyt 3-8. osztályos gyerekek számára. A kétfordu-
lós verseny elődöntőjére február végén került sor 
Sárospatakon, amelyen iskolánkat hat tanuló képvi-
selte. Sokáig vártunk az eredmények kihirdetésére, 
de megérte a várakozást, mert tanulóink nagyon 
szép sikereket értek el. 
Harmadik osztályosok kategóriájában 62 gyerek 
közül Hünlich Lotte 2. helyezést ért el, Sütő Do-
minik 5. helyezett lett, míg Balla Csaba a 9. leg-
jobb pontszámot érte el. 
Negyedik osztályban 48 versenyző közül Lukács 
Lili Eszter 1. helyezett lett, Jaskó Emőke 6. 
Thuróczy Tibor 15. helyezést ért el. 
A döntőre négy gyerek jutott tovább: Hünlich 
Lotte, Sütő Dominik, Lukács Lili Eszter, Jaskó 
Emőke. 
Ők a második fordulón Szerencsen, április 6-án 
versenyeznek majd a minél jobb helyezésekért. A 
versenyen részt vett gyerekeknek gratulálunk a szép 
eredményekért. 
 

                                                                                                      

tanítók 
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Fűzér  – Hercegkút   2:3  IFI: 0:2  
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Hoffmann R (Kiss A), Tuss P, Nagy-Varga P, Tóth Á, Szabó M 
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