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Lezsák Sándor Mélykúton

Shaekspeare a Velencei kalmár címû
mûvében azt írja: 

„Az az ember, akiben nincs zene
S akire édes összhang sose hat,
Gyanús, hogy megcsal, kirabol, elárul:
Lelke mozgása nehéz, mint az  éj,
Érzése sötét, mint az Erebus:
Ilyennek ne higgy.– Hallgasd a zenét!”
Ezen a délutánon azonban olyan em-

berek jöttek össze, akik nem kötelesség-
bõl hallgatják a zenét, hanem az életük
maga a zene. Úgy hogy lelkük nem meg-
csal – hanem igazságot szól, nem kirabol
– hanem adakozik, és nem elárul – ha-
nem védelmez. 

Hallgasd a zenét – hogy lelked egész-
séges legyen. De honnan jön a zene, ho-
gyan keletkeztek a dallamok, az ének?

A régi öregek úgy tartották, hogy „a nó-
tákat a vízi leányok szerkesztik”, a dalokat

tõlük tanulták õseink, azaz a zenét a sel-
lõktõl kapta az emberiség. A népzene mi-
után „csodálatos módon megszületett” –
generációk végtelenül hosszú sora élte-
tett-virágoztatott és hagyott ránk. Sok száz
dallam van, amelyet egy-egy magyar köz-
ségben hallunk és néhány faluval odébb
szintén ezt a sok százat találjuk. Kis körze-
tekben ugyanazokat a dalok élnek, legföl-
jebb egy-két hangban vagy szóban térnek
el egymástól, esetleg szövegükben külön-
böznek. De ha messzebbre megyünk, ak-
kor teljesen új dallamok, új szövegek is
megütik fülünket, részben pedig ismerõs
dalok is fölhangzanak. Ez az örökség
azonban csak akkor lehet a miénk, ha ké-
pesek vagyunk elfogadni; Ezt az elfoga-
dást-befogadást szerette volna elõsegíteni
ez a népzenei találkozó is.

Folytatás a 9 oldalon

SZEDERINDA SOK-A-DALOM

TISZTELTISZTELT MÉLT MÉLYKÚTIAK!YKÚTIAK!

A Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete, Hivatala, Intézményei, 

azok munkatársai és a magam nevében boldog karácsonyi ünnepeket

és eredményekben gazdag, békés, szeretetteljes új esztendõt kívánok 

Mélykút minden polgárának!
Gelányi János polgármester

Az elvetett mag szárba szökkent...

SZERETETTEL MEGHÍVUNK 
minden kedves érdeklõdõt a 

Petõfi Sándor ÁMK Mûvészeti Iskola,

Szvetnik Joachim Általános Iskolai

Tagintézménye és a 

Lajtha László Mûvészeti Iskola

KARÁCSONYI

HANGVERSENYÉRE
2008. december 19-én (péntek) 

délután 3 órára a Beltéri templomba

Mindenkit szeretettel vár a rendezõség!

Lezsák Sándort jól ismeri az ország.
Közéletünk egyik meghatározó, tekinté-
lyes, tevékeny tagja. Írásaival, beszédei-
vel, közösségi megnyilvánulásaival a kü-
lönbözõ fórumokon találkozhatunk. Aki
végigkíséri az országgyûlés munkájáról
szóló tévéadásokat, tapasztalhatja, hogy
az országgyûlés alelnökeként gyakran õ
vezeti a tárgyalássorozatokat. Vezetése
mindenkor korrekt, szabályokhoz kötött.
„ Civilben” tanárember, jó tollú író, költõ.

Bármely szerepkörében látjuk, mindig
a nemzet érdekeit szolgálja, nemzeti fel-
emelkedésünkért küzd tántoríthatatlan
következetességgel. Ezt bizonyította
Mélykúton is október 8-án, amikor kéré-
sünkre szereplést vállalt az iskolában és a
könyvtárban. Ezeken a színhelyeken talál-
kozott a község önkormányzatának veze-
tõivel , a 8. osztályos tanulókkal, az iskola
történelem tanáraival, iskolavezetéssel,
SZMK elnökségével, és az Iskolaszék több
tagjával. Az iskolában egy tanórát tartott.
Széchenyit, a reformkor törekvéseit taní-
totta élményszerûen, egyszerû , de szem-

léletes eszközök felhasználásával. Munká-
jához nem kért digitális táblát, mégis kor-
szerûvé tudta tenni történelemóráját. A
hagyományos táblát használva a tanulók
szeme elõtt (egy vízszintes vonallal) krétá-
val rajzolta fel azt az idõszalagot, amely a
történelmi idõben helyezte el a történé-
seket, ugyancsak krétával rajzolta fel az
események színhelyét. A történelmi idõ
és tér jelenségeit, összefüggéseit ilyen ala-
pon is megértették a tanulók, s élénk ér-
deklõdéssel kísérték az óravezetését. A
történések, események lényegét a tan-
órán Széchenyi személyiségén túl a refor-
mok alkották. Azt érzékelték a tanulók, a
tanórán résztvevõ felnõttek, hogy reform-
ról akkor beszélhetünk, ha a változtatás a
javítást, a haladást, a nemzet érdekeit
szolgálja. Tanulóink most igazi reformok-
kal, igazi reformerrel, a ,,legnagyobb ma-
gyarral” találkoztak. Sajnálhatjuk, hogy
csak – viszonylag – kevesen vehettek részt
a tanórán. Lett volna mit tanulniok má-
soknak is. 

Folytatás a 11. oldalon

A képviselõtestület következõ ülését, amely KÖZMEGHALLGATÁSSAL kezdõdik, december 16-án (kedd) 14 órakor tartja a Községháza tanácskozó termében.
A képviselõtestület 2009. év elsõ ülését január 27-én (kedden) 15 órakor tartja a Községháza tanácskozó termében.
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Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl
OKTÓBER 28
• A Képviselõ-testület a 99/2008.

(VII.7.) Kt. számú határozatban 2008. júli-
us 31. napjával megszüntetett Szvetnik
Joachim Általános Iskola és az Óvoda
megszûnési beszámolóját és vagyonátadá-
si jelentését a határozat mellékletét képe-
zõ egyetértõ záradékkal látja el.

• A Képviselõ-testület a Jánoshalmi
Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasz-
nú Kft. társasági szerzõdésének módosítá-
sát az elõterjesztéshez képest változatlan
tartalommal elfogadja. A Képviselõ-testü-
let vállalja, hogy a TIOP-2.1.2. pályázati
forrásból létrejövõ Jánoshalmi térségi járó-
beteg-szakrendelõ veszteséges mûködése
esetén elkülönített elõirányzatban, a Tár-
sasági szerzõdésben meghatározott üzlet-
rész mértékében az éves költségvetés ke-
retében elkülönített elõirányzatban bizto-
sítja a szükséges fedezetet.

• A Képviselõ-testület a MEDUNO Bt.
képviseletében eljáró Márai András és dr.
Márai László által – az 1994. október 10.
napján kötött területi ellátási kötelezett-
séggel vállalt háziorvosi szolgálatra vonat-
kozó szerzõdés – 2009. február 28. napjá-
ra történõ felmondását tudomásul veszi.

A Képviselõ-testület megköszöni dr.
Márai László háziorvos több mint 32 évi
áldozatos, lelkiismeretes munkáját és
hosszú és nyugodt, családi örömökben
bõvelkedõ nyugdíjas éveket kíván részére.

• A Képviselõ-testület a PETÕ-MED
Járóbeteg Ellátó Betéti Társasággal köten-
dõ felnõtt háziorvosi tevékenység ellátásá-
ra vonatkozó feladat átvállalási szerzõdést
2009. január 1-jei hatállyal jóváhagyja.

• A Képviselõ-testület dr. Rauzs József
egyéni vállalkozóval kötendõ felnõtt házi-
orvosi tevékenység ellátására vonatkozó
feladat átvállalási szerzõdést 2009. január
1-jei hatállyal jóváhagyja.

• A Képviselõ-testület dr. Rauzs
Józsefné dr. Fülöp Katalin Sarolta egyéni
vállalkozóval kötendõ gyermek háziorvosi
tevékenység ellátására vonatkozó feladat
átvállalási szerzõdést 2009. január 1-jei
hatállyal jóváhagyja.

• A Képviselõ-testület 2009. évben
kezdeményezi Mélykút Nagyközség vá-
rossá nyilvánítását. A Képviselõ-testület
vállalja, hogy a várossá nyilvánítás esetén
ellátja a városi önkormányzatok és szerve-
ik részére jogszabályban elõírt kötelezett-
ségeket, megteremti azok végrehajtásának
szervezeti és személyi feltételeit.

A Képviselõ-testület a várossá nyilvání-
táshoz szükséges pályázat elkészítésére ár-
ajánlatot kér a Városi Jegyzõk Egyesületé-
tõl, és az ajánlat ismeretében dönt a pályá-
zat elkészítésérõl.

• A Képviselõ-testület a Polgármesteri
Hivatal garázs és raktárépület építési mun-
káit saját kivitelezésben valósítja meg. Az
önerõs kivitelezési költségek fedezetére
felszabadítja a céltartalékban a pályázat
céljára elkülönített 550 ezer Ft-ot.

• A Képviselõ-testület a Felsõ-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. 2007. évi szol-

gáltatási tapasztalatairól, mûködési feltét-
eleirõl szóló tájékoztatóját elfogadja.

• A képviselõ-testület az 53/2008.(IV.15.)
Kt.sz. határozat 2.I. pontját az alábbiak
szerint módosítja: „Az önkormányzat a
beruházás megvalósításához szükséges
forrásokat az alábbiak szerint biztosítja, a
pályázott célt megvalósítja: Idõsek klubja
épületének felújítása. Kiviteli költség:
12.778 e Ft, saját forrás 3.178 e Ft, kért tá-
mogatás 9.600 e Ft

• A Képviselõ-testület pályázatot nyújt
be a Dél-alföld Operatív Program támoga-
tási rendszeréhez az Önkormányzati tulaj-
donú belterületi, valamint önkormányzati
külterületi közutak fejlesztésére felhasznál-
ható kerete terhére. A pályázat címe: Atti-
la, Dózsa, Kölcsey, Vezér utcák és a Bem
tér szilárd burkolattal történõ ellátása. 

A Képviselõ-testület a beruházás meg-
valósításához szükséges forrásokat a 2009.
évi költségvetésébe betervezi, abban biz-
tosítja, a pályázott célt megvalósítja. Pályá-
zat címe: Attila, Dózsa, Kölcsey, Vezér ut-
cák és a Bem tér szilárd burkolattal törté-
nõ ellátása. Kiviteli költség (100%):
55.555.555 Ft, saját forrás (10%):
55.555.555 Ft, kért támogatás (90%):
50.000.000,- Ft

A Képviselõ-testület megbízza a FEBTE-
GA Kft.-t a pályázat megírásával 108 000
forint + 2% sikerdíjért.

• A Képviselõ-testület úgy döntött,
hogy a 2008. évi költségvetésében nem
biztosít fedezetet az ünnepi (karácsonyi)
díszvilágítás vásárlására.

• A Képviselõ-testülete a Strandfürdõ
2008. évi üzemeltetésérõl szóló beszámo-
lót elfogadja, egyben felkéri a polgármes-
tert, hogy gondoskodjon a kérelemben
megjelölt 344.731 Ft különbözet megtérí-
tésérõl.

• A Képviselõ-testület a rehabilitációs
foglalkoztató mûködésérõl szóló tájékoz-
tatót elfogadja.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy járjon el a Pro-Team
Rehabilitációs Közhasznú Társaságnál a je-
lenlegi dolgozói létszám emelésének kér-
désében. 

• A Képviselõ-testület az Éptesz Kft.
2007. évi temetõüzemeltetési tevékeny-
ségrõl szóló tájékoztatóját elfogadja, egy-
ben felkéri a polgármestert, hogy gondos-
kodjon a kérelemben megjelölt
1.161.642 Ft különbözet megtérítésérõl.

A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy a
temetõüzemeltetési díjtételek emelésének
kérdését a 2008. november 25-én tartan-
dó ülésén tûzi napirendre.

• A Képviselõ-testület a Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat cigányság helyzetérõl
szóló tájékoztatóját elfogadja.

• A Képviselõ-testület a CKÖ részére a
„Ketháne Asilam” címû pályázat megvaló-
sítására a 103/2008.(VII.7.)Kt. számú hatá-
rozatban biztosított 2.977.577 Ft összegû
kölcsön mellett további 658.000 Ft vissza-
térítendõ kamatmentes kölcsönt biztosít.
A Képviselõ-testület a kölcsönök visszafi-

zetési határidejét a támogatási összeg
megérkezését követõ 3. napban, de leg-
késõbb 2009. június 30. napjában hatá-
rozza meg.

• A Képviselõ-testület a Szociális Bizott-
ság Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíj pályázatról szóló tájé-
koztatóját elfogadja.

• A Képviselõ-testület felhatalmazza
Gelányi János Polgármester Urat, hogy a
kistérséggel vegye fel a kapcsolatot, és foly-
tasson tárgyalásokat az ügyelet kistérségi
szinten történõ ellátására.

• A Képviselõ-testület a 130/2008.(IX.9.)
Kt. számú határozattal a Gazdasági Mûsza-
ki Ellátó és Szolgáltató Szervezet  intéz-
ményvezetõ álláshelyre kiírt pályázati eljá-
rást eredménytelennek nyilvánítja.

2008. NOVEMBER 25.
• A Képviselõ-testület az önkormányzat

2008. háromnegyedéves gazdálkodásá-
nak helyzetérõl szóló beszámolóját elfo-
gadja.

• A Képviselõ-testület megtárgyalta az
önkormányzat 2009. évi költségvetésének
koncepciójáról szóló elõterjesztést és azt
elfogadja.

A Képviselõ-testület szükségesnek tartja
a feladatok ellátási módjának átgondolását
és olyan intézkedések meghozatalát, me-
lyek mérséklik a bevételi források és a ki-
adási szükségletek aránytalanságát. A vég-
leges költségvetés kialakítása során a hiányt
csökkenteni kell, figyelemmel a hitelképes-
ségi korlát betartására. A fejlesztésekhez a
szükséges önerõt biztosítani kell a költség-
vetésben. A fejlesztési kiadások között fe-
dezetet kell biztosítani egyrészt a Vízmû
épület tetõszerkezetének felújítására, más-
részt az Éptesz Kft. irodaházának akadály-
mentesítésre, illetve homlokzat-felújítására.
A kiadások között pénzeszközt kell elkülö-
níteni az önkormányzat területén lévõ ro-
mos és lakatlan ingatlanok megvásárlására
és az ingatlanok bontási költségeire.

A Képviselõ-testület utasítja a polgár-
mestert, hogy a fenti alapelvek figyelem-
bevételével készíttesse el az önkormány-
zat 2009. évi költségvetésének tervezetet
és azt határidõben terjessze a testület elé
elfogadásra.

• A Képviselõ-testület a 2009. évi belsõ
ellenõrzési munkatervet jóváhagyja.

A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt,
hogy a belsõ ellenõrzés végrehajtásáról,
megállapításairól a 2009. évi zárszámadá-
si rendelettel egyidejûleg tájékoztassa a
Képviselõ-testületet.

• A Képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert Mélykút nagyközség belsõ-
ségi csapadékvíz elvezetése tervdoku-
mentációhoz kapcsolódó szolgalmi jog
bejegyzéshez szükséges geodéziai munka-
részek elkészíttetésére. A Képviselõ-testü-
let a geodéziai munkarészek elkészítteté-
séhez szükséges bruttó 468.000,- Ft össze-
get a 2008. évi költségvetésében az általá-
nos tartalék terhére biztosítja.

• A Képviselõ-testület a Gondozási Köz-
pont Alapító Okiratát, valamint Szervezeti
és Mûködési Szabályzatát az elõterjesztés
szerint módosítja és szövegét egységes
szerkezetben fogadja el.

• A Képviselõ-testület akként dönt,
hogy dr. Vörös László Imre könyvtárára,
irodalmi hagyatékára és személyes tárgya-
ira vonatkozó ajándékozási szerzõdést az
elõterjesztéshez képest az alábbi két mó-
dosítással hagyja jóvá: • a 4. pont 10. fran-
cia bekezdése helyébe az alábbi szöveg-
rész kerüljön „Dr. Vörös László magánle-
velezése és fiatalkori szerelmes versei 10
év után hozhatók nyilvánosságra” • a 8.
pontban a „mindenkori könyvtárvezetõ”
helyett a „mindenkori intézményvezetõ”
kifejezés szerepeljen. 

• A Képviselõ-testület az Óvoda
2007/2008. tanévi munkájáról szóló be-
számolóját elfogadja azzal a kiegészítéssel,
hogy a HEFOP pályázat keretében az óvo-
da nem önállóan, hanem konzorciumi
partnerként pályázott, a gesztor szervezet
az általános iskola volt.  

• A Képviselõ-testület a Mûvelõdési
Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár 2007. évi
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

• A Képviselõ-testület elutasítja azt az
indítványt, mely szerint a Mûvelõdési Ház
és Fenyõ Miksa Könyvtár létszáma 9 fõrõl
9,5 fõre bõvüljön.

• A Képviselõ-testület megtárgyalta és
elfogadta „A Homokhátsági Regionális
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális
Együttmûködés konzorcionális szerzõdés
módosítása” címû elõterjesztést. 

Kistérségi gyermekjóléti és családse-
gítõ feladatellátás felülvizsgálata

• A Képviselõ-testület a gyermekjóléti
és családsegítõ feladatellátás önkormány-
zati fenntartásba vételérõl szóló határoza-
tát visszavonja.

• A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy
ismételten pályázatot nyújt be a KEOP-
1.2.0 pályázat keretében a szennyvízelve-
zetés és tisztítás kétfordulós pályázati
konstrukcióban megvalósítandó projektek
támogatására. A Képviselõ-testület a
88/2008.(VI.25.) Kt. számú határozatának
4. pontját az alábbiak szerint módosítja: „A
projekt elõkészítéséhez (KEOP-1.2.0/1F)
szükséges önrészt – 10.242.000,- Ft-ot – a
2009. évi költségvetésében a hitel-elõi-
rányzat terhére biztosítja.” 

• A Képviselõ-testület a Mélykúti Sze-
derinda Népzenei Egyesület részére a
„Szederinda Sok-a-dalom” népzenei talál-
kozó megrendezéséhez 100.000 Ft támo-
gatást biztosít az általános tartalék terhére.

• A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy
a 2008. évben nem kíván „Mélykút Nagy-
község Díszpolgára” kitüntetést adomá-
nyozni. A Képviselõ-testület felkéri a jegy-
zõt, hogy vizsgálja felül a díszpolgári cím
adományozásáról szóló 28/2004. (X.27)
rendeletet, és a rendelet módosítására irá-
nyuló elõterjesztést terjessze be a képvise-
lõ-testület 2009. január 27-ei ülésére
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BEVEZETÕ RENDELKEZÉS
Mélykút Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. tv. (Hgt.) 21.§ (1) bekezdésében
elõírt hulladékkezelési közszolgáltatás megszer-
vezése és fenntartási kötelezettségének eleget té-
ve e törvény 23.§-ban kapott felhatalmazás alap-
ján, valamint a települési hulladékkezelési köz-
szolgáltatási díj megállapításának részletes szak-
mai szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm.
rendelet (Dr.) rendelkezéseire figyelemmel az
alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §
A rendelet célja a köztisztaság, településtiszta-

ság, a közegészségügyi rendelkezések betartásá-
nak biztosítása, valamint Mélykút nagyközség
természetes és épített környezetének megóvása
a keletkezõ települési szilárd hulladékok káros ha-
tásaitól, azok célszerû és gondos kezelése révén.
A kötelezõ közszolgáltatásra vonatkozó rendelke-
zések célja a tevékenység kiszámítható ellátása,
a tevékenység ellenõrizhetõsége.

2. §
Mélykút Nagyközség Önkormányzata (továb-

biakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben fog-
laltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást
szervez a települési szilárd hulladék rendszeres
gyûjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és
kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásáról kö-
telezõ helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatás Mélykút Nagyközség (to-
vábbiakban: település) mindenkori közigazgatási
területére terjed ki.

A rendelet személyi hatálya a közigazgatási
határon belül valamennyi ingatlantulajdonosra,
birtokosra és használóra (továbbiakban: tulajdo-
nos) terjed ki, függetlenül attól, hogy a tulajdonos
természetes vagy jogi személy, vagy jogi szemé-
lyiség nélküli gazdasági társaság.

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a lakossági és
intézményi fogyasztásból, felhasználásból, szol-
gáltatásból, továbbá az ingatlanok, közterületek,
tisztántartásából származó települési hulladékra.

A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes és
a radioaktív hulladékokra, a települési folyékony
hulladékokra, továbbá a biológiailag lebomló és
az inert hulladékokra.

Mélykút nagyközség a település közigazgatási
területén a települési szilárd hulladékkal kapcso-
latos kötelezõ helyi közszolgáltatás teljesítésére
jogosult, illetõleg kötelezett közszolgáltató a köz-
szolgáltatási szerzõdés alapján feljogosított gaz-
dálkodó szervezet (továbbiakban: Szolgáltató.)

Az Önkormányzat a vaskúti 0551 hrsz-ú terü-
leten kialakított és üzembe helyezett lerakóban ár-
talmatlaníttatja a Szolgáltatóval a települési szi-
lárd hulladékot. 

ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

3. §
E rendelet alkalmazásában:
a./ Települési szilárd hulladék: • háztartási hul-

ladék: az emberek mindennapi élete során a laká-

sokban, valamint a pihenés, üdülés céljára hasz-
nált helyiségekben és a lakóházak közös haszná-
latú helyiségeiben és területein, valamint az intéz-
ményekben keletkezõ • közterületi hulladék: köz-
forgalmú és zöldterületen keletkezõ, • háztartási
hulladékhoz hasonló jellegû és összetételû hulla-
dék: gazdasági vállalkozásoknál keletkezõ – kü-
lön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek
nem minõsülõ szilárd hulladék.

b./ Inert hulladék: az a hulladék, amely nem
megy át jelentõs fizikai, kémiai vagy biológiai át-
alakuláson. Jellemzõje, hogy vízben nem oldódik,
nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon
nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy
nincs kedvezõtlen hatással a vele kapcsolatba
kerülõ más anyagra oly módon, hogy abból kör-
nyezetszennyezés vagy emberi egészség károso-
dása következne be. További csurgalék és szeny-
nyezõanyag tartalma, illetve a csurgalék öko-
toxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyez-
tetheti a felszíni, vagy felszín alatti vizeket.

c./ Háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait
szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott
ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös
tulajdonban van-e.

d./ Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd
hulladék: az alakalmilag képzõdött vagy felhalmo-
zódott települési szilárd hulladék, amely a köz-
szolgáltatást végzõ Szolgáltató által rendszeresí-
tett gyûjtõ edényzetben mérete vagy mennyisége
miatt nem helyezhetõ el.

e./ Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy
jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ gazdasági társulás, aki/amely az ingatlan
tulajdonosa, birtokosa, vagy használója, és az in-
gatlanán a települési szilárd hulladék keletkezik.

f./ Ártalmatlanító hely: a települési szilárd hul-
ladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a
célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt le-
rakóhely, létesítmény.

g./ Hasznosító hely: a települési szilárd hulla-
déknak vagy valamely összetevõjének a terme-
lésben vagy a szolgáltatásban történõ felhaszná-
lására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és
az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény.

h./ Hulladékkezelõ: aki a települési szilárd hul-
ladékot gazdasági tevékenysége körében az in-
gatlan tulajdonosától átveszi, begyûjti, elszállítja,
tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja.

i./ Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék
gyûjtése, begyûjtése, szállítása, elõkészítése, tá-
rolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.

j./ Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal össze-
függõ tevékenységek rendszere, beleértve a hul-
ladék keletkezésének megelõzését, mennyiségé-
nek és veszélyességének csökkentését, kezelé-
sét, ezek tervezését és ellenõrzését, a kezelõ be-
rendezések és létesítmények üzemeltetését, be-
zárását, utógondozását, a mûködés felhagyását
követõ vizsgálatokat, valamint az ezekhez kap-
csolódó szaktanácsadást és oktatást.

k./ Szolgáltató: Mélykút település közigazgatá-
si területén a települési szilárd hulladékkal kap-
csolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e ren-
delet szerint kizárólagosan feljogosított hulladék-
kezelõ.

l./ Hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen
rendelet 3. § 1./ pontjában megjelölt települési

szilárd hulladéknak a feljogosított Szolgáltató által
az ingatlan tulajdonosoktól történõ rendszeres
begyûjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása
és hasznosítása (a hulladék kezelés), illetõleg ke-
zelõ létesítmény üzemeltetése, mûködtetése.

m./ Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos
által a közszolgáltatás igénybevételéért a Szolgál-
tatónak fizetendõ, az Önkormányzat rendeletében
meghatározott díjfizetési idõszakra vonatkozóan
megállapított díj.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLTATÁS-
SAL KAPCSOLATOS FELADATAI

4. §
(1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosok-

nál keletkezõ települési szilárd hulladék kezelésé-
re hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és
tart fenn. Feladata e tekintetben különösen: • A
helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési
szilárd hulladék rendszeres begyûjtésének, el-
szállításának és ártalmatlanításának megszerve-
zése. • A közszolgáltatás ellátására Szolgáltató
kijelölése, a Szolgáltatóval szerzõdés megkötése.
• Gondoskodás a Szolgáltató rendelkezésére bo-
csátott települési szilárd hulladék elhelyezésére
szolgáló ártalmatlanító hely, hasznosító hely ki-
alakításáról, fenntartásáról, üzemeltetésérõl,
megszüntetésérõl illetve rekultivációjáról. • A
közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének
megállapítása. • A települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos egyes – a jogszabályban meghatá-
rozott – hatósági jogkörök gyakorlása. • A köz-
szolgáltatással összefüggõ – egyéb jogszabály-
ban nem rendezett – önkormányzati feladat- és
hatáskör megállapítása.

(2) A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátá-
sára feljogosított Szolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített gyûjtõedényben, a közterületen
vagy az ingatlanon összegyûjtött, és a Szolgálta-
tó rendelkezésére bocsátott, a jelen rendelet 3. §
a./ pontjában megjelölt települési szilárd hulladék
elhelyezés céljából történõ rendszeres elszállítá-
sára terjed ki.

AZ INGATLANTULAJDONOS 
KÖTELEZETTSÉGEI

5. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán

keletkezõ települési szilárd hulladékot az e rende-
letben meghatározott módon és helyen gyûjteni,
továbbá a hasznosítónak, vagy ártalmatlanítónak
történõ átadásáról gondoskodni. Alapvetõ köte-
lessége e tekintetben, hogy

a.) a települési szilárd hulladékot – különös te-
kintettel a hulladék további kezelésére – az elszál-
lításra való átvételig gyûjtse, illetve tárolja, 

b.) az ingatlanán keletkezõ települési szilárd
hulladék kezelésére az Önkormányzat által szer-
vezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a
hulladékot a begyûjtésre  e rendeletben feljogosí-
tott hulladékkezelõnek adja át, illetve a közszol-
gáltatási díjat kiegyenlítse,

c.) a hulladék gyûjtése során megfelelõ gon-
dossággal járjon el annak érdekében, hogy a hul-
ladék mások életét, testi épségét, egészségét, és
jó közérdekét ne veszélyeztesse, a község termé-

szetes és épített környezetét ne szennyezze, a
növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet
és a közbiztonságot ne zavarja,

d.) az ingatlanán keletkezõ hulladék mennyisé-
gét alacsony szinten tartsa.

Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak
bejelenteni – abban az esetben is, ha tulajdonos-
változás vagy egyéb ok folytán válik kötelezetté a
közszolgáltatás igénybevételére – az ingatlanon
keletkezõ rendszeres háztartási szilárd hulladék
esetében a gyûjtõedény térfogatát és darabszá-
mát, nem rendszeres szilárd hulladék esetében
pedig a várhatóan keletkezõ hulladék mennyisé-
gét. Ingatlantulajdonos személyében bekövetkezõ
változás esetén a bejelentésre a birtokba lépés
napjától az új ingatlantulajdonos köteles.

a) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) be-
kezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítet-
len ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik,
és hulladék sem keletkezik.

b) Szüneteltethetõ a közszolgáltatás igénybe-
vétele azokon az ingatlanokon, amelyeken leg-
alább 60 napig senki nem tartózkodik, és emiatt
hulladék sem keletkezik. A szüneteltetésre vonat-
kozó igényt az ingatlantulajdonos egy kérelem-
mel, írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak,
a szünetelés kezdõ idõpontja elõtt, azt legalább
15 nappal megelõzõen. Ha a szünetelés feltétele-
iben változás következik be, az ingatlantulajdonos
ezt írásban haladéktalanul köteles a Szolgáltató-
nak bejelenteni. Amennyiben a szünetelés idõtar-
tama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá
tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingat-
lantulajdonos egyidejû értesítése mellett a Szol-
gáltató a hulladékot köteles elszállítani, az ingat-
lantulajdonos pedig köteles a rendeletben meg-
határozott közszolgáltatási díjat megfizetni.

c) Az ingatlantulajdonos díjfizetési kötelezett-
ség alól leghamarabb a szüneteltetési kérelem
beérkezésének napjától mentesül.

(4) Az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán
települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingat-
lana egyidejûleg gazdálkodó szervezet cégnyil-
vántartásában bejegyzett székhelyéül, telephelyé-
ül vagy  fióktelepéül is szolgál, köteles a települé-
si szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek
az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége
során keletkezett szilárd hulladéktól elkülönítetten
gyûjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni,
feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével ösz-
szefüggésben keletkezett települési szilárd hulla-
dékának kezelésérõl a Hgt. 21. §-ának (2) bekez-
dése szerint nem gondoskodik.

A hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonat-
kozó kötelezettségét a 

a.) jogszabályokban meghatározott feltételek-
kel, megfelelõ hasznosító vagy ártalmatlanító el-
járás, berendezés, létesítmény alkalmazásával
saját maga teljesíti, vagy

b.) az erre feljogosított és engedéllyel rendel-
kezõ kezelõnek történõ átadással, a kezelés költ-
ségeinek megfizetésével teljesíti.

A gazdálkodó szervezet akkor köteles a köz-
szolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági te-
vékenységével összefüggésben  keletkezett tele-
pülési szilárd hulladékának kezelésérõl

a (4) bekezdés a.) és b.) pontjában foglaltak-
nak nem megfelelõen gondoskodik, vagy az ön-
kormányzat közigazgatási területén, ahol a gaz-
dálkodó szervezet települési hulladéka keletkezik

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK RENDELETEI
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a közszolgáltatás keretében nyújtott települési
hulladékkezelés környezeti szempontból a (4) be-
kezdés a.) és b.) pontjában meghatározottaknál
kedvezõbb megoldással történik.

A HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOL-
GÁLTATÁS ELLÁTÁSNAK RENDJE, A KÖZ-
SZOLGÁLTATÁS KÖTELEZÕ IGÉNYBEVÉ-
TELE

6. §
Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató ál-

tal nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantu-

lajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a te-
lepülési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgál-
tatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Szol-
gáltató az ingatlantulajdonos számára a közszol-
gáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás telje-
sítésére rendelkezésre áll. A Szolgáltató akkor áll
az ingatlantulajdonos rendelkezésére, ha a tele-
pülési szilárd hulladék elszállításának napján az
ingatlantulajdonos ingatlana elõtti közterülten a
hulladék elszállítására gépjármûvel és szaksze-
mélyzetével megjelenik.

A közszolgáltatás teljesítésének feltételeirõl a
Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles
értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoz-
tatni. A hulladék begyûjtésének, elszállításának
rendjét (gyakoriság, útvonal és idõpont) a keletke-
zõ hulladékmennyiségek figyelembevételével a
Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlan-
tulajdonosokat – változás esetén is – értesíteni. A
hulladékszállítás rendjét az önkormányzat – a köz-
szolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá.

A nem települési szilárd hulladéknak minõsülõ
hulladék keletkezése során az ingatlantulajdonos
köteles megtenni azokat az intézkedéseket, ame-
lyek útján a hulladék kezelhetõ és elszállítható.

A települési szilárd hulladéknak nem minõsülõ
hulladék keletkezése során az ingatlantulajdonos
köteles megjelölni azokat a körülményeket, ame-
lyek miatt az adott hulladék  nem minõsül telepü-
lési szilárd hulladéknak, továbbá azokat az intéz-
kedéseket, amelyek útján a hulladék kezelésérõl
gondoskodik.

Amennyiben e  endelet 3.§. a/ pontjában meg-
határozott települési szilárd hulladéknak nem mi-
nõsülõ hulladék – árusító, szolgáltató vagy egyéb
gazdasági tevékenység folytán – közterületen ke-
letkezik, a tevékenység végzésére kiadott közte-
rület- használati hozzájárulás, illetve engedély bir-
tokosa köteles az önkormányzatnak bejelenteni,
hogy hulladékának kezelésérõl hogyan gondos-
kodik. A közterület használati hozzájárulás, illetve
engedély megadását az Önkormányzat az általa
szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez köt-
heti. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás fel-
tételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgál-
tató az ingatlantulajdonost – a változás bekövet-
kezte elõtt – írásban értesíteni köteles.

A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁST ELLÁTÓ
SZOLGÁLTATÓ KIJELÖLÉSÉNEK SZABÁ-
LYAI, A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS
MEGKÖTÉSE

7. §
A helyi közszolgáltatás keretén belül a hulladék

begyûjtésére, szállítására vonatkozó közszolgál-
tatás ellátására a lefolytatott közbeszerzési eljá-
rás eredményeként a ZP Homokhátsági Hulladék-

gazdálkodási Konzorcium tagját, a vaskúti szék-
helyû Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási Korlá-
tolt Felelõsségû Társaságot jelöli ki az Önkor-
mányzat (Szolgáltató).

A helyi közszolgáltatás teljesítésére az önkor-
mányzat közszolgáltatási szerzõdést köt a Szol-
gáltatóval. A szerzõdés 2008. augusztus 1-tõl
2034. december 31-ig érvényes. A közszolgálta-
tási szerzõdést a település Internetes honlapján
közzé kell tenni. A szerzõdéses jogviszony a köz-
szolgáltatási szerzõdésben részletezettek szerint
hat hónapos felmondási idõvel felmondható.  

A HULLADÉK GYÛJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍ-
TÁSRA VALÓ ÁTADÁSÁRA SZOLGÁLÓ
GYÛJTÕEDÉNYEK RENDELKEZÉSRE BO-
CSÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS 
KÖTELEZETTSÉGEK

8. §
A lakosság a települési szilárd hulladék gyûjté-

sére, illetve elszállítására a Szolgáltató szállító-
eszközéhez rendszeresített 70, 110, 120, 240,
1.100, 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 literes, a kö-
zület 110, 120, 240, 1.100, 3.000, 4.000, 5.000,
7.000, 10.000, 15.000, 31.000 literes gyûjtõ-
edényt köteles igénybe venni. A Szolgáltató szál-
lítóeszközéhez rendszeresített gyûjtõ edényzet ûr-
tartalmát meghaladó mennyiségû alkalmi hulla-
dék gyûjtésére – a Szolgáltató által rendelkezésre
bocsátott, és azonosító jellel ellátott -más gyûjtõ-
eszközt köteles igénybe venni.

A hulladék ürítésének minimális gyakorisága
külterületen és belterületen heti egy alkalom.

Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé a
valóságnak meg nem felelõ mennyiséget vagy
adatot közöl, és ennek folytán az átadásra kerülõ
hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja
az átvett gyûjtõedények ûrtartalmát, a Szolgálta-
tó a szolgáltatási szerzõdés módosítását kezde-
ményezheti.

Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három
nappal korábban bejelenteni a Szolgáltatónak, ha
ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyisé-
get jelentõsen meghaladó mennyiségû hulladék
keletkezése várható. A bejelentés alapján a Szol-
gáltató köteles az ingatlantulajdonos által megje-
lölt idõpontra vagy idõtartamra a hulladék adott
mennyiségének megfelelõ gyûjtéséhez, illetve el-
szállításához alkalmas nagyobb ûrtartalmú, vagy
további gyûjtõedényt az ingatlantulajdonos ren-
delkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást
teljesíteni.

Ha az ingatlanon keletkezõ hulladék mennyisé-
ge nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja
meg az átadott gyûjtõedények ûrtartalmát, és az
ingatlantulajdonos elmulasztja a (4) bekezdésben
írt bejelentési kötelezettségét, a Szolgáltató szál-
lítólevél ellenében jogosult az így átadott, illetõleg
a gyûjtõedényzet mellé kirakott hulladék elszállí-
tására. A többletszolgáltatás tényérõl és az ennek
megfelelõ díj alkalmazásáról a Szolgáltató az in-
gatlantulajdonost egyidejûleg értesíteni köteles.

A Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresí-
tett gyûjtõedényeket az ingatlantulajdonos erre
irányuló írásbeli szerzõdés alapján jogosult meg-
vásárolni vagy külön megállapodás és díjfizetés
ellenében – bérbe venni.  

A hulladék gyûjtésére és elszállításra való át-
adására szolgáló gyûjtõedények elhelyezésével,
használatával és kezelésével kapcsolatos kötele-
zettségek

9. §
Az ingatlantulajdonos a gyûjtõedényeket az in-

gatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyûjtõ-
edényt közterületen 24 órát meghaladóan elhe-
lyezni tilos!

Az ingatlantulajdonos köteles a gyûjtõedénye-
ket a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató
által megjelölt idõpontban a közterületen, a be-
gyûjtést végzõ gépjármûvel megközelíthetõ és
ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyûjtõ-
edényt legfeljebb a szállítási napot megelõzõ na-
pon, 18 órától lehet kihelyezni.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett
gyûjtõedény fedelének – a közterület szennye-
zésének elkerülése érdekében – lecsukott álla-
potban kell lennie. A hulladékot a gyûjtõedény-
ben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozga-
tásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a
gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyûj-
tõedénybõl guberálni tilos. A kihelyezett gyûjtõ-
edény nem akadályozhatja a jármû- és gyalo-
gos forgalmat és elhelyezése egyébként sem
járhat baleset vagy károkozás veszélyének elõ-
idézésével.

(4) A hulladék elszállítása során a Szolgáltató-
nak olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulla-
dék  szállítójármûbe történõ ürítésekor, illetõleg a
szállítás folyamán ne szóródjon el, és más kör-
nyezetterhelést ne idézzen elõ. Szállításból eredõ
szennyezõdés esetén a hulladék eltakarításáról, a
terület szennyezõdés-mentesítésérõl, valamint az
eredeti környezeti állapot helyreállításáról a szállí-
tó köteles gondoskodni.

10. §
Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a

gyûjtõedények tisztántartásáról, fertõtlenítésérõl,
rendeltetésszerû használatáról, valamint környe-
zetük tisztántartásáról.

A szabályszerûen kihelyezett gyûjtõedények
ürítése során esetlegesen keletkezett szennye-
zõdés takarításáról a Szolgáltató köteles gon-
doskodni. 

A Szolgáltató tulajdonát képezõ, az ingatlan-
tulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy általa
bérbe vett és rendeltetésszerûen használt gyûj-
tõedények szükség szerinti javításáról, cseréjé-
rõl és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos
bejelentése alapján a Szolgáltató köteles gon-
doskodni.

A gyûjtõedény rendeltetéstõl eltérõ használata,
valamint eltûnése vagy megsemmisülése miatt
keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles
megtéríteni, aki a gyûjtõedény használati jogát
megszerezte. Kivételt képeznek azok az esetek,
amikor a szolgáltatást végzõ személyzetnek felró-
ható magatartása okozza az edényzet sérülését
vagy megsemmisülését. Ebben az esetben nem
az ingatlantulajdonos tartozik helytállni a keletke-
zett kárért, hanem a sérülés okozója. A Szolgálta-
tó ez esetben köteles helytállni az alkalmazottja
által okozott kárért, tehát az  edényzet pótlására a
Szolgáltató köteles. 

11. §
Ha a gyûjtõedényben olyan nedves hulladé-

kot helyeztek el, amely az edényben összetö-
mörödött vagy befagyott, illetve az edényben
lévõ hulladékot úgy összepréselték, hogy emi-
att az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulaj-
donos a Szolgáltató felhívására köteles az
edényt üríthetõvé, illetve használhatóvá tenni.
Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt
megtéríteni.

Tilos a gyûjtõedénybe folyékony, mérgezõ,
tûz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tete-
met, veszélyes hulladékot, vagy egyéb olyan
anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a be-
gyûjtést, ürítést végzõ személyek vagy más sze-
mélyek életét, testi épségét, egészségét.

A HULLADÉK ELHELYEZÉSÉVEL, ÁRTAL-
MATLANÍTÁSÁVAL, ILLETVEHASZNOSÍTÁ-
SÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

12. §
A települési szilárd hulladék elhelyezését, ár-

talmatlanítását és hasznosítását a Szolgáltató ki-
zárólag a vaskúti 0551 hrsz-ú telephelyen végez-
heti.

A LOMTALANÍTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ AL-
KALMI HÁZTARTÁSI SZILÁRD
HULLADÉKRA VONATKOZÓ KÜLÖN
RENDELKEZÉSEK

13. §
A jelen rendelet 3.§. (c.) pontjában meghatá-

rozott hulladékra nézve a lomtalanítás megszer-
vezésérõl és lebonyolításáról – a hasznosítás
vagy ártalmatlanítás céljából történõ – elszállítá-
sáról a Szolgáltató gondoskodik. Az Önkormány-
zata lomtalanítást évente egyszer rendel el, mely-
nek – a Szolgáltatóval elõzetesen egyeztetett –
idõpontját hirdetményben teszi közzé.

A hulladékot az ingatlantulajdonos a hirdet-
ményben megjelölt idõpontban helyezheti ki el-
szállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgál-
tató elõzetesen megjelölt.

Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a
közterületen, hogy az a jármû és gyalogos forgal-
mat ne akadályozza, a zöldterületeket és növény-
zetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy
károkozás veszélyének elõidézésével. A Szolgál-
tató az (3) és (4) bekezdésben foglalt elõírások-
tól eltérõ módon, szabálytalanul elhelyezett hulla-
dékot köteles – külön díjfizetés ellenében – elszál-
lítani. Ha a külön díj megfizetésére kötelezett sze-
mélye nem állapítható meg, a Szolgáltató a
számlát a települési önkormányzatnak nyújtja be.

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTA-
TÁSI DÍJ

14. §
A közszolgáltatási díj megfizetésére az az in-

gatlantulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben
foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgálta-
tás igénybevételére köteles.

Az ingatlantulajdonos által fizetendõ közszol-
gáltatási díjról a Szolgáltató negyedévenként
számlát bocsát ki, mely alapján az ingatlantulaj-
donos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részé-
re a teljesített közszolgáltatás alapján minden
tárgynegyedév utolsó hónapjának 15. napjáig ki-
állított számla ellenében utólag az általa megbí-
zott díjbeszedõ útján, vagy közvetlenül átutalással
köteles megfizetni. A szolgáltatás igénybevétel-
ének havi közszolgáltatási díját az ingatlanra elhe-
lyezett, az adott típusú edények egyszeri ürítési
díjának és az átlagos havi ürítések gyakorisági
számának szorzataként kell megállapítani.

A rendszeres egyéb szilárd hulladékkal kap-
csolatos közszolgáltatás díjának megállapításá-
hoz az ingatlantulajdonos és a szolgáltató által
kötött külön szerzõdésben meghatározott típusú
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edényzetet és ürítési gyakoriságot kell alapul ven-
ni. Ez esetben a díj fizetése eseti jelleggel számla
ellenében történik.

Ha az ingatlanon keletkezõ, illetve az edények
mellé kihelyezett települési szilárd hulladék meny-
nyisége meghaladja az edények ûrtartalmát, a
Szolgáltató jogosult a többlethulladék elszállításá-
ra és a tényleges szolgáltatásnak megfelelõ ösz-
szegû többletdíj számlázására. A többletdíjat a
számlán külön fel kell tüntetni. A többletszállítás-
ról az ingatlantulajdonost a szállítással egyidejû-
leg értesíteni kell.

A közszolgáltatás díját legkésõbb a számlán
feltüntetett esedékesség napján kell kiegyenlíte-
ni. Késedelmes fizetés esetén a megfizetni el-
mulasztott összeg után a szolgáltató a Ptk. által
meghatározott mértékû késedelmi kamatot szá-
mít fel.

Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj
megfizetését az, aki a települési szilárd hulladék-
kal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, fel-
téve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgálta-
tást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésé-
re vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevé-
teléért az ingatlantulajdonost terhelõ díjhátralék,
és azzal összefüggésben megállapított késedelmi
kamat, valamint az egyéb költségei adók módjá-
ra behajtható köztartozás.

A díjhátralék keletkezését követõ 30 napon be-
lül a Szolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos fi-
gyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására,
és felszólítja annak teljesítésére.

(10) A felszólítás eredménytelensége esetén
– a díjhátralék keletkezését követõ 90. napot kö-
vetõen a Szolgáltató – a felszólítás megtörténté-
nek igazolása mellett a díjhátralék adók módjára
történõ behajtását az Önkormányzat jegyzõjétõl
igényelheti. A jegyzõ a jogszabályban számára
elõírt eljárás keretében a tartozás behajtásáról
gondoskodik.

(11) Alanyi jogon mentesül a szemétszállítási
díj megfizetésének kötelezettsége alól a külön
jogszabály szerint súlyos fogyatékosnak minõsü-
lõ személy, továbbá az ilyen személy közeli hoz-
zátartozója (Sztv. 4. §. (1) bek. d) pontja) a tulaj-
donában (használatában) lévõ lakóépület vonat-
kozásában, feltéve a lakásban legalább egy év óta
közös háztartásban állnak.

(12) A 62 év feletti ingatlantulajdonos kérel-
mére, a kérelem benyújtását követõ negyedév-
tõl.az Önkormányzat magára vállalja a szemét-
szállítási díj fizetési kötelezettséget a 70 literes, il-
letve a 110 literes és a 120 literes edényzet után
fizetendõ díj közötti különbözet erejéig. A kérelem
elbírálására átruházott hatáskörben a Szociális
Bizottság jogosult.

(13) A rendelet mellékletében közölt, települé-
sen alkalmazható legmagasabb közszolgáltatási
díjat az önkormányzat 2008. szeptember 1-tõl
2008. december 31-ig szóló idõszakra állapítja
meg. Ezen díjakat kell figyelembe venni a jelen
rendelet 14.§ (5) bekezdése szerinti többletszol-
gáltatás esetén is.

15. §
A Szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj

megállapítása érdekében az Önkormányzat ré-
szére a külön jogszabályban meghatározott elõ-
írások szerint díjkalkulációs sémát, vagy díjképle-
tet, továbbá díjszámítás módszertanát, és a díj-
képlet elemeit is részletesen meghatározni és
közzé tenni. Ha a Szolgáltató a közszolgáltatás

körébe tartozó tevékenység mellett más gazda-
sági tevékenységet is folytat, a költségtervében a
költségek szigorú elkülönítésének módszerét is
alkalmaznia kell.

A Szolgáltató jogosult a közszolgáltatás díjá-
nak felülvizsgálata kezdeményezése céljából min-
den év október 31-ig költségelemzést készíteni és
azt javaslat formájában az önkormányzat részére
elõterjeszteni. A Szolgáltató köteles a közszolgál-
tatói tevékenységérõl évente részletes költségel-
számolást készíteni és azt a Képviselõ-testület-
nek benyújtani.

A KÖZSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK
SZÜNETELÉSE, A KÖZSZOLGÁLTATÁS
TELJESÍTÉSÉNEK MEGTAGADÁSA

16. §
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesí-

tése csak törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott esetekben szüneteltethetõ, illetõ-
leg korlátozható.

(2) A Szolgáltató a közszolgáltatás keretében
megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: 

a.) az nem rendszeresített edény-zetben kerül
átadásra,

b.) az edényzetben elhelyezett hulladék az ürí-
tés illetve a szállítás során a szállítást végzõ sze-
mélyek életében, testi épségében, egészségében,
továbbá a szállító jármûben vagy berendezésben
kárt okozhat,

c.) érzékszervi észleléssel megállapítható,
hogy az edényzet mérgezõ, robbanó, folyékony,
vagy veszélyes hulladékot, vagy olyan anyagot
tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal
együtt nem kezelhetõ.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott ese-
tekben a szolgáltató az ingatlantulajdonost írás-
ban haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítá-
sa megtagadásának tényérõl és okáról. Az in-
gatlantulajdonos a megtagadás okát maga kö-
teles megszüntetni, vagy a megszüntetésérõl
gondoskodni. Amennyiben e kötelességének a
tulajdonos nem tesz eleget a szállítás újabb idõ-
pontjáig, úgy a Szolgáltató jogosult az ingatlan-
tulajdonos költségére a hulladék elszállításának
megtagadására okot adó körülményt megszün-
tetni vagy mással megszüntettetni. Az ezzel
kapcsolatban felmerült költségeit a szoláltató a
soron következõ számlában külön tételként
megjelölve érvényesíti.

A HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOL-
GÁLTATÁS ALÁ NEM TARTOZÓ TELEPÜLÉ-
SI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLA-
TOS TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁNAK REND-
JÉRE VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK

17. §
Ha a ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá

nem tartozó ún. inert hulladék elszállításával a
Szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és szol-
gáltatás feltételeiben történõ megállapodásuk
alapján a Szolgáltató a megjelölt idõpontra vagy
idõtartamra a megjelölt mennyiségû és összeté-
telû hulladéknak megfelelõ gyûjtõedényt az in-
gatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hul-
ladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kije-
lölt ártalmatlanító helyen történõ elhelyezésérõl.
Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató részére a
megállapodásban kikötött díjat köteles megfizet-
ni.

18. §
A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék

szállítás esetében a hulladék termelõje, bir to-
kosa, illetõleg az általa szállításra igénybe vett
gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisz-
tántartására vonatkozó jogszabályok szerint el-
járni.

A hulladék termelõje, bir tokosa köteles gon-
doskodni a közterület-használati hozzájárulás,
illetve engedély megszerzésérõl, ha a hulladék
összegyûjtésére szolgáló konténer a közterüle-
ten 24 órát meghaladó idõtartamra kerül kihe-
lyezésre. Ez alól kivételt képez, ha a tulajdonos
a rendkívüli idõjárás, vagy körülményeiben be-
állt rendkívüli helyzete miatt e kötelezettségét
határidõre nem tudja teljesíteni. 

A tulajdonos köteles gondoskodni továbbá a
konténer telítõdése esetén annak haladéktalan
elszállításáról.

A szállítást végzõ gazdálkodó szervezet konté-
nert közterületen a közúti és a gyalogos fogalom
biztonságát nem veszélyeztetõ módon, az alábbi
elõírások megtartásával helyezhet ki:

a.) fõútvonalon konténer kizárólag folyamatos
rakodás idejére helyezhetõ ki, a szállító jármû
helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az
elszállítás a telítõdéskor haladéktalanul megtör-
ténhessen, 

b.) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben
a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom za-
varásával oldható meg, az a) pontban foglaltak
szerint kell eljárni, 

c.) egyéb útvonalakon a konténert, a telítõdést
követõ 8 órán belül el kell szállítani.

Közterületre kihelyezett konténeren el nem tá-
volítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a
hulladék termelõjének, birtokosának, illetõleg a
Szolgáltató nevét, cégnevét, címét, telefonszámát
és a konténer azonosító számát.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉSSEL KAP-
CSOLATOS SZABÁLYOK

19. §
A szelektív hulladékgyûjtés megvalósítása, a

települési szilárd hulladék másodlagos hasznosí-
tása céljából az önkormányzat közigazgatási te-
rületén hulladékgyûjtõ-szigeteket alakít ki.  

A másodlagos hasznosításra alkalmas hulla-
dékok gyûjtése az alábbi anyagfajtákra történik:
papír, mûanyag, színes üveg, fehér üveg.

A fentiekben meghatározott maradék hulladé-
kot – fajtánként elkülönítve – a kijelölt hulladék-
gyûjtõ-szigetbe köteles az ingatlantulajdonos el-
helyezni. Mélykút területén a gyûjtõszigetek az
alábbi közterületi helyszíneken találhatók:

Új utcai játszótér mellett lévõ közterület,
Nagy utca – Eötvös utca keresztezõdése, Szé-
chenyi utcai bolt melletti közterület, Jánoshal-
mi út melletti, a Lovaspályával szembeni közte-
rület, Damjanich utcában a szilárd burkolatú út
végénél, Damjanich u. 25. szám elõtti közterü-
let, Pacsir ta utca és a Mátyás kir. utca keresz-
tezõdésénél lévõ közterület, Zalka M. utca ele-
jén, a „Coco Bongó” mögötti közterület, Piac-
tér, Vasútállomás, Szabadság tér

(4) A szelektív hulladékgyûjtésben résztvevõ
ingatlan-tulajdonosok számára a közszolgálta-
tás díján felül külön díjazás nem számítható fel.

(5) A szelektíven gyûjtött hulladék elszállításá-
ról, hasznosításáról és elhelyezésérõl a Szolgálta-
tó gondoskodik. 

ÁLTALÁNOS, JOGI FELELÕSSÉG

20. §
Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hul-

ladékgazdálkodási jogszabályokban, vagy reá vo-
natkozó hatósági határozatban foglalt kötelezett-
ségét megszegi, és ezzel a környezetet veszé-
lyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékeny-
ségét a környezetvédelmi elõírások megszegésé-
vel folytatja, a Hgt-ben, illetve a külön jogszabály-
okban foglaltak szerinti (büntetõjogi, polgári jogi,
közigazgatási jogi, szabálysértési stb.) felelõs-
séggel tartozik.

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

21. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással

ellátott területen lévõ ingatlan 2. § (3) bekezdésé-
ben rögzített tulajdonosának személyi adataira
vonatkozóan kötelezõen adatot kell szolgáltatnia a
Szolgáltatónak a kötelezõ közszolgáltatásba tör-
ténõ bevonáshoz.

(2) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos szemé-
lyes adatait /név, születési hely és idõ, lakcím,
anyja neve/ jogosult nyilvántartani és kezelni.

(3) A Szolgáltató a nyilvántartott személyi ada-
tokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai ellátá-
sával, jogai érvényesítésével kapcsolatban hasz-
nálhatja fel, jogosulatlanoknak nem adhatja át.

(4) A közszolgáltatási kötelezettség megszün-
tetését követõen a személyes adatokat a díjfize-
tésre kötelezettek nyilvántartásából 5 napon belül
törölnie kell a Szolgáltatónak. Szolgáltatási díj tar-
tozás fennállása, meg nem fizetése esetén a köz-
tartozás behajtásáig, illetve a végrehajtás elévülé-
séig tarthatja nyilván a személyes adatokat a
Szolgáltató.

(5) A Szolgáltató külön intézkedésében jelöli ki
a személyes adatok kezelésére jogosult /felelõs/
személyt és határozza meg a nyilvántartás for-
máját, módját, valamint a szabályait, mely kizárja
a jogosulatlanok betekintésének lehetõségét.

(6) A személyes adatok kezelésének megsér-
tése és az adatvédelmi követelmények megsze-
gése esetén a Btk., a szabálysértésekrõl szóló
1999. évi LXIX. törvény  vonatkozó szabályai, il-
letve ebbõl származó károkozás esetén a Ptk.
szabályai az irányadóak.

(7) A Szolgáltató a (2) bekezdésben felsorolt
személyes adat pontosítása, kiegészítése céljá-
ból adatszolgáltatást kérhet az Önkormányzat
Jegyzõjétõl. Az adatszolgáltatás díját a vonatkozó
hatályos jogszabály határozza meg.

LEGMAGASABB HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
DÍJAK
2008. szeptember 1. – december 31.

Ûrtartalom Nettó ár (Ft)  
110 literes 380
120 literes 391
240 literes 524
1100 literes 3.800
3000 literes 10.364
4000 literes 13.818
5000 literes 17.272
7000 literes 24.182
10000 literes 34.545
15000 literes 51.818
31000 literes 107.091
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A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOKRÓL, AZOK
IGÉNYBEVÉTELÉRÕL, VALAMINT A FIZETENDÕ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1 §
A R. 8. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) Térítésmentes az Idõsek Klub-

ja igénybevétele, ha az ellátott csak benntartózkodik, étkezést nem vesz igénybe és a
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két-
szeresét.”

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 

Megnevezés  Mennyiség  Térítési díj
1. kategória Azok az ellátottak fizetik, akik 2007

decemberében is ellátásban részesültek. napi 123 Ft
Kiszállítással az ebéd költsége napi 195 Ft

2. kategória Új ellátottak, akik után 2007. dec. 
normatív hozzájárulásban nem részesült 
és akiknek családjában a Sztv. 119/C §-a 
alapján megállapított egy fõre esõ jövedelme 
a nyugdíjminimum 150 %- át nem haladja meg. napi 81 Ft
Kiszállítással az ebéd költsége napi 153 Ft

3. kategória Új ellátottak, akik után 2007. dec. normatív 
hozzájárulásban nem részesült és akiknek  
családjában a Sztv. 119/C §-a alapján 
megállapított egy fõre esõ jöv. a nyugdíjmin. 
150 %-a és 300 %-a között van. napi 123 Ft
Kiszállítással az ebéd költsége napi 195 Ft

4. kategória Új ellátottak, akik után 2007. dec. normatív 
hozzájárulásban nem részesült és akiknek 
családjában a Sztv. 119/C §-a alapján 
megállapított egy fõre esõ jöv. a nyugdíjmin. 
300 %-át meghaladja. napi 190 Ft
Kiszállítással az ebéd költsége napi 262 Ft

A szociális étkezés Áfa köteles,

emiatt a kiszámított díjat a mindenkor hatályos Áfa törvénynek megfelelõ Áfa kulccsal kell növelni.

IDÕSEK KLUBJA

1. kategória Napi 3 x étkezéssel napi 855 Ft
Napi 1 x étkezéssell napi 747 Ft
Étkezés nélkül l napi 352 Ft

IDÕSEK OTTHONA

1. kategória Azok az ellátottak fizetik, akik 2007. dec.-ben napi 2.175 Ft
is ellátásban részesültek. havi 65.250 Ft

2. kategória Új ellátottak, akik után 2007. dec. normatív 
hozzájárulásban nem részesült és akiknek a 
Sztv. 119/C §-a alapján megáll. jövedelme  napi 1.942 Ft
a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg havi 58.265 Ft

3. kategória Új ellátottak, akik után 2007. dec. normatív 
hozzájárulásban nem részesült és akiknek a 
Sztv. 119/C §-a alapján megáll. jövedelme napi 2.175 Ft
a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja havi 65.250 Ft

4. kategória Fokozott ápolást, napi 1.901 Ft
gondozást igénylõ ellátás esetén havi 57.030 Fti

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1. kategória Azok az ellátottak fizetik, akik 2007. dec-ben is
ellátásban részesültek, illetve akik ellátását 
2007. folyamán megkezdte, de nem részesült
utánuk normatív hozzájárulásban, vagy akik 
ellátását 2008-ban átmeneti jelleggel végzi.  napi 97 Ft

2. kategória Új ellátottak, akik után 2007. dec. normatív 
hozzájárulásban nem részesült, akiknek család-
jában a Sztv. 119/C §-a alapján megállapított 
egy fõre esõ jövedelem a nyugdíjminimum 
150 %-át nem haladja meg. napi 55 Ft

3. kategória Új ellátottak, akik után 2007. dec. normatív 
hozzájárulásban nem részesült, családjában a 
Sztv. 119/C § alapján megállapított egy fõre esõ
jövedelem a nyugdíjmin. 150%-át meghaladja napi 105 Ft

1. §
(1) A R. 3. § (6) bekezdése helyébe a kö-

vetkezõ szövegrész lép: „(6) A Képviselõ-testü-
let egyes hatásköreit a bizottságaira, a polgár-
mesterre , a részönkormányzat testületére, a he-
lyi kisebbségi önkormányzatra átruházhatja. E
hatáskörök gyakorlásához utasítást adhat, a ha-
táskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör to-
vább nem ruházható.

(2) A R. 3. §-a a következõ (8) bekezdéssel
egészül ki: „(8) Az önkormányzat a feladatai
körében támogatja a lakosság önszervezõdõ
közösségeinek a tevékenységét, együttmûködik
e közösségekkel. E rendelet 2. számú függeléke
tartalmazza a településen mûködõ civil szerve-
zetek felsorolását.”

2. §
A R. 8. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a

következõ rendelkezés lép: [A munkaterv ter-
vezetét a jegyzõ állítja össze, amelynek során
javaslatot kér] „ e) a Polgármesteri Hivatal cso-
portvezetõitõl,”

3. §
A R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép: „(2) A Képviselõ-testület zárt
ülést tart az önkormányzati hatósági, összeférhe-
tetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyi-
latkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.”

4. §
A R. 13. § (3) bekezdése helyébe a követ-

kezõ rendelkezés lép: „(3) A Képviselõ-testületi
ülésén kiosztott anyag tárgyalására – a képvise-
lõi indítványok, interpellációk és kérdések kivéte-
lével – csak halasztást nem tûrõ esetben, a pol-
gármester külön engedélye és indokolása alap-
ján, s a jegyzõ törvényességi véleményével kerül-
het sor, ha a Képviselõ-testület a napirendre vé-
telt megszavazza. Nem kerülhet az ülésen kiosz-
tásra • a munkatervben meghatározott felada-
tokkal kapcsolatos anyag • 1 millió forintot meg-
haladó mértékû költségvetés-átcsoportosítást,
vagy költségvetés-módosítást eredményezõ ja-
vaslat • intézmény, gazdasági társaság alapítása,
átszervezése, megszüntetése, alapító okirat, tár-
sasági szerzõdés, alapszabály módosítása • ön-
kormányzati társulás létrehozásáról, az ahhoz va-
ló csatlakozásról szóló elõterjesztés • önkor-
mányzati pénzeszköz, vagyon átadásáról, illetve
vagyon elidegenítésérõl szóló javaslat • rendelet-
alkotás, vagy módosítás • a törvény által a Kép-
viselõ-testület hatáskörébe utalt kinevezésre, vá-
lasztásra, megbízásbízásra, visszahívásra vonat-
kozó elõterjesztés.”

5. §
A R. 16. §-a helyébe a következõ rendelke-

zés lép: „16. § Az ülés vezetésével kapcsolatban
a polgármester feladata a tanácskozás rendjének
fenntartása. Ennek érdekében az alábbi intézke-
désekre jogosult: • figyelmeztetheti a hozzászó-
lót, hogy csak a napirenddel kapcsolatban tegye
meg észrevételét, s javaslatát, s attól ne térjen el
• felszólíthatja a hozzászólót, hogy a tanácsko-
záshoz nem illõ, másokat sértõ kijelentésektõl
tartózkodjon • rendre utasíthatja azt, aki a testü-
lethez méltatlan magatartást tanúsít • megvon-
hatja a szót attól, aki a fentiekben írt rendzavaró
magatartást a napirend tárgyalásán  belül megis-
métli • a nem képviselõ résztvevõt – ismételt
rendzavarás esetén – a terembõl kiutasíthatja.”

6. §
A R. 24. § (2) bekezdés helyébe a követke-

zõ rendelkezés lép: „(2) A szavazás nyilt vagy
titkos. A titkos szavazás elrendelésére az Ötv.
34. § (1) bekezdésében és e rendelet 11. § (2)
– (4) bekezdésében meghatározott esetekben
van lehetõség.”

7.§
A R. 48. § (5) bekezdése helyébe a követ-

kezõ rendelkezés lép:
„(5) A képviselõ a jegyzõtõl és a Polgármes-

teri Hivataltól igényelheti a képviselõi munkájá-
hoz szükséges tájékoztatást, ügyviteli közremû-
ködést. Közérdekû ügyekben kezdeményezheti
a jegyzõ és a Polgármesteri  Hivatal intézkedé-
sét, melyre azok 15 napon belül érdemi választ
kötelesek adni.”

8. §
A R. 49. § (1) bekezdése helyébe a követ-

kezõ rendelkezés lép:
„(1) A Képviselõ-testület hét állandó bizottsá-

got hoz létre. A bizottság tagjainak több mint a
felét, beleértve a bizottság elnökét is, a települé-
si képviselõk közül kell választani. A polgármes-
ter, az alpolgármester, a kisebbségi önkormány-
zat elnöke, a Polgármesteri Hivatal dolgozója
nem lehet a bizottság elnöke, tagja.”

9. §
A R. 51. § (8) bekezdése helyébe a követ-

kezõ rendelkezés lép: „(8) A bizottság üléseirõl
a tanácskozás lényegét és a bizottság döntése-
it szó szerint tartalmazó jegyzõkönyvet 8 napon
belül kell elkészíteni. A bizottság jegyzõkönyvét
a bizottság elnöke írja alá. A jegyzõkönyv egy
példányát – az egyedi önkormányzati hatósági
ügyekben hozott határozatok kivételével – a
jegyzõnek meg kell küldeni, aki gondoskodik an-
nak továbbításáról a közigazgatási hivatalhoz,
az ülést követõ 15 napon belül. A bizottság ha-
tározatait tartalmazó kivonatot meg kell küldeni
a települési képviselõknek és az adott bizottság
nem képviselõ tagjának.”

10. §
A R. 64. § (2) – (3) bekezdése helyébe a

következõ rendelkezés lép: 
„(2) A Szabályzat mellékletei:
1. sz. Polgármesterre átruházott feladat és

hatáskörök jegyzéke
2. sz. Önkormányzati Bizottságok feladat- és

hatásköre
3. sz. A Képviselõ-testület át nem ruházható

hatásköreinek jegyzéke.
4. sz. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. Törvény
alapján vagyonnyilat tételi kötelezettséggel járó
munkakörök.

(3) A Szabályzat függelékei:
1. sz. Települési képviselõk jegyzéke
2. sz. Mélykút nagyközségben mûködõ civil

szervezet jegyzéke.
3. sz. Nyilatkozat személyi ügy nyilvános ülé-

sen való tárgyalásáról
4. sz. Bizottságok személyi összetétele, a ré-

szükre átruházott hatáskörök jegyzéke
5. sz. Eskü szövege. 
6. sz. Polgármester akaratnyilatkozata a jegy-

zõ által gyakorolt alapvetõ munkáltatói jogokkal
összefüggésben.

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL



A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÁT NEM RUHÁZ-
HATÓ HATÁSKÖREINEK JEGYZÉKE 

1.) Rendeletet alkot – 1990. évi LXV. törvény
10. § a) pont /Ötv./

a) Mûködésének részletes szabályait szerve-
zeti és mûködési szabályzatáról szóló rendeleté-
ben határozza meg. /Ötv. 18. § (1) bek./

b) A Képviselõ-testület a törvény által nem
szabályozott helyi társadalmi viszonyok rende-
zésére, a törvény felhatalmazása alapján, annak
végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.
/Ötv. 16. § (1)/

2.) Szervezetének kialakítása és mûködésé-
nek meghatározása, továbbá a törvény által ha-
táskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás.
/Ötv. 10. § b)/

a) Meghatározza bizottságai szervezetét és
megválasztja azokat. /Ötv. 22. §/

b) Egységes hivatalt hoz létre Polgármesteri
Hivatal elnevezéssel. /Ötv. 38. § (1) bekezdés/

c) Állást foglalhat az önkormányzat feloszla-
tására irányuló javaslat esetén. /Ötv. 93. § (3)/

d) Megbízatásának lejárta elõtt név szerinti
szavazással, minõsített többségû döntéssel ki-
mondhatja feloszlását. /Ötv. 18. § (3)/

e)  Gyakorolja a polgármester tekintetében a
munkáltatói jogokat. /Ötv. 33. §)/

f) A polgármester helyettesítésére, munká-
jának segítésére alpolgármestert választ. /Ötv.
34. §/

g) A polgármesternek, bármely települési
képviselõnek javaslatára tanácsnokot választ-
hat. /Ötv. 21. §/

h) A bíróságok népi ülnökeinek a megválasz-
tása. /Ötv. 10. § j)/

i) Jegyzõt, aljegyzõt nevez ki – pályázat alap-
ján – a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelõen. Az aljegyzõt a
jegyzõ javaslatára nevezi ki. /Ötv. 36. § (1)/

j) Intézményvezetõk kinevezése, megbízása,
felmentése, megbízás visszavonása, összefér-
hetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás
megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása. /Ötv.
9. § (4), 103. § a), b)/

3.) A helyi népszavazás kiírása, az önkor-
mányzati jelképek, kitüntetések és elismerõ
címek meghatározása, használatuk szabá-
lyozása, díszpolgári cím adományozása /Ötv.
10. § c)/

a) Elrendelhet helyi népszavazást a Képvise-
lõ-testület hatáskörébe tartozó ügyekben és sa-
ját rendeletének megerõsítésére. /Ötv. 46. § (3)

4.) A gazdasági program, a költségvetés
megállapítása, döntés a végrehajtásukról szó-
ló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó meg-
állapítása, a településrendezési terv jóváha-
gyása, a képviselõtestület által meghatározott
ér tékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibo-
csátás, továbbá a közösségi célú alapítvány
és alapítványi forrás átvétele és átadása. /Ötv.
10. § d)/

a) Alapítványt hozhat létre, közérdekû kötele-
zettségvállalást tehet, hitelt vehet fel, kötvényt
bocsáthat ki. /Ötv. 88. §/

b) Forgalomképtelennek nyilváníthatja egyes
ingó és ingatlanvagyonát. 

/Ötv. 79. § (2)/
c) A fizetõképesség helyreállítása érdekében

köteles felfüggeszteni a feladatok finanszírozá-
sát a hatósági és az alapvetõ lakossági szolgál-
tatások kivételével. /Ötv. 90. § (4)/.

d) Dönt az általános tartalékok felhasználásá-
ról. /1992. évi XXXVIII. törvény 73. §/

e) Koncessziós pályázat kiírása, elbírálása.
/1991. évi XVI. törvény 4. §/

f) Évente megállapítja a személyes gondos-
kodást nyújtó ellátásoknak, azok igénybevétel-
ének feltételeit, valamint a fizetendõ térítési díja-
kat. /1993. évi III. törvény 92. §/

g) Jóváhagyja a rendezési terveket. /1997.
LXXVIII. törvény 6. § (3)/

5.) Önkormányzati társulás létrehozása tár-
suláshoz, érdekképviseleti szervezethez való
csatlakozás. /Ötv. 10. § e)/

6.) Megállapodás külföldi önkormányzatok-
kal való együttmûködésrõl, nemzetközi önkor-
mányzati szervezethez való csatlakozás. /Ötv.
10. § f)/

7.) Intézmény alapítása. /Ötv. 10. § g)/
a) Dönt a helyi önkormányzati költségvetési

szervek, illetve vállalatok alapításáról, átszerve-
zésérõl és megszüntetésérõl. /1992. évi XXXVI-
II. törvény 87-90. §/

b) Megállapítja a feladataihoz igazodóan a
gazdálkodás formáit és önállóan alakítja ki –
pénzügyi elõírások keretei között –  az érdekelt-
ségi szabályokat.

/Ötv. 81. § (1)/
c) Meghatározott idõszakonként áttekinti az

általa alapított és fenntartott költségvetési szer-
vek ellenõrzésének tapasztalatait./1992. évi
XXXVIII. törvény 87-100. §, 1994. évi XXI. tör-
vény/

8.) Közterület elnevezése, emlékmû állítás.
/Ötv. 10. § h)/

9.) Eljárás kezdeményezése az Alkotmánybí-
róságnál. /Ötv. 10. § i)/

10.) Véleménynyilvánítás olyan ügyben,
amelyben törvény az érdekelt önkormányzat ál-
láspontjának a kikérését írja elõ. /Ötv. 10. § (1)/

11.) Évente legalább egyszer elõre meghirde-
tett közmeghallgatást tart, amelyen az állampol-
gárok és a helyben érdekelt szervek képviselõi
közérdekû kérdést és javaslatot tehetnek.

12.) A polgármester, valamint a Képviselõ-
testület bizottságainak önkormányzati jogkörben
hozott hatósági határozatai ellen fellebbezés
esetében a másodfokú döntés meghozatala.
/Ötv. 11. § (2)/

13.) Köteles a közigazgatási hivatal törvé-
nyességi észrevételeit megvizsgálni, a tett in-
tézkedésekrõl, illetve az egyet nem értésrõl a
közigazgatási hivatalt tájékoztatni. /Ötv. 99. §
(1)/

14.) Amit a törvény a képviselõtestület át
nem ruházható hatáskörébe utal. /Ötv. 10. §/

15.) Dönt a települési képviselõ, a polgár-
mester összeférhetetlenségi, valamint az Ötv.
33/A.§ (2) bekezdésének b) pontjában megha-
tározott hozzájárulással kapcsolatos ügyben.

16.) Dönt a vagyonnyilatkozati eljárással kap-
csolatos ügyben

17.) Dönt a lakossági önerõs közmûpályáza-
tokról.

2007. ÉVI CLII. TÖRVÉNY ALAPJÁN VA-
GYONNYILATKOZAT TÉTELI KÖTELEZETT-
SÉGGEL JÁRÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

GAMESZ – vezetõ (2 évente)
Gondozási Központ Igazgatója (2 évente)
Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár Igaz-
gatója (2 évente)

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGBEN MÛKÖDÕ
ÖNSZERVEZÕDÕ KÖZÖSSÉGEK JEGYZÉKE

1. Gazdakör Helyi Szervezete • 2. Katolikus
Karitasz Mélykúti Csoportja • 3. Mélykúti Lovas
Egyesület • 4. Mozgáskorlátozottak Mélykúti
Egyesülete • 5. Rockenbauer Pál Természetjáró
Egyesület • 6. Budai Géza DS Közhasznú Egyesü-
let • 7. Mélykúti Cigány Érdekképviseleti Egyesület
• 8. Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete • 9.

Mélykúti Sportegyesület • 10. GAMMA GT Szen-
vedélybetegek Mélykúti Önsegítõ Csoportja • 11.
Mélykúti Szederinda Népzenei Egyesület • 12.
Mélykúti Földtulajdonosok Bérkilövõ Társasága •
13. Önkéntes Tûzoltó Egyesület • 14. Mélykúti
Szabadidõ Sportegyesület • 15. Rodostó Vadász-
társaság • 16. Csergezán Vadásztársaság • 17.
Mélykúti Galamb, Díszmadár, Kisállattenyésztõ és
Természetvédõ Egyesület • 18. Sirályka Díszma-
dár Egyesület • 19. Békástó Horgászegyesület
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MÉLYKÚT KÖZSÉGÉRT DÍJ” ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL
SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. §
A R. 3. §-a  helyébe a következõ rendelkezés

lép: „(1) A kitüntetõ díj adományozására javasla-
tot tehetnek: • települési képviselõk, önkormány-
zati bizottságok • politikai, gazdasági, érdekképvi-
seleti és szakmai szervezetek, egyesületek, mun-
kahelyi kollektívák • Mélykút választójogosultság-
gal rendelkezõ választópolgárai. A javaslattétel le-
hetõségérõl a polgármester – minden év június
30. napjáig a Függelék szerinti szöveggel – felhí-
vást tesz közzé. (2) A javaslatokat az adományo-
zás évének augusztus 1. napjáig írásban lehet a
polgármesterhez benyújtani.  A javaslatnak tartal-
maznia kell az ajánlott személy vagy közösség ne-

vét, továbbá azon tevékenység részletes leírását,
méltatását, illetve a konkrét alkotás ismertetését,
amellyel a javaslattevõ szerint méltónak bizonyul a
kitüntetésre. A javaslatok benyújtására nyitva álló
határidõ elmulasztása jogveszéssel jár, a határidõn
túl érkezett javaslat az odaítéléskor nem vehetõ fi-
gyelembe. (3) A beérkezett javaslatokat az önkor-
mányzat oktatási-kulturális feladatokat ellátó bi-
zottsága (továbbiakban: bizottság) véleményezi.
(4) A díjat a képviselõ-testület adományozza. (5) A
kitüntetõ díjból évente egy adományozható. Ebbe
nem számítható bele a posztumusz kitüntetés. Ki-
vételesen, kiemelkedõ évfordulók, események al-
kalmával megemelheti a díjak számát.

A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint mó-
dosul:Az önkormányzat a.)országos állat- és ki-
rakodó vásárt rendez az alábbi idõpontokban:
március: a hónap utolsó, május: a hónap utolsó
csütörtökének napján • b.) országos kirakodó
vásárt rendez az alábbi idõpontokban: augusztus:

a hónap második, november: a hónap elsõ csü-
törtökének napján, • c.) alkalmi (ünnepi) vásárt
rendez az augusztus 16-ai Joackim napot követõ
hétvégén • d.) heti helyi jellegû állatvásárt ren-
dez minden szombati napon • e.) piacot rendez
minden csütörtöki és szombati napon.

A VÁSÁROKRÓL ÉS A PIACOKRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1.§: A R. 1. § (2) bekezdése az alábbiak szerint
módosul: (2) A Petõfi Sándor Általános
Mûvelõdési Központ Szvetnik Joachim Általános
Iskolai Tagintézményének igazgatója önállóan
határozza meg a feladatai ellátásához az
intézmény területén biztosított lakások bérbead-
ásának feltételeit.  

2. §: A R. 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint
módosul: (1) Költségelvû pályázatot bármely ter-
mészetes személy benyújthat, akinek, illetve vele
együtt költözõ közeli hozzátartozójának és más
vele együtt költözõ személynek nincs a tulaj-
donában a településen beköltözhetõ ingatlana
vagy ingatlan haszonélvezeti joga.

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK
BÉRLETÉRÕL ÉS ELIDEGENÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ KÖZÜZEMI VÍZMÛBÕL SZOLGÁLTATOTT
IVÓVÍZÉRT ÉS A KÖZÜZEMI CSATORNAMÛ HASZNÁLATÁÉRT

FIZETENDÕ DÍJRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

(1) A R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: A Képviselõ-testület a szolgáltató szer-
vezet által nyújtott vízszolgáltatás díját az alábbiak szerint állapítja meg: alapdíj (melyet a fogyasztástól
függetlenül kell megfizetni) 150 Ft + Áfa/hó • vízmérõn mért mennyiség után 182 Ft/m3 +Áfa

(2) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: „A csatornaszolgáltatás díja 270
Ft/m3 + Áfa.” 

A KÖZTEMETÕKRÕL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRÕL SZÓLÓ RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A R 1. sz. mellékletének 3. pontja helyébe e rendelet melléklete lép: 3. Egyéb díjak: Sírásás
síronként / 7.§. (2) bek. / 11.000 Ft • Temetõi létesítmények, illetve az üzemeltetõ által biztosított szol-
gáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendõ díj / 7.§ (2) bek./ 13.000. Ft •
Halott hûtési díj (12.§. (11) bek.) 3000 Ft/eset. A díjak ÁFA-t nem tartalmaznak.
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A SZEMÉTHELYZETRÕL
Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a

2009. év elsõ felében kerül sor a szabad-
kai út mellett lévõ szeméttelep megszün-
tetésére (rekultivációjára). A munkálatok
elõreláthatólag január 19-én kezdõdnek.

Az üzemen kívüli hulladéklerakó terü-
letén álló konténer egy rövid ideig még a
lakosság rendelkezésére áll nagy mennyi-
ségû (kukában nem elszállítható) hulladék
gyûjtésére. Az építési törmelék, nyesedék,
egyéb nagy mennyiségû hulladék elszállí-
tásának módjáról a késõbbiekben adunk
tájékoztatást.

Gelányi János polgármester

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testületének 17/2007.(XI.28.) rendelete
alapán január 1-jétõl a vízszolgáltatásnál
bevezetésre került az alapdíj, mely függet-
len a vízfogyasztástól. Az alapdíjat minden
vízórával rendelkezõ ingatlan tulajdonosa
köteles fizetni. Az alapdíj megfizetése alól
kizárólag a lakatlan ingatlan tulajdonosa
mentesülhet abban az esetben, ha a víz-
óráját leszerelteti. A mérõóra újbóli felsze-
relése esetén azonban a vízmérõ, valamint
a felszerelés költségét köteles megtéríteni.
• Vízmû telefonszáma: 06-30/314-6604.
(Konkoly István, Kothencz János). Kérjük a
lakosságot, hogy ingatlan esetében a tulaj-
donos változást minden esetben jelentsék
be az ÉPTESZ KFT irodájában a vízóra át-
írása és a vízszolgáltatói szerzõdés megkö-
tése miatt. Felhívjuk a fogyasztók figyelmét
a vízóra aknák tisztántartására és téli idõ-
szakban a vízórák fagy elleni védelmére. 
• Az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésében levõ te-
metõk (Kálvária, Pesti, Alsó) 8-16 óráig tar-
tanak nyitva. Temetõgondnok (Pásztor Mi-
hály) telefonszáma: 06-30/245-5266 
• Szippantást lehet rendelni a 06-30/252-
5181, 06-20/978-6680.( Mayer László) te-
lefonszámon illetve az ÉPTESZ Kft. szá-
mán: 77/460-089. vagy személyesen az
irodában Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt.
• Kéményseprõ (Szûcs Imre) telefonszá-
ma: 06-70/425-0842. A kéményseprõ te-
vékenység kötelezõen elõírt közszolgálta-
tás, melynek igénybe vétele mindenki szá-
mára kötelezõ, kérjük saját érdekében
mindenki vegye igénybe a szolgáltatást.
Ha a tulajdonos a díjfizetést elmulasztja
vagy a munka elvégzését akadályozza a
szolgáltató köteles az elsõ fokú tûzvédelmi
hatóságot írásban értesíteni.
• Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft
emblémájával ellátott szemeteszsákot le-
het vásárolni az ÉPTESZ KFT irodájában
Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt 300,-Ft
bruttó áron. Ha ebbe a zsákba gyûjtik a
hulladékot a kuka ürítésekor ezt is elszállít-
ják külön díj felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

AZ ÉPTESZ KFT.
HIRDETÉSEI

A háztartási hulladék újrahasznosítása
– amit a mûanyagról tudni kell

A háztartási hulladékról
Az elmúlt években – helyetlen fo-

gyasztási szokásaink révén – sajnos je-
lentõsen megnõtt a háztartásokban ke-
letkezõ hulladékok mennyisége. Egy át-
lagos háztartásban kb. 300-500 kg hul-
ladék keletkezik évente. Döbbenetes
mennyiség!

A háztartási hulladékok évrõl évre nö-
vekvõ mennyisége és összetételének
sokszínûsége megkívánja, hogy jobban
odafigyeljünk sorsukra: vagyis azok ne
gondolkodás nélkül a szemétbe, majd
onnan a hulladéklerakó telepekre jussa-
nak, hanem lehetõség szerint, megfele-
lõ válogatás után újrahasznosításra ke-
rüljenek.

A 21. századot a súlyos környezetter-
helések, a természeti erõforrások gon-
dolkodás nélküli kiaknázása jellemzi. A
háztartási hulladékok (mûanyag palac-
kok, flakonok, csomagolópapírok, üve-
gek stb.) legalább 50%-a újrahasznosít-
ható lenne, ám Magyarországon ez a
szám kifejezetten alacsony, mindössze
15-18%.

Az újrahasznosítható lakossági hulla-
dék legnagyobb részét a mûanyagok és
papírok képezik. Mivel a mûanyag több-
nyire kõolajszármazékból elõállított szer-
ves óriásmolekula, a természetben csak
több száz év alatt bomlik le! A mûanyag
természetben való lebomlása tehát igen
lassú és káros folyamat. A környezetre
(és nem ritkán az egészségre is) káros ha-
tása, valamint Földünk véges kõolajkész-
lete miatt tehát különösen indokolt a
mûanyag hulladék szelektív gyûjtése és
újrahasznosítása.

Hazánkban az önkormányzatok és a
lakosság összefogásán múlik, mekkora
szerepet vállalunk a környezetterhelés,
környezetszennyezés csökkentésében.
Az önkormányzatoknak elsõsorban
példamutatásban, a lakosság helyes tu-
datformálásában, tájékoztatásában,va-
lamint a környezetvédelmi szempont-
ból jelentõs intézkedések (pl. szelektív
hulladékgyûjtõ edények biztosítása)
végrehajtásában van kiemelkedõ sze-
repe. A lakosság pedig a környezettu-
datos fogyasztási életmód kialakításá-
ban és a megfelelõ gyakorlat követésé-
ben vállal jelentõs szerepet.

A háztartásban megtalálható mû-
anyagok

Bár hazánkban csak az 1920-as évek-
ben indult meg a mûanyag termékek
ipari gyártása, a mûanyag napjainkra
háztartásunk „szerves” része lett. Ott van
mindenütt: a polcokon, a hûtõben, a
fürdõszobában. A leggyakoribban az
üdítõs- és ásványvizes pillepalackok,a
háztartási (mosogatószeres, öblítõs, tisz-
tálkodási, kozmetikai) flakonok, ezek
kupakjai,zacskók, szatyrok, csomagoló
fóliák, élelmiszeres dobozok, játékok, a
hungarocell, valamint a tartós italokat
tartalmazó tejes- illetve üdítõs dobozok.

Településenként változó, mely szelek-
tív gyûjtõedényzetben biztosítanak lehe-
tõséget ez utóbbi tárolására. Van olyan
város, ahol a mûanyag-, van ahol a papír-
hulladékok között gyûjtik. Természetesen
a mûanyag hulladék közé soroljuk a ház-
tartásokban szintén megtalálható gépal-
katrészeket, nyomógombokat, vízvezeté-
keket, tartályokat, lemezeket, virágos lá-
dákat, a mûbõrt és a feleslegessé vált mû-
anyag ruházatot is. A felsorolás koránt-
sem teljes, ám így is jól érzékelhetõ, hogy
egy háztartáson belül mennyire sokféle
mûanyag hulladék keletkezik.

Ezek nem mindegyike alkalmas haszno-
sításra, ugyanis csak a hõre lágyuló mû-
anyagokat (pl. pillepalackok, háztartási fla-
konok, kupakok, élelmiszeres dobozok)
lehet újrafelhasználni, a hõre keményedõ-
ket (pl. mûanyag ruházat, nylonharisnya,
magnó- és videokazetta) nem. Amennyi-
ben nem vagyunk biztosak abban, hogy
az általunk gyûjtött mûanyaghulladék új-
rahasznosítható-e, nézzük meg az adott
gyûjtõedényzetet, hiszen azon többnyire
fel van tüntetve, hogy mely hulladékot le-
het, illetve nem lehet beledobni.

A mûanyag hulladék helyes gyûjtése
Az újrahasznosítható mûanyag hulla-

dékot – mérettõl, fajtától, színtõl függet-
lenül – nyugodtan dobjuk ugyanabba a
gyûjtõedénybe, hiszen ezeket feldolgo-
zás elõtt mindig szétválogatják.

Néhány dologra azonban érdemes
odafigyelnünk: • Az élelmiszeres dobo-
zok, vegyszeres flakonok mindig tisztán,
alaposan elöblítve kerüljenek a gyûjtõ-
helyre! • Mérgezõ vegyszeres csomago-

lása még tisztított állapotban se kerüljön
soha szelektív hulladékgyûjtõbe, hiszen
ezek veszélyes hulladéknak minõsülnek!
• A palackokról mindig csavarjuk le a
kupakokat, és külön dobjuk be azokat a
gyûjtõedénybe! • A palackokat tapossuk
laposra, hogy több hulladékférjen fel a
hulladékgyûjtõ autóra! Így szállításuk
amellett, hogy könnyebbé válik, kevésbé
lesz környezetszennyezõ.

A szelektíven gyûjtött mûanyag újra-
hasznosítása

A szelektíven gyûjtött mûanyagot válo-
gatás utántömörítik és bálázzák. Ezeket a
bálákat a feldolgozás helyen (vagyis ahol
az újrahasznosítás történik) aprítják, meg-
tisztítják a felesleges szennyezõdésektõl
(papír, ragasztó, élemiszermaradék stb.)
végül olvasztás utána keletkezõ mûanyag-
darabokat granulálják, azaz egyenletes
szemcsékké alakítják. Az így elõállított fél-
kész termékbõl számos mûanyag tárgy,
különbözõ ruházati cikkek, fóliák, szeme-
teszsákok, flakonok, vödrök, rekeszek, lá-
dák, csövek készíthetõk.

A szelektív gyûjtés nem elég!
A szelektív gyûjtéssel közelebb kerü-

lünk az egészséges életvitelhez. Azon-
ban ez csak az egyik tennivalónk – mely-
nek célja a megtermelt hulladékaink
megfelelõ kezelése és hasznosítása. A fõ
cél azonban a mûanyag hulladékok
csökkentése.

Ne feledjük, hogy a háztartásokban
keletkezõ hulladékok mennyiségét mi
magunk szabályozzuk, mégpedig vásár-
láskor. A háztartási hulladékok mennyisé-
ge csökkenthetõ, ha pl. mindig megnéz-
zük, hogy sok terméket minden ok nél-
kül több papírba vagy mûanyagba cso-
magolnak. Ez a túlcsomagolás jellemzõ a
külföldrõl érkezõ termékekre is. A háztar-
tásunkban keletkezõ hulladékok meny-
nyisége tehát megelõzéssel csökkenthe-
tõ, ha lehetõség szerint hazai elõállítású,
kimért terméket, tisztálkodási és kozme-
tikai termékek vásárlásakor pedig kon-
centrátumokat, utántöltõket választunk.

Tudatos vásárlással a hulladékok
mennyiségének csökkentését, a meglévõ
hulladékok külön gyûjtésével pedig azok
újrahasznosítását segítjük elõ.

Búcsúzik az õsz a hajlott korú idõ,
A teremtõ ifjú zöldellõ tavaszból
a felnõtt korú, nevelõ, nyár idõ

Gyönyörû terméseit szivárványszínûre színezte,
Frissítette szellõvel, esõvel, harmattal nevelgette,

A ragyogó napsugár fénye gyermekeit felnõtté érlelte,
A teremtõ, növelõ érlelõ munkától lecsendesedve,

A hajlott korú õsz

Õsz – Drengács Margit verse
Élvezve a szemlélõdést, a megnyugvást elpihenne,

Még élvezi az erejét vesztett napsütést, mely melegíti, mielõtt elmenne.
Érzi itt az idõ!

Búcsúzik a teremtményeit?l, a pirosló almától,
a szõke hajú kukoricától, az aranyló szõlõtõl,
És megelégedve, mint ki dolgát jól végezte.

Kilégzésével, mosolyogva lefújja a fák leveleit,
Melyek vele elkészül?dve vele mennek a hideg télbe.



Levél neked

Figyeltelek, ahogy ma reggel felkeltél,
és reméltem, hogy beszélni fogsz hoz-
zám, még ha csak egy pillanatra is, hogy
megkérdeznéd a véleményemet, vagy
megköszönnéd azt jót, ami tegnap tör-
tént veled. De észrevettem nagyon el-
foglalt voltál. Egyszer egy ideig várnod
kellet, 15 percig tétlenül üldögéltél. Az-
tán láttam, beszélni akarsz velem, de te
e helyett telefonhoz rohantál, és felhív-
tad egy barátod, hogy megtárgyaljátok
a legújabb pletykákat. Egész nap türel-
mesen néztelek. Végsõ soron azt hit-
tem, több dolgod volt annál mintsem,
hogy szakítani tudnál, volna rám egy kis
idõt. Észrevettem, hogy ebéd elõtt kö-
rülnéztél. Talán kínosnak érezted, hogy
hozzám szólj, ezért nem hajtottad meg
fejed. Mikor három vagy négy asztallal
odébb néztél, láttad, amint néhány ba-
rátod röviden beszél hozzám, mielõtt
enni kezdet. Te nem tetted. Rendben.
De még van idõ, és remélem, hogy egy-
szer majd fogsz velem beszélni. Haza-
mentél. Úgy tûnt, sok dolgod van. Miu-
tán néhányat elvégeztél, bekapcsoltad
a tévét. Te csak ülsz, és gondolatok nél-
kül nézed a mûsort. Ismét türelmesen
vártam, míg tévézés közben megvacso-
ráltál, de most sem szoltál hozzám. Le-
fekvéskor, túl fáradtnak látszottál. Jó éjt
kívántál a családodnak, majd bezuhan-
tál az ágyba és pillanatok alatt el is el-
aludtál. Ez érthetõ, mert talán fel sem
tudod fogni, hogy én mindig ott vagyok
melletted. Türelmesebb vagyok, mint
gondolnád. Meg akarlak tanítani arra is,
hogy légy türelmes másokkal. Nagyon
szeretlek téged, és minden nap várok
egy fejbólintásra, egy imára vagy a szí-
ved hálatelt részére. Nagyon nehéz egy-
oldalúan beszélgetni. Nos, te ismét fel-
kelsz és én újra várni, fogok rád a szere-
tettemmel. Remélem, ma szánsz rám
egy kevés idõt. 

Legyen szép napod! Barátod, Isten

Modern napkeleti bölcsek

A gyermekek a maguk írta betlehe-
mes játék fõpróbájára meghívták a plé-
bános atyát, hogy nézze meg. Minden-
kinek szellemes szöveget írtak, még
egy kutyát is átformáztak nagy fülekkel
csacsinak.

– De hiszen megfeledkeztettek a nap-
keleti bölcsekrõl! – És valóban, egy nap
volt még a elõadásig, honnan vegyenek
elõ hirtelen három napkeleti bölcset?

– Keressünk három embert a közös-
ségbõl – javasolta – az atya, és mondjuk
meg nekik, hogy modern napkeleti böl-
cset kell eljátszaniuk, és hogy hétközna-
pi ruhában jöjjenek és hozzanak valami-
lyen ajándékot Jézusnak. Bármilyen
ajándékot. Nem kell mást tenniük, csak
világosan elmondani, hogy miért éppen
azt az ajándékot hozták.

A gyerekek két óra alatt találtak napke-
leti bölcseket. Mindent beleadtak, az elõ-
adás zökkenõmentes volt és nagy sikert
aratott az. Ám a legmegindítóbb pillanat a
három királyok színre lépése volt. 

Az elsõ király egy 50 éves ember volt
akinek öt gyermeke van. Õ egy mankót
hozott ajándékba. – Három évvel ezelõtt
egy csúnya közlekedési balesetem volt.
Frontálisan ütköztem valakivel. Jó néhány
töréssel szállítottak a kórházba. Senki se
merte megjósolni hogy felgyógyulok-e.
Attól a pillanattól kezdve örülni kezdtem
minden apró javulásnak, annak, hogy
mozgatni tudom a fejem, vagy egy ujjam,
hogy egyedül fel tudok kelni és így to-
vább. Kezdetem alázattal felfedezni, hogy
milyen szép az amim van. Meglátom és
örülök az élet kicsi, mindennapi örömei-
nek. Ezt a mankót annak jeléül adom a
gyermek Jézusnak, hogy megtanultam lát-
ni és felismerni.

A második király egy kétgyermekes
apuka volt, aki egy hittankönyvet hozott.
– Amíg a gyermekek kicsik voltak és szük-
ségünk volt rám, úgy éreztem, hogy meg-
valósítom magam. Aztán a gyermekek
nõni kezdtek, és egyre inkább felesleges-
nek éreztem magam. De aztán megértet-
tem, hogy felesleges sajnáltatni magam.
Megkértem az atyát adjon valami felada-
tott és õ megkért, hogy tanítsam a korosz-
tályomat. Úgy éreztem magam, mintha
apostol, próféta lennék, ami újból lelkesí-
tett újból fontosnak éreztem magam.

A harmadik király egy fiatal apuka lett.
Õ egy fehér papírlapot hozott. Letette a
bölcsõ mellé, és ezt mondta: – Egyáltalán
nem tudtam, hogy mit mondjak, vagy
hozzak. A kezem üres. A szívem pedig te-
le reménységgel, kívánsággal, boldogság-
gal, és életem értelmével. Nyugtalanság,
kérdések, várakozás, hibák, kételyek so-
kasodnak bennem. Nincs mit be, tudnék
mutatni. A jövöm nagyon bizonytalanak,
látszik. Ezt a fehér papírlapot ajánlom ne-
ked Jézus. Tudom, hogy azért jöttél kö-
zénk, hogy új reményt adj. Látod, én tel-
jesen üres vagyok, de a szívem nyitott és
kész, hogy elfogadja azt, amit az életem
fehér papírlapjára írni akarsz. Most, hogy
te itt vagy minden megváltozik majd…

Ádventi lelkigyakorlat Mélykúton

December 19-én (péntek), és 20-án
(szombat) 18 órakor dr. Thorday Attila a
Szegedi Hittudományi Fõiskola tanszékve-
zetõ tanára, a Szeged-Szentmihályi egy-
házközség plébánosa tart lelkigyakorlatos
szentbeszédeket a mélykúti Szt. Joachim
templomban. A misék elõtt 17 órától gyó-
nási lehetõség. December 21-én vasárnap
6 és a 9 órai szentmiséken Pécsi Debóra
nõvér elmélkedéseit hallgathatjuk.

Ünnepi miserend Mélykúton

SZENT JOACHIM-TEMPLOMBAN   
• December 24. (szerda) Ádám-Éva: 
24 órakor éjféli szentmise
• December 25. (csütörtök) Karácsony I.
6 órakor pásztorok miséje • 9 órakor
szentmise • 18 órakor szentmise
• December 26. (péntek) Karácsony II.:
7 órakor szentmise  
• December 28. (Szentcsalád vasárnap): 
7 órakor Igeliturgia • 9 órakor Igeliturgia •
18 órakor Igeliturgia
• December 31. (szerda) 
18 órakor hálaadó szentmise
• Január 1. (csütörtök) Újév 
7 órakor szentmise • 18 órakor Igeliturgia

SZENT ERZSÉBET TEMPLOMBAN
• December 25. (csütörtök) Karácsony I.
10.30 órakor Igeliturgia
• December 26. (péntek) Karácsony II.
10.30 órakor szentmise
• December 28. (Szentcsalád vasárnap)
10.30 órakor szentmise
• Január 1. (csütörtök) Újév 
10.30 órakor szentmise

Kedves Testvérek! Ismét közeledik a
karácsony. Kívánom mindnyájuknak, hogy
legyen idejük az ünnepek alatt egymásra.
Ne vakítson el senkit a reklámok fénye, és
ne sodorja el a bevásárlók hada. Jusson
eszébe mindenkinek, hogy az igazi aján-
dék karácsonykor a szívekben születik. Eh-
hez adjon erõt a betlehemi Kisjézus, hogy
az éjféli misén köréje gyûlve együtt éne-
kelhessük: „Fel nagy örömre, ma született,
aki után a föld epedett.” Áldott ünnepeket
kívánok mindenkinek!

János atya

2008. december 9
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EGYHÁZI ROVAT SZEDERINDA
SOK-A-DALOM
Folytatás a címoldalról
Példamutató jellegénél fogva szólni kell

az együttesek  közösségi szellemérõl, mi-
vel zsugorodó lakóhelyünkön az egyre ál-
talánosabbá váló emberi elidegenedés in-
goványában  a fellépõk olyan szilárd és
összekovácsolódott szigetet alkotnak,
amelyek még rendelkeznek az alkotó jel-
legû, a közösségben boldogulást találó
ember és barát szép tulajdonságaival. 

A zenekarok, énekkarok, népdalkö-
rök egységes hangzása, a természetes
egyszerûség, az eredetiség olyan erény,
amit e mesterkélt világban ritkán lelünk
meg másutt. A másik értéke nem kevés-
bé fontos, az emberi és közösségi lét, e
tekintetben a magyar falu szellemiségé-
nek talán utolsó képviselõi õk. A tiszte-
let, a vidámság, a társaságkeresés õszin-
te gesztusai fedezhetõk fel.

Meggyõzõdésem, hogy a magyar
népdal szeretete is e tõrõl fakad. Így hát
egymástól tanulnak emberséget, mû-
veltséget és közben arra törekszenek,
hogy jól érezzék magukat próbán, sze-
repléskor, s pohárral a kézben egyaránt. 

„Mit ad egyik ember a másiknak? Ön-
magát, önmaga legbecsesebbjét, az éle-
tét.” Ez nem jelenti szükségképpen, hogy
föláldozza az életét a másikért – csak
hogy nekiadja az örömét, az érdeklõdé-
sét, az értelmét, a tudását, a jókedvét, a
bánatát. Életét így odaadva gazdagítja a
másik személyt. Nem azért ad, hogy
kapjon. Adni önmagában tökéletes
öröm. Aki ad, az adakozóvá teszi a má-
sik személyt is, és mindketten részesül-
nek az örömbõl, amit létrehoztak. 

A fellépõ együttesek ezen a napon
Erich Fromm által is megfogalmazott
örömöt, érdeklõdést, értelmet, tudást,
jókedvet, és a bánatot adják át a meg-
szólaltatott dallamok által.  

Külön örömünkre szolgált, hogy a fellé-
põk között három vajdasági: Bácskossuth-
falva, Palics, Bácskapalánka együtteseit is
üdvözölhettük.

Jakity Attiláné

ANYAKÖNYVI HÍREK
Meghaltak: Stefán Pál élt 52 évet;
Sziráczki Antalné  Turda Mária élt 72 évet;
Tokodi Ferenc Péter élt 72 évet; Doszpod
István élt 87 évet; Majer Pálné Litovszky
Erzsébet élt 77 évet; Ledenyák Gyuláné
Retkes Mária élt 75 évet; Birkás Józsefné
Grizák Anna élt 75 évet; Kiss György élt
71 évet; Fábián Lajos élt 74 évet.
Házasságot kötöttek: Potyondi Zsolt és
Marosi Csilla
Születtek: Kovács Anna (anyja neve: Po-
lyák Zsuzsanna); Martinek Janka (an:
Deák Tímea); Magyarfalvi Sára (an: Ko-
vács Annamária); Molnár György (An:
Gaál Hajnalka)
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A következõ leirattal megpróbálom
összefoglalni az SPS támogatási rend-
szer legfõbb részleteit, mely elsõ olva-
sásra biztosan bonyolult, és amelyet
mindenkinek saját gazdaságára vetítve
kell átszámolnia. 

A Közös Agrárpolitika (a továbbiak-
ban: KAP) 2003. évi reformjának leg-
fontosabb intézkedése a támogatások
termeléstõl való leválasztása, vagyis
SPS-rendszer bevezetése. A piacorien-
tált és fenntartható mezõgazdasági ter-
melés ösztönzése céljából a termékek
helyett a termelõk támogatása kerül
elõtérbe. A nyilvánosság számára a köz-
vetlen támogatások fenntartásának elfo-
gadását elõsegítendõ a termelés helyett
a támogatások kifizetése környezetvé-
delmi, állatjóléti, és élelmiszerbiztonsá-
gi elõírások – a kölcsönös megfeleltetés
– teljesítéséhez kötöttek. 

Az SPS rendszerben üzemenként
meghatározott, korlátozottan forgalom-
képes, a termelési kötelezettségtõl el-
szakadó támogatási jogosultság alapján
lehet támogatáshoz jutni. A kiosztott tá-
mogatási jogosultság az üzem (gazdál-
kodó/gazdaság) tulajdonába kerül, amit
évente a használatában lévõ jogosult te-
rület alapján lehet támogatásként érvé-
nyesíteni. (Amennyiben – jogosult terü-
let hiányában – az üzem a jogosultságát
vagy annak egy részét három évig nem
képes támogatásként igénybe venni,
úgy az a nemzeti tartalékba kerül, va-
gyis az adott gazdaság számára elvész.)

A támogatási jogosultság vagyoni ér-
tékû jognak tekinthetõ. A mezõgazda-
sági üzem, gazdaság tulajdonában lévõ
támogatási jogosultságok az adott tag-
országon vagy régión belül, földterület-
tel vagy anélkül: • átruházhatók (érté-
kesíthetõk) • ideiglenes átengedhetõk
• természetes személy esetében örö-
kölhetõk.

A támogatási jogosultság többféle ala-
pon kerülhet kiosztásra, amely befolyá-
solja a jogosultságok hektáronkénti ér-
tékét. Az SPS rendszer rugalmas, az
egyes tagállamok modellvariációkból
választhatják ki a termelõik/üzemeik
számára legelõnyösebb változatot. 

Az SPS támogatási pénzek két alap-
modell szerint oszthatók ki. A „történel-
mi modell” szerint az üzem által igény-
bevett 2000-2002 évek – tehát a régi
tagországok számára lett kidolgozva -
átlagos (közvetlen) támogatását kell fel-
osztani ugyanezen idõszak átlagos jogo-
sult mezõgazdasági területére. A „regio-
nális modell” (az új tagországok számá-
ra) keretében - a SAPS-hoz hasonlóan –
az SPS borítékban levõ támogatási ösz-
szeget kell a teljes szántó- és gyepterü-
letre vetíteni. 

Míg a történelmi modellben a referen-
cia-idõszakhoz kapcsolódó átlagos és
üzemenként differenciált támogatási jo-
gosultság kerül meghatározásra a terme-
lõk részére, addig a regionális modell

olyan nivelláló jogosultság-kiosztást tesz
lehetõvé, amelynek során hektáronként
mindenki azonos támogatást kap. 

A két rendszer elõnyeit ötvözi az ún.
„hibrid-regionális” modell, amely a ni-
velláló területalapú felosztást kombinál-
ja a történelmi referenciákkal.

Összegezve, az SPS támogatás
igénybevételének feltételei: • a gaz-
dálkodónak tehát támogatási jogosult-
sággal és • megfelelõ méretû mezõgaz-
dasági területtel, vagy speciális esetben
állatállománnyal kell rendelkeznie • to-
vábbá be kell tartania a kölcsönös meg-
feleltetés (környezetvédelmi, köz- és
növény-egészségügyi, állatjóléti és higi-
éniai, valamint a helyes mezõgazdasági
és környezeti állapotra vonatkozó) kö-
vetelményrendszerét.

A magyarországi regionális „hib-
rid” modell

Az eddigi egyeztetések alapján, Ma-
gyarországon a regionális modellnek
egy olyan hibrid (üzemsoros) változatát
alakítjuk ki, ahol az üzemenkénti eltérí-
tés alapja a SAPS/top up rendszer ága-
zati preferenciáinak folyamatosságán
alapul. Magyarország 2009-ben tervezi
az átállást.

A támogatási jogosultságok az alkal-
mazás elsõ évében kerülnek kiosztásra,
2013. évi 100%-os névértéken. A tény-
leges kifizetés ennél 2009-10-11-12.
években kisebb lesz, mert mint tudjuk
2013-ban érjük el a 100%-ot. 

Az SPS elsõ évében (2009-ben) ki-
osztásra kerülõ támogatási jogosultság
két komponensbõl áll. Az elsõ kompo-
nens az, amely minden, a tárgyévben
bejelentkezett, a jogosultsági kritériu-
moknak megfelelõ, jogosult területtel
rendelkezõ földhasználót megillet. Ez a
regionális komponens. 

A regionális komponenshez meg lesz
állapítva az országos SPS regionális tá-
mogatási boríték, amelyet elosztunk a
bejelentkezett hektárszámmal. Ennek
alapján egy ha/euró érték lesz az a tá-
mogatás, amelyet minden igénylõ
mindazon területre megkap, amelyek-
kel bejelentkezett. 2009-re ez az érték
várhatóan 130 euró körül alakul majd.

A második komponens pedig (az,
ami differenciál) a kiegészítõ kompo-
nens. A differenciálás objektív módon
került meghatározásra, mivel az üzem-
szintû kiegészítõ referenciaösszeg az
üzem által a bázisidõszakban igénybe
vett ágazat- és üzemspecifikus támoga-
tások (ágazati top up-ok stb.) arányá-
ban történik. 

A kiegészítõ komponensek kiszámítá-
sához meg lesz állapítva az országos ki-
egészítõ SPS boríték, amely az eltéríté-
sek összességét tartalmazza. A kiegészí-
tõ borítékból egyéni referenciaösszegek
kerülnek megállapításra, az elosztva a
jogosult hektárszámmal, és az így kapott

érték a kiegészítõ komponens, minden
egyes olyan jogosultságnál, amely mö-
gött „volt top-up”. Minden egyes terme-
lõ referencia összege mindazon termék-
specifikus támogatási komponensekbõl
tevõdik össze (gabona, tej cukor, szar-
vasmarha, dohány stb.) amelyeket õ a
választott bázis idõszakban ágazati „top
up”-ként igénybe vett. 

Az egyes termelõk kiegészítõ referen-
cia összege tehát úgy kerül megállapí-
tásra, hogy a választott bázis idõszak-
ban (2006. évi top-up igénylés, vagyis
ténylegesen a 2007. évi kifizetés) a ter-
melõ által „üzemsorosan” igénybevett
top up támogatásai arányában részesül
a kiegészítõ boríték forrásaiból.

A termelõ jogosultságainak száma te-
hát a bejelentett hektárszám lesz, a jo-
gosultságok névértékét pedig a regioná-
lis komponens+ kiegészítõ komponens
összege adja. 

A termelõ tulajdonában lévõ támoga-
tási jogosultság a használatában lévõ
mezõgazdasági területtel váltható tá-
mogatássá. A jogosult SPS területbe
minden mezõgazdasági terület beleér-
tendõ, kivéve az állandó kultúrákat, az
erdõket és a nem mezõgazdasági hasz-
nosítású területeket. Az SPS jogosult-
sághoz kapcsolódó földhasználat tehát
alapvetõen a szántó és a legelõ. A nem
élelmezési vagy energetikai célból pl.
ugaroltatott területeken termesztett
fásszárú energiaültetvény kivételt ké-
pez, vagyis támogatási jogosultság alap-
ja lehet. Az erdõsített mezõgazdasági
terület pedig az ugarjogosultságnál ve-
hetõ figyelembe.

Az SPS jogosultság nemzeti kiegészí-
tése – az SPS top up – alapvetõen más-
képp mûködik, mint a SAPS top up. Az
alapot a termelõ rendelkezésére álló
SPS jogosultság képezi, amely egy EU-s
és egy hazai komponensbõl áll. Mivel a
két rész kifizetése ugyanahhoz az ese-
ményhez (az SPS jogosultság lehívása
kapcsolható) kifizetésük feltétele is
megegyezik. A rendszer inkább az EU-s
rész olyan társfinanszírozására hasonlít,
ahol a nemzeti komponens mértéké-
nek a jogosultság névértékének 30%-án
belül kell maradnia.

S végül a további fontos határidõk-
re szeretném felhívni miden kedves
olvasó figyelmét. Az MVH által elõze-
tesen elismerhetõ bázisok megküldésre
kerülnek a kedvezményezetteknek
igénylõlap-szerûen. (Határidõ: 2009.
március)

Az SPS jogosultságok igénylésének
határideje: 2009. május 15.

Az SPS támogatási rendszer végleges
elfogadása esetén elõadásokat fogok
tartani a témában melynek idejét hir-
detjük

Kovács Tamás

ügyfélszolgálati tanácsadó

2009-TÕL BEVEZETENDÕ SPS KÖZVETLEN TÁMOGATÁSI RENDSZERRÕL
Helyi Vidékfejlesztési Iroda

Jánoshalmi Kistérség Tájékoztató

AZ ÚMVP III. TENGELY
INTÉZKEDÉSEIRÕL

Korábbi tájékoztatónkban már széles
körben felhívtuk az önkormányzatok, vál-
lalkozások figyelmét az ÚMVP III. tenge-
lyének alábbi intézkedéseire (az FVM hon-
lapján (www.fvm.gov.hu) hozzáférhetõk).

Az Intézkedések 2008. október 15-én
kihirdetésre kerültek a beadási határidõ
kitolódott 2009. január 10-re. A követ-
kezõ támogatási kérelem beadási határ-
ideje várhatóan 2009. májusában lesz.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a
továbbiakban: MNVH) célja a vidékfej-
lesztésben érintett kormányzati és ön-
kormányzati intézmények, társadalmi
szervezetek, szakmai testületek, gazdál-
kodó szervezetek információs és együtt-
mûködési hálózatba szervezése, és tevé-
kenységük összehangolása a vidék társa-
dalmi-gazdasági fejlõdése, a felzárkózta-
tás, valamint a támogatási források haté-
kony felhasználása érdekében, továbbá
az MNVH szolgáltatásainak széles kör-
ben történõ hozzáférhetõvé tétele. 

Interaktív, online (www.mnvh.eu) szol-
gáltatás, mely által a résztvevõk naprakész
információkat kaphatnak a nemzeti és
nemzetközi ügyekrõl, hasznos hivatkozá-
sokkal és dokumentumokkal. Regisztrálni
a regisztrációs adatlap kitöltésével, a re-
gisztrálni kívánó személy lakcíme, vagy
székhelye szerint illetékes HVI-nél térítés-
mentesen lehet. A következõ lehetõségek
a regisztráltak rendelkezésére álnak.

MNVH csatlakozás elõnyei: Partner-
keresõ szolgáltatás • Együttmûködési
adatbázis (Együttmûködés-indító „cso-
mag”, alapvetõ információ, módszertan,
az elérhetõ- és szabad szakértõk névsora)
• Tagállami adatbázis • HVI adatbázis •
Projekt adatbázis • Leader adatbázis •
Szakértõi adatbázis • Adatbázis a regiszt-
rált vidéki szereplõkkel kapcsolatban •
Legjobb gyakorlatok • Esemény naptár.

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését,
keresse fel irodánkat, állunk segítségére. 
Elérhetõségeink: 6440, Jánoshalma
Dózsa György u.123. 06-77/850-034
Vargáné Szõke Krisztina 06-70/770-8994
Barta Józsefné 06-30/466-2506
Lajkó Erika 06-20/365-1322
Dr. Kiss Judit 06-30363-6589
Dági Zoltán 06/30-908-0740

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Mélykút Nagyközség hivatalos honlapja a

www.melykut.hu,
a Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár a

www.melykuti.hu címen érhetõ el.
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December 20-21-én (szombat-va-
sárnap) labdarúgó kupára kerül sor a
sportcsarnokban. 

A mérkõzések kezdési idõpontja
szombaton délután 16 és vasárnap 9
óra. A mérkõzések 20x30m-es pályán
zajlanak. A csapatokból 4+1 játékos
tartózkodhat egyszerre a pályán. A ka-
pus kidobhatja a labdát a félpályán túl-
ra. A kapusról van szöglet. A hazaadást
a kapus kézzel nem foghatja meg. A já-
tékidõ 2x12 perc. A cseréket folyamato-
san el lehet végezni.

A torna teljes idõtartama alatt csapaton-
ként összesen két igazolt játékos nevezhe-
tõ, akik folyamatosan a pályán tartózkod-
hatnak. A megyei I. osztályban vagy az an-
nál magasabb osztályban szereplõ és a kül-
földön játszó játékosok számítanak igazolt-
nak, akik az elmúlt félévben szerepeltek a
fent említett bajnokságok valamelyikében. 

Nevezési díj: 2.000 Ft.
Az elõzõ évek tapasztalatait figyelem-

be véve sok csapat nevezése esetén két
naposra tervezzük a tornát. Néhány cso-
port küzdelmeit szombaton délután bo-
nyolítjuk le, a többi csoportot pedig va-
sárnap délelõtt. A csoportmérkõzések
után bonyolítjuk le a helyosztókat. 

A sorsolás megtekinthetõ pénteken
(december 19.) a délutáni órákban a
sportcsarnok hirdetõtábláján és a
www.melykut.hu honlapon, a sport me-
nüponton belül.

Nevezni csak és kizárólag december
20-án (péntek) 12 óráig lehet Velez Atti-
lánál a 06-30/219-3029-es telefonszá-
mon, vagy a Mûvelõdési Házban szemé-
lyesen, munkaidõben. 

Kérjük a nevezési határidõ pontos be-
tartását!

Velez Attilas sportszervezõ

Karácsony-kupa labdarúgótorna

Folytatás a címoldalról
Élénk figyelmet kapott a hírhedt

,,Herder-jóslat” sorsa. A XVIII. század vé-
gén Magyarország egyik mélypontját élte.
(II. József, a kalapos király országunk beol-
vasztásán ábrándozott, azon túl román és
szláv népek zártak körül bennünket.) Ma-
gyarországnak ebben a helyzetében szó-
lalt meg a német Johann Gottfried
Herder, a kor – talán – legnagyobb tudós
bölcselõje. Rendkívüli tájékozottsággal
rendelkezett a különbözõ tudomány-
ágakban, s éles elmével szerzett ismerete-
ket, tapasztalatokat a világról, Európáról, s
természetesen az akkori Magyarországról.
Amit rólunk, magyarokról megállapított,
,,Herderi jóslatként” került a köztudatba.
Csupán ennyit mondott 1791-ben: ,, Kt
évszázad múlva a magyar nyelvet csak a
lexikonok õrzik.” Eltûnik tehát a magyar-
ság, elmerül a szomszédság tengerében.
Mindezt a tények ismeretében, a tények-
bõl levont következtetésként mondja.
Nem ártani akar, csupán logikusan gon-
dolkodik. A herderi  jóslattal szemben a
magyarságot mégsem nyelte el a tenger.
Megmozdult az ország. Tudtunk gátat, gá-
takat emelni. Olyan személyiségek szület-
tek, éltek, dolgoztak, akik felismerték a
gondok lényegét, és rátaláltak a megoldás
módjára. 1791-ben megszületik gróf Szé-
chenyi István, aki a reformkor legnagyobb
személyisége lesz. Jönnek majd a nyelv-
újítók, akik országos mozgalommá fej-
lesztik a nyelvmûvelést. Jönnek sorban a
legnagyobbak: a megújított nyelven meg-
szólaló írók, költõk, színészek, mindezek
terjesztik a magyar szót, s megõrzik ma-

gyarságunkat. A lakosság is bízik a magyar
jövõben. Templomok sokasága épül a
XVIII. Század második felében. Tágasak
ezek a templomok, hogy sok hívõ férjen
el bennük. Az események igazolják, hogy
nincs az a mélypont, ahonnan nincs fel-
emelkedés. Ma is léteznek olyan erõk,
amelyek képesek a bajokból kivezetni az
országot. Tanulságos órán vehettek részt
tanulóink, akik ismeretekben, élmények-
ben gazdagodva, azzal a tudattal hagyhat-
ták el az osztálytermet, hogy a mai kor
nagy személyiségétõl kaptak közvetlen
segítséget. A tanórát követõen az önkor-
mányzat közös ebéden látta vendégül a
fõszereplõket, majd a Fenyõ Miksa
Könyvtárba vonultunk, ott Lezsák Sándor
elõadásával egészült ki a program. Itt az
elõadó a termet betöltõ érdeklõdõkhöz
szólt. Olyan kérdésekrõl beszélt, érdeklõ-
dést keltõen, amelyek országos tapaszta-
latokra épültek, s társadalmi, gazdasági,
kulturális területeket érintettek. Össztár-
sadalmi érdek lehet a meglévõ bajok or-
voslása, a feladatok, a tennivalók körülha-
tárolása, közös megoldása. A magvas gon-
dolatokat tartalmazó elõadást a jelenlé-
võk egyetértéssel fogadták, nagy tapssal
köszönték meg. Befejezésül Lezsák Sán-
dor a magyarságtudatot erõsítõ ajándéko-
kat adott át a tanulóifjúság jelenlévõ kép-
viselõinek. Ezeket az ajándékokat féltve
õrzi az iskola. Mindannyiunk nevében
megköszönöm Lezsák Sándor alelnök Úr
készséges közremûködését, s várjuk a kö-
vetkezõ találkozónkra.

Novok Rostás László

Apáczai-díjas pedagógus, az Iskolaszék elnöke

Lezsák Sándor Mélykúton
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv a

2007-2013 közötti fejlesztéspolitikai
idõszakban számos módon igyekszik
biztosítani a leghátrányosabb helyzetû
kistérségek számára a fejlesztési lehetõ-
ségekhez való hozzáférést. Közülük ki-
emelendõ az Új Magyarország Felzár-
kóztatási Program, mely keretében a
komplex programmal lefedendõ 33 leg-
hátrányosabb helyzetû kistérség számára
mind speciális feltételekkel kialakított
konstrukciók, mind dedikált forráskere-
tek állnak rendelkezésre. A komplex
programmal lefedésre kerülõ 33 leghát-
rányosabb helyzetû kistérség számára a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség több
operatív programban forrást különít el,
mely források felhasználására új eljárás-
rendet vezet be. Ennek a lépései a kö-
vetkezõk:

• Az érintett kistérségekben 2008.
nyarán a Promei Kht. által biztosított kül-
sõ szakértõi tanácsadás (Jánoshalmi kis-
térségben a HBF Hungaricum Kft.) igény-
bevételével elindult a tervezési folyamat,
amelynek eredményeként a kistérségek
2008. õszén javaslatot tettek a legfonto-
sabbnak ítélt fejlesztésekre. Ez az elsõ al-
kalom, hogy a kistérségek elkülönített
források ismeretében állíthatnak össze
projekt-csomagot (programozási tervdo-
kumentum). 

• A tervdokumentumok 0. változatá-
nak elkészítése (2008. október 30.) 

• A tervezõi munkacsoportok részt-
vevõi a kistérség önkormányzatainak
képviselõi, polgármesterei, a kistérsé-
gekben mûködõ helyi szervezetek, az
országos, regionális, kistérségi szintû
hálózatok képviselõi, a roma szerveze-
tek képviselõi, a vállalkozások képvise-
lõi, valamint további, a kistérség jövõjé-
nek alakításában aktívan részt vállaló
szervezetek közel ötven projektötletbõl
álló csomagot alakítottak ki.

• A tervdokumentumok 1. verziójá-
nak elkészítése (2008. november 30.)
Megtörtént a 0. változat projektötletei-
nek véglegesítése, a 100%-os keret és a
tartaléklista sorrendjének összeállítása.

• A tervdokumentum 2. verziójának
elkészítése (2009. január 30.)

• A projekt-csomagot a régió és a mi-
nisztériumok bevonásával a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség értékeli, a szük-
séges mértékben módosítva véglegesíti.

• Az egyes projekt-javaslatokat a
részletes kidolgozást követõen a közre-
mûködõ szervezethez kell benyújtani.
Amennyiben a közremûködõ szervezet
a projektet megfelelõen elõkészítettnek
ítéli, indulhat a projekt megvalósítása.
A 100%-os keretösszegbe bekerült pro-
jektek pályáztatási eljárás nélkül meg-
valósításra kerülnek.

Az év elején ígért közel 4 milliárdos
összeget 1,5 milliárdra csökkentették,
így a projektcsomagot ebbe a keretbe
kellett besûríteni. A várakozásokkal és
elõzetes ígéretekkel szemben a vállal-
kozók projektjei nem indulhattak, en-
nek ellenére mégis gazdaságélénkítõ
ötleteket vártak tõlünk. A projektcso-
mag 1. verziójába a következõ ötletek
kerültek bele Mélykútról:

Önkormányzat részérõl: • Transzfor-
mátor kapacitásnövelése a régi TSZ. te-
rületén • Kamionparkoló kiépítése a
régi TSZ. mellett • Jókai utcát teher-
mentesítõ elkerülõ út építése • Belterü-
leti kerékpárút építése • Tanoda •
Multifunkciós aula kialakítása • Tarta-
léklistán: Alkotmányi út felújítása

Cigány Kisebbségi Önkormányzat ré-
szérõl: • Roma mentor • Építõipari kép-
zés • Roma Irodaház mûködtetése • Hát-
rányos helyzetûek foglalkoztatása • Roma
közösségi ház • Tartaléklistán: fûrészüzem

Azok a projektek, amelyek nem ke-
rültek elõzetesen elfogadásra a projekt-
csomag részeként, a témától függõen
részt vehetnek a normál pályázati rend-
szerben. Ezáltal a leghátrányosabb
helyzetû kistérségek az elkülönített ke-
retnél több forrást is szerezhetnek.
Ugyanakkor azok a pályázatok, ame-
lyek szerepelnek az elfogadott projekt-
csomagban, nem nyújthatók be a nor-
mál pályázati rendszerben.

Puskás Júlia pályázati referens

A KOMPLEX FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAMOKRÓL

A GAMMA GT Szenvedélybetegek Mélykúti Önsegítõ Csoportjának 
06-77/460-181 segélyhívó telefonszáma 2008. augusztus 1-jétõl megszûnt.

A 06-30/9836-385 és a 06-70/3332-361 telefonszámokon továbbra is várjuk hívásaitokat!

Tisztelettel hívjuk községünk lakosságát
2009. január 10-én (szombaton) 17 órára a Fenyõ Miksa Könyvtárba, ahol 

Dr. PAPP LAJOS
szívsebész professzor tart elõadást a magyarságról.

Bolvári János plébános
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ÕSZI PILLANATKÉPEK A KÖNYVTÁR ÉLETÉBÕL

Mátyás az igazságos - családi mesevetélkedõ

Mátyás király igazmondó juhásza – óvodás foglalkozás

Piacon a könyvtár

Töklámpás készítõ verseny

Vadvirág könyvbemutató
Drengács Margit Tegzes Miklós könyvbemutatója és 85. születésnapja

Drégely Ferenc 80. éves

Tündértánc

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 
a következõ programokra hívja tagjait és az érdeklõdõket:

• EGYESÜLETI KI MIT TUD? Idõpontja: 2009. február 14-én (szombat) a Mû-
velõdési Házban. Fellépõk jelentkezését január 29-ig várjuk.
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDÕBEN – érvényes egyesületi tag-
könyv felmutatása mellett – 10 alkalomra szóló kedvezményes bérlet váltható
3.500 forintért, melyet három hónap alatt lehet felhasználni egyéni odautazással.
• EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA újabb 10-es turnusa 2009. január 6-án, ked-
den 16.45 órakor kezdõdik az Általános Iskola tornatermében.
• CUKORBETEGEK KLUBJA minden hónap harmadik szerdáján 16 órakor a
Csorba-házban.
• A 2009. ÉVI TAGDÍJ változatlanul 1.000 Ft/fõ/év. Befizetés elõtt kérjük, szíves-
kedjenek ügyfélfogadási idõben felkeresni irodánkat. 
• A PACSIRTA UTCAI BAROMFIBOLTBAN 2009. évi tagdíjfizetést követõen is-
mét kedvezménnyel lehet vásárolni a .
• SZOBAI KERÉKPÁR kölcsönzése Borsos Antalnénál a 460-660-os telefonszámon.
• ÜGYFÉLFOGADÁS: szerda 14-17 és csütörtök 9-12 óráig.

Minden kedves egyesületi tagunknak, családtagjaiknak, támogatóinknakMinden kedves egyesületi tagunknak, családtagjaiknak, támogatóinknak
boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, 
békés újesztendõt kívánunk. békés újesztendõt kívánunk. 
az egyesület vezetõségeaz egyesület vezetõsége

Egyesületi hírek

Minden kedves látogatónknak és olvasónknakMinden kedves látogatónknak és olvasónknak

békés, boldog karácsonyt és eredményekben gazdag újesztendõtbékés, boldog karácsonyt és eredményekben gazdag újesztendõt

kívánnak a Mûvelõdési Ház és Fkívánnak a Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár munkatársai!enyõ Miksa Könyvtár munkatársai!


