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Faddi

Falunap
2013. augusztus 18.

vasárnap

Programajánlatunk:
Horgászverseny
Falunapi Foci Kupa
Főzőverseny
Buci Bohóc
Arcfestés
Kézműves sátor
Ugrálóvár
Rodeo bika
Habparty
Klopcsik Jennifer
Faddi körkép – fotókiállítás

Aerobic, hastánc
Karate, moderntánc
Tátika gyermek néptánc
Boróka ének
Boróka néptánc
Lagzis Gyuri
Dunakömlődi Félnótások
Csámpai Country Club
Dínom-dánom slágermix
Nosztalgia divatbemutató
Retro disco Tosival
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A faddi Boróka életéből
A Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület
2013. februárjában kezdte ismét a próbáit.
Különösen nagy tervekkel nem foglalkoztunk, azonban az évek óta soron következő
egyházi rendezvényekre megkezdtük a felkészülést. Így márciusban a Passiót énekeltük
Virágvasárnap és Nagypénteken.
Úgy érezzük, hogy minden évben egyre szebben sikerül ezeket a nehéz műveket
előadnunk. Majd következett a Templom
napi rendezvény, ahol maradéktalanul szintén helyt állt a kórus. A Pünkösd vasárnapi
szentmisét is segítettük énekünkkel meg-

hittebbé tenni. Meghívást kaptunk esküvői szertartásra, amit örömmel fogadtunk.
Mindezen rendezvényeken karnagyunk, Koleszárné Évi és zongorakísérőnk, Szemerei
Eszter odaadó munkája következtében tudta
kórusunk a résztvevők megelégedettségére
előadni a műveket.
Köszönjük azon résztvevők dicséretét,
akik azt szóban is eljuttatták hozzánk. Május
végén került sor a 2012. évi beszámolóra a
közgyűlés előtt.
A 2013. évi programterv ismertetésére és
a vezetőség újraválasztására ugyanezen a köz-

gyűlésen került sor. Így a háromtagú vezetőség: Papik Sándor elnök, Koleszár Istvánné
alelnök, Ádám Imréné titkár. Póttagok: Koncz
Antal, Grácsik Mihályné, Antusné Bari Julianna. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai: Bali
Imréné, Réger Ferencné, Benke Krisztina, Bedekovityné Pál Magdolna.
Tánccsoportunk kis létszámmal, de annál
nagyobb lendülettel indította próbáit. Májusban Gyapa-pusztán adtak műsort. Bízunk
abban, hogy megerősödik a csoport létszámában is.
Ádám Imréné titkár

A nyugdíjasok háza táján
Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége ismét a régi
helyén, a Templom u. 4. szám alatti teremben
várja minden héten szerdánként 15-17 óráig
tagjait a fogadóórán. Köszönjük, hogy az Idősek
Klubja lehetővé tette számunkra, hogy a téli időszakban meleg helyen találkozhattunk tagjainkkal, beszélhettük meg a soron következő eseményeket, szervezhettük a programjainkat.
Ebben az időszakban került sor az Erzsébet-utalványok pályázatára is, amelyen 9 tagunk nyert üdülést, s az önrész (5 ezer forint)
befizetésével 40 ezer forintnyi üdülési lehetőséget kapott.
Május 30-án nyugdíjas találkozón vettünk
részt Tamásiban. Az esős idő ellenére több száz
idős korú töltött el egy szép napot az igényesen
felújított fürdőben. A rendezvényen a nyugdíjas
énekcsoportok műsora után mindenki elfogyasz-

totta az ízletes ebédet, majd némi lubickolás
után kellemesen elfáradva indultunk haza.
Június 17-én szintén megyei bemutatón
vehetett részt szövetségünk. Az Iregszemcsén
megrendezett találkozón Tolna megyei nyugdíjasok mutatták be énektudásukat. A 4 órás
bemutatón fellépett Horváth Istvánné Ági és
Schiffler Györgyné Maca, akiket a közönség igen
nagy tapssal jutalmazott. Sajnos kevés tagunk
vett részt mint kísérő ezen a rendezvényen, pedig egy igen színvonalas, jó hangulatú délelőttöt töltöttünk el. A műsort követően a kastély
ebédlőjében finom ebéden látták vendégül a
csoportokat, majd a Művelődési Házban tovább
folytatódott a program: zene, sütemények és
itókák várták a rendezvény résztvevőit. Az elkövetkezendő időszak sem telik el programok
nélkül. Ismét benevezünk a községi falunapi

rendezvényre, ahol „azt esszük, amit főzünk”.
Szeretnénk, ha minél többen együtt vennénk
részt ezen a sok-sok éve megrendezésre kerülő
vidám napon.
Augusztus utolsó napjaiban Faddon kerül
sor a Tolna Megyei Nyugdíjasok Sportnapjára,
ahol 23 település nyugdíjasai 150 fővel vesznek
részt és versenyeznek az első helyezésért. Ennek
megrendezése, a versenyszámok összeállítása,
technikai megszervezése, a vendégek fogadása tagjaink feladata lesz. A megvendégelésből
nagy részt vállal a helyi Önkormányzat, de várjuk tagjaink felajánlását is. (Sütemény, itóka,
szervezésben való aktív részvétel stb.) Szívesen
látjuk tagjainkat családjukkal, szomszédokkal
együtt a versenyekre, hogy buzdítsák versenyzőinket a győzelemre.
Ádámné Irén
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A Tegyünk a Szívünkért Egyesület élete képekben

Balogh Gábor lelkigondozó, társadalomkutató előadása az önértékelésről

Torna a szabadban

Kirándulás Budapestre

Kerékpártúránk

A szívem
Köszönet Prof. Papp Lajosnak és Dr. Mosonyi Erzsébetnek.
A szívem háborgott – majd csendben megállt.
Míg az Isten követe rám nem talált.
Professzor úr testemnek életet adott,
Lelkem pedig tőle útravalót kapott!
Küldetése van e „földön”, ezt mondom.
Ijedten kérdem: vajon megtalálom?
Felelte csendben: „megtalálja! Higgye!
Hisz az Isten magát még visszaküldte!”
Szomorú, fájdalmas dolog, mit a jó Isten adott,
Hisz drága jó férjem halálos kórt kapott.
Kértem az Urat! – „Ne vigye! – Cseréljünk!”
Ötvenegy év! Veszve reményünk.
Koporsónál tudtam: mennék én utána,
Mi dolgom lehet még itt e világban.
S a doktornő bíztatott: azt is megtalálom.
Ó, - használj fel Uram! Szívem ezt diktálja!
Dohóczkiné Zsuzsa
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Budapesti tanulmányút
A Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. május 7-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által „NEMZ-KUL-13-0536” pályázati azonosítószámon nyilvántartott, „Vállald önmagad, s lásd, jó úton haladsz!” című
projektjének 90 %-os támogatásával 40 fő hátrányos helyzetű faddi roma
tanuló részére kulturális tanulmányutat szervezett Budapestre.
Fél nyolckor indult a buszunk Magyarország fővárosába, ahol az első
utunk az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzathoz vezetett, ott
Bordás Andrásné az Országos Roma Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és
Kiállítási Galéria intézményvezetője nagyon nagy szeretettel fogadta csapatunkat.
A galériaterembe lépve a gyerekeknek egy-egy zsákbamacska plüssjátékkal
kedveskedtek az ott dolgozó kollégák.
Intézményvezető asszony pár szóval bemutatta tevékenységüket, majd a gyerekeket bevonva a roma hagyományokról,
kultúráról tartott tájékoztatót. Ezt követően bemutatkozott a Vojasa zenekar,
tagjai: Rafael Károly, Balogh Gusztáv és
Bordás Péter. Megtudtuk, hogy a zenekar tagjainak többsége autentikus cigány
családból származik, ahol a zene gyerekkoruk meghatározó része volt, a zenekar
ebből a gazdag cigányzenei kultúrából
táplálkozik. A zenekar nevének (Vojasa)
jelentése: kedvvel. Ez egy baráti, családi közösség is, melyben igazi ÖRÖMZENE bontakozik ki. Ebben a közös előadásban mindenkinek lehetősége
van kibontakozni, megvalósítani önmagát, nincsenek korlátok.
Céljuk, hogy minél szélesebb körben megismerjék a zenekart, szeretnék azt sugallni, hogy a zenében nincsenek korlátok, örömet szeretnének
okozni, és bebizonyítani, hogy az emberek és kultúrák közötti különbségek nem negatív tulajdonságok, hanem építő, közös értékek. A gyerekektől
megkérdezték, hogy milyen cigányzenei hangszereket ismernek? Elárulták
nekünk, hogy a legősibb cigányhangszer a kanna. Hallottunk szóló kannázást, olyan énekeket, ahol kanna, gitár és basszusgitár volt a zenei kíséret,
énekeltünk közösen cigányul és magyarul is, kannáztak a vállalkozó kedvű fiataljaink, táncoltak a gyerekek csoportosan és egyénileg is, valamint
a műsor végén minden érdeklődő a kezébe foghatta a zenei eszközöket.
A szünetben szendviccsel, süteménnyel, üdítővel kedveskedett a házigazda és ez idő alatt megtekinthettük a teremben az ORÖ képgyűjteményéből, naiv cigányfestők képeiből összeállított kiállítást. A festmények mély
érzelem- és gazdag színvilágot tükröznek. Láthattunk köztük csendéletet,
tájképet, portrét, roma hagyományokat megelevenítő alkotásokat, köztük:
hajviseletet, családi életet, háztájat megjelenítő művet.

A tárlatot követően az Írók Szövetségéről híres teremhez indultunk,
amikor a lépcsőn találkoztunk Farkas Flórián elnök úrral, akinek a gyerekek
megköszönték a szíves vendégfogadást.
A terem szépsége mindenkit elkápráztatott, majd a teraszt is megnézhettük. Köszönjük Bordás Andrásnénak, az Országos Roma Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és Kiállítási Galéria intézményvezetőjének ezt a több,
mind 2 órás tárlatot, nagyon sok értékkel gazdagodtunk.
Második megállónk a Néprajzi Múzeum volt, ahol a magyar nép hagyományos kultúrájával ismerkedhettünk meg, valamint a cigány népről összeállított ideiglenes kiállítást is megtekintettük.
Kihasználva a jó időt, ellátogattunk a Gellérthegyre, ahol a „lábaink elé”
terülő Duna folyóban, hídjaiban, és mindkét partján elhelyezkedő csodá-

latos épületeiben gyönyörködtünk. A Dunára néző meredek sziklafal és a
tetejéről nyíló pesti panoráma páratlan látvány. Majd elsétáltunk a Szabadság-szoborhoz. A gyerekek nagy érdeklődéssel nézték meg az ágyúkat is.
A Csodák Palotájába szólt az utolsó jegyünk, melyhez többek között mozgólépcső vezetett, amit a gyerekek nagyon élveztek. Sok csodára leltünk a
fizika világában, nagyon klassz volt kipróbálni az ott lévő eszközöket. A levegő, víz, áram, mágnes, hang, üveg, a kézzel hajtott erő miként viselkedik. Voltak fejtörő játékok, részt vettünk az Öveges teremben tartott fizika
show-n, mely szinte mindenkit lenyűgözött, páran kipróbálták a figyelem,
koncentrációs készségeket figyelő eszközöket is. Talán a legnagyobb sikere
a kis piros autónak, a tükörlabirintusnak, a futópályának és a fakír padnak
volt, nem maradt eszköz kihasználatlanul. Élmények tengerében indultunk
haza, s most sem maradt el a cigányhimnusz eléneklése a buszon. Köszönjük a kísérők aktív segítségét, név szerint: Soponyai Mihályné Erzsikének,
Mátyás Erzsikének és Orsós Lászlónak.
Ez a program az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 148.500,- Ft-os
támogatásával jött létre. Köszönjük nekik is ezt a szép, feledhetetlen napot!

Romadíjak
Részt vettünk az iskolai tanévzárón és ballagáson. A Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola tanévzáróján a nemzetiségi önkormányzat a 3,5
feletti tanulmányi átlagú, példás magatartású roma gyermekeket az osztályfőnökük ajánlásával elismerésben (könyvjutalommal) részesítette. 17 fő kapott romadíjat: Fodor Dzsenifer 1.a, Novák Benjamin Valentin 1.a., Farkas Renáta Melissza 1.b, Orsós Ervin 2.a., Novák Máté
2.b., Kolompár Valentina 3.a, Lakatos Adrienn 3.a., Orsós Anikó 3.b, Tarjányi Szabolcs 4.a, Lakatos Bianka 4.a, Kovács Nikoletta 4.b, Orsós
Tímea 5.a, Petrovics Vanessza 5.a, Lepp Szintia 5.b, Farkas Kevin 5.b. Kolompár Martina Veronika speciális felső tagozatos diák és Orsós
Vivien 8.a. Munkájukhoz, tanulmányi eredményükhöz gratulálunk!

5

Faddi Hírek
FA D D I R O M A N E M Z E T I S É G I Ö N K O R M Á N Y Z AT

Siófoki kirándulás
Az elmúlt évi sikerre való tekintettel június
28-án ismét 40 fő halmozottan hátrányos
helyzetű faddi roma gyermek részére szerveztünk egynapos siófoki kirándulást. Kihasználva a nyári nap melegét, egy busznyian
élvezhették a magyar tengerpart hűsítő vizét.
Nagyon nagy élmény volt a Balaton tiszta, sekély vize! A fürdés előtt minden gyermeket
sorba állítottunk és bekenték magukat, illetve
előttük álló társuk hátát napolajjal. Felhívtuk
figyelmüket az UV sugárzás és a kánikula veszélyeire, valamint arra, hogy folyamatosan
kell pótolni a folyadékot. A nap során biztosítottuk az ásványvizet, szörpöt, szendvicset.
A szabadtéri elfoglaltságokhoz labdákat vittünk magunkkal, valamint vízibiciklis csúszdázással leptük meg a fürdőző társaságot, ami
szintén fergeteges élményt jelentett valamenynyiünk számára. A délutáni pihenőidőben
kétgombócos fagyira is hivatalos volt lelkes

kis csapatunk, melynek elfogyasztása után
szintén a lubickolásé volt a főszerep. Feledhetetlen nap volt, telistele örömteli élményekkel!
A fényképek megtekinthetők a www.fadd.hu,
www.facebook.com Faddi Roma Nemzetiségi

Önkormányzat és Fadd Nagyközség fényképei közt.
Köszönjük a kísérők segítségét, név szerint:
Soponyai Misi bácsinak és Erzsi néninek, Száraz Mihályné (Julisnak) és fiainak, valamint
Mátyás Erzsikének.

Cigánytánc szakkör fellépő ruhái

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA

Sajnos nem nyert a cigánytánc szakkör fellépő ruháinak elkészítésére benyújtott kisadományi programunk, ezért a feladatalapú támogatás terhére
vásároltunk egy varrógépet és a ruhák elkészítéséhez szükséges anyagokat,
hogy a cigánytánc szakkör tagjai ne a megörökölt, turkálós ruhákban lépjenek fel a közösségi rendezvényeken. Szeretnénk, ha a cigányok kultúráját
minél több alkalommal megismerné a falu.

A nemzetiségi önkormányzat 2013. augusztus 26. napjára közmeghallgatást hív össze. Kérünk minden érdeklődőt, hogy
fogadja el meghívásunkat, látogasson el székházunkba (7133
Fadd, Mátyás király u. 40.) és mondja el észrevételeit, tegye fel
kérdéseit.
Fodor József elnök

O K TATÁ S

Ami az előző számból kimaradt…
Május 2-án délután rendezte a már hagyománnyá vált vetélkedőjét – a Föld
napja és a Madarak és fák napja alkalmából – az iskola felső tagozatának reál
munkaközössége.
Az osztályokat három-négy fős csapatok képviselték a megmérettetésen, melyre
már előzetesen végrehajtott feladatokkal érkeztek.
A gyerekek részt vettek április 22-én egy előadáson, melyet a szekszárdi
Eco-clear cég tartott a hulladékok újrahasznosításáról. Emellett feladatuk volt
még a településünk környékén élő madarak felismerése.
A vetélkedőn hat feladat várta a tanulókat környezetvédelem és természetvédelem témakörökben: képrejtvények, keresztrejtvény, totó, hulladékok csoportosítása és madárfelismerési gyakorlat.
A legügyesebb és legtájékozottabb csapat a 8.a osztály volt, második helyen a 7.a
osztály végzett, harmadik helyre a 8.b került nagyon szoros versenyben. A tanulók az oklevél mellett tárgyjutalomban is részesültek, valamint minden résztvevő ötöst kapott a szaktárgyból.
A vetélkedő feladatait Rábóczki Dóra állította össze, a lebonyolításban segített
Szemerei Eszter, Pánczélné Csöndes Magdolna és Dursztné Palásti Gabriella.
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Lerakták a tolnai agglomeráció új, korszerű szennyvíztisztító-telepének alapkövét. A fejlesztés eredményeképp Tolna, Fadd, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen és Fácánkert települések kommunális szennyvizének teljes biológiai
tisztítása megoldottá válik. A projekt megvalósítására létrehozott önkormányzati társulás az Új Széchenyi Terv
Környezet és Energia Operatív Programjából 1 756 778 846 Ft támogatást nyert a fejlesztéshez.
A Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen települések „Szennyvíztisztító-telep fejlesztése” tárgyú pályázat
megvalósítására létrehozott Önkormányzati
Társulás létrejöttének célja a környezeti fenntarthatóság és biztonság, valamint az „egészséges, tiszta település” elérése érdekében az
érintett településeken keletkező közcsatornával elvezetett kommunális szennyvizek
teljes biológiai tisztításának megvalósítása.
A tolnai agglomerációhoz tartozó – 1972ben épült – szennyvíztisztító telep jelenlegi
formájában alkalmatlan az előírt tisztítási paraméterek teljesítésére, a növekvő bekötések miatt pedig a rosszul működő telep további terhelést kap. A megnövekedett
szennyvízmennyiség szállítására a meglévő
átemelő és nyomóvezeték rendszer alkalmatlan. Ezen túlmenően a működés során
keletkező bűzhatás rendszeresen zavarja a
tolnaiak mindennapi életét.

A fejlesztés során Tolnán egy 2 500 m3/nap
kapacitású szennyvíztisztító telepet épít a
kivitelező konzorcium. Faddon, Dunaszentgyörgyön, Gerjenben és Fácánkertben 6 db
szennyvízátemelő rekonstrukciója valósul
meg. Tolnán, Gerjenben, Faddon és Bogyiszlón 5 db átemelő kapacitása bővül, illetve 14
km nyomóvezeték épül Tolnán és Bogyiszlón.
A szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztésével, a tisztított szennyvíz nyomóvezeték
cseréjével és a szennyvíziszap kezelésének
megoldásával Tolnán és a környező településeken megteremtődik a lakosság környezeti
biztonsága, javul a lakosság életminősége.
A projekt befejeztével a tisztított szennyvíz
minősége pozitív hatást gyakorol a Duna
vízminőségére és megfelel majd a vonatkozó előírásoknak, ezáltal több tízmillió forintos bírságfizetési kötelezettség szűnik meg.
A bűzkibocsátás hatóköre 150 m-re csökken.

A mechanikai előtisztítási technológia korszerűsítése kapcsán a hulladékkezelési folyamatok jelentősen javulnak. A telep 2 500 m3/
nap tisztító kapacitása hosszú távra biztosítja
az agglomeráció fejlődését. A településeken a
projekt által fejlődik az infrastruktúra, mely
pozitívan hat a gazdasági helyzetre.
dr. Sümegi Zoltán elnök

SPORT
Tisztelt labdarúgást kedvelő barátok!
A Faddi Sport Egyesület Labdarúgó Szakosztálya ismét maga mögött
tudhat egy (Megye I. o.) szezont. Úgy gondoljuk, hogy a tisztességes
helytállás tudatával elkezdett 2012/2013-as bajnoki idényt, a megerősített csapat az elvártaknak megfelelően a középmezőny 9. helyén zárta. Most szeretnénk megköszönni a csapatnak, a segítőknek, az önkormányzatnak, a szurkolóknak az idényben nyújtott kitartó munkájukat
és segítségüket. A jövőben is számítunk támogatásukra.
Ebben az évben ismét elindul a megyei bajnokság, ahol a Fadd SE a
megye I. osztályában adta le nevezését. Ennek oka az utánpótlás foglalkoztatása, egyben csábítása ehhez a szép labdajátékhoz. Így több utánpótlás korosztálynak lehetősége nyílik megmérettetnie magát a zöld
gyepen.
Ha a labdarúgó szakosztály alacsonyabb osztályban adta volna le a
nevezését, akkor sajnos a korosztályokra nem lenne szükség. A vezetőség, illetve az idősebb játékosok viszont szeretnék, ha Faddon jó és
minőségi játék lenne. Ehhez azonban szükség van minden labdarúgást
kedvelő játékosra, nem utolsó sorban a sportot szerető, kedvelő emberek
támogatására.

Idén az önkormányzat is tesz ennek ügyében. Úgy néz ki, hogy a játékteret, labdafogó hálót, játékos kijárót pályázati úton sikerül felújítani.
Külső kerítés felhúzására, létesítmény lezárására lesz lehetőség. Újabb
eseménydús év elé nézünk.
A játékosállomány változása a fiatal korosztályt is érinti, mert kölcsönadott játékosaink visszatérnek Tolnáról. A felnőtt kerethez is érkeznek új játékosok.
A megye I. osztály nagy kihívás minden korosztály számára, főleg az
idei bajnokság, mert megerősödik a mezőny az MB III. keretszűkítései
miatt.
Úgy gondoljuk, hogy ekkora nagyközségben tudni kell alkalmazkodni a kihívásokhoz. Ehhez pedig játékszeretetre, alázatra és közösségi
erényekre van szükség. Ha vannak fiatalok, akik éreznek magukban elég
erőt, alázatot és kihívást e sportághoz, várjuk szeretettel őket a pályán
heti három edzés alkalmával. A korosztályának megfelelő korcsoportba
kerül, ahol növelheti állóképességét, játéktudását. A bajnoki rajt augusztus 16-17-én kezdődik el, a sorsolásról még nincsenek információink.
Reméljük, sikerült felkelteni az érdeklődéseket! Guruljon a labda és
hajrá Fadd!
Köszönettel: a Fadd SE Labdarúgó Szakosztályának Vezetősége

FALUNAPI FOCI KUPA
augusztus 18-án (vasárnap)
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Magyar vagy kínai fokhagyma?
Most, hogy mindenütt az halljuk, magyar termelőtől, magyar fajtát és magyar terméket vásároljunk, azt gondolná a földet művelő ember, hogy itt van a mi időnk! Végre falun, ahol
feltételezzük, hogy a „nép” értékeli erőfeszítéseinket előnyben is részesít majd bennünket.
Hát a pesti MEZŐGAZDÁK, a vidéki létet
csak papíron ismerők, lehet, hogy tévedtek!
Nem ismerik az itteni vásárlói szokásokat sem
a falun, sem a kisebb városokban.
Kora tavasztól intenzíven művelem a földemet. Minden van és volt időben és gyönyörű. Az időjárás tökéletes volt. Nem használok
semmilyen gyomirtót, rovarölő szert.
Kapával irtom a gazat is. Több zöldségnövényt eladásra is termesztettem, mint mindig.
Az idén a fokhagyma volt soron. Igazán szép
és jó minőségű, sokgerezdű, erős aromájúra
sikerült! Két fajtával dolgoztam: makói őszi és
egy hazánkban több éve forgalmazott francia
fajtával. Étkezésre és tovább szaporításra valók. Jelenleg is van belőle.
A betakarítás idejének megválasztása fontos, hiszen néhány napot utó kell érlelni a
hagymát kiterítve száraz, félárnyékos helyen,

és csak utána kell tisztítani, előkészíteni a piacra, tárolásra, őszi duggatásra. Aki termesztett nagyobb mennyiségben hagymaféléket, az
tudja, hogy amíg a piacra kerül az áru, addig
sokat megfogjuk az egy darab fokhagymánkat
vagy bármelyik darabárunkat. Még mindig a
multik diktálnak országunkban, minden ömlesztve, sokszor méretnélküli adagolásban
kerül a vásárló elé, nem megjelölve a fajtát, a
származást, a termesztés-technológiáról már
nem is beszélve. Mert a vásárlót nem az érdekli, hogy milyen, honnan van és miként,
hanem mennyibe is kerül? Nem érdekli, hogy
a kínai fokhagymát fehérítik, hogy a gyökerét
teljesen kivágják, majd valamilyen vegyszeres, viaszos anyaggal lezárják – elkerülendő
a kiszáradást, rothadást – és úgy küldik szanaszét a világba, ide hozzánk is. És ezt eszik
az emberek, ezt teszik a kolbászba, ételeikbe.
Óriási mennyiségben termelnek és számunkra ismeretlen vegyszereket használnak
az előállításhoz. De sebaj, vásárol is az ország.
Vásárol, még őszre is abból duggat, és büszkén mondja, hogy milyen olcsón vette a vető/
duggató anyagot, aztán amikor fel kell szedni
és betakarítani, csodálkozik, hogy nem olyan fehér, nem olyan szabályos
és csak egy pingpong labda nagyságú valami termett a kínai alapanyagból, girizd meg semmi.
Jajgatnak, hogy nem
sikerül a fokhagyma.
Ilyen alapanyagból nem
is fog soha!
Tehát én is előkészítettem, darabonként megtisztítottam, és ahogy
anyámtól tanultam, csomókba kötöttem, és volt,
amelyiket megfontam.

Igen, mert azt gondolom, ennek több száz
éves hagyománya van, a csomókba 5-10-12
db kerül, a fonatokba pedig 1-2 kg mennyiség.
Ezzel az eljárással biztosított a további száradás, levegőzés, könnyebb tárolni és szerintem szép is. Persze, lehet kapni fokhagymás
szákokat is, de ízlése válogatja. Van néhány
törzsvevőm, aki mindig vásárol tőlem ezt meg
azt. A többit piacon, ismerősök ismerősének,
stb. adom el. Ülök egy környékbeli piacon.
A portékámat 300-500!! forinttal olcsóbban,
termelői áron adom. Fogy az áru, de vannak
a nagyon okos, földet soha nem kapáló, kiművelt kertészkedők. Miért ilyen olcsó? Tapogatja, nyomkodja, emelgeti, már-már azt
hiszem meg is rágja, végül bizalmatlanul leteszi és továbbáll. Persze elmondom miként
került ide a piacra az áru, azt is elmondom,
ki vagyok – mint termelő –, ha esetleg a család valamelyik tagja allergiás rohamot kapna
egy, a termesztésben használt szertől, akkor
én bizonyíthassam, hogy az nem az én árumtól történt. Kifogásolta, hogy miért csomókba van kötve, és hogy ő nem fizeti ki azt a
6-8 cm-es szárat. Neki csak 10 db kell. Csak
megjegyzem, ennyi van egy csomóban. Hihetetlen, hogy milyen bután gondolkodnak.
A mellettem szintén a földről áruló idősebb
néni csak annyit mondott: lányom,én már ennél „balgábbakkal” is találkoztam, ne törődj
vele. Ezek attól ilyenek, amit megesznek! Van
még hova fejlődnünk.
Ne feledjük, a magyar fokhagyma gyökere nincs teljesen kivágva, marad egy fél centi
rajta, több gerezdből áll, nem habfehér. Néhol
vannak benne lilás, kékes csíkok. Csomókba
kötve, fonatba felfűzve és természetesen darabra is lehet vásárolni. A fejek nem feltétlenül gigantikusan felpumpáltak, hanem szép
egészségesek. Formásak épek és magyar termelőtől előállítottak!
Benis Brigitta

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a FADDI FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁS időpontja megváltozott!

2013. július 15-től az új időpont: MINDEN HÉTEN HÉTFŐN 13-tól 15.30-ig!
(A helyszín változatlan: Fadd, Művelődési Ház)
Oláh Szilvia, Paksi Falugazdász Körzetközpont vezető • Tel.: 06-70-436-4710
Egyéb elérhetőségek: Paksi Körzeti Falugazdász Iroda
7030 Paks, Kápolna u. 2/6.
Tel.: 06-75-510-029

hétfő-csütörtök: 8-16 óra
péntek:
8-12 óra
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Munkahelyi balesetek, kit terhel a felelősség?
Egy üzletben a pénztárnál állunk sorban.
Mindenki figyeli, ahogy a fiatal lányka – talán tanuló lehet – felbilleg a létra tetejére és le
szeretne venni a polcról egy műanyag vödröt.
Derékszögben behajol a lelkem, nyújtózkodik,
hogy elérje a vödröt. Már-már azt hiszik a tágra nyílott szemű férfiak, hogy repülni tud ez
a siheder. De nem tud. Felfele nem, csak be
a polcrendszerbe. Végül is sikerült levennie a
vödröt. Többet, mint amennyi kellett volna.
Itt tart a fiatal kezdő munkavállaló felelősségérzete önmaga és munkaadója iránt. Itt
tart még mindig a magyar munkavédelem.
Ezt a lányt úgy szedték össze a földről. Valószínű eltört a lába, mert nem tudott ráállni.
Igen eltört, de!
Ő még szerencsésnek mondható, ha hivatalosan tanuló, esetleg már bejelentett dolgozó, mert kap ellátást és kivizsgálják esetét,
hiszen ez üzemi balesetnek minősül. A gipszeléskor nem tagadhatja le, hogy hol történt
a baleset és milyen körülmények között. A
felelősség megoszlik. A dolgozó, miután elvégezte a munkavédelmi oktatást és aláírta az
ívet, vállalta, hogy betartja a szabályokat. A
munkaadó pedig köteles betartatni azt, köteles biztosítani a feltételeket, nem hivatkozhat
arra, hogy nem volt pénze erre meg erre. Nem
volt idő arra meg arra.
Mi van a fekete munkavállalóval, akit nem
jelentenek be? Itt ki a felelős? Mi van akkor,
ha valaki majdnem levágja a kezét vagy a lábát
kaszával, fűrésszel, korongvágóval, egyéb éles

szerszámmal? Mi lesz az ilyen munkavállalóval? A megfélemlítés, a munka elvesztésének,
a munkaadó megbírságolásának elkerülése
érdekében sajnos még mindig semmi. Még
mindig semmi nem lesz a többséggel. A szerencsétlen munkavállaló ki van szolgáltatva,
mert kevés a munka. Az alkalmi munkákra
százan jelentkeznek. Ki ilyen, ki olyan felkészültséggel bír.
Sokszor családi vállalkozásban mennek a
dolgok, fiatal, még szinte gyerek vagy vezetőnek nem alkalmas, basáskodó főnök irányítja a napi munkákat. A kisgépek, vagy
komolyabb teljesítményű emelők, fűrészek
kezelése igazi gépismeretet mellőzve történik.
Ennek az a következménye, hogy levagdossák
az ujjaikat, hogy a lábukat gipszelni kell, 1020 napig kötözni, majd újra kell járni tanulni. Van, aki egy életre megnyomorodik, nem
tud erősebb fizikai munkát végezni. Ebben az
esetben ki fogja megvizsgálni a mulasztást?
Ki fogja a fekete munkás költségeit biztosítani? Terheli a munkaadót felelősség vagy megússza? Nos, a kiszolgáltatott munkavállalóval
elhitetik, hogy ha mer szólni, hogy munka
közben történt a baleset, akkor többet nem
kap munkát sem itt, sem ott. Éreztetik, hogy
mi a pálya, hogy „kussba” kell, hogy legyen!
Elhitetik vele, hogy megbüntetik.
Igen, el fogják marasztalni, figyelmeztetik,
de elsősorban a munkaadóját büntetik, meg
aki nem jelentette be a dolgozót, nem biztosította a megfelelő munkakörülményeket, nem

fizette a sérült táppénzét, egyéb orvosi ellátásainak költségeit, a kiesett munkabért és sorolhatnám. Ma egy ilyen nem hivatalos üzemi
balesetkor eltűnik a munkaadó. Behúzza fülét-farkát. Pedig neki kellene állni a dolgozója,
az alkalmi dolgozója összes költségét és a betegség ideje alatt illik némi hozzájárulást adni.
Ha pedig a mai farkastörvényeket nézzük, ha
nem akarja, hogy feljelentsék, akkor néhány
százezer forintot adhat a volt dolgozójának.
Igen! Köteles állni a költségeket, hogy „kuss”
legyen! Ezt így szokták, ma Magyarországon
csinálni.
Én nem az utóbbira biztatom a kiszolgáltatott munkavállalókat, hanem arra, hogy
azonnal jelentsék be hivatalos helyen, mi történt. Azonnal. Ne féljenek. Főleg akkor, ha a
munkaadójuk semmilyen anyagi, erkölcsi
támogatást nem adott nekik, magára hagyta
a dolgozót, pedig a dolgozó a munkájával tízszeres hasznot termelt a foglalkoztatójának,
járulékmentesen.
Ilyen világot élünk, ilyen sokak számára
kiszolgáltatott világot. Emberek! Lehetőség
van akár az interneten keresztül is információt gyűjteni a munkavállalással járó jogok és
kötelességek, vagy jogorvoslati lehetőségek
megszerzésére. Mindig szem előtt kell tartani
a testi egészséget, épséget. Mindig. Ne várjuk
meg, amíg emberélet veszik. Tudjuk a kötelessége-inket és jogainkat, amikor megegyezünk
a munkára, azt hivatalosan tegyük!
Benis Brigitta

csAl ÁDseGítő kÖzpOnt
Kérjük, hogy amennyiben még működőképes, de használaton
kívüli mosógépe, tűzhelye, kályhája vagy egyéb háztartási eszköze, bútora, ruhája illetve gyermekének megunt játéka van,
és azt szívesen felajánlaná rászoruló embereknek, jelezze a
Családsegítő Központban.
(Fadd, Templom u. 6. . telefon: 74/446-692)

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben használt
bútorra, használt műszaki cikkre van szüksége, és azt szerény
anyagi körülményei miatt nem tudja megvásárolni, jelezze a
Családsegítő Központban.

Köszönjük a lakosság részéről eddig tett felajánlásokat.

HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA
ROZGONYI MIKLÓS
háztartási gép javító
7133 Fadd, Etelköz u. 7.
Telefon: 74/446-516; 30/969-9854
E-mail: rozgonyi54@tolna.net

Kiadó: Fadd Nagyközség Önkormányzata
Felelős kiadó: Fülöp János polgármester
Szerkesztőség címe:
Művelődési Ház
7133 Fadd, Béke u. 1. Tel.: (74) 447-460
Szerkesztő: Fülöpné Zemkó Mária
E-mail: kulturfa@tolna.net

ISSN: 2060-4165
Nyomdai munkák:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Nyomdaüzem
Felelős vezető: Gergely Judit Etel
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FELHÍVÁS KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
a Pécs, Szántó Kovács János utcában lévő kollégiumban
A szociális ellátások szabályairól szóló 8/2006.(VI.28.)Kt. rendelet 32. §-a
rendelkezik az önkormányzat Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Szántó Kovács János utcában lévő kollégium három férőhelyéről. A
kollégiumi férőhelyek a Pécs városában felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat folytató, faddi állandó lakóhellyel rendelkező
hallgatók elhelyezésére szolgál.
Az önkormányzat rendelkezési jogosultságába tartozó kollégiumi férőhelyek elosztásával összefüggő feladatokat a képviselő-testület látja el az
alábbiak szerint:
A kollégiumi férőhelyekre történő jelentkezés, kérelem beérkezésének határideje: 2013. augusztus 15. 12:00 óra
A kérelemnyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán,
melyhez csatolni kell:
» a kollégium elutasító határozatát (hiánya nem kizáró ok);
» hallgatói jogviszonyának igazolását (hiánya nem kizáró ok);
» jövedelemigazolásokat;
» a kiadásokról szóló számlamásolatokat,
» vagyonnyilatkozatot.

A rangsorolásnál figyelembe kell venni:
» a pályázó hallgató családjának valós jövedelmi és vagyoni viszonyait.
Ezen belül ismerni kell a családban az egy főre jutó havi jövedelmet, a
szociális körülményeket;
» ismerni kell a pályázó családjának körülményeit abban a tekintetben,
hogy van-e másik továbbtanuló hallgató, illetve tartósan beteg, gondozásra szoruló személy;
» ismerni kell a család rendszeres havi kiadásait; továbbá
» figyelembe kell venni azt, hogy a hallgató eltartója egyedülálló-e.
A kollégiumi férőhelyekre beérkező kérelmeket a Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület áttekinti és rangsorolja a hallgató
családjának szociális, jövedelmi és vagyoni viszonyai, a hallgató tanulmányi
eredményei alapján. A rangsorolásnál figyelembe kell venni azt, hogy a kérelmező hallgató nyújtott-e be kérelmet az oktatási intézmény kollégiumában való elhelyezésre, és a kérelem elutasítását követően élt-e fellebbezési
jogával.
A képviselő-testület a kérelmek rangsorolása után dönt a három férőhely elosztásáról, melynek eredményéről minden kérelmezőt értesít.
Polgármesteri Hivatal, Fadd

Megújult a hivatal
A polgármesteri hivatal épületének felújítása 2013. május 13. napján kezdődött, a műszaki átadás 2013. június 27-én megtörtént.
A hivatal 2013. július 9-én kezdte meg működését a felújított épületben.
A beruházás során az épület teljes külső hőszigetelésére, valamint nyílászáró cseréjére került sor. Az épületben teljesen új vizesblokkot alakítottak ki, melyben helyet kapott egy akadálymentes vizesblokk is. Az épület folyosója új burkolatot kapott, az irodák meglévő parketta burkolatát
felújították. Az összes belső helyiséget teljesen felújították.
Új erősáramú, valamint gyengeáramú hálózatot építettek ki.
A Faddi Polgármesteri Hivatal felújítása a következő pályázati támogatások segítségével valósult meg:
1. Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatása Pályázati azonosító szám: JETA-50-2012. Támogatás összege:
4.500.000,- Ft A támogatás tárgya: „Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének teljes hőszigetelése, energetikai beruházása.”
2. A Belügyminisztérium által kiírt Önkormányzati felzárkóztató
támogatásból 7.000.000,- Ft visszanem térítendő támogatásban
részesültünk A támogatás tárgya: A hivatal épületének külső nyílászáró cseréje, valamint belső festése.
3. Az Országos Atomenergia Hivatal a Központi Nukleáris Pénzügyi
Alapból (KNPA) támogató, a TEIT mint lebonyolító szervezeten
keresztül 12.107.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Köszönet a segítségért
Szeretném megköszönni a szülőknek, nagyszülőknek azt a sok segítséget, melyet a 2012/13-as tanévben nyújtottak az
iskolai programok szervezésében, valamint hozzájárulásukat a programok sikeres lebonyolításához. Külön kiemelném a
pedagógus nap segítőit és szponzorait, akik lehetővé tették, hogy illő módon mondjunk köszönetet a pedagógusok áldoSzélesné Meksz Rita SzSzK elnök
zatos munkájáért.
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Faddi Hírek
KÉRELEM
Kollégiumi férőhely iránti igényhez

Kérelmező adatai:
Név:
Lakcím:
Születési hely, idő:
Leánykori neve:
Anyja neve:
Nettó jövedelme:
A kérelmező családjában élők száma:

fő

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek jövedelmére vonatkozó adatok:
Név

Rokonsági fok

foglalkozás

Havi nettó jövedelem

(FIGYELEM! A jövedelmi adatok alátámasztásához aktuális (vagy egy hónapnál nem régebbi) jövedelemigazolás, nyugdíj,
GYED, GYES, munkanélküli segély vagy egyéb járadékfizetést igazoló szelvény, illetve az azt megállapító határozat csatolása
szükséges!)
Jövedelmeket terhelő, lakásfenntartással kapcsolatos kiadások:
Kiadás jogcíme

összege

Kiadás jogcíme

Összege

Áram:
Víz:
Fűtés:
Egyéb, rendszeres többletkiadást (pl. tartós betegségből fakadó ápolási költségek, orvos, gyógyszer) jelentő
körülmények:
Kiadás megnevezése
Összege

Fadd, 2013. __________hó _______nap
_________________________________
A kérelmező aláírása
Összes jövedelem:
Egy főre eső jövedelem:

Ft
Ft

11

Faddi Hírek
VAGYONNYILATKOZAT
B) Vagyoni adatok
I. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: .....................................................
város/község ........................................ út/uca .......... hsz., alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad ............, a szerzés ideje:
............ év. Becsült forgalmi érték:* ................... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** ........................ Ft.
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: ............................................ város/község
....................... út/uca ......... hsz., alapterülete: ......... m2, tulajdoni hányad .........., a szerzés ideje: ......... év. Becsült forgalmi
érték:* ........ Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** ........... Ft.
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény,
műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): .............................................. címe: ....................................... város/község
............ út/utca ....... hsz., alapterülete: ............... m2, tulajdoni hányad ................, a szerzés ideje: ........... év. Becsült forgalmi
érték:* ................ Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** ....................... Ft.
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: .................................... címe: .......................................
város/község ................................... út/utca .......... hsz., alapterülete: ......... m2, tulajdoni hányad ............., a szerzés ideje:
............. év. Becsült forgalmi érték:* .......... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** ............. Ft.
II. Egyéb vagyontárgyak
5. Gépjármű
a) személygépkocsi: ................... típus: ......................, rendszám: ..............., a szerzés ideje: ................. Becsült forgalmi
érték:*** .............. Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** .......... Ft.
b) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz: .................. típus: ....................., rendszám: ..................,
a szerzés ideje: ...................... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.) Becsült
forgalmi érték:*** ........................... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** ...................... Ft.
III. Összes vagyontárgy
6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ................ Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** ............
Ft.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális
igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .................................. év ...................... hó .............. nap

...............................................
aláírás
Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: házastársat; élettársat; 20 évesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton
egyetemi, főiskolai tanulmányait folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg testi, érzékszervi,
értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermekeit; a Csjt. alapján eltartott egyéb rokont.
*** Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.
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Faddi Hírek
A Z AFÍR AL APÍT VÁNY AKTUÁLIS HÍRLEVELE

Kedves Barátaink! Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy a nyári hónapokban is folytatódnak tanácsadásaink és közösség-fejlesztő programjaink a Zafír Alapítványnál!
Felhívjuk figyelmeteket, hogy szeptemberben indul Önismeret, társismeret tréningünk, melyre szeretettel várunk benneteket.
A Zafír Alapítványnál szeptemberben indul a már hirdetett 80 órás angol, 120 órás német és 90 órás informatika képzés. A képzésekre július
18-án 12 óráig még lehet(ett) jelentkezni, személyesen a Zafír Alapítványnál! Bővebb információ: 30/695-31-38
A jövőben (is) havonta tájékoztatót küldünk az aktuális programokról, hogy időben tájékozódhass a lehetőségekről és eldönthesd: köztünk a
helyed!
Szeretettel várunk személyesen, örömmel vesszük, ha észrevételeid, javaslataid megosztod velünk.
I. Programok
1. Szülőklub
Időpont: 2013. július 25. csütörtök 10-12 óra
Helyszín: Zafír Alapítvány Tolna, Bercsényi u. 31.
Jelentkezési határidő: 2013. július 22. hétfő, 12 óráig a 20/315-86-26
telefonszámon, vagy a zafir.csek@gmail.com e-mail címen.
2. Identity Club:
Időpont: 2013. augusztus 21., szerda 17-19 óra
Helyszín: Zafír Alapítvány Tolna, Bercsényi u. 31.
Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 16. péntek, 12 óráig a 20/31586-26 telefonszámon, vagy a zafir.csek@gmail.com e-mail címen.
II. Tanácsadások
1. Lelki tanácsadás: július 30., augusztus 6., 13., 27
2. Konfliktuskezelési tanácsadás
Életünk minőségét leginkább javítani az tudja, ha harmonikus emberi kapcsolataink vannak. Abban az esetben, amikor ez nem jön létre,
vagy valamiért sérül, fontos a törekvés ennek megteremtésére, helyrehozására. Ehhez nem mindig tudjuk a lehetőségeket, eszközöket.
A konfliktuskezelés folyamatában arra van lehetőség, hogy a problémával küzdő (egyén, pár, család), azaz a tanácsadáson résztvevők fogódzót, segítséget, bíztatást kapjanak, hogy emberi kapcsolataik újra
harmonikusabbá válhassanak.
Időpont: Július 23., augusztus 6., 27.
3. Fejlesztő foglalkozás speciális nevelési igényű gyermekek és családjuk számára
Időpont: július 23., augusztus 6., 27.
4. Szociális tanácsadás: július 30.
5. Családi kassza, gazdálkodási tanácsadás: július 30.
6. Jogi tanácsadás: augusztus 13.
7. Munkavállalási tanácsadás: augusztus 13.
A tanácsadásokra Jelentkezni a 20/315-86-26 telefonszámon, vagy a
zafir.csek@gmail.com e-mail címen lehet.
A tanácsadások ideje alatt ingyenes gyermekfelügyeletet biztosítunk a
Zafír Alapítvány Játék-Vár gyermekjátszójában!

III. Közösségfejlesztő Programok
1. Családi est
Téma: A női test csodái
Vendég: Hoppál Bori testtudat oktató
Időpont: 2013. augusztus 7. szerda 18-20 óra
Helyszín: Zafír Alapítvány Tolna, Bercsényi u. 31.
Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 2. péntek, a 20/315-86-26 telefonszámon, vagy a zafir.csek@gmail.com e-mail címen.
2. Kézműves alkotóklub
Téma: nyári képek készítése
Időpont: 2013. augusztus 2. péntek 16-18 óra
Helyszín: Zafír Alapítvány Tolna, Bercsényi u. 31.
Jelentkezési határidő: július 30. kedd 12 óráig a 20/315-86-26 telefonszámon, vagy a zafir.csek@gmail.com e-mail címen.
IV. Szívességbank
Az eddigi felajánlások és igények a www.zafirlapitvany.hu honlapon
találhatóak, továbbra is várjuk az érdeklődőket!
Eddig megvalósult szolgáltatások: gyermekfelügyelet, idős ember ápolása, karbantartási munkák, kerti munkák, újszülöttnek babaruha
gyűjtés.
A szívességbankba bejelentkezni felajánlásokkal és igényekkel a zafir.
csek@gmail.com e-mail címen, vagy a 20/548-16-13-as telefonszámon
lehet.
V. Szeptemberben induló tréningjeink
Önismereti tréning
A tréningen résztvevők:
- fejlődnek önismeretben,
- erősödnek magabiztosságban,
- probléma-megoldási stratégiáik javulnak
A tréning 40 órás, terveink szerint szombati napokon, kétheti rendszerességgel valósul meg.
A fenti szolgáltatások minden érdeklődő számára ingyen igénybe vehetők csakúgy, mint a szolgáltatások alatti gyermekfelügyelet.
Zafír Alapítvány munkatársai

A D U M B Ó C S A L Á D I N A P K Ö Z I K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T VÁ N Y A K T U A L I TÁ S A I

Mint már szinte mindenki tudja, az alapítvány február hónaptól megszüntette családi napközi szolgáltatását.
De mivel jeleztétek, hogy szükség lenne ránk, így újból engedélyeztettem a szolgáltatást. Annyiban változott, hogy nem családi napközi a
neve, hanem Alternatív napközbeni ellátás. Ennyi. A rugalmasság és a
szeretetteljes gyermekellátás változatlan!
Várunk minden érdeklődőt!

Plusz!
• angol nyelv oktatása a gyerekeknek zenés, játékos formában
• iskola előkészítő foglalkozások óvodapedagógus vezetésével
Az elmúlt évekhez hasonlóan minden kedden kézműves foglalkozással várjuk a gyerekeket 10 órától fél 12-ig.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Tel.: 06-30/552-0906, 06-70/776-7552 vagy a Facebookon!

Faddi Hírek
Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2009. (XII. 10.) Kt. számú rendelete a zajvédelem helyi
szabályozásáról
(Egységes szerkezetben e rendelet módosítására megalkotott
5/2012. [III.27.] önk. rendelettel)
1
Fadd Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkor
mányzat) Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének
32 cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkor
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) be
kezdésében, egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és ha
tásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 85. (1) bekezdésének c)
pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. Törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48.
§ (1) bekezdésében, valamint Fadd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselőtestületének Szervezeti Működési Szabályzatáról szó
ló 8/2007. (II. 28.) Kt. rendelete 80. § (2) bekezdésében és a 2.
számú mellékletben biztosított véleményezési jogkörében el
járó Pénzügyi és Jogi Bizottság, továbbá a Településfejlesztései
Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja Fadd Nagyközségben a közterületi rendezvé
nyekre, a mobil hangreklám működtetésére, a magánszemélyek
háztartási igényeit kielégítő zajos tevékenységre helyi zajvédelmi
szabályok előírása.
A rendelet hatálya
2. §
(1) E rendelet hatálya Fadd Nagyközség közigazgatási területén
kiterjed valamennyi természetes és jogi személyre, jogi szemé
lyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki / amely állandó, vagy
ideiglenes jelleggel a közigazgatási területen tartózkodik, zajki
bocsátással járó tevékenységet végez, zajforrást üzemeltet, ide
értve a közterületen végzett rendezvényeket is.
A rendelet hatálya nem terjed ki:
a vallási tevékenység végzésére,
a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékeny
ségek hangosítására,
a közterületen állami ünnepségek, koszorúzások alkalmával kel
tett zajkibocsátásra, valamint
a június 1. és szeptember 15. közötti időszakban megrendezésre
kerülő, egybefüggően több, de legfeljebb nyolc napon át tartó
kulturális fesztiválok esetére.
(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni a település közigazgatási
terület minden olyan szabad vagy zárt térben működő zajforrás
ra, amely veszélyes mértékű zajt bocsát ki.
(3) A zajforrásoktól származó környezeti zajterhelés nem halad
hatja meg a vonatkozó jogszabályban rögzített zajterhelési határ
értékeket.
(4) Fadd Nagyközség közigazgatási területén lévő építési öveze
tek zajvédelmi területi besorolását e rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
Értelmező rendelkezések
3. §
a) veszélyes mértékű környezeti zaj: olyan szabadidős zajfor
rástól származó zaj, amelyre jellegéből adódóan határértéket
megállapítani nem lehet, mert azonos körülmények között nem
ismételhető és érzékszervi észleléssel megállapíthatóan a hatás
területen élő lakosság nyugalmát zavarja.
b) a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajos tevékenység: olyan zajokozással járó háztartáson belüli cselekvés,
1 Módosított a képviselőtestület 5/2012. (III.27.) önk rendelet 8.§. (1)
bek. Hatályos 2012. április 16. napjától
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amely alkalmas mások nyugalmának a zavarására (pl.: fúrás, vé
sés, kalapálás, lakás felújítással kapcsolatos tevékenységek, zené
lés vagy zenehallgatás, sport, játék, robbanómotoros (kerti) gép
üzemeltetése, favágás, fűrészelés, háziállat tartás, egyéb.)
c) helyhez kötött szabadtéri üzemeltetés: olyan tevékenység,
amely nem jár a zajforrás helyváltoztatásával;
d) mobil hangreklám: olyan berendezés, amely információszol
gáltatás során változtatja a helyét;
e) jelentős zajkibocsátással járó rendezvény: az adott építé
si övezetre megengedett terhelési határértékeket 10 dBnél na
gyobb mértékben meghaladó olyan különleges zajforrás, amely
mások nyugalmát jelentős mértékben zavarhatja (pl: koncert,
tűzijáték, gólyabál, stb.),
f) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami,
vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a ren
deltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlannyil
vántartás ekként tart nyilván.
Közterületi rendezvények során zajkibocsátás keltésére vonatkozó szabályok
4. §
(1) Közterületi rendezvényen zajkibocsátás keltéséhez Fadd
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete által átruházott
hatáskörben Fadd Nagyközség polgármestere (továbbiakban:
polgármester) engedélye, vagy a közterületi rendezvények zajki
bocsátási engedélye szükséges.
(2) Az engedély iránti kérelmet – 4. sz. melléklet – a közterüle
ti rendezvény szervezője a rendezvény tervezett időpontja előtt
legalább 15 nappal köteles benyújtani.
A (2) bekezdésben meghatározott engedély kérelem kötelező
mellékletei:
 a közterület használatra vonatkozó engedély,
 továbbá amennyiben a (6) bekezdésben szereplők fennállnak,
úgy az egyeztetések dokumentumai.
(3) A közterületen megtartásra kerülő rendezvények helyszínét
lehetőség szerint úgy kell kiválasztani, a rendezvényen használt
hangsugárzó, zajkeltő eszközöket úgy kell elhelyezni, hogy az a
lehető legkisebb mértékben zavarja a környéken élők, valamint
szálláshelyek, irodaépületek, az egészségügyi, oktatási és szociá
lis, gyermek és ifjúságvédelmi, vallás gyakorlására szolgáló in
tézményekben tartózkodók nyugalmát.
(4) Fadd központjában Fadd számára jelentős zajkibocsátással
járó szabadtéri rendezvények tarthatók, melyek esetében az idő
korlátozást egyedi elbírálás alapján kell meghatározni.
(5) Technikai sportok edzései, a gépi hajtású járműversenyek
8.00 és 20.00 óra között tarthatók.
(6) Az üzemeltető rendező köteles programegyeztetést folytat
ni a tervezett helyszín 200 mes körzetében található szálláshe
lyek, irodaépületek, oktatási, egészségügyi, szociális, gyermek és
ifjúságvédelmi, vallás gyakorlására szolgáló intézménnyel. Az
egyeztetés dokumentumait az engedély iránti kérelemhez kell
csatolni.
(7) A kérelem elbírálásáról a polgármester a közigazgatási eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tör
vény alapján határozattal dönt.
(8) Valamennyi rendezvény zajkibocsátási engedélyről a
Rendőrség értesül. A Rendőrség a közterületi rendezvény zaj
kibocsátási engedély határozat meglétét, a határozatban előírtak
szabályszerűségét ellenőrzi.
(9) A közterületi rendezvények alkalmával keltett zajkibocsátás
ra vonatkozóan panaszokkal hétvégén a Rendőrséghez, hétköz
napokon a polgármesterhez lehet fordulni.
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(10) A kérelmező a közterületi rendezvényen a zajkibocsátás
keltését jogerős és végrehajtható határozat birtokában kezdheti
meg.
Közterületi rendezvényeket korlátozó rendelkezések
5.§
(1) A polgármester a közterületi rendezvények alkalmával kel
tett zajkibocsátás időtartamát, teljesítményét korlátozza, vagy az
engedély kiadását megtagadja, ha a kérelemből, valamint annak
mellékleteiben közölt adatokból megállapítja, hogy a tervezett
zajkibocsátás vagy élőzene, műsor szolgáltatása során származó
zajhatások zavaróak.
(2) A polgármester az engedély kiadását akkor is megtagadja, ha
a 4. § (2) bekezdésében foglaltak nem teljesülnek, továbbá ha a
kötelező mellékletek nem kerültek csatolásra.
(3) A polgármester és a Rendőrség azonnali hatállyal elrendeli
az engedély nélküli, vagy az engedélyben foglaltakról eltérően
megtartott közterületi rendezvények bezárását.
Magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését célzó, zajjal járó tevékenységekkel kapcsolatos szabályok
6. §
(1) Kertépítéssel és zöldfelületfenntartással kapcsolatos magán
személyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló veszélyes
mértékű zajjal járó  zajt keltő tevékenység nem végezhető:
a) munkanapokon 20.00 óra és 6.00 óra között,
b) szombaton 0.008.00 óra és 18.0024.00 óra között
c) vasárnap és ünnepnapokon 0.008.00 óra és 18.0024.00 óra
között.
(2) Lakóépületben és a hozzá tartozó kertben, valamint az ingat
lan előtti közterületen a szabadban tilos 22.00 és 7.00 óra között
mások nyugalmának megzavarására alkalmas – a 4. §ban fel
sorolt zajforrással járó tevékenységet végezni.
(3) Híradástechnikai, szórakoztató eszközök és háztartási gépek
(klímaberendezés is) csak úgy üzemeltethetők, játék, sport csak
úgy végezhető, hogy e tevékenységek mások nyugalmát nem za
varják.
Mobil hangreklám működtetésének szabályozása
7. §
(1) A mobil hangreklámok üzemeltetéséhez Fadd Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete által átruházott hatáskörben
a Polgármestere engedélye szükségeltetik.
(2)Az engedély iránti kérelmet a mobil hangreklámot működtet
ni kívánó engedélyes az arra rendszeresített nyomtatványon  3.
sz. melléklet  annak megkezdése előtt 15 nappal köteles benyúj
tani a polgármesternek.
(3) A kérelem mellékletét kell képeznie a reklámokra vonatkozó
jogszabályban előírt szerződésnek.
(4) A mobil hangreklám hangerejét úgy kell beszabályozni, hogy
a kívánt figyelemfelkeltő hatás csak a közvetlen környezetben
érvényesüljön.
(5) A település egész területén, munkanapokon 8.0016.00 kö
zött működtethető, pihenő és munkaszüneti napokon mobil
hangreklám nem működtethető.
(6) A mobil hangreklám álló helyzetben nem üzemeltethető.
(7) A kérelem elbírálásáról a polgármester a közigazgatási ható
sági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény alapján határozattal dönt.
(8) Tilos mobil szabadtéri üzemeltetés esetén a figyelemfelkeltés,
tájékoztatás, hirdetés, reklám célú tevékenységek közterületen
történő végzése, ehhez hangerősítő, hangkeltő berendezések al
kalmazása
a) munkanapokon 16.00 óra és 8.00 óra között,
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b) szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 0.00 – 24.00 óráig.
(9) Helyhez kötött hangerősítő berendezést alkalmazó, szabad
téri műsorszórás 10.00 és 22.00 óra között folytatható.
Mobil hangreklámok működtetését korlátozó rendelkezések
8. §
A polgármester a mozgó zajforrás működtetését az alábbiak
szerint korlátozza a csatolt útvonalterv alapján az érintett szál
láshely, irodaház, oktatási, egészségügyi szociális, gyermek és
ifjúságvédelmi, vallás gyakorlására szolgáló intézmények, illetve
temetők környezetében:
A temetőt határoló utcákban: a Mátyás király u. 96tól a teme
tő felé vezető úton, a Temetősor, a Tanács utca teljes hosszában,
valamint a Sándor u. temető felőli részétől a Vörösmarty utcáig
terjedő szakaszán,
Közoktatási intézményeket határoló utcákban, nevezetesen az
Arany J. u. 1től a Templom utca Széchenyi utca kereszteződé
séig, Templom u. 3.tól a Mátyás király utca 238., (121) közötti
szakaszon oktatási napokon.
Petárdázás és tüzijáték
9. §
Pirotechnikai termékek szabadtéri felhasználása 22.00 óráig en
gedélyezhető, alkalmanként legfeljebb 15 percig terjedő időtar
tamra.
Egyéb korlátozó rendelkezések
10. §
(1) Szabadtéri koncert, és egyéb jelentős zajkibocsátással járó
zajt előidéző alkalmi rendezvény 10.00 és 22.00 óra között tart
ható.
(2) A 4. § (4)(5) bekezdésekben szabályozott időhatár alól,
az e rendelet 2. számú mellékletben foglalt kérelem alapján a
Polgármester felmentést adhat állami, és önkormányzati ren
dezvények alkalmával a szabadtéri műsor, koncert, valamint az
alkalmi rendezvény felelős szervezője részére.
Szabálysértés
11. § Hatályon kívül helyezte a Képviselőtestület 5/2012.(III.27.)
önk. rendelet 8.§. (2) bek., hatályos 2012. április 16. napjától.
Záró rendelkezések
13. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit
a kihirdetés napjától számított 90. naptól kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a zaj
védelem helyi szabályozásáról szóló 22/2007.(X.3.) Kt. rendelet.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezeti
zaj és rezgés elleni védelemről szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet, továbbá a környezeti zaj és rezgésterhelési határérté
kek megállapításáról szóló 27/2008.(XII.3.) KvVMEüM együt
tes rendelet előírásait kell alkalmazni.
(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai
Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
Fülöp János
polgármester

Herczig Gáborné
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2009. december 10én a helyben szokásos módon ki
hirdetésre került.
Herczig Gáborné
jegyző
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A zajvédelem helyi szabályozásáról 27/2009.(XII.10.) Kt. számú rendelet
1. számú melléklete
A zajterhelési határértékekhez tartozó övezeti besorolások:
Zajvédelmi kategória

Területi funkciók

Helyi Építési Szabályzat szerinti
kategóriák övezeti jele

1.

Üdülőterület

Üü, Üh

2.

Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias)

Lk, Lke2, Lke, Lf.

3.

Lakóterület (közpinti vegyes terület, Vk (Vk1, Vk2, Vk3), Vt
településközponti vegyes terület)

4.

Gazdasági terület és különleges
terület

Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról
Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, és a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 35. §ában, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.
§ (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települé
si szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására
szervezett kötelező helyi közszolgáltatás megvalósítása érdeké
ben a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet célja
(1) A rendelet célja, hogy Fadd közigazgatási területének tiszta
ságát a települési szilárd hulladékokra vonatkozó közszolgálta
tást, annak kötelező igénybevételét biztosítsa, valamint az ezek
kel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket, tilalmakat a helyi
sajátosságoknak megfelelően rendezze.
(2) Fadd Nagyközség Önkormányzata a hulladékgazdálkodási
célok elérése érdekében érvényesíti a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvényben foglalt alapelveket, meghatározza a
hulladékgazdálkodás körébe tartozó kérdésekben a hulladék
gazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kö
telezettségeit.
2. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Fadd Nagyközség teljes
közigazgatási területére.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közigazgatási határon
belül valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használó
jára függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi
személy, illetve nem jogi személyiségű gazdasági társaság, szer
vezet.
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a:
a/  települési szilárd hulladékokra
b/  lomtalanítás alá tartozó hulladékokra,
3. §
E rendelet alkalmazása szempontjából
1. Közterület: Az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyil
vántartott belterületi földrész: (járda, közút, tér, közpark, kijelölt
strand, kijelölt parkoló)
2. Járda: gyalogos közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú, az in
gatlan telekhatára és az úttest széle közötti útterület, szilárd bur

Gksz, Gip, Kt, Ks.

kolat hiányában az ingatlan melletti min. 0.75 méter maximum
1.50 méter széles területsáv tekintendő ilyen területnek.
3. Járdához tartozó terület: A járda területén kívül a szilárd bur
kolattal ellátott területrész és a járdaszegély közötti változó szé
lességű és minőségű (pl. még üres, füves vagy virágos) sáv, kivé
ve a közút tartozékát képező, az úttest melletti padkát és útárkot.
4. Úttest: járművek közlekedésére szolgáló útterület, függetlenül
annak szélességétől és az útburkolat minőségétől.
5. Játszótér: az a külső vagy belső tér, amelyet játszótéri eszkö
zök elhelyezésére (telepítésére), illetve azok használatára létesí
tettek, függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági en
gedély hatálya alá tartozike vagy sem.
6. Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok
– ezen belül különösen lakóépületek és az emberi tartózkodásra
(üdülés, pihenés, szállás, raktározás, táborozás stb. céljára) szol
gáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyisé
gek és a hozzájuk tartozó területek, valamint közterületek tisz
tántartása, hó és síkosság mentesítése.
7. Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása,
hó és síkosság mentesítése, pormentesítése, illetőleg rágcsáló
irtása.
8. Köztisztasági szolgáltatás (a továbbiakban szolgáltatás):
Megrendelés, illetőleg megbízás alapján a települési hulladékok
kezelése, továbbá a szolgáltatás ellátására jogosult szervezetek
hulladékártalmatlanítási és hasznosítási tevékenysége.
9. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek, illetőleg
amelynek a tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő
ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik.
10. Gazdálkodó szervezet: a Ptk. 685.§. c/ pontjában felsorolt
valamennyi szerv.
11. Szolgáltató:
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete és
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata társulási megálla
podás keretében, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
kizárólagos tulajdonában lévő ALISCA Terra Regionális
Hulladékgazdálkodási Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) a
továbbiakban: Szolgáltató
12. Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasá
gi tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, tárolja,
hasznosítja, kezeli és ártalmatlanítja.
13. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjté
se, szállítása, válogatása a további kezelésre történő elszállítása,
ártalmatlanítása.
14. Gyűjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése,
válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében.
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15. Begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő át
vétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továb
bá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron,
tároló, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő
összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén.
16. Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csök
kentése környezet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának
megszüntetése, kizárása a környezet elemeitől történő elszigete
léssel, vagy anyagi minőségének megváltoztatásával.
17. Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve
a szállítmányozást és fuvarozást is.
18. Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó, jog
szabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szál
lítható szilárd hulladék (pld. a konyhai hulladék, papír, üveg,
csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpre
dék, salak, hamu, korom, kerti és járdatakarítási hulladék, ki
sebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa, stb., valamint
lakásban folytatott vállalkozás gyakorlásából keletkezett nem ve
szélyes hulladék, ha az összes hulladék mennyisége nem haladja
meg a 28 l/fő/hét normatívával kiszámított hulladék mennyisé
gét), illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és össze
tételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.
19. Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az al
kalmilag képződött vagy felhalmozódott háztartási szilárd hul
ladék, amely a közszolgáltatást végző szolgáltató által rendsze
resített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem
helyezhető el, amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a
szolgáltató gondoskodik.
20. Termelési hulladék: a termelési folyamat során keletkezett
és visszamaradt nem veszélye anyag, amely a folyamatban alap
vagy segédanyagként, sem más termelési folyamat során alap,
vagy segédanyagként, illetve félkész termékként nem használha
tó fel.
21. Zöldhulladék: olyan növényi hulladék, amely kertekből, par
kokból származik (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, fa
forgács, stb. a külön jogszabályban /16/2001.(VII.18.)KÖM ren
delet/.
22. A települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: A
települési szilárd hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előké
szítése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása (együtt hulladék
kezelés), a települési hulladékkezelő létesítmény üzemeltetése.
23. Települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás: a folyékony hulladék ideiglenes gyűjtésére szol
gáló létesítmény kiürítése és a folyékony hulladékártalmatlaní
tóhelyre, ártalmatlanítás céljából történő elszállítása.
24. Települési folyékony hulladék ártalmatlanítására irányuló
közszolgáltatás: folyékony hulladék elhelyezése leürítő helyen,
szennyvíztisztító telepen, valamint a környezetveszélyeztetést és
a környezetszennyezést megakadályozó kezelése fizikakémiai,
vagy biológiai módszerrel.
25. Közszolgáltatással összefüggő személyes adat: a közszolgál
tatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja
neve.
26. Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): amely a háztartások
ban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, el
különítetten gyűjtött, háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló,
lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folya
matosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edény
zettel.
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27. Ingatlan használónak kell tekinteni, aki
a) tulajdonos,
b) haszonélvező,
c) földhasználati joggal rendelkező,
d) bérlője,
e) vagy az ingatlant egyéb jogcímen használja.
28. Lakóegység, üdülőegység: Helyiség, vagy egymással belső
kapcsolatban álló fő – és mellékhelyiségek műszakilag is össze
tartozó együttese, amelynek a szabadból, vagy az épületközös
közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van, meghatározott rendel
tetés céljára önmagában alkalmas. A lakóegység az egész éves
tartózkodásra alkalmas lakóépület önálló egysége. Az üdülőegység az időszakos tartózkodásra alkalmas üdülőépület önálló
egysége.
29. Állandó jelleggel lakott ingatlan: a település közigazgatási
területén lévő azon lakóegység vagy üdülőegység, mely egész
éves használatra alkalmas, legalább egy bejelentkezett lakója
van vagy üdülésre, üdültetésre használják és települési hulladék
rendszeresen keletkezik.
30. Időlegesen használt ingatlan: a település közigazgatási te
rületén lévő azon lakóegység vagy üdülőegység mely egész éves
használatra alkalmatlan (téli időszakban nem használják) és be
jelentett lakója nincs, az ingatlan használat időtartama alatt tele
pülési hulladék keletkezik. Az ingatlan használója az időlegesen
használt ingatlan tekintetében is köteles a köztisztaságról szóló
5/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletben foglalt ingatlan tisz
tántartási, karbantartási kötelezettségének eleget tenni.
31. Települési hulladék:
a/ Háztartási hulladék: Fadd nagyközség közigazgatási területén
a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, vala
mint nagydarabos hulladék (lom), ideértve a lakásokban, lakó
ingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben,
valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és terüle
tein képződő hulladékot;
b/ Háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: Fadd nagyközség
közigazgatási területén keletkezett Az a vegyes, illetve elkülöní
tetten gyűjtött hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik,
és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló.
32. Zöldhulladék: a biohulladék része, Fadd nagyközség köz
igazgatási területén az elkülönített gyűjtött zöldhulladék gyűjté
se e rendeletben meghatározottak szerint szervezetten történik.
33. Gyűjtőedény: A közszolgáltató által rendszeresített szabvá
nyosított mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edény, hulladék
gyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából
üzemeltetett eszköz, berendezés.
34. Közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatá
si engedéllyel rendelkező és a 2012.évi CLXXXV. törvény sze
rinti minősített gazdálkodó szervezet, amely Fadd Nagyközség
Önkormányzatával kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatá
si szerződés alapján, vagy olyan önkormányzati hulladékgazdál
kodási társulással kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés alapján lát el hulladékgazdálkodási közszolgáltatást,
amelynek Fadd Nagyközség Önkormányzata tagja.
35. Kereskedő, közvetítő: az a hulladékgazdálkodási tevékeny
séget végző gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, aki tevé
kenységét Fadd nagyközség közigazgatási területén végzi, és a
hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről,
valamint a hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII. 29.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel.
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I. FEJEZET
A köztisztaság fenntartásáról
4. §
Általános rendelkezések
(1) A köztisztaság fenntartása Fadd Nagyközség közigazgatási
területe lakosságának, üdülőközösségének elsőrendű közegész
ségügyi és környezetvédelmi érdeke, ezért annak előmozdításá
ban mindenki köteles hathatósan közreműködni.
(2) A lakó és nem lakóépületek, valamint kereskedelmi és ipa
ri telephelyek, középületek, valamint a beépített övezetben lévő
üres telek tulajdonosai, illetve hozzátartozóik felelősek az in
gatlanokkal kapcsolatos köztisztasági szabályok betartásáért.
Abban az esetben, ha a meglévő szerződések alapján a felelősség
nem állapítható meg, úgy az ingatlan tulajdonosát kell kötele
zettnek tekinteni.
5. §
Fadd közigazgatási területén a közutak, közterek, játszóterek,
strandok és egyéb közterületek szervezett tisztántartásáról,
rendkívüli szárazság esetén locsolásáról, az allergiát okozó nö
vények irtásáról, fák és bokrok nyeséséről, téli síkosság men
tesítéséről, valamint a közterületi zöldfelületek gondozásáról a
rendelet 7.§ában foglaltak kivételével az önkormányzat köteles
gondoskodni.
6. §
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa,
kezelője (a továbbiakban együtt tulajdonos), másnak a használa
tában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek tisztántartásá
ról pedig a használó, illetőleg a bérleti jogviszonyból származó
kötelezettsége szerint a bérlő (együtt: használó) köteles gondos
kodni.
Ezen belül:
a) a lakásnak és lakás céljára használt helyiségnek, továbbá nem
lakás céljára szolgáló helyiségnek és ezekhez tartozó területek
nek a tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsá
lómentesítéséről a használó gondoskodik.
b) A lakóépületek és az ember tartózkodására szolgáló más épü
letek tisztaságáról, rovar és rágcsáló mentesítéséről pedig a tulaj
donos gondoskodik.
7. §
(1) Az ingatlantulajdonos és használó köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdasza
kasz és járdától, járda hiánya esetén a faltól, kerítéstől az úttest
széléig terjedő területsáv;
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyai, továbbá
c) a két szomszédos terület, épület közötti kiépített úttal, jár
dával ellátott vagy anélküli közforgalmi területsáv vagy átjáró,
valamint a
d) beépítetlen telekingatlan
tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
A tisztántartási és gondozási kötelezettség keretében a tulajdo
nos, illetve használó a zöldfelületek rendszeres kaszálásáról, a
telekingatlanról a gyalogjárda, vagy az úttest fölé hajló ágak nye
séséről köteles gondoskodni, köteles továbbá a tisztántartás so
rán keletkezett hulladékot a rendeletben meghatározott gyűjtőe
dényzetbe vagy más gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállítatni.
Köteles a járdaszakaszt megtisztítani, a havat eltakarítani, szük
ség szerint portalanítani, vagy a síkosságmentesítést elvégezni.
A járda tisztítását, a hó eltakarítását, a síkosságmentesítést reg
gel 7 óráig, szükség esetén naponta többször kell elvégezni. A
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havat a járdától úgy kell eltakarítani, hogy az se a gyalogos, se a
közúti közlekedést ne akadályozza. A havat lakott területen kí
vülre – szükség esetén – az önkormányzat szállítja el.
A felhintésre sót, bomló anyagot tartalmazó szóróanyagot /fű
részport, homokot, kőport, hamut, kis szemcséjű salakot kell
használni. A szóróanyag beszerzése a kötelezett feladata. A sí
kosság elleni védekezéshez klorid tartalmú fagyáspontcsökken
tő szer csak úgy alkalmazható, hogy egyszeri kijutásának mérté
ke 40g/m2nél több ne legyen. Az ilyen anyagot tárolóedényben,
környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni.
(2) A tulajdonos a telke előtti közterületet önhatalmúlag nem
kerítheti el a gyalogos forgalomtól, sem a közlekedő és a par
kolni kívánó gépkocsik elől. Mindenkor köteles biztosítani a
telke előtti területen a fák alatti gyalogos és gépkocsis forgalom
akadálymentes közlekedését. Sarok telkek, utcasarok, vízpartok,
üdülőterületek szabadterületeire fák, cserjék, sövények olyan
magasságban, szélességben telepíthetők, amelyek nem akadá
lyozzák a kilátást, nem takarják a KRESZ táblákat, és lehetővé
teszik a járdák teljes szélességében a közlekedést.
(3) Bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló in
gatlan és az előtte húzódó járda tisztántartása a kivitelező fel
adata, ha az nem azonos a tulajdonossal, az építési munka ki
vitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisz
tán tartani, a keletkezett törmeléket az arra előírt edényzetben
a szolgáltatást végzővel a saját költségén elszállítatni, majd az
eredeti állapotot helyreállítani.
8. §
(1) Az önkormányzat közterületein szemetelni vagy a közterület
más módon (pl. gépjármű mosásával, fáradt olaj leengedésével
stb.) beszennyezni, oda engedély nélkül települési hulladékot,
építési és egyéb hulladékot lerakni tilos. A szennyező a saját költ
ségén köteles a lerakott hulladékot 3 napon belül elszállítani, a
szennyezést megszűntetni, az eredeti állapotot visszaállítani.
(2) A sportolás céljára szolgáló területek, valamint a kiránduló
és táborozó helyek beszennyezése tilos!
(3) Települési szilárd hulladék csak az e célra szolgáló gyűjtő
edényekbe rakható.
(4) Kellő számú hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséről, azok ki
ürítéséről és karbantartásáról kell gondoskodni:
 közterületen, strandokon, temetők bejáratainál, vízpartokon
az önkormányzatnak,
 minden más ingatlanon a tulajdonosnak.
(5) Állati tetemet, fertőző vagy bűzös anyagot, emberi fekáliát,
állati trágyát, bármilyen hulladékot közterületen (saját vagy ide
gen területen) tilos elhagyni, lerakni. Az állati hulla közterület
ről és az átmeneti tárolóból történő elszállításával, ártalmatlanná
tételével kapcsolatos feladatok ellátásáról az önkormányzat gon
doskodik.
(6) A közterületen megvalósuló állattartás szabályairól külön
rendelet rendelkezik.
(7) A játszóterek fenntartásáról, illetve az azokra vonatkozó biz
tonsági követelményekről a 78/2003.(XI.27.)GKM rendelet ren
delkezik.
(8) Az önkormányzat zöldterületeinek védelmét a környezetvé
delemről szóló önkormányzati rendelet szabályozza.
9. §
(1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó és szolgáltató egy
ség előtti és melletti járdaszakaszt, illetőleg, ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet a tulajdonos
köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot
összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni.
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(2) Az ingatlan előtti és melletti járdát a tulajdonos köteles na
ponta mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel 7
(hét) óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan
tisztán tartani, zárás előtt összetakarítani.
10. §
(1) Közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközle
kedési járművek esetében:
a) a belterületen lévő váróhelyiségek, várakozóhelyek, járdaszi
getek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkü
lönített megállóhelyek tisztántartása, síkosság mentesítése (leg
később reggel 7 óráig) a települési önkormányzat feladata.
b) a külterületen lévő várakozóhelyek, váróhelyiségek és meg
állóhelyek tekintetében a közforgalmi jármű üzembetartója,
autóbuszmegállóhelyek tekintetében a közút kezelője köteles a
rendszeres tisztántartásról, az ott keletkezett hulladék eltávolítá
sáról gondoskodni.
(2) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztántartása
az utakról szóló, vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek meg
felelően történik.
11. §
(1) Minden huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épülethez
és minden olyan területen, illetőleg létesítményben, ahol tömeg
forgalom bonyolódik le, a közegészségügyi és építésügyi hatósá
gok előírásainak, továbbá a várható forgalomnak megfelelő szá
mú illemhelyet kell létesíteni, fenntartani, folyamatosan tisztán
tartani, és rendszeresen fertőtleníteni! E feltételek biztosításáért
a fenntartó, rendező vagy üzemeltető szervezet felelős.
(2) A közterületen lévő illemhelyek fenntartásáról az önkor
mányzat gondoskodik. Nagyobb rendezvények esetén hordoz
ható illemhelyek kihelyezéséről a rendező és az önkormányzat
gondoskodik.
12. §
(1) A Fadd közigazgatási területén található közterületeket szi
gorúan tilos önhatalmúlag személyes célokra, vagy kereskedelmi
tevékenység céljára kisajátítani.
(2) A közterületet rendeltetéstől eltérő célra a tulajdonos csak
az önkormányzat külön jogszabályban meghatározott engedé
lye alapján lehet igénybe venni. A használattal érintett területet
annak közvetlen környezetét a használó köteles tisztántartani a
14/2003.(X.01.)Kt. rendeletben foglaltak alapján.
13. §
(1) Hirdetményt, plakátot felragasztani csak tulajdonosi, köz
területi reklámhordozó esetén pedig az önkormányzat kezelő
hozzájárulása alapján lehet. A plakátok elhelyezését oly módon
kell megoldani, hogy az károkozás nélkül eltávolítható legyen.
Buszvárók építményeire plakátot, hirdetményt kihelyezni tilos.
(2) Hirdető berendezés épületen, építményen, közterületen csak
az építési hatóság engedélyével, közút mentén, illetve annak köz
vetlen közelében csak az út kezelőjének hozzájárulásával helyez
hető el.
(3) Hozzájárulás nélkül elhelyezett és az idejét múlt vagy meg
rongálódott hirdetményt elhelyezője (elhelyeztetője) köteles
azonnal eltávolítani, ennek elmulasztása esetén az eltávolítást az
önkormányzat az elhelyező (elhelyeztető) költségén végzi el.
14. §
A csapadékvíz elvezetésre vonatkozó külön rendelkezések
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az épület tető
zetéről lezúduló esővíz, hólé elvezetéséről. A víz nem csuroghat
a szomszédos telek épületére, berendezéseire. Nem akadályoz
hatja a járdán közlekedő gyalogos forgalmat, nem csuroghat a
járdára, télen nem okozhat síkosságot.
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(2) A havat és jeget a háztetőnek a közterület fölé eső oldaláról
lehetőleg olyan időszakban tisztítsák le, amikor a forgalmat nem
zavarja. A tisztítás időtartamára a járdát el kell zárni és a járóke
lőket figyelmeztetni kell az elhaladás veszélyére. A letakarításkor
keletkezett havat, jeget a járdáról el kell takarítani oly módon,
hogy sem a gyalogos, sem az autós forgalmat nem akadályoz
hatja.
(3) A település lakóterületén, az üdülőterület vízpartján átfolyó
élő vízfolyáson, belvíz elvezető árokba és zárt csapadékvízel
vezető csatornába szennyvizet, trágyalevet, élő állat vágásából
származó vért, véres levet bevezetni szigorúan tilos.
(4) Szikkasztó és zárt csapadékvízelvezető árkot és partjait sze
mét vagy egyéb hulladék (pl. salak, törmelék, stb.) lerakásával
beszennyezni, feltölteni tilos.
(5) Járműbehajtók átereszeinek karbantartása és tisztántartása
az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának kötelezettsége.
(6) Szennyvíz közterületre, talajba, vagy felszín alatti vízbe (hasz
nálaton kívüli kútba, pincébe), holtágba és csapadékvízelvezető
rendszerbe nem vezethető. Eldugulás vagy rongálódás okozásá
ra alkalmas anyagot közcsatornába szórni vagy önteni tilos.
(7) Fadd teljes közigazgatási területén – nem járda mellett lévő
árkok, csatornák és folyókák – tisztántartásáról a csapadékvíz
akadálytalan lefolyásának biztosításáról az önkormányzat gon
doskodik.
15. §
A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése
A köztisztasággal kapcsolatos rendelkezések megtartásának
ellenőrzésére a külön jogszabályokban meghatározottak szem
előtt tartásával a szakhatóságok (Rendőrség, ÁNTSZ, környe
zetvédelmi hatóságok), valamint a Faddi Polgármesteri Hivatal
e jogkörrel megbízott köztisztviselője jogosult.
II. FEJEZET
A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás
Az ingatlanhasználó kötelezettségei
16. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező telepü
lési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és
helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításá
ról gondoskodni.
Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:
a.) a települési szilárd hulladékot különösen tekintettel a hul
ladék további kezelésére az elszállításra való átvételig gyűjtése,
előírásoknak megfelelően szelektálja illetve tárolja,
b.) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az
Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe,
c.) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el
annak érdekében, hogy a hulladék mások életét testi épségét,
egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település termé
szetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állat
világot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
d.) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szin
ten tartsa,
e.) vegyen részt a városban működő szelektív hulladékgyűjtés
ben és a biológiailag lebomló hulladék külön gyűjtésében.
(2) Háztartási hulladékot felhalmozni nem szabad, azt a magán
személyek a szállítási napokon a közszolgáltatónak kötelesek át
adni.
(3) Az ingatlan használója köteles a közszolgáltató által megha
tározott típusú gyűjtőedényt beszerezni, a hulladék gyűjtéséhez
azt használni, karbantartásáról és tisztántartásáról, elhasználó
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dás esetén annak pótlásáról gondoskodni és azt a közszolgálta
tó által rendelkezésre bocsátott azonosító matricával ellátni. A
gyűjtőedényt az ingatlan használója a saját ingatlanán köteles el
helyezni. A gyűjtőedényt csak a szállításra meghatározott napon
szabad kihelyezni, a gyűjtőjárat által megközelíthető módon, a
járdára valamint a közútra és az ingatlan közútcsatlakozása mel
lé úgy, hogy a gyalogos és a közúti forgalmat ne akadályozza és a
közterületben kárt ne okozzon. Az ingatlan használója a gyűjtő
edényt járatnapokon reggel 7 óráig köteles kihelyezni.
(4) Gyűjtőedény gyűjtés idején a közterületre történő kihelyezé
se, a gyűjtést követően annak visszahelyezése az ingatlan hasz
nálójának a feladata.
(5) Az ingatlan használójának télen  szükség esetén  a tároló
hely és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót kell létesí
tenie, azt a hótól meg kell tisztítani, ilyen célra alkalmas anyaggal
felhinteni, hogy a gyűjtőedény kezelése akadályba ne ütközzék.
(6) A szabványos gyűjtő edényben nem szabad olyan anyagot
elhelyezni (forró hamu, maró anyag, állati hulla, folyadék, zsi
radék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék,
nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy stb.), amely veszélyezteti a hul
ladékszállítással foglalkozó dolgozó egészségét vagy megrongál
hatja a jármű műszaki berendezését. E tilalom megsértői az oko
zott kárt kötelesek megtéríteni. A gyűjtőedények használatánál
ügyelni kell arra, hogy fedelük nehézség nélkül zárható legyen.
(7) Közterületen elhelyezett gyűjtőedényből hulladékot kiönte
ni, kivenni, abban turkálni (guberálni) tilos.
(8) Az ingatlan használó köteles a köztisztaságról szóló önkor
mányzati rendeletben foglalt kötelezettségeknek eleget tenni.
A közszolgáltatás igénybevétele
17. §
(1) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a tele
pülés közigazgatási területén belül a rendszeres hulladékszállí
tásba bevont ingatlanok tulajdonosa, használója, kezelője köte
les igénybe venni.
(2) Gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulla
dékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött
hulladék kezeléséről a Ht. 31. § (1) bekezdésében meghatározot
tak szerint gondoskodik, nem köteles a közszolgáltatás igénybe
vételére. Az a gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos, amelyik
nem a közszolgáltatóval köt a háztartási hulladékhoz hasonló
hulladék kezelésére szerződést, köteles az ellenőrzésre feljogo
sított köztisztviselőnek a hulladékgazdálkodási létesítmény által
kiállított számlával/befogadó nyilatkozattal igazolni hulladéká
nak a létesítménybe történő beszállítását.
(3) Amennyiben a gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a (2)
bekezdésben meghatározott hulladék kezelésére a települési ön
kormányzat közigazgatási területén szervezett közszolgáltatást
veszi igénybe, a közszolgáltatóval – az önkormányzati rendelet
előírásai figyelembevételével  egyedi közszolgáltatási szerződést
köteles kötni, mely alapján a gazdálkodó szervezet a közszolgál
tatónak közvetlenül köteles a közszolgáltatás díját megfizetni.
(4) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási
szerződés létrejön:
a) a közszolgáltatás első igénybevételével,
b) ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó ren
delkezésre állását igazolja
c) a szerződés írásba foglalásával.
A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit a rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben foglaltakat a közszolgáltató megfelelő
módon közli az érdekeltekkel.
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(6) E rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokon keletkezett a
települési hulladék elszállításáról – térítés ellenében – kizáró
lag az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.
útján a Regionális Kommunális Szolgáltató Kht., mint köz
szolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) köteles gondoskod
ni, tekintettel arra, hogy a Képviselőtestület 55/2007. (IV.25.)
Kt számú határozata alapján 2007.07.01i hatállyal Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata társulási megállapodás ke
retében) jogosult hulladékkezelő az ALISCA TERRA Regionális
Hulladékgazdálkodási Kft. útján a Regionális Kommunális
Szolgáltató Kht., amely kötelező közszolgáltatónak minősül a
felek közt létrejött helyi közszolgáltatatási szerződés alapján. A
Társulás az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási
Kftt Szolgáltatót bízza meg és kötelezi a közszolgáltatás ellátá
sával kapcsolatos jelen rendeletben előírt feladatok végrehajtá
sára, valamint felruházza a rendeletben meghatározott jogosít
ványokkal.
A közszolgáltató végzi az önkormányzat területén keletkező tele
pülési szilárd hulladékainak gyűjtését és elszállítását és gondos
kodik a települési szilárd hulladék – környezetvédelmi hatóság
által engedélyezett összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és
ártalmatlanításáról.
(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba be nem kapcsolt
területen keletkezett települési hulladékot az ingatlan használója
az arra feljogosított szolgáltatóval köteles elszállíttatni vagy jog
szabályban meghatározott módon történő újrahasznosításáról
illetve ártalmatlanításáról gondoskodni.
Fadd nagyközség külterülete a /Főmajor kivételével/ a hulladék
gazdálkodási közszolgáltatásba nincs bekapcsolva.
(8) A települési hulladék gyűjtése csak erre a célra gyárilag ki
fejlesztett, megfelelő műszak állapotú hulladékgyűjtő járművel
végezhető. A települési hulladék szállítását a települési hulla
dékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 9. §ban meghatározottak
szerint kell végezni.
(9) A szolgáltató köteles a hulladék gyűjtőedény kiürítését kímé
letesen az elvárható gondossággal végezni, az gyűjtőedényben
általa okozott károkat köteles kijavítani (megjavítás, új gyűjtő
edény biztosítása). A hulladékszállító jármű személyzete a hul
ladék gyűjtőedény tartályokat kiürítés után köteles az átvétel he
lyére visszahelyezni és kiürítés során esetleg kihulló hulladékot
összetakarítani.
(10) Ha a közszolgáltató alkalmazottjai megállapítják, hogy a
gyűjtőedénybe nem háztartási hulladéknak megjelölt anyagot,
tárgyat helyeztek el, vagy abba nedves anyag belefagyott, vagy a
gyűjtőedény nincs a szolgáltató által biztosított érvényes azono
sító jellel (matrica) ellátva a tartály kiürítését jogosultak megta
gadni. A gyűjtőedény használata következtében a szállító jármű
berendezésében keletkezett kárért a gyűjtőedényt szabálytalanul
használó személy a felelős.
(11) A gyűjtőedény a szokásos, illetőleg vita esetén Fadd
Nagyközség Önkormányzata által kijelölt helyen kell tárolni. A
tárolási hely tisztántartása a használó kötelessége.
(12) Közterületen gyűjtőedény csak a szállítás napján helyez
hető el. Minden egyéb esetben a gyűjtőedény tárolására Fadd
Nagyközség Önkormányzatától a tulajdonosi hozzájárulást meg
kell kérni.
(13) Egyéb települési szilárd hulladék elszállítását megrendelés
alapján és térítés ellenében a közszolgáltató szervezet köteles el
végezni, a megrendeléstől számított 4 napon belül. E határidő,
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amennyiben munkaszüneti nap is közbeesik, további egy nappal
meghosszabbodik.
(14) Tilos a gyűjtőedénybe tenni azokat a hulladékokat, amelye
ket rendelet 2. sz. mellékletében nevesített szelektív gyűjtőszige
teken lehet elhelyezni.
Települési hulladék elhelyezése
18. §
(1) A rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekap
csolt ingatlanon keletkezett települési hulladék és nagydarabos
hulladék (lom) a tolnai hulladékgazdálkodási
létesítményben, az egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladék
szintén a tolnai hulladékudvarban elhelyezhető. A tolnai hulla
dékudvarba a közszolgáltatásban bekapcsolt faddi lakó és üdü
lőingatlanon keletkezett nagydarabos hulladék (lom) a 4. számú
mellékletben díjfizetés ellenében elhelyezhető.
(2) A közszolgáltató a tolnai hulladékudvarba a Közszolgáltató
által meghatározott hulladékot köteles a közszolgáltatásba be
kapcsolt faddi lakó és üdülőingatlanok tulajdonosaitól átvenni.
(3) Nem engedélyezett helyen elhelyezett vagy elhagyott tele
pülési hulladékot vagy veszélyes hulladékot annak elhelyezője
vagy elhagyója köteles a kijelölt hulladékgazdálkodási létesít
ménybe elszállításáról gondoskodni ennek elmaradása esetén az
Önkormányzat köteles a lerakó költségére a hulladékot elszál
líttatni.
(4) A hulladéklerakó üzemeltetésekor a hulladéklerakással, va
lamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és
feltételekről szóló 20/2006.(IV.5.) KvVM. rendelet előírásait ma
radéktalanul be kell tartani. A hulladékgazdálkodási létesítmény
működési rendjét annak üzemeltetője állapítja meg, az önkor
mányzat előzetes egyetértésével.
(5) Települési hulladék összegyűjtéséről és saját költségén a kije
lölt hulladékgazdálkodási létesítménybe történő beszállításáról a
használó köteles gondoskodni. Az ilyen hulladékot elszállításáig
olyan helyen kell összegyűjteni és tárolni, ahol az a környezetet
nem szennyezi és a településképet nem rontja.
(6) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt lakó
és üdülőingatlanokon használhatatlanná vagy feleslegessé vált
nagydarabos hulladékot a közszolgáltató az ingatlan
tulajdonos, vagy használó előzetes megrendelésére külön díj el
lenében az igénybevétel szabályainak megfelelően elszállítja.
(7) A keletkező nagydarabos hulladékot a hulladék tulajdonosá
nak megrendelésére a közszolgáltató külön díjfizetés ellenében
elszállítja, vagy azt a tulajdonos a Közszolgáltató által működte
tett hulladékgazdálkodási létesítménybe saját költségén beszál
líthatja.
A települési hulladék gyűjtése
19. §
(1) A lakó és üdülőingatlanok használói a települési hulladék
gyűjtésére az alapszolgáltatás keretében az alábbi űrtartalmú,
közszolgáltató által rendszeresített típusú gyűjtőedényt a követ
kező maximális tömegű hulladék elhelyezésére kötelesek igény
be venni:
(2) A közszolgáltató a települési hulladékot köteles a gyűjtő
edényben elhelyezhető szemét mennyiségén felül is korlátlan
mennyiségben elszállítani, ha az a közszolgáltató által rendsze
resített, és felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve.
A közszolgáltató a lakosságnál keletkezett, szabványos gyűjtő
edényben, legfeljebb 110 l űrtartalmú és 25 kg tömegű műanyag
zsákban, vagy maximum 120 cm hosszú és 40 cm átmérőjű és
25 kg tömegű méretre kötegelve kihelyezett zöldhulladékot havi
kettő alkalommal, külön gyűjtőjárattal, korlátlan mennyiségben
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elszállítja. A járatnapokról és a szolgáltatás igénybevételének
módjáról a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználókat érte
síteni.
(3) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű
települési hulladékot nem köteles elszállítani, ha az nem a köz
szolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban lett ki
helyezve, vagy annak elszállítására vonatkozó 7.§. (4) bekezdés
szerinti igénybejelentést az ingatlan használója nem tette meg.
A közszolgáltató a zöldhulladék gyűjtési napokon az ingatlan
használók által kihelyezett, nem zöldhulladék jellegű települési
hulladékot nem köteles elszállítani.
(4)A szelektív gyűjtőedényekben elhelyezhető települési hul
ladékok pontos listáját a közszolgáltató határozza meg és azt a
gyűjtőedényeken megfelelő szöveggel és piktogrammal feltün
tetve egyértelmű módon jelöli.
(5) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás
esetén az új tulajdonos nevének és elérhetőségi címének a köz
szolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a települési hulladék
elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi tulajdonos
köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj meg
fizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek.
20. §
A Szolgáltató és a közszolgáltatás ellátása
Az önkormányzat, illetve az önkormányzati társulás (ha az
Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező
közszolgáltatást önkormányzati társulás keretében látja el) és a
közszolgáltatók a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység
ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak
meg, amely tartalmazza a tevékenység ellátásának határnapjait
és időtartamát is.
21. §
A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
(1) Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti jogviszonyt:
– a közszolgáltatás első igénybevétele,
– a közszolgáltatónak a közszolgáltatásra vonatkozó rendelke
zésre állási készsége, ténye (ha ezt igazolja),
– a szolgáltató és az igénybevevő által írásban megkötött köz
szolgáltatási szerződés hozza létre.
(2) A jogviszony kezdő időpontja 2007. július 01., illetve az a
nap, amelyen a szolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének meg
kezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írás
ban értesítette, vagy a helyben szokásos módon felhívás közzé
tétele, hirdetmény útján tájékoztatta.
(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét a rendelet
1. számú melléklete tartalmazza.
(4) Fadd Nagyközség közigazgatási területén a települési szi
lárd hulladékokkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás
igénybevételért a külön miniszteri rendelettel megállapított köz
szolgáltatási díjat kell megfizetni a Szolgáltató által kibocsátott
számla alapján.
22. §
Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére
és elszállítására a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényt, valamint – a szolgáltató által rendelkezésre bocsá
tott gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi
hulladék gyűjtésére – más alkalmas gyűjtőeszközt köteles igény
be venni.
(1) A lakossági szilárd kommunális hulladék begyűjtése és elszállítása az alábbiak szerint alakul:
Fadd-Dombori üdülőkörzetben és Fadd-Vólent öbölben
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a) Április 1.  szeptember 30. közötti időszakban hetente 1 alka
lommal.
b) Az üdülőingatlanoktól október 1. és április 1. közötti időszak
ban nincs kötelező igénybevételű szervezett gyűjtőedényes sze
métszállítás, de az ingatlan használója továbbra is köteles gon
doskodni a hulladék összegyűjtéséről, annak kezeléséről, illetve
saját költségén a rendeletben kijelölt hulladéklerakó helyre tör
ténő elszállíttatásáról, vagy ebben az időszakban is kihelyezheti
a szolgáltató által rendszeresített zsákban a jelen rendeletben
szabályozott módon, amely így kéthetente kerül összegyűjtésre
és elszállításra.
c) A háztartásokban keletkező, biológiailag lebomló nyesedékek,
zöldhulladékok külön gyűjtésére a közszolgáltatásba bevont te
rületen a közszolgáltató a zöldhulladék gyűjtésére a Szolgáltató
és az Önkormányzat között kötött megállapodás szerint évente
március 15 – november 30. között havonta kétszeri alkalommal
zöldjáratot üzemeltet.
(2) Fadd községben, Dombori öregfaluban és üdülőkörzetben
lévő lakóházak esetében egészéven át heti 1 (egy) alkalommal
történik a lakossági szilárd kommunális hulladék begyűjtése
és elszállítása.
A háztartásokban keletkező, biológiailag lebomló nyesedékek,
zöldhulladékok külön gyűjtésére a közszolgáltatásba bevont te
rületen a közszolgáltató a zöldhulladék gyűjtésére évente már
cius 15. – november 30. között havonta egyszeri alkalommal
zöldjáratot üzemeltet.
(3) Az igénybe veendő gyűjtőedények típusai és a gyűjtőedé
nyekben elhelyezhető települési szilárd hulladékok súlyának fel
ső határa:
a) 70 literes gyűjtőedény
21 kg
b) 110 literes gyűjtőedény
40 kg,
c) 120 literes gyűjtőedény
45 kg,
3
d) 2 m feletti szabványos gyűjtőedény
igény szerint,
e) A közszolgáltató által biztosított emblémázott 70 les szabvá
nyos zsák.
(4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor
két ürítés közötti időszakra lakó és üdülőingatlanonként a tény
legesen keletkezett hulladékmennyiséget kell figyelembe venni,
mely nem lehet kevesebb, mint 28 liter/fő/hét, de legalább a 2.
számú mellékletben meghatározott legkisebb térfogatú szabvá
nyos 70 literes térfogatú gyűjtőedény a „kuka” – ide nem értve
FaddDombori és Volent öböl üdülőterületet – az 12 fős ház
tartások esetében.
23. §
(1) Gazdálkodó szervezet és közszolgáltató között a jogviszony
az erre vonatkozó írásba foglalt – a 24. §ban meghatározott tar
talmú – szerződés megkötésével jön létre.
(2) Ha a gazdálkodó szervezet a szolgáltató írásbeli felszólítá
sára, az abban foglalt határidőig nem tesz eleget a szerződéskö
tésre vonatkozó kötelezettségének, a közszolgáltató a bíróságtól
kérheti a szerződés létrehozását, továbbá igazolt költségének és
kárának megtérítését.
24. §
A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés kötelező tar
talmi elemei:
– a felek megnevezése és azonosító adatai,
– a közszolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja,
– a teljesítés helye,
– a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtarta
lom és darabszám szerint,
– az ürítési gyakoriság és/vagy az ürítés ideje napok szerint,
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– a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előrelátha
tólag keletkező hulladék mennyisége, amelyre a közszolgálta
tást a megrendelő igénybe veszi,
– a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,
– a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei,
– a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei
szerinti esetleges többletszolgáltatás és annak díja,
– a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,
– a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,
– az irányadó jogszabályok meghatározása.
25. §
A hulladéklerakóba ártalmatlanítási célok érdekében más, nem
a helyi közszolgáltatást ellátó szolgáltató által begyűjtött, vala
mint Fadd közigazgatási területén kívül eső településeken kelet
kezett hulladékot elhelyezni TILOS.
26. §
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
(1) Az ingatlantulajdonos, birtokos, használó, bérlő köteles az
ingatlanán keletkező vagy birtokába került települése szilárd
hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen
gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gon
doskodni.
E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiséget alacsony szin
ten tartani,
b) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék
további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve
tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak ér
dekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét
és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített kör
nyezetet ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a
közrendet és közbiztonságot ne zavarja,
c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére
az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni,
illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított szol
gáltatónak átadni.
(2) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosváltozás vagy egyéb
ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik,
köteles ezt a tény keletkezését követő 15 (tizenöt) napon belül
írásban bejelenteni a szolgáltatónak. Meg kell jelölnie egyben az
ingatlanon lakók számát, nem rendszeres szilárd hulladék eseté
ben pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, 3 (három) nappal ko
rábban bejelenteni a szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szo
kásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű
hulladék vagy építési, bontási törmelék keletkezése várható. A
bejelentés alapján a szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos
által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott
mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, elszállításához alkalmas
gyűjtőedényt, illetve más gyűjtőeszközt az ingatlantulajdonos
rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást külön díjazás
ellenében teljesíteni.
(4) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rend
szeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedény
űrtartalmát és az ingatlantulajdonos elmulasztja a (4) bekezdés
ben foglalt bejelentési kötelezettségét, a közszolgáltató köteles az
így átadott, illetőleg a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék el
szállítására. A többletszolgáltatás tényéről, és az ennek megfelelő
díj alkalmazásáról a szolgáltató az ingatlantulajdonost egyidejű
leg köteles értesíteni.
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(5) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szi
lárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó
szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyé
ül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulla
dékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazda
sági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulla
déktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe
venni, feltéve, hogy a települési szilárd hulladék kezeléséről a Ht.
31. §a szerint nem gondoskodott.
(6) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulaj
donos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hi
vatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában
nem, illetve csak részben veszi igénybe.
27. §
Díjfizetési kötelezettség
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjat külön jogszabály ál
lapítja meg.
(2) A lakossági közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség:
a) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe
vételére köteles személy, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő
ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési közszolgálta
tási díjat – továbbiakban: közszolgáltatási díjat – a külön ren
deletben megállapított feltételekkel és mértékben kell fizetnie.
A közszolgáltató az alkalmazott közszolgáltatási díjakat köteles
mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé tenni és interne
tes honlapján közzétenni.
FaddDombori üdülőkörzetben és FaddVólent öbölben:
1) Az üdülőingatlan tulajdonos minden évben 6 hónapra, április
1. – szeptember 30. közötti időszakra köteles megfizetni a meg
állapított lakossági hulladékszállítás díját.
2) Az üdülőingatlan tulajdonosnak október 1től a következő év
március 31ig terjedő időszakban díjfizetési kötelezettsége nincs,
kivéve, ha az ingatlantulajdonosnak a szolgáltatóval kötött külön
megállapodása másként rendelkezik.
Fadd községben, Dombori öregfaluban és üdülőövezetben lévő
lakóházak esetében:
a) Az ingatlantulajdonos a tárgyévi díjfizetési kötelezettségnek a
szolgáltató által kibocsátott számla alapján köteles eleget tenni.
b) Tavasszal és ősszel évente két alkalommal végezett lomtalaní
tás térítésmentes,
c) valamint a családi házaknál, üdülőingatlanoknál havonta
végzett rendszeres takarítás, udvar kert karbantartás során ke
letkező zöldhulladék szervezett formában történő gyűjtésért és
elszállításáért külön szolgáltatási díjat fizetni nem kell. A lakos
sági kommunális szilárd hulladékra megfizetett szolgáltatási díj
tartalmazza a zöldhulladék ártalmatlanítás díját.
d) A nagyobb mennyiségű bokrok, cserjék, fák irtásából szárma
zó zöldhulladék ártalmatlanításáról e rendeletben szabályozot
tak figyelembevételével az ingatlantulajdonosnak a közszolgálta
tási szerződésen kívül, saját költségén kell gondoskodni.
e) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás
díját a tulajdonosváltozás Közszolgáltatónak történő bejelentése
hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új
tulajdonos köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgálta
tási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek.
28. §
(1) A Szolgáltató a díj megállapítását megelőző részletes költ
ségelemzéshez minden év november 15ig díjkalkulációt készít
a jogszabályban foglaltaknak megfelelően, és azt elektronikus
honlapján mindenki számára ingyenesen elérhetővé teszi.

Faddi Hírek
(2) Az egységnyi díjtétel a Szolgáltató által biztosított gyűjtő
edényben az elszállításra átvett hulladék – gyűjtőedényhez
igazodó térfogata szerint meghatározott – egyszeri ürítési és
adminisztrációs díja. A legkisebb gyűjtőedény egység 70 liter,
valamint a többlethulladék elhelyezésére szolgáló szabványos, a
Szolgáltató emblémájával ellátott zsák.
(3) A közszolgáltatási díj fizetendő összegét a Közszolgáltató
állapítja meg. A díj megállapítása során figyelemmel kell lenni
arra, hogy a közszolgáltatási díj nem tartalmazhat indokolatlan
megkülönböztetést az ingatlantulajdonosok, illetve azok cso
portjai között.
(4) A lakosság a többlethulladék elhelyezésére rendszeresített
hulladékgyűjtő zsákot a rendelet függelékében meghatározott
helyeken vásárolhatja meg, így a zsák megvásárlásával kifizeti a
szolgáltatás díját.
(5) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos felé kéthavonta számláz,
az igénybevevőkkel létrejött közszolgáltatási szerződés, vagy en
nek hiánya esetén az Önkormányzat által rendelkezésére bocsá
tott, a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok alapján.
A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat más célra
nem használhatja fel.
(6) A Szolgáltató a Fadd Nagyközség Önkormányzata tulajdo
nát érintő ingatlanok, közterületek gondozásához kapcsolódó
szolgáltatásból származó hulladékok közszolgáltatási díját az
önkormányzattal kötött külön szerződésben rögzítettek szerint,
havonta számlázza le.
(7) A számlázási gyakorlatban bekövetkező változásról az ingat
lantulajdonosokat írásban tájékoztatni kell.
(8) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 8
napon belül kell kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes
megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot érvénye
síthet.
(9) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és ösz
szegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál
írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésé
re vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.
A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a
Szolgáltató válaszolni köteles.
(10) Túlszámlázás esetén a többletösszeg és annak időarányos
kamatait a Közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos
írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kö
telezettségbe beszámítja.
(11) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az,
aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit
nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást fel
ajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelke
zésre állását, illetve a teljesítést igazolja.
(12) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az in
gatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható
köztartozás.
(13) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a
Szolgáltatónak az ingatlantulajdonost fel kell szólítani díjfizetési
kötelezettsége 30 napon belüli teljesítésére, amely felszólításnak
tartalmaznia kell a (7) bekezdésben foglaltakra történő figyel
meztetést is. A felszólítás eredménytelensége esetén a Szolgáltató
a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően – a felszó
lítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék megfizeté
se iránti igényéről a jegyző útján értesíti az Önkormányzatot. A
jegyző haladéktalanul köteles a díjhátralék és a felmerült költsé
gek behajtása iránt intézkedni.
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(14) Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat
fizetnie azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás
igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetelt. A szüne
teltetést köteles legalább 30 nappal korábban a Szolgáltatónak
bejelenteni, illetőleg a szolgáltatás újbóli igénybevételéről a
Szolgáltatót értesíteni. Amennyiben a szünetelés időtartama
alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül
kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mel
lett a Szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az ingatlantu
lajdonos pedig köteles a rendeletben meghatározott közszolgál
tatási díjat megfizetni.
(15) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése,
ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezett
sége teljesítésében a időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadá
lyozta, és a Szolgáltató az akadály elhárítását követően a legkö
zelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását.
29. §
(1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatla
na területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen
tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat külön rendele
tében (14/2003.(X.01.)Kt. rendelet) meghatározott közterü
lethasználati engedély (közterülethasználati szerződés) alap
ján lehet.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a
hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt idő
pontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel meg
közelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, úgy hogy a
jármű és gyalogosforgalmat nem akadályozza. A gyűjtőedényt
legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet
kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhe
lyezést.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fede
lének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – le
csukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben
úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(4) A kihelyezett gyűjtőedényből még használható dolgokat ki
válogatni (guberálni) tilos.
(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és
gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset
vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(6) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény
tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatáról és környezeté
nek tisztántartásáról.
(7) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el,
amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az
edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az
edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a közszolgálta
tó felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá
tenni.
(8) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes folyékony, mérgező, tűz és
robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anya
got elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző
személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
(9) Ha a szolgáltatást végző azt észleli, hogy a települési hulladék
közé olyan anyagot, tárgyat, más hulladékot helyeztek el, amely
nem minősül a rendelet hatálya alá tartozó hulladéknak, akkor
annak elszállítását megtagadhatja. A kiürítés megtagadásáról az
ingatlantulajdonost a szolgáltató az ok feltüntetésével értesíti.
(10) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett,
lomtalanításból vagy épület felújításából származó települési szi
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lárd hulladékot a rendeletben meghatározott hulladéklerakó
helyre maga is elszállíthatja, és ott elhelyezheti.
(11) Lomtalanításkor a lomtalanítás alá tartozó hulladékot az in
gatlantulajdonos a szolgáltató által hirdetmény útján előzetesen
megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki szállítás céljából.
(12) Lomtalanításkor tilos veszélyes hulladékot (fáradt olaj,
elem, akkumulátor, gumiabroncs, lejárt gyógyszerek, festék ma
radékok, olajos rongy, hűtő, fémforgács stb.), valamint építésből,
bontásból származó törmeléket kihelyezni.
30. §
(1) A szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon
keletkezett hulladékot az e rendeletben előírt szabályok szerint
rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakóhelyre, illetve
annak ártalmatlanívásáról a szakmai környezetvédelmi szabá
lyoknak megfelelő módon gondoskodni.
(2) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és
legálisan működtetett cikói hulladéklerakóban a vonatkozó üze
meltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad el
helyezni.
31. §
(1) A szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített és a
keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú
gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére a rendelkezésre
bocsátani, a kérelem kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) na
pon belül. Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűj
tőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.
(2) A gyűjtőedény a szolgáltatótól megvásárolható, vagy bérbe
vehető.
(3) A bérbe adott gyűjtőedény karbantartását, felújítását és szük
ség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a szol
gáltató végzi. Ez a szolgáltatás díjmentes, ha a cserét vagy javítást
a szabványosított gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során
bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.
32. §
(1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kímélete
sen, az elvárható gondossággal végezni.
(2) Az ürítést úgy kell elvégezni, hogy az edényzetek a termé
szetes elhasználódáson túli sérülést ne szenvedjenek. A táro
lóedényzetben okozott károkat amennyiben a meghibásodás
a Szolgáltatónak felróható okból következett be – a Szolgáltató
térítésmentesen köteles kijavítani. A Szolgáltató köteles az ebből
eredő karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő
gyűjtőedényt biztosítani
(3) A szállítmány fel, vagy lerakásnál a szállításnál köz vagy
magánterület beszennyeződik, előidézője köteles haladéktalanul
megszüntetni és a további szennyeződés megakadályozásáról
gondoskodni.
33. §
(1) A szolgáltatónak el kell szállítania  és az ártalmatlanításáról
gondoskodnia kell  a karácsonyi ünnepek után a hulladékgyűj
tő edényzetek mellé kihelyezett fenyőfákat. Az ingatlantulajdo
nosok ezen szolgáltatásért díjat nem fizetnek.
(2) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a szol
gáltató évente egy alkalommal  közszolgáltatás keretében – kü
lön díj felszámítás nélkül – gondoskodik.
34. §
A Szolgáltatónak nyilvántartást kell vezetni a tulajdonosok által
kért szállítások gyakoriságáról, az alkalmazott gyűjtőedények tí
pusáról, térfogatáról, a vonatkozó díjtételek teljesítéséről.
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35. §
(1) A települési szilárd hulladék lerakó szakszerű engedélyezett
módon történő működtetése a Szolgáltató feladata.
(2) A települési szilárdhulladék lerakó engedélyeinek beszerzé
séről a hatóságok által előírt átalakítások elvégzéséről, az elha
gyott lerakók megszüntetéséről az önkormányzat gondoskodik.
36. §
A közszolgáltató köteles a fogyasztók számára könnyen hozzá
férhető ügyfélszolgáltatást és tájékoztatási rendszert működtet
ni, valamint köteles a fogyasztói kifogások és észrevételek elinté
zési rendjének megállapítását.
37. §
A közszolgáltatás keretében elkülönített hulladékgyűjtést végző
gyűjtőjáraton munkát végzők legalább egyik jelenlévőjének hul
ladékgyűjtő szakirányú képesítéssel kell rendelkeznie.
38. §
(1) A szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat
kezelésére a hulladékról szóló 2013. évi CLXXXXV. törvényben
(továbbiakban: Ht.) szabályozott módon a közszolgáltatással
összefüggő személyes adat kezelésére jogosult. A közszolgálta
tással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
(2) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézke
déssel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adato
kat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megvál
toztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy
megsemmisülés ellen.
(3) A szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes ada
tokat az ingatlantulajdonos, (illetve az ingatlan nyilvántartásban
szereplő jogosult) azonosítására, a közüzemi szerződés teljesíté
sével kapcsolatos feladatok ellátására használhatja fel.
(4) A szolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással
összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.
39. §
A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok
(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igény
bevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben ke
letkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről a Ht.31. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.
(2) Az olyan gazdálkodó szervezetek, amelyeknél a keletkezett
települési hulladékuk heti mennyisége nem haladja meg a 110
litert, egyazon gyűjtőedényben is gyűjthetik a hulladékukat.
(3) A gazdálkodó szervezet, amely a környezetvédelmi felügye
lőség által engedélyezett – települési szilárd hulladék ártalmatla
nítására alkalmas – hulladékkezelési berendezéssel, létesítmény
nyel rendelkezik, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól
mentesül, ha tevékenysége során képződött települési szilárd
hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesít
ményben gondoskodik.
(4) Az a gazdálkodó szervezet, amely a kötelező közszolgálta
tást nem veszi igénybe, a külön jogszabályban meghatározott
módon és tartalommal köteles a tevékenysége során keletkező
hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani,
az általa végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből
származó hulladékról nyilvántartást, a kezelőlétesítmény műkö
déséről üzemnaplót vezetni és ezekről a hatóságnak bejelentést
tenni. A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó
hulladéknak mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének for
rásáról és kezelésének módjáról köteles a jegyzőt a hulladékke
letkezés időpontjában tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e
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tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, a közszolgáltatást köte
les igénybe venni.
40. §
A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűj
tése
(1) A települési szilárd hulladék egyes újrahasznosítható ösz
szetevőinek  papír, műanyag, üveg  szelektív gyűjtése a hulla
dékgyűjtőszigeteken (gyűjtősziget) elhelyezett szabványosított
gyűjtőedényekben szelektív gyűjtéssel történik.
A gyűjtőszigetek helyét a rendelet 2. számú melléklete tartal
mazza.
(2) A szelektív gyűjtésben résztvevő magánszemélyek az (1) be
kezdésben meghatározott szelektív gyűjtésre létesített gyűjtőszi
get igénybe vételéért külön díjat nem kötelesek fizetni, azonban
ez a körülmény nem mentesíti őket az egyébként is esedékes
rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól.
(3) Az ingatlantulajdonos (használó) kötelessége, hogy a telepü
lési szilárd hulladékot, annak gyűjtése során szétválogassa és az
újrahasznosítható hulladékot (üveg, papír, műanyag) a rendelet
2. sz. mellékletében felsorolt szelektív gyűjtőszigeteken elhelye
zett szelektív gyűjtőedényekben az anyag fajtájának megfelelően
elhelyezze, a szelektív gyűjtőjáratok által biztosított szolgáltatás
igénybevételével azt a szolgáltatónak átadja.
41. §
A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos rendelkezések
(1) A közszolgáltatás nem terjed ki a gazdálkodó szervezetnek
az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési
szilárd hulladékára, ha nem kötelezett a közszolgáltatás igénybe
vételére; nem terjed ki továbbá a közintézmény működése során
keletkezett hulladékra. E hulladékfajták esetében az ingatlantu
lajdonosnak a Ht. 31. §ban megjelölt, a hulladék termelőjére és
birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.
(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenységének gyakorlá
sa során keletkezett vagy más módon birtokába került hulladé
kot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy haszno
sításáról a (3) bekezdésben írt módon gondoskodni.
(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötele
zettségét a hulladék termelője, birtokosa:
a) a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő ártal
matlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkal
mazásával saját maga teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkeze
lőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével
teljesíti.
(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot a rendelet 30. §ban
megjelölt hulladéklerakó helyre, továbbá egyéb, környezetvédel
mi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy
hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön enge
dély nélkül maga is elszállíthatja.
(5) Az ingatlantulajdonos jogosult az (1) bekezdés szerinti hul
ladékának begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása vagy hasz
nosítása céljából a szolgáltató közszolgáltatását igénybe venni,
de a szolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel
rendelkezdő gazdálkodó szervezetet is igénybe vehet.
(6) Az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet a közszolgál
tatóval vagy más engedélyes gazdálkodó szervezettel megállapo
dást köt a telephelyen keletkező és az általa végzett tevékenysé
géből eredő hulladékának gyűjtésére és elszállítására, A gazdál
kodó szervezet és a közszolgáltató között létrejövő jogviszonyra

Faddi Hírek
az e rendeletben foglaltakon kívül az általuk megkötött megál
lapodás irányadó.
42. §
(1) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni,
hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg
a szállítás folyamán ne szóródjon, és más környezetterhelést se
idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék
eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, és az ere
deti állapot helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, ille
tőleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
(2) Gazdálkodó szervezet igénybevételével történő szállítás ese
tén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulla
dék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos az át
vett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét – külön
jogszabályban meghatározott módon és tartalommal – köteles
fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságnak bejelentést tenni.
(3) A (2) bekezdésben előírt kötelezettség – külön jogszabályban
meghatározottak szerint – a rendelet 30. §ban megjelölt hulla
dék lerakóhely üzemeltetőjét terheli.
(4) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga
szállítja a rendelet 30.§ban kijelölt hulladék lerakóhelyre, a hul
ladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében köteles az üze
meltető által meghatározott elhelyezési díjat fizetni az üzemel
tető részére.
43. §
(1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó
hulladék elszállításával a szolgáltatót bízza meg, a megrendelés
és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a
szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt
mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt
az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszál
lítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen
történő elhelyezéséről.
(2) Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a megállapodás
ban rögzített díjat köteles megfizetni.
44. §
(1) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni az ön
kormányzat külön rendeletében meghatározott közterülethasz
nálati engedély (közterülethasználati szerződés) megszerzésé
ről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterüle
ten 24 (huszonnégy) órát meghaladó időtartamra kerül kihelye
zésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének
folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak
haladéktalan elszállításáról.
(2) A gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és
gyalogosforgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az
alábbi rendelkezések megtartásával helyezhet ki:
a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére
helyezhető ki, a szállító jármű helyszínen tartásával annak ér
dekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul meg
történhessen;
b) tömegközlekedési útvonalon, ha a konténer kihelyezése csak
a közúti forgalom zavarásával oldható meg az a) pontban foglal
tak szerint kell eljárni;
c) egyéb útvonalakon a konténert a telítődést követő 8 (nyolc)
órán belül el kell szállítani.
45. §
A szilárd települési hulladék egyes összetevőire vonatkozó
rendelkezések
(1) A település közigazgatási területén egész évben tilos nyílt téri
égetés útján megsemmisíteni a háztartási hulladékot.
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(2) Tilos nyílt téri és háztartási tüzelőberendezésben bármine
mű gumi, műanyag hulladékoknak égetés útján történő meg
semmisítése.
46. §
(1) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon a lakás
nak, lakóháznak minősülő ingatlanon, amelyben legalább 180
napig senki nem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék
sem keletkezik. A szünetelés időtartama a 180 napot nem ha
ladhatja meg.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos
írásban köteles bejelenteni a szolgáltatónak, legalább 30 (har
minc) nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt.
(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az in
gatlantulajdonos ezt írásban haladéktalanul köteles bejelenteni
a közszolgáltatónak.
(4) Ha a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszol
gáltatás alá tartozó hulladékot helyeztek ki, a szolgáltató az in
gatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett köteles a hulladékot
elszállítani.
47. §
A díjfizetésre vonatkozó kedvezmény és eljárási szabályok
(1) 70%os kedvezményben részesül a kötelező közszolgáltatás
tárgyévi kötelezettsége alól az egyedülálló, egyszemélyes ház
tartásban élő lakóház tulajdonos, aki 65. életévét a tárgyév első
napján betöltötte, amennyiben:
– az ingatlannak kizárólagos tulajdonosa vagy haszonélvezője,
– a lakóház után tárgyévi helyi adófizetési kötelezettség terheli,
– az önkormányzattal szemben tartozása nincs,
– az egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori nyugdíjmini
mum 150%át nem haladja meg,
– és faddi állandó lakosként az ingatlanban életvitelszerűen ki
zárólagosan lakik.
(2) 50%os kedvezményben részesül a kötelező közszolgáltatás
tárgyévi díjfizetési kötelezettsége alól a kétszemélyes háztartás
ban élő lakóház tulajdonos, aki 65. életévét a tárgyév első napján
betöltötte, amennyiben:
– a tárgyév első napján mindketten betöltötték 65. életévüket,
– a lakóháznak kizárólagos tulajdonosai, haszonélvezői,
– a lakóház után a tárgyévre helyi adófizetési kötelezettség ter
heli,
– az önkormányzattal szemben tartozásuk nincs,
– az egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori nyugdíjmini
mum 150%át nem haladja meg,
– és a lakóházban faddi állandó lakosként, életvitelszerűen, ki
zárólagosan laknak.
(3) Az (1)(2) bekezdés szerint kedvezményezett ingatlanra vo
natkozó tárgyévi közszolgáltatási díjat a közszolgáltatónak Fadd
Nagyközség Önkormányzata téríti meg. A kedvezményezettek
részére a hulladékgyűjtő emblémázott műanyagzsákot a Fadd
Polgármesteri Hivatal bocsátja rendelkezésükre.
(4) Az (1) bekezdés szerinti díjfizetési kedvezményben részesü
lő ingatlantulajdonost terheli a közszolgáltatási szerződéskötési
kötelezettség és havi 2 db, a szolgáltató által rendszeresített emb
lémázott műanyagzsákban gyűjtött hulladékot helyezhet ki a kö
telező közszolgáltatás keretében.
A (2) bekezdés szerinti díjfizetési kedvezményben részesülő in
gatlantulajdonost terheli a közszolgáltatási szerződéskötési kö
telezettség és havi 4 db, a szolgáltató által rendszeresített emb
lémázott műanyagzsákban gyűjtött hulladékot helyezhet ki a
kötelező közszolgáltatás keretében.
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(5) Az (1)(2) bekezdés szerinti díjfizetési kedvezménnyel csök
kentett – 30%, valamint 50%nak megfelelő összegű  fizetendő
díjat a Polgármesteri Hivatal által kibocsátott számla alapján kell
megfizetni.
(6) A kedvezményre való jogosultságot a Faddi Polgármesteri
Hivatalnál kell kezdeményezni. A Faddi Polgármesteri Hivatal
által a népességnyilvántartás adatbázisa és az adócsoport
egyeztetése alapján kiadott igazolás mellett köti meg a közszol
gáltatási szerződést a Közszolgáltató, a bejelentést követő hó 1.
napjától. Fizető félként Fadd Nagyközség Önkormányzatát kell
a szerződésben feltüntetni és a kedvezményezetten kívül azt a
Polgármesteri Hivatalnak is meg kell küldeni. A Polgármesteri
Hivatal a jogosult ingatlanra vonatkozó két hónapra kibocsátott
számla ellenértékét a számlán megadott határidőig átutalja.
(7) A Polgármesteri Hivatal az általa vezetett népességnyilván
tartás és ingatlanokról vezetett adónyilvántartás alapján a jogo
sultságot évente felülvizsgálja. A Polgármesteri Hivatal értesíti a
Közszolgáltatót, ha a tulajdonos a kedvezményre már nem jogo
sult a szerződés módosítása érdekében.
(8) A jelen szakaszban biztosított díjfizetési kedvezmény a kére
lem benyújtását megelőző időszakra nem érvényesíthető.
III. FEJEZET
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatásról
48. §
A szolgáltató és a közszolgáltatás ellátása
(1) Fadd Nagyközség Önkormányzata a közigazgatási területén
keletkező települési folyékony hulladék rendszeres összegyűj
tésére, elszállítására és ártalmatlanítására helyi közszolgáltatást
szervez. A közszolgáltatás ellátására nyilvános pályázatot hirdet
a 241/2000.(XII.23.)Kormány rendeltben foglalt szabályok sze
rint. A pályázat alapján a helyi közszolgáltatás teljesítésére jo
gosult, illetve kötelezett közszolgáltató megnevezését jelen be
kezdés a közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat elbírálását
követően tartalmazza.
(2) A fenti közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlanon
keletkező folyékony hulladék elszállításáról és ártalmatlanítá
sáról a tulajdonos a jelen rendeletben meghatározott módon, a
közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni, ha jog
szabály vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik.
49. §
A közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének fő szabályai
(1) Az új, szennyvizet kibocsátó, de közcsatornával el nem látott
ingatlanok ivóvízbekötését, szennyvizet kibocsátó építmények
építését, használatba vételét csak közműpótló berendezés meg
léte esetén lehet engedélyezni.
(2) A Fadd Nagyközség területén megépült szennyvízcsator
nahálózatra történő rácsatlakozás költségei az ingatlan tulajdo
nosát terhelik. A szennyvízcsatornahálózatra való rácsatlakozás
megtörténtéig az ingatlan tulajdonosa az ingatlanán keletkező
szennyvíz elszállításáról a jelen rendeletben foglaltak szerint kö
teles gondoskodni.
(3) Közcsatorna hiányában az ingatlanok tulajdonosai kötele
sek gondoskodni a települési folyékonyhulladék zárt rendszerű
gyűjtéséről, ideiglenes tárolásáról és annak szükség szerinti el
szállításáról, a közszolgáltatást ellátó szakvállalkozók igénybe
vételével.
(4) A települési folyékony hulladék gyűjtését az ideiglenes táro
lását az ingatlan tulajdonosa a közegészségügyi előírások betar
tásával, a környezetszennyezés elkerülésével, kár okozása nél
kül végezheti.
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50. §
A szolgáltató és a közszolgáltatás ellátása
(1) A települési folyékony hulladék szippantását, szállítását csak
az önkormányzat által a közszolgáltatás ellátásával megbízott
vállalkozó végezheti.
(2) A települési folyékony hulladék szállítása az erre a célra ké
szített különleges rendeltetésű, csepegés, bűz és szaghatást kizá
ró eszközzel végezhető.
(3) A hulladék szállítását úgy kell végezni, hogy a szennyezést,
elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszün
tetni, az elcsorgott hulladékot összeszedni, a szennyezett terü
letet fertőtleníteni kell, ami a szennyezést okozó szakvállalkozó
kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.
(4) A települési folyékony hulladék szállítására szolgáló gépjár
művet csak külön üzemi vagy járműtelepeken szabad tárolni,
más járművektől elkülönítve.
(5) A jármű tisztítását, fertőtlenítését olyan térburkolattal ellá
tott mosótéren lehet elvégezni, ahonnan az elfolyó víz az e célra
rendszeresített zárt gyűjtőbe, vagy közcsatornába kerül.
51. §
(1) A települési folyékony hulladék szippantására és szállítására
vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az in
gatlan tulajdonosa és a szakvállalkozó közt jön létre, melynek
keretében a szakvállalkozó köteles a közszolgáltatásnak 72 órán
belül eleget tenni.
(2) A közszolgáltató nem tagadhatja meg a települési folyékony
hulladék elszállítását kivéve, ha a szippantandó anyagról érzék
szervi megállapítás (szag, szín, összetétel stb.) alapján feltételez
hető, hogy az közcsatornába a vonatkozó jogszabályi rendelke
zés alapján nem engedhető. Ez esetben a szakvállalkozó köteles
laboratóriumi vizsgálat készíttetésére. Amennyiben a laborató
riumi vizsgálat eredményeként nem tekinthető települési folyé
kony hulladéknak a hulladék, úgy a vállalkozó – a laboratóriumi
vizsgálat igazolt költségének a megrendelőre történő áthárításá
val – a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével, a
jegyző értesítése mellett, megtagadja az elszállítást.
(3) A közszolgáltató a települési folyékony hulladékot még a
szippantás napján köteles a Tolna Víz – és Csatornamű Kft. tele
pére beszállítani, ott azt a vízmű által kijelölt helyen és módon a
vízműnek átadni, a beszállítás tényét, a szippantott víz mennyi
ségét a telephely üzemeltetőjével igazoltatni.
(4) A közszolgáltató köteles a települési folyékony hulladék ere
detét igazolni és az erre vonatkozó iratokat 5 évig megőrizni.
(5) Amennyiben a közszolgáltató illegális szennyvízleürítést vé
gez, akkor a közszolgáltatási szerződést az önkormányzat meg
szünteti.
52. §
A települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
(1) A települési folyékony hulladék ártalmatlanítását a Tolna
Víz és Csatornamű Kft. a telephelyén biztosítja.
(2) A települési folyékony hulladék átvételét, ártalmatlanítását
a környezetvédelmi hatóság hulladékkezelési engedélyében le
írtaknak megfelelően kell végezni.
(3) A település folyékony leürítőhely üzemeltetőjének a beszál
lítást végző szakvállalkozók kötelesek az ártalmatlanítási díjat
megfizetni, a díjfizetésről szóló bizonylatokat 5 évig megőrizni,
ellenőrzés esetén azokat a hatóságoknak bemutatni.

15

Faddi Hírek
IV. FEJEZET
Vegyes és záró rendelkezések
53.§
(1) E rendelet alkalmazásában Fadd nagyközség közigazgatási
területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésé
nek minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi sze
mélyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely
a) a 22. § (1)(3) bekezdéseiben,
b) a 25. § ban,
c) a 26. § (1)(6) bekezdéseiben,
d) a 29. § (1)(12) bekezdésében,
e) a 39. § (1), (4) bekezdéseiben,
f) a 40. § (3) bekezdéseiben,
g) a 41. § (1)(2) bekezdéseiben,
h) a 42. § (1)(2) bekezdéseiben,
i) a 44. § (1)(4) bekezdéseiben,
j)a 45. §ban előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy
a körülírt tilalmakat megszegi, és ezen magatartása nem minő
sül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmu
lasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben 5 000, Ft
tól 50 000, Ftig terjedő helyszíni bírság vagy 50 000, Fttól
150 000 Ftig terjedő pénzbírság (közigazgatási bírság) szabható
ki, e rendeletben meghatározott eltérésekkel a közigazgatási ha
tósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
(3) Az (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek elmu
lasztása, vagy a tilalmak megszegése miatt lefolytatott eljárás
kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kére
lemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasz
tása, vagy a tilalmak megszegése miatti hatósági eljárás lefoly
tatása és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik,
jogorvoslat iránti kérelmet Fadd Nagyközség Önkormányzat
Képviselőtestületéhez lehet benyújtani.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasz
tójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben a közigazgatási
hatósági eljárás
a) valamely cselekményben megnyilvánuló (1) bekezdésben
meghatározott magatartás tanúsítása esetén a cselekmény elkö
vetésétől számított 120 napon belül;
b) mulasztásban megnyilvánuló (1) bekezdésben meghatározott
magatartás tanúsítása esetén a cselekmény elkövetésétől számí
tott 120 napon belül;
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló (1) bekez
désben meghatározott magatartás tanúsítása esetén a jogellenes
állapot észleléstől számított 120 napon belül indítható meg. Ezt
követően az (1) bekezdésben meghatározott magatartás, vagy
mulasztás elkövetése miatt eljárás nem indítható.
(6) A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál
figyelembe kell venni a) a magatartás, vagy mulasztás súlyát és a
felróhatóság mértékét,
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, ameny
nyiben azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra igazolja.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasz
tójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben kiszabott köz
igazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalás
sal Fadd Nagyközség Önkormányzatának 1174600515414131
08800000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

(8) A pénzbírság kiszabása helyett „felszólítás” alkalmazható,
amennyiben a magatartás, vagy mulasztás az elkövetés körülmé
nyeire tekintettel csekély súlyú, és magatartás, vagy mulasztás
elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intéz
kedéstől kellő visszatartó erő várható.
(9) A közigazgatási bírság kiszabása miatt lefolytatott eljárás
nem mentesíti az elkövetőt a helyreállítási kötelezettség alól.
54. §
Eljárási rendelkezések
(1) Amennyiben magasabb szintű jogszabály az eljárást nem
utalja más szerv hatáskörébe, a polgármester az e rendeletben
foglaltak betartását oly módon is biztosítja, hogy a szabálysze
gőt – felszólítást követően – kötelezi jogellenes magatartásának
megszüntetésére és az eredeti állapot helyreállítására.
(2) A polgármester eljárására a Ket. szabályai alkalmazandók.
55. §
Hatálybalépés
(1) Ez a rendelet 2013.július 1jén lép hatályba. E rendelet ha
tálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaság fenn
tartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcso
latos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 1/2005. (II.01.) Kt.
rendelet.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai
Parlament és a Tanács2006/123/EK irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
(3) A kihirdetésről helyben szokásos módon a jegyző gondos
kodik.
Fülöp János
polgármester

Herczig Gáborné
jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
10/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelete
1. sz. melléklet
A települési szilárd hulladék begyűjtése és szállítása Fadd
közigazgatási területén SZERDAI napokon az alábbi rend
szerint történik:
1./ Fadd községben heti 1 alkalommal:
Mátyás király utca, Sándor utca, Tanács utca, Vörösmarty Mihály
utca, Kölcsey Ferenc utca, Zrínyi Miklós utca, Jókai Mór utca,
Hunyadi utca, Sport utca, Rózsa utca, Garay János utca, Petőfi
Sándor utca, Ady Endre utca, Táncsics utca, Kisköz, Béke utca,
Váci Mihály utca, Arany János utca, Deák Ferenc utca, Rákóczi
Ferenc utca, Béri Balogh Ádám utca és Béri Balogh Ádám liget,
Főmajor
Temetősor, Tasnád utca, Kossuth Lajos utca, Új utca, Etelköz,
Kinizsi utca, Széchenyi utca, Dózsa György utca, Somos utca,
Templom utca, Radnóti utca, Munkácsy Mihály utca, Csokonai
Vitéz Mihály utca, Alvég utca, Tokaj utca, Öreg utca, Dombori
utca.
2./ Zöldhulladék gyűjtése:
Tárgyév április 1. – november 30. között 2 hetente egyszeri al
kalommal
A zöldhulladék gyűjtésének munkarendje megegyezik a lakossá
gi szilárd kommunális hulladék gyűjtési munkarendjével.
A települési szilárd hulladék begyűjtése és szállítása Fadd köz
igazgatási területén HÉTFŐI napokon az alábbi rend szerint tör
ténik:
3./ Fadd, Vólent öböl, Dombori üdülő terület és Dombori öreg
falu.
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a./ FaddDombori üdülőkörzetben és Fadd, Vólent öbölben áp
rilis 1. – szeptember 30. közötti időszakban hetente 1 alkalom
mal
b./ Üdülőkörzetben lévő lakóházak esetében és Dombori öreg
faluban egész éven át heti 1 alkalommal
c./ A zöldhulladék gyűjtésének munkarendje megegyezik a la
kossági szilárd kommunális hulladék gyűjtési munkarendjével a
2./ pontban meghatározott időszakokban.
Ha a szállításra megjelölt hétfői nap munkaszüneti vagy pihenő
napra esik, akkor is az esedékesség napján kerül sor a szállításra.
4./ Az éves lomtalanítás időpontja a település teljes területén:
A közszolgáltató által előre meghirdetett napon.
5./A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére, rendjére éves
naptárt bocsát ki.
Fadd Nagyközség Önkormányzata 10/2013. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének
2. számú melléklete
A települési szilárd hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek – papír, műanyag, üveg – szelektív gyűjtése Fadd
közigazgatási területén az alábbi a hulladék-gyűjtőszigeteken

(gyűjtősziget) elhelyezett szabványosított gyűjtőedényekben
szelektív gyűjtéssel történik.
I. gyűjtősziget: Fadd, Mátyás király utca – Öreg utca keresztező
dése melletti közterületen a Fokon
II. gyűjtősziget: Fadd, Mátyás király utca – Sport utca kereszte
ződésénél közterületen, volt piactér helyén)
III. gyűjtősziget: Fadd, Váci Mihály utca 1. (Iskola és az
Élelmiszer Bolt melletti közterületen)
IV. gyűjtősziget: Fadd, Széchenyi  Templom utcai keresztező
désnél közterületen
V. gyűjtősziget: Fadd, Nefelejcs utca 6. (Központi parkoló mel
lett közterületen)
Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelete
Függeléke
Faddon és Fadd-Domboriban szemétszállításra alkalmas
emblémás zsákot árusító helyek:
1. Fatodi Kft. székhelye: Fadd, Dózsa Gy. u. 12. Iroda
2. Fatodi Kft. telephelye: Fadd-Dombori, Nefelejcs u. 6.

Köszönetnyilvánítás Palcsó Gábor Úrnak,
a SOLIO Kft. ügyvezető igazgatójának!
Kedves Gábor, ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget, amit ebben az
évben, illetve az előző években az élelmiszerbanknál megpályázott élelmiszer segély Faddra szállításában nyújtottál, nem kis gondot levéve ezzel az
Önkormányzat válláról.
Bízunk benne, hogy a jövőben is számíthatunk erre a nemes gesztusra.
További munkádhoz kívánunk jó erőt, egészséget és üzleti sikereket.
Fülöp János polgármester

Fadd Nagyközség Képviselő-testülete

Kedves Faddiak!
A zajrendeletet olvasói kérésre tettük közzé, bár a Kedves Olvasó
„csendrendeletet” kért tőlünk, amitől csendet, nyugalmat remél.
Ha valaki nem tudná, hát olvassa el: mikor lehet bömböltetni a
zenét, füvet nyírni, permetezni, fúrni-faragni stb., hogy ne zavarjuk egymás nyugalmát. Persze, ehhez nem kell se zaj-, se csendrendelet, hiszen józan paraszti ésszel is nyilvánvaló mindenki
számára, hogy éjszaka és hétvégén szeretnénk kipihenni magunkat. Lehet, hogy ez érthetetlen azoknak, akiknek nincs mit kipihenni, de minden családban lehet kisgyerek vagy idős, akit zavar,
zavarhat a hangoskodás (legyen az bármilyen jellegű, akár kutyaugatás, vonyítás, amit a különféle zajkeltés generál). Ugyanilyen
zavaró hétközben, de legfőképpen hétvégén, szombat, vasárnap a
mobil hangreklám, amit ugyancsak szabályozna a rendelet, de ki
tartja be? Senki, vagy legalábbis nagyon kevesen. Pedig egy rendelet annyit ér, amennyit betartanak belőle.
Kedves Faddiak! Legyünk tekintettel egymásra, legalább annyi
figyelmet fordítsunk embertársainkra, amennyit mi is elvárunk
mástól. FZM

Áll már az ivókút a parkban, mire az újságunk megjelenik, talán már a
szomjukat is olthatják itt a játékban kimelegedett gyermekek

