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Törtel Község Önkormányzatának
6./2012.(IV.27.) rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 12/2011 (IX. 9.)
és a 15/2011. (XI.25.) rendelettel módosított
5/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
LXCV. Törvény 34.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. év LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011 (IX. 9.) és a 15/2011.
(XI.25) rendelettel módosított 5/2011 (II. 11.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)
bekezdés a) pontjában a „500.556 e Ft” szövegrész helyébe a „524.475 e Ft” szövegrész
lép.
(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „500.556 e Ft” szövegrész helyébe a
„524.475 e Ft” szövegrész lép.
2. § (1) A Rendelet 4. § (4) bekezdésében a „236.152 e Ft” szövegrész helyébe a „246.294 e
Ft” szövegrész lép.
(2) A Rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontjában a „74.818 e Ft” szövegrész helyébe a „80.611
e Ft” szövegrész lép.
(3) A Rendelet 4. § (4) bekezdés c) pontjában az „6.062 e Ft” szövegrész helyébe a „9.758 e
Ft” szövegrész lép.
(4) A Rendelet 4. § (4) bekezdés d) pontjába a „ 3.001 e Ft” szövegrész helyébe a „3.654 e
Ft” szövegrész lép.
(5) A Rendelet 4. § (5) bekezdésében a „25.039 e Ft” szövegrész helyébe a „38.816 e Ft”
szövegrész lép.
(6) A Rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontjában a „14.093 e Ft” szövegrész helyébe a „27.870
e Ft” szövegrész lép.
3. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdésében a „371.197 e Ft” szövegrész helyébe a „386.360 e
Ft” szövegrész lép.
(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdésének a) pontjában a „212.663 e Ft” szövegrész helyébe a
„221.562 e Ft” szövegrész lép.
(3) A Rendelet 5. § (2) bekezdésének b) pontjában az „54.613 e Ft” szövegrész helyébe az
„56.277 e Ft” szövegrész lép.

(4) A Rendelet 5. § (2) bekezdésének c) pontjában a „89.066 e Ft” szövegrész helyébe a
„89.970 e Ft” szövegrész lép.
(5) A Rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontjában az „4.855 e Ft” szövegrész helyébe a „8.551 e
Ft” szövegrész lép.
4. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdésében a „107.932 e Ft” szövegrész helyébe a „116.408 e
Ft” szövegrész lép.
5. § (1) A Rendelet 7. § (1) bekezdésében a „3.397 e Ft” szövegrész helyébe a „3.677 e Ft”
szövegrész lép.
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba ls a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Törtel, 2012. április 26.
Godó János
Polgármester

Dr. Majtényi Erzsébet
Jegyző

Törtel Község Önkormányzatának
7/2012. (IV.27.) rendelete
Törtel község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 10.§ (1) bekezdés d) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 91.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendelet alkotja:
I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveire
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szervek:
ba) Szent István Király Általános Iskola
bc) Törteli Tulipán Óvoda
bc) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár
II.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT FŐ
ÖSSZEGEI

2.§ (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót 534 538 e Ft bevétellel és 534 538 e Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A bevételi főösszegből a likvid hitel összegét 5 422 e Ft-ban, a függő átfutó bevételek
forgalmának összegét – 2 000 e Ft-ban, a függő átfutó kiadások forgalmának
összegét 8 377e Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati
szinten a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
III.

TELJESÍTETT BEVÉTELEK

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi bevételeinek teljesítését az
alábbiakban részletezettek szerint:
a) a működési bevételek összegét
28 031 e Ft-ban
b) a sajátos működési bevételek összegét
212 726 e Ft-ban,
ezen belül
ba) az egyéb sajátos bevételek összegét
7 333 e Ft-ban
bb) a helyi adók összegét
34 328 e Ft-ban
bc) az átengedett központi adók összegét
168 132 e Ft-ban
bd) a talajterhelési díj összegét
1 056 e Ft-ban
be) pótlékok, bírságok összegét
1 877 e Ft-ban
c) az önkormányzatok költségvetési támogatásának teljesítését 246 294 e Ftban,

d)
a)
f)

g)

a támogatásokon belül
ca) a normatív támogatások összegét
152 271 e Ft-ban
cb) a normatív kötött felhasználású támogatások összegét 80 611 e Ft-ban
cc) a központosított előirányzatok összegét
9 758 e Ftban
cd) egyéb központi támogatás
3 654 e Ft-ban
előző évi költségvetési támogatás
4 821 e Ft-ban
a felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítését
312 e Ft-ban
támogatás értékű bevételek teljesítését
38 732 e Ft-ban
ezen belül
fa) támogatás értékű bevételek OEP-től
10 601 e Ft-ban
fb) támogatás értékű bevételek összegét
28 131 e Ft-ban
a likvid hitel felvételének teljesítését
5 422 e Ft-ban
fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1-2.
mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

IV.

TELJESÍTETT KIADÁSOK

4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak teljesítését
374 474 e Ft-ban, ezen belül:
a) a személyi juttatások kiadásainak összegét
212 395 e Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő befizetési kötelezettségek összegét
54 680 e Ft-ban
c) a dologi kiadások összegét
107 399 e Ft-ban
hagyja jóvá.
(2) A működési és fenntartási kiadások szakfeladatonkénti teljesítését az 4. mellékletben
foglaltaknak megfelelően fogadja el.
5.§ (1) A Képviselő-testület a likviditási hitel törlesztésének összegét 15 059 e Ft-ban hagyja
jóvá.
6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését 13 587 e
Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A felhalmozási kiadások célonkénti részletezését a 5. mellékletben foglaltaknak
megfelelően fogadja el.
7.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat átadott pénzeszközeinek teljesített kiadási
összegét 3 156 e Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A kiadások részletezését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat a társadalom-és szociálpolitikai juttatások
teljesített kiadásainak összegét 119 885 e Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A kiadások részletezését a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

V.

PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁS

9.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése teljesítése során keletkezett
pénzmaradványát 17 128 e Ft-tal hagyja jóvá.
Ebből feladattal terhelt 9 118 e Ft
- likvid hiteltörlesztés
5 422 e Ft
- oktatási intézmények integrációs pályázati összege 3 696 e Ft
(2) A 8 010 e Ft szabad pénzmaradványt az önkormányzat a 2012. évi működési hitel
előirányzatának csökkentésére fordítja.
(3) A pénzmaradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja
el.
VI.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ

10.§ (1) A Képviselő-testület
a) az állóeszközeiben bekövetkezett változásokat az 1. sz. tájékoztatóban,
b) a vagyoni helyzet bemutatását a 2-4. sz. tájékoztatóban,
c) az önkormányzat állami támogatásokkal való elszámolását az 5. sz.
tájékoztatóban,
d) az önkormányzat több évet érintő kötelezettségvállalásainak 2011. december
31-i állapotát a 6. sz. tájékoztatóban,
e) az önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásainak kimutatását a 7. sz.
tájékoztatóban,
f) az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete a 8. sz.
tájékoztatóban foglaltak szerint fogadja el.
VII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

11.§ (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Törtel, 2012. április 26.
Godó János
Polgármester

dr. Majtényi Erzsébet
Jegyző

8/2012. (IV.27.) rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett helyi hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 13/2011. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék kezelésére
szervezett helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2011. (IX. 19.) önkormányzati
rendeletét az alábbiakban módosítja:
1. §
A R 3. § az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
4) „A Képviselő-testület Törtel Község közigazgatási területén a helyi kötelező
hulladékkezelési közszolgáltatással ellátott területet körzetekre osztja fel, a kialakított
körzetek a következők:
a) I. körzet: lakóterület (belterületi lakótelek és belterületi lakóházzal beépített ingatlan)
II .körzet: „Zártkertek” üdülőterület (hobbitelkek területrészen lévő nem lakás céljára
szolgáló építménnyel beépített ingatlanok)
b) Az I. körzetben szabványos gyűjtő edényzettel ellátott övezet, ahol a gyűjtő
edényzetben gyűjtött hulladék begyűjtése és szállítása hetente 1 alkalommal történik.
A II. körzetben, a Begyűjtő emblémájával jelzett (ÖKOVÍZ feliratú) fehér színű
műanyag hulladékgyűjtő zsákban történik a hulladék gyűjtése. A jelzett műanyag
zsákok begyűjtésének és elszállításának rendje a következő: április 1.–től október
31.-ig terjedő időszakban hetente 1 alkalommal, november 1.-től március 31.-ig
terjedő időszakban kéthetente 1 alkalommal.
5)
A szervezett közszolgáltatást igénybevevők – a hulladékbegyűjtési körzetek
felosztásának megfelelően – számára a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
szabványos hulladékgyűjtő edények, konténerek, valamint ÖKOVÍZ feliratú fehér színű
műanyag hulladékgyűjtő zsák használata kötelező.
6)
Az I. körzetben a tárolóedény űrtartalmát alkalomszerűen meghaladó mennyiségű
hulladékot elhelyezni kizárólag a közszolgáltatótól vásárolt, vagy kereskedelmi
forgalomban kapható ÖKOVÍZ feliratú fehér színű hulladékgyűjtő zsákban lehet. A jelzett
zsák ára tartalmazza a települési szilárd hulladék begyűjtés, szállítás és kezelés,
ártalmatlanítás költségeit. Az I. körzetben önállóan, jelzéssel ellátott zsák nem helyezhető
ki, azaz a zsák nem helyettesíti az edényzetet.
A II. körzetben kizárólag ÖKOVÍZ feliratú műanyag hulladékgyűjtő zsákban helyezhető ki
a hulladék. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési szilárd hulladék begyűjtés, szállítás
és kezelés, ártalmatlanítás költségeit.”
1. §
(1) A R 6. § (1) bekezdésének i) pontja az alábbiak szerint módosul: „a gyűjtőedényét és
a Begyűjtő emblémájával jelzett fehér műanyag zsákot az ingatlana területén belül
elhelyezni,”
(2) A R 6. § (1) bekezdésének l) pontja az alábbiak szerint módosul: „a gyűjtőedényt és a
Begyűjtő emblémájával ellátott fehér műanyag zsákot a szállítás napján közterületre
kihelyezni oly módon, hogy a Begyűjtő a szállító eszközével ahhoz könnyen
hozzáférjen,”
(3) A R 6. § (1) bekezdésének m) pontja az alábbiak szerint módosul: „a gyűjtőedényt és
a Begyűjtő emblémájával ellátott fehér műanyag zsákot, a szállítás napjának
reggelén 7,00 óráig kihelyezni,”
(4) A R 6. § (1) bekezdésének n) pontja az alábbiak szerint módosul: „gondoskodni arról,
hogy a közterület szennyezésének elkerülése érdekében, a hulladék elszállítása
céljából kihelyezett edény fedele lecsukott állapotban legyen, az edény mozgatásakor

és ürítésekor a benne elhelyezett hulladék ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne
akadályozza, továbbá a Begyűjtő emblémájával ellátott fehér műanyag zsák bekötött
állapotban legyen,”
(5) A R 6. § (1) bekezdésének o) pontja az alábbiak szerint módosul: „gondoskodni arról,
hogy a kihelyezett gyűjtőedény, továbbá a Begyűjtő emblémájával ellátott fehér
műanyag zsák ne akadályozza a jármű- és gyalogos forgalmat, ne járjon baleset,
vagy károkozás veszélyével,”
(6) A R 6. § (1) bekezdésének p) pontja az alábbiak szerint módosul: „amennyiben a
szabvány edényben – annak telítettsége miatt – nem elhelyezhető többlethulladék
képződik, úgy az I. körzetben élő ingatlantulajdonosok kizárólag a Begyűjtő
emblémájával ellátott fehér műanyag zsákban helyezhetik ki az edényzet űrméretét
alkalomszerűen meghaladó többlethulladékot,”.
2. §
(1) A R 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Minden az – ezen rendelet 2. számú mellékletének utcanévjegyzékben rögzített I.
körzethez tartozó út melletti ingatlantulajdonos, köteles az ingatlanán keletkező
települési szilárd hulladékot a rendeletben meghatározott edény és a többlethulladék
elszállítására biztosított, a Begyűjtő emblémájával ellátott fehér műanyag zsák
felhasználásával a rendeletben meghatározott módon a közszolgáltatóval
elszállíttatni, azaz köteles a Begyűjtő által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. Az
I. körzetben, a Begyűjtő emblémájával ellátott fehér műanyag zsák nem helyettesíti a
szabványos gyűjtőedényt.”
(2) A R 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Minden az – ezen rendelet 2. számú mellékletének utcanévjegyzékben rögzített II.
körzethez tartozó út melletti ingatlantulajdonos, köteles az ingatlanán keletkező
települési szilárd hulladékot a Begyűjtő emblémájával ellátott fehér műanyag zsák
felhasználásával a rendeletben meghatározott módon a közszolgáltatóval
elszállíttatni, azaz köteles a Begyűjtő által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. A
II. körzetben, kizárólag a Begyűjtő emblémájával ellátott fehér műanyag zsákban
helyezhető ki az elszállításra kerülő hulladék.”
3. §
A R 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A helyi települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatásra irányuló szerződéses
jogviszony - a II. körzethez tartozó ingatlantulajdonosok kivételével - az ingatlantulajdonos
és a Begyűjtő közötti szerződéssel jön létre. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, melyet
az ingatlantulajdonos és a Begyűjtő által kötött szerződésben e felek megjelölnek, a
szolgáltatást ténylegesen igénybe veszik, a közszolgáltatás felajánlásra kerül.
4. §
A R 9. § (2) bekezdésében a „heti rendszerességgel” szövegrész helyébe a „a 2. számú
mellékletben meghatározott I. körzet esetében heti egy alkalommal, a II. körzet esetében
április 1.–től október 31.-ig terjedő időszakban hetente 1 alkalommal (Szerdán), november
1.–től március 31.-ig terjedő időszakban kéthetente 1 alkalommal” szövegrész lép.
5. §
A R 11. § (6) bekezdésében a „A gyűjtő edényekben” szövegrész helyébe a „A gyűjtő
edényekben és a hulladékgyűjtő zsákban” szövegrész lép.
6. §

A R 12. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Begyűjtő évente két alkalommal a
közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik a szolgáltatással
érintett mindkét körzet esetében.”
7. §
(1) A R 18. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A közszolgáltatási díjat:
a) Az I. körzethez tartozó ingatlantulajdonosok a Begyűjtő részére, számla ellenében
havonta utólag köteles megfizetni, továbbá
b) A II. körzethez tartozó ingatlantulajdonosok a Begyűjtő emblémájával ellátott fehér
színű műanyag zsák megvásárlásával fizeti meg a közszolgáltatás díját.
(2) A R 18. § az alábbi bekezdéssel bővül:
(4) A közszolgáltatás díja tartalmazza a Duna-Tisza közi Nagytérség Regionális
Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer üzemeltetési díját és szelektív
hulladékgyűjtés, szállítás díját, valamint a kommunális hulladékbegyűjtés és szállítás
díját, melyet a Begyűjtő szed be.
8. §
A R 19. § (4) bekezdésében az „Azon igénybevevők felé” szövegrész helyébe a „Azon I.
körzethez tartozó igénybevevők felé” szövegrész lép.
9. §
A R 1. számú mellékletének (3) pontjában a „A jelzett” szövegrész helyébe „A Begyűjtő
emblémájával ellátott fehér színű” szövegrész lép.
10. §
A R 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
„Törtel területén
utcanévjegyzéke:

rendszeres

hulladékkezelési

közszolgáltatással

ellátott

utcák

I. körzet: lakóterület (belterületi lakótelek és belterületi lakóházzal beépített ingatlan)
Az I. körzet szabványos gyűjtő edényzettel ellátott övezet, ahol a gyűjtő edényzetben gyűjtött
hulladék begyűjtése és szállítása hetente 1 alkalommal (Szerdán) történik.
Az I. körzetbe tartozó utcák jegyzéke:
Abonyi út
Ady Endre út
Akácfa út
Alkotmány út
Arad út
Arany János út
Árpád út
Bajcsy Zsilinszky út
Batthyány út
Báthory István út

Bercsényi út
Béke út
Bocskai út
Ceglédi út
Déli út
Déryné út
Dobó Katalin út
Dózsa György út
Fegyver út
Fűzfa út

Hajnal út
Határ út
Helmeczi Mihály út
Homok út
Honvéd út
Hunyadi János út
Ibolya út
Jászkarajenői út
Jókai út
József Attila út
Karinthy Frigyes út
Katona József út
Kinizsi Pál út
Kocséri út
Kossuth Lajos út
Kőrösi út
Liget út
Luzsányi Pál út
Malom út
Mátyás út
Molnár út
Nagydiófa út
Nyíl út
Petőfi Sándor út
Pihenő út
Pozsonyi út
Rákóczi út
Remete út
Rét út
Somogyi Béla út
Szent István út
Szent István tér
Széchenyi út
Szőlő út
Szüret út
Táncsics Mihály út
Tél út
Temető út
Tűzoltó út
Vágóhíd út
Vida László út
Virág út
Vörösmarty út
Wesselényi út
Zrínyi Miklós út
Zöldfa út

II. körzet: „Zártkertek” üdülőterület (a hobbitelkek területrészen lévő nem lakás céljára
szolgáló építménnyel beépített ingatlanok)
A II. körzet: április 1.–től október 31.-ig terjedő időszakban hetente 1 alkalommal (Szerdán),
november 1.–től március 31.-ig terjedő időszakban kéthetente 1 alkalommal (Szerdán).
A II. körzetbe tartozó utcák jegyzéke:
Csalogány u.
Pacsirta u.
Búzavirág u.
Epres sor
Vadvirág u.
Gerje-part
Szárazárok dűlő (Kis Gerje sor)
12. §
Ez a rendelet 2012. április 27-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Törtel, 2012. április 26.
Godó János
Polgármester

Dr. Majtényi Erzsébet
Jegyző

