1. számú

JEGYZŐKÖNYV
Tiszabura Község Képviselő-testületének
2014. február 3-án megtartott rendes testületi ülésén

Határozat/Rendelet száma

Határozat/Rendelet tárgya

1/2014./II.03./Ök. Rendelet

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete a temetőkről és
temetkezésről.

2/2014./II.03./Ök. Rendelet

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete a közterülethasználatáról.

3/2014./II.03./Ök. Rendelet

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete
a
hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és az avar,
valamint a kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi
szabályairól.

1/2014./II.03./Ök. Határozat

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselőtestületének ___/2014.(….) önkormányzati rendelettervezete Tiszabura Községi Önkormányzat 2014.
évi válság-költségvetéséről.

2/2014./II.03./Ök. Határozat

Szolgáltatói szerződés előkészítéséről.

3/2014./II.03./Ök. Határozat

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás
elindításáról.

4/2014./II.03./Ök. Határozat

Tiszabura Községi Önkormányzat, valamint a
Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete közötti
Együttműködési Megállapodásról.

5/2014./II.03./Ök. Határozat

Tiszabura Községi Önkormányzat 2010-2014. év
közötti gazdasági programjáról.

6/2014./II.03./Ök. Határozat

A 2014. évi START Közmunka Mintaprogram
koordinálása és ellenőrzése.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszabura Község Önkormányzat Képviselő testületének 2014. február 3-án megtartott
rendes, nyilvános testületi ülésén, a Községházban.
Az ülés kezdetének időpontja: 2014. február 3.
10.30. órakor
Az ülés bezárásának időpontja. 2014. február 3.
14.22. órakor
Jelen vannak: Farkas László polgármester; Nagy Imre alpolgármester; Borbély Sándor, Dull
Krisztián Norbert, Gecse Béla, Nagy Ferencné és Túró József képviselők,
Meghívottak: Baksa Jánosné, Kovács Jánosné óvoda Int. egys. Vezető, Farkas László TRNÖ.
elnök
Vendégek: Fehér János, Nagy Roland, Túró Kálmán, Turó Flórián
A Polgármesteri Hivatal részéről: : Dr. Bán Attila jegyző, Mészárosné Rózsa Edit jkv.
Farkas László polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket mai testületi ülésünkön.
Megállapítom, hogy a testület 7 fő tagjából 7 fő jelen van, így a testület határozatképes.
Megkérdezem, hogy a napirendi javaslatok ismertetése előtt van e valakinek bejelentése.
Bejelentés, napirend előtti hozzászólás nincs.
Farkas László polgármester:
Ismertetem mai ülésünk tervezett napirendi pontjait:
1./ Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2014.(II.03.)
önkormányzati rendelet-tervezete Tiszabura Községi Önkormányzat 2014. évi válság
költségvetéséről.
Előadó: Farkas László polgármester
2./ Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2014.(II.03.)
önkormányzati rendelet-tervezete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről.
Előadó: Farkas László polgármester
3./ Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2014.(II.03.)
önkormányzati rendelet-tervezete a közterület használatról.
Előadó: Farkas László polgármester
4./ Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2014.(II.03.)
önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és az avar, valamint
a növényi hulladékok nyílttéri égetésének helyi szabályairól.
Előadó: Farkas László polgármester
5./ Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás elindításáról.
Előadó: Farkas László polgármester
6./ Tiszabura Községi Önkormányzat, valamint a Falugondnokok Duna-Tisza közi
Egyesülete közötti Együttműködési Megállapodásról.
Előadó: Farkas László polgármester
7./ Tiszabura Községi Önkormányzat 2010-2014. évi Gazdasági Programja.
Előadó: Farkas László polgármester
8./ Az Esély Innovációs Nonprofit Kft. működéséről beszámoló, valamint a vízközmű
átadásával kapcsolatos tájékoztató.
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Előadó: Farkas László polgármester
9./ Hozzájárulás kérése szociális szövetkezeti tisztségviselő tisztségének betöltéséhez.
Előadó: Farkas László polgármester
10./ A 2014. évi START Közmunka Mintaprogram koordinálása és ellenőrzése.
Előadó: Farkas László polgármester
11./ Egyebek.
Farkas László polgármester:
Megkérdezem a testület tagjait, egyetértenek e az elhangzott napirendek tárgyalásával.
Dull Krisztián Norbert képviselő:
Javaslom a 10. napirendi pont előtt, a START Közmunka Mintaprogram 2014. évi megvalósulási
terveiről rövid szóbeli tájékoztatás nyújtását, döntés megalapozás érdekében.
Nagy Imre képviselő:
Kérem, hogy külön napirendként, szerepeljen a képviselő-társam előbb elhangzott napirendi
javaslata.
Farkas László polgármester:
Megkérdezem a képviselőket, hogy az elhangzott napirendi javaslatokkal, valamint a következő
kiegészítésként új napirendi pontként felvett:
10./ A START Közmunka Mintaprogram 2014. évi megvalósulási terveiről szóbeli
tájékoztatás.
Előadó: Farkas László polgármester
Majd folytatva:
11./ A 2014. évi START Közmunka Mintaprogram koordinálása és ellenőrzése.
Előadó: Farkas László polgármester
12./ Egyebek.
napirendi javaslatokat elfogadják-e?
A Képviselő-testület tagjai az elhangzott napirendi javaslatokat
egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadják.
1. Napirend

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2014.(II.03.)
önkormányzati rendelet-tervezete Tiszabura Községi Önkormányzat 2014. évi
válság költségvetéséről.
Előadó: Farkas László polgármester

Farkas László polgármester:
A kiküldött anyagban szereplő módon előterjesztem a válság költségvetés tervezetét. A pénzügyi
Bizottság előzőleg tárgyalta, ezért megkérem Nagy Ferencné pénzügyi bizottsági elnököt,
ismertesse döntésüket.
Nagy Ferencné képviselő:
A Pénzügyi Bizottság részletesen tárgyalta a válság költségvetés tervezetét, és 3 kitétellel
elfogadásra javasolja. A kitételek az alábbiak voltak:
- A 2014. évi START Közmunka Mintaprogram önrészének feltüntetése,
- A működéscélú pénzeszközökből az önkormányzat ne adjon át semmiféle pénzösszeget a
TRNÖ. részére,
- A reorganizációs hitel felvételének kidolgozása után az arra vonatkozó pénzeszközök is
kerüljenek külön feltüntetésre.
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Az adósságrendezési bizottság döntése megegyezik a testületi pénzügyi bizottság döntésével.
A testület tagjai a felsorolt három kitételt részletesen megbeszélik.
Farkas László polgármester:
Kérem, tegyék meg hozzászólásaikat.
Több kérdés, hozzászólás nincs.
Farkas László polgármester:
Megkérdezem a testület tagjait, egyetértenek e a válság költésvetési tervezet elfogadásával a 3
kiegészítéssel?
A Képviselő-testület tagjai az elhangzott
egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadják,
és az alábbi határozatot hozzák.

határozati

javaslatot

1/2014./ II.03./ ÖK. Határozat
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2014.(….) önkormányzati
rendelet-tervezete Tiszabura Községi Önkormányzat 2014. évi válság-költségvetéséről.
Tiszabura Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi
önkormányzati válság-költségvetés tervezetét az alábbi kitételekkel
átdolgozásra javasolja:
- A 2014. évi START Közmunka Mintaprogram önrészének
feltüntetése,
- A működéscélú pénzeszközökből az önkormányzat ne adjon át
semmiféle pénzösszeget a TRNÖ. részére,
- A reorganizációs hitel felvételének kidolgozása után az arra
vonatkozó pénzeszközök is kerüljenek külön feltüntetésre.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Jegyző
3./ Pénzügyi csoport vezetője
4./ Irattár.

Tiszabura
Tiszabura
Tiszabura

Felelős:
Farkas László polgármester
Dr. Bán Attila jegyző
Határidő:
Azonnal.
2. Napirend

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2014.(II.03.)
önkormányzati rendelet-tervezete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről.
Előadó: Farkas László polgármester
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Farkas László polgármester:
A köztemetők fenntartásával és működésével kapcsolatosan új jogszabályok léptek életbe, ezért
szükségessé vált a régi rendeletünk változtatása. A kiküldött anyagban olvashatták a rendelet
tervezetét. Megkérem Baksa Jánosnét, tegye meg hozzászólását.
Baksa Jánosné temetkezési vállalattal kapcsolattartó:
A rendelet-tervezetben fontos kiemelni, hogy a temetőben szolgáltatást végző vállalkozók is
kötelesek tevékenységük-szolgáltatásuk után díjat fizetni az önkormányzatnak.
Nagy Imre képviselő:
Van-e szolgáltatási szerződése az önkormányzatnak a kunhegyesi temetkezési vállalkozóval?
Baksa Jánosné temetkezési vállalattal kapcsolattartó:
Gál Zsigmond volt polgármesterünk kötött velük szerződést, de az, gyakorlatilag már nem elavult.
A mostani rendelet-tervezetben benne van. Hogy minden szolgáltatóval szerződést kell kötni.
Dr. Bán Attila jegyző:
Következő testületi ülésünkre a szolgáltatási szerződés–tervezetet előkészítem.
A képviselő-testület tagjai a rendelet-tervezet mellékletében szereplő díjtételeket is megtárgyalja.
Farkas László polgármester:
Van e még kérdés, hozzászólás?
Több hozzászólás, kérdés nincs.
Farkas László polgármester:
Megkérdezem a testület tagjait, hogy a kiküldött anyagban szereplő előterjesztési módon
elfogadják-e a rendelet-tervezetet?
A Képviselő-testület tagjai az elhangzott javaslatot
egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadják,
és az alábbi rendeletet alkotják.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati
rendelete
a temetőkről és temetkezésről.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében, valamint 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Jelen rendelet hatálya Tiszabura Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
tulajdonában lévő temetőre és létesítményeire, valamint ennek fenntartására, üzemeltetésére és a
temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységre terjed ki.
(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, működő temető az alábbi területen fekszik: Tiszabura
622/3 helyrajzi számú, Haladás utcai temető.
2. § (1) A temető fenntartója és üzemeltetője, mint tulajdonos az Önkormányzat.
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(2) Az Önkormányzat gondoskodik a temető fenntartói jogosítványa keretében a temető
rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális
létesítmények, valamint utak és közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerinti
felújításáról.
(3) A temető fenntartásának költségeit az Önkormányzat biztosítja a melléklet szerinti temetkezési
szolgáltatások nyújtásából befolyt díjakból és egyéb bevételekből.
2. A temető használatának rendje
3. § (1) A temetés polgári szertartás vagy vallási közösség által vallásos szertartás keretében
végezhető.
(2) A polgári szertartás rendjét az eltemettetők határozzák meg.
(3) A vallási közösség által végzett temetés a vallási közösség hitéleti tevékenységének, vallási
szokásainak tiszteletben tartásával történik.
4. § (1) A temető nyitvatartási rendje:
a) március 1-től szeptember 30-ig: reggel 06.00 órától este 20.00 óráig
b) október 1-től március 1-ig: reggel 08.00 órától délután 18.00 óráig
c) október 28-tól november 4-ig: éjjel-nappal folyamatosan.
(2) A temetőben csak a 4. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott nyitvatartási időben lehet
tartózkodni.
(3) A látogatók részére a közlekedés a temető nyitvatartási ideje alatt a Haladás utcai kapunál
történhet.
(4) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.
5. § (1) A vakvezető kutya és rendőrkutya kivételével a temetőbe állatot bevinni tilos.
(2) Az Önkormányzat köteles a temetőben elhelyezhető síremlékek méretét szabályozó
hirdetményeket a temető bejáratánál jól látható helyen kifüggeszteni.
(3) Szemetet kizárólag az arra kijelölt helyen szabad gyűjteni és elszállításáról havonta egyszer
gondoskodni kell.
(4) A temetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtani legkésőbb zárás előtt fél órával szabad. A
tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy
mécsest meggyújtotta.
6. § (1) A látogatók gépjárműveiket csak a temetőn kívüli területen helyezhetik el.
(2) A temetőben tilos gépjárművel közlekedni, kivéve
a) temetkezési tevékenységben részt vevő járművet,
b) a temető üzemeltetéséhez szükséges járművet,
c) a mozgásában korlátozott személyt szállító járművet.
(3) Az Önkormányzat a munkavégzés céljából behajtó járműveknek behajtási engedélyt adhat.
7. § (1) A temetések időpontját az Önkormányzattal történt egyeztetés után lehet kijelölni.
Temetéseket hétfőtől vasárnapig 9.00 óra és 17.00 óra között kell megtartani.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérő temetési időpontokhoz az Önkormányzat hozzájárulása szükséges.
8. § (1) A temetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a
temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – az Önkormányzatnak 5 nappal a
munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni.
(2) Padot, ülőhelyet elhelyezni csak az Önkormányzat engedélyével és az által kijelölt helyre
lehet.
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(3) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, síremlék építési és bontási munkát megkezdeni, vagy
bontási anyagot elszállítani csak az Önkormányzat hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot
keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot
(pl. betont) csak vaslemezen lehet előkészíteni.
(4) A temetőben szakipari munkát végző vállalkozók kötelesek az Önkormányzatnak megfizetni
az általuk felhasznált energia használati díját, továbbá építőipari anyag tárolása esetén az egyébként
fizetendő közterület – használati díjat.
(5) A temetőn belül sír- és sírhelynyitással kapcsolatos feladatok kizárólag az Önkormányzat
írásbeli hozzájárulásával végezhetőek.
9. § (1) A temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése, minden látogató
kötelessége.
(2) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával
szabad. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a temetőben tilos.
(3) A temető területéről sírkövet, síremléket, sírjelet (fejfát) kiszállítani csak az Önkormányzat
írásos engedélyével lehet.
(4) A temető bejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét
parkszerűen kell kialakítani és gondozni.
(5) A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást, és ne
akadályozza a közlekedést.
(6) A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírok és síremlékek esetleges megrongálásáért
sem az Önkormányzatot, sem az kegyeleti közszolgáltatást végzőt anyagi felelősség nem terheli.
(7) Az Önkormányzat köteles együttműködni a temetkezésben érintett más szolgáltatókkal, illetve
hatóságokkal.
10. § (1) A temető területe és létesítményei feletti rendelkezési jog még ideiglenesen sem adható
át, használatukra bérleti szerződés sem köthető.
(2) A temető korlátozott használatú közterületnek minősül.
(3) A temető fenntartására irányuló tevékenységet csak az Önkormányzat végezhet.
3. A kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai
11. § (1) A temetőben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti
jelleget nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, vagy a temető rendjét
zavaró tárgyakat, növényeket az Önkormányzat eltávolítja, illetőleg az elhelyezővel eltávolíttatja.
(2) Fát, cserjét a temető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez – de a
Önkormányzatnak be kell jelenteni – a sírra ültetett azon örökzöld, amely teljes kifejlettségében
nem magasabb 1,5 méternél és átmérője nem több 0,6 méternél.
(3) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat bepiszkítani, rongálni,
eltávolítani és a temetőben szemetelni tilos.
12. § (1) A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának,
illetve a látogatóknak kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban.
(2) A sírhely gondozása, illetve egyéb munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem
sérülhet, illetve búcsúztatás alatt munkavégzéssel összefüggő hang vagy egyéb hatás nem
zavarhatja a szertartást.
(3) A sírhely gondozása során keletkező hulladékot, nyesedéket az Önkormányzat által kijelölt
helyen kell tárolni.
(4) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.
(5) Sírgondozás céljára a temetőben lévő közkifolyót, kutakat bárki térítésmentesen használhatja
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4. A temetkezési helyek kialakításának szabályai
13. § (1) A sírhelyek (sírgödrök) mérete:
a) egyes sír esetén 2,1 méter hosszú, 0,9 méter széles, 2.0 méter mély
b) kettős sír esetén 2,1 méter hosszú, 1,9 méter széles, 2.0 méter mély
c) gyermeksír esetén 1,3 méter hosszú, 0,60 méter széles, 2.0 méter mély
d) díszsírhely esetén 2,5 méter hosszú, 1 méter széles, 2.0 méter mély
e) az urnasírhely mérete általában 80 x 60 centiméter, mélysége legalább 1 méter.
(2) A sírok egymástól való távolsága 0,5 méter. A régi sírok esetében a feltételeket adottnak kell
tekinteni. A sírgödröt a talajban nem lebomló anyaggal kifalazni tilos.
14. § (1) A díszsírhelyek a temetőkben esetenként kijelölt egyes sírhelyek, amelyeket az elhunyt
személy kimagasló érdemeinek elismeréséül Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
örök temetkezési hely céljára adományoz. A Képviselő-testület díszsírhelyek síremlékeinek
felállításáról esetenként határoz. A díszsírhelyek mentesülnek a megváltási és újraváltási díj alól.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő elhunyt személy házastársa rátemetéssel a díszsírhelybe
temethető.
15. § (1) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa
felhatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el.
(2) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb
területet. Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremléket felállítani tilos.
(3) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak az
Önkormányzatnak történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.
5. A temetkezési helyek használati ideje és díja
16. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
a) koporsós betemetés esetén a temetés napjától számított 25 év
b) kettes sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év
c) rátemetés esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év
d) urnasírhely esetén 10 év.
17. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jogért fizetendő megváltási díjakat a 1. számú
melléklet tartalmazza. A díjakat a Képviselő-testület évente felülvizsgálja.
(2) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával az eltemettető vagy az általa megbízott
személy, az újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni. A díjakat minden
esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.
(3) Amennyiben kettes sírhelybe az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés
nem történik, úgy a temetési hely feletti rendelkezési jog megszűnik, kivéve akkor, ha az arra
jogosult a sírhelyet ismételten megváltja.
(4) Ha a temetési hely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó - a használati idő lejárta előtt - a
holttest maradványokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, vagy másik temetőben
lévő új sírba helyezi el, az új temetési hely megváltási díja az eredeti sírhely megváltási díjának
időarányos összegével csökken.
(5) A rokoni háttér nélküli, elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra lehet
értékesíteni, ha a sírokat nem váltja meg újra senki. Az Önkormányzat hat hónap időtartamon belül
legalább kétszer országos és helyi lapban, valamint a temetőben jól látható helyen ezzel kapcsolatos
hirdetményt tesz közzé.
(6) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.
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6. A temető lezárása, megszüntetése
18. § Ha a temetőn belül temetőrész, sírhelytábla telik meg, annak lezárását az Önkormányzat
határozhatja el.
19. § (1) Ha a temető (temetőrész, sírhelytábla, sor) lezárásától a jelen rendelet szerinti
sírhelyhasználati idő eltelt, az újabb temetések lehetővé tétele céljából az Önkormányzat dönthet a
temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megszüntetéséről.
(2) A temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megszüntetését megelőzően hirdetményben,
továbbá legalább három alkalommal a területi és országos sajtóban, és helyben szokásos módon
közzé kell tenni úgy, hogy az első közzététel a megszüntetését megelőzően hat hónappal, a
továbbiakban pedig két havonként történjenek. A hirdetményt a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, a temetőkapun és a ravatalozón is ki kell függeszteni.
20. § A kiürítés folytán így megüresedett sírhelyek térítés nélkül kerülnek vissza a temető
tulajdonosának a birtokába.
21. § (1) Ha a sírjel, síremlék létesítője, illetőleg annak örököse a temető kiürítésére megjelölt
időpontig azzal nem rendelkezik a síremléket az Önkormányzat értékesítheti. A síremlékért kapott
összeg kizárólag a temető fenntartására fordítható.
(2) Ha valamely urnasírhely használati ideje lejár, az Önkormányzat hirdetményben tartozik a
hozzátartozók figyelmét a lejárat előtt legalább hat hónappal erre felhívni. A hirdetményt ilyen
esetben az urnasírhely-tábla jól látható helyén, a temető kapuján és a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján kell hat hónap időtartamra kifüggeszteni.
22. § (1) A művészettörténeti, vagy művészi értéket képviselő síremléket, továbbá az ország, vagy
Tiszabura város életében jelentős szerepet játszó személyiségek, sírhelyét (urnáját), síremlékét
lebontani, felszámolni nem lehet, azok fenntartásáról, esetleges áthelyezéséről a Képviselő-testület
gondoskodik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti sírhely (urna), illetve síremlék megőrzésére javaslatot a település
bármely polgára tehet. A döntés a Képviselő-testület hatáskörbe tartozik.
7. A temetésre vonatkozó szabályok
23. § (1) A halott a ravatalozóban a szertartás megkezdése előtt legfeljebb 3 órával, de legalább 1
órával korábban helyezhető el. A ravatalozásig a halottat hűtőben kell tárolni.
(2) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával, de minden esetben a ravatalozás
megtörténte után azonnal ki kell nyitni. A ravatalra helyezett koporsót a szertartás kezdetéig a belső
ravatalozó helyiségben lehet nyitva tartani. Nem lehet nyitva tartani a koporsót, ha a holttest már
oszlásnak indult, vagy súlyosan roncsolódott állapotban van.
(3) A temetést végző temetkezési vállalkozó köteles a ravatalozásra vonatkozó szabályokat
megismerni és betartani.
(4) Az Önkormányzat a temetkezési szolgáltatás végzésére külön szerződést köt a temetkezési
vállalkozóval.
24. § (1) Sírhelyre maximum 4 urna helyezhető.
(2) Urnasírhelybe maximum 4 urna helyezhető.
25. § A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre egy 25 évnél régebben elhunyt
holttestmaradvány rátemethető.
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26. § (1) Az elhunytakat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett
rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni,
kivéve a kettős sírhelyeket. Indokolt esetben az ettől az Önkormányzat eltérhet.
(2) Az elhunyt hamvait tartalmazó urna a lezárt temetőben levő sírban is elhelyezhető, ezért külön
megváltási díjat fizetni nem kell.
27. § (1) Rátemetésre vonatkozó engedélyt csak akkor lehet adni, ha a sírhelytáblát még nem
zárták le. A később eltemettetett részére sírhely esetén 25 év, urnasírhely esetén 10 év nyugvási idő
biztosítható.
(2) Rátemetés csak a sírnyitásra vonatkozó szabályok betartása mellett végezhető.
8. Temetőfenntartási hozzájárulás
28. § (1) A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végző
(kőfaragó, sírgondozást végző, stb.) a temető használata után a 3. számú melléklet szerinti
temetőfenntartási hozzájárulási díjat köteles fizetni az Önkormányzat részére..
(2) A vállalkozó a temetőfenntartási hozzájárulási díjat minden olyan megkezdett nap után köteles
az Önkormányzat megfizetni, amelyen a temetőben vállalkozási tevékenységet folytat.
9. A temetői létesítmények, szolgáltatások igénybevételi díja
29. § (1) Az eltemettető a temető létesítményeit (ravatalozó, hűtő, közmű, stb.), valamint az
Önkormányzat biztosított szolgáltatásokat a 2. számú mellékletben meghatározott díjak fejében
veheti igénybe, melyet az Önkormányzat részére - az igénybevételt megelőzően - köteles
megfizetni.
(2) A temetői létesítmények, valamint az Önkormányzat által biztosított szolgáltatások
igénybevételére vonatkozó igényeket az Önkormányzat felé kell bejelenteni, a ravatalozó használata
esetén legalább az igénybevételt megelőző 24 órával.
(3) Az Önkormányzat az igényekről nyilvántartást vezet.
(4) Az Önkormányzat a létesítmény átadását az igénylőtől nem tagadhatja meg.
10. Záró rendelkezések
30. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
11. Európai Unió jogának való megfelelés
31. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző
rendelkezést nem tartalmaz.
12. Hatályon kívül helyező rendelkezés
32. § Hatályát veszti Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és
temetkezésekről szóló 14/2005. (IX.19.) Ök. rendelete.
Tiszabura, 2014. február 3.
Farkas László
polgármester

Dr. Bán Attila
jegyző
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A rendelet kihirdetve: 2014. február 5. napján:
Dr. Bán Attila
jegyző
Farkas László polgármester:
Megkérdezem a testület tagjait, hogy egyetértenek-e azzal a javaslattal, hogy Jegyzőt felkérjük, a
temetkezési vállalkozókra vonatkozóan szolgáltatási szerződés előkészítésével következő testületi
ülésünkre?
A Képviselő-testület tagjai az elhangzott
egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadják,
és az alábbi határozatot hozzák.

határozati

javaslatot

2/2014./II.03./Ök. Határozat
Szolgáltatói szerződés előkészítéséről.
Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testülete felkéri Tiszabura
Község Jegyzőjét, hogy a következő soros képviselő-testületi ülésre a
köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló Tiszabura Önkormányzati
rendelet alapján készítse elő az önkormányzati tulajdonú köztemetőkben
vállalkozóként működő szolgáltatókkal megkötendő szolgáltatói
szerződéseket.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Jegyző
3./ Irattár.

Tiszabura
Tiszabura

Felelős:
Farkas László polgármester
Határidő:
Azonnal.
A polgármester 10 perc szünetet rendel el.
3.Napirend

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2014.(II.03.)
önkormányzati rendelet-tervezete a közterület használatról.
Előadó: Farkas László polgármester

Farkas László polgármester:
Szintén jogszabályi változások okán volt szükség új rendelet-tervezet megalkotására. Átadom a szót
a Jegyzőnek.
Dr. Bán Attila jegyző:
Az anyagban kiküldött rendelet-tervezet kiegészítésre kerül a mozgóboltra vonatkozó
szabályozással.
Az előző évi tapasztalatok alapján a díjbefizetést a kereskedelmi tevékenység megkezdése előtt kell
teljesíteni.
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Módosító javaslatom: a rendelet 4.§ (3) bekezdése a következő ponttal egészül ki: d)
közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai okok miatt buszmegálló, buszváró 5 méteres körzetén
belül történő üzlethelyiségen kívüli árusításra.
A rendelet elfogadása esetén javaslom a széles körben történő tájékoztatást a díjakról, a kérelem
formanyomtatvány elhelyezését a honlapon.
Döntést kérek arról, hogy ki hozhat érdemben döntést a közterület használatáról.
Nagy Ferencné képviselő:
A piactér körüli járdák esetében mi az eljárás?
Nagy Imre alpolgármester:
A piacteret az árusok „kinőtték”, kevés a hely. Javaslom távlati célként, hogy új piactér kerüljön
kialakításra. Ezáltal nem lesznek akadályozva a közlekedésben a jelenlegi piactér körül lakók sem.
Kérem, a Jegyzőt, hogy a jelenlegi piactér nagyságáról majd tájékoztasson.
A képviselő-testület tagjai a rendelet-tervezet mellékletében szereplő díjtételeket is megtárgyalja.
Farkas László polgármester:
Kívánnak e még hozzászólást tenni?
Több hozzászólás, kérdés nincs.
Farkas László polgármester:
Képviselő társaim elfogadják-e az anyagban kiküldött módon a közterület használatáról szóló
rendelet-tervezetet, a mozgóboltra vonatkozó szabályozás 1000.-Ft/nap díjtétellel, a jegyző
módosító javaslatával, valamint a hatáskör Jegyzőre való átruházásának kiegészítésével?
A Képviselő-testület tagjai az elhangzott javaslatot
egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadják,
és az alábbi rendeletet alkotják.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.03.) önkormányzati
rendelete
a közterület-használatáról.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62. § (6)
bekezdés 2. pontjában, valamint a Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.)
37.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 54. § (1) bekezdésében valamint az Mgtv. 34.§ (5)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közterület-használatáról az alábbi rendeletet
alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki
szabadon használhatja.
(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.
(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak
meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott
módon akadályozza.
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(4) A közterület rendelteléstől eltérő használatához (továbbiakban: közterület használat)
közterület – használati engedély, továbbá közterület használati díj fizetése szükséges a
jogszabályokban meghatározott kivételekkel.
(5) A rendelet célja, hogy meghatározza a közterület használatának rendjét, illetőleg
megakadályozza és szankcionálja az engedély nélküli, valamint az engedélytől eltérő közterület
használatot.
2. A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet személyi hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiség
nélküli szervezetre vonatkozik, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel Tiszabura község
közigazgatási területén tartózkodnak és tevékenykednek.
(2) A rendelet területi hatálya Tiszabura község közigazgatási területén belül az önkormányzat
tulajdonában, kezelésében levő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. közút, járda, tér)
nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek a tulajdonos által
közhasználatra átadott részére (továbbiakban együtt: közterület) terjed ki.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a közutak igazgatásáról szóló módosított 19/1994. (V.31.)
KHVM rendelet 1. számú melléklet I. fejezetében felsorolt országos közutak nem közlekedési célú
közúthasználatra.
3. Értelmező rendelkezések
3. § A rendelet alkalmazása szempontjából:
a) Alkalmi és mozgó árusítás: az idényjellegű árusításhoz hasonló feltételek mellett, de annál
lényegesen rövidebb időtartamra, szezononként legfeljebb egy alkalommal - 30 napot meg nem
haladó - mobil vagy hordozható berendezésből történő közterületi árusítási lehetőség.
b) Alkalmi vásár: néhány napos (legfeljebb 15 nap), általában rendezvénnyel összekötött árusítás.
c) Árusító és egyéb fülke (pavilon): bármikor könnyen szétszerelhető szerkezetekből készült,
illetve könnyen eltávolítható, szabadon álló vagy telepített, környezetébe illeszkedő földszintes
építmény.
d) Építmény (az épület és a műtárgy gyűjtőfogalma): a rendeltetésére, szerkezeti megoldására,
anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki
megoldás, amely a talaj, a víz, vagy az azok feletti légtér természetes állapotának tartós
megváltoztatásával, beépítésével jön létre.
e) Közérdekű cél: honvédelem; nemzetközi szerződés alapján megvalósuló területcsere; terület- és
településrendezés; kötelező állami, illetve kötelező önkormányzati feladathoz kapcsoló oktatási,
egészségügyi, szociális, valamint kommunális hulladékkezelő létesítmény elhelyezése; közlekedési
infrastruktúra fejlesztése; energiatermelés; energiaellátás; bányászat; elektronikus hírközlési
szolgáltatás; kulturális örökségvédelem; természetvédelem; vízgazdálkodás; fenntartható
erdőgazdálkodás, valamint véderdő telepítése, védőfásítás és közérdekű erdőtelepítés.
g) Köztárgy: közterületen, vagy közhasználat céljára átadott területen álló művészeti-, kegyeleti
szobor, emlékmű, dísz- és szökőkút, közvilágítási, közlekedésirányítási, hírközlési, postai,
kertépítészeti műtárgy, illetőleg geodéziai jel, utcabútor.
h) Közterület: az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott
belterületi földrészlet, továbbá ingatlan-nyilvántartási bejegyzéstől függetlenül a belterületi
földrészlet, illetőleg építmény közhasználatra átadott része.
i) Közterület - használat: a közterület eredeti rendeltetésétől eltérő használatával kapcsolatos
magatartás, tevékenység, állapot.
j) Plakát: falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, vetített kép, zászló, embléma a hordozóanyagtól
függetlenül.
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k) Reklám: minden olyan vizuális, audiovizuális információ, mely - termék, szolgáltatás, ingatlan,
jog és kötelezettség (továbbiakban:áru) használatára, elérhetőségére, értékesítésére vagy más
módon történő igénybevételét előmozdítani törekszik, vagy arra felhív, továbbá a vállalkozási,
illetve politikai tevékenységet végző személy, szervezet nevét, megjelölését, védjegyét, emblémáját,
tevékenységét, a róla alkotott képet népszerűsíti, illetőleg - áru, vagy árujelző megismertetését
mozdítja elő.
l) Reklámhordozó: minden olyan vizuális vagy audiovizuális tárgy, eszköz, illetve berendezés,
amelynek világító vagy nem világító felületén, vagy amelynek működése közben reklámnak,
hirdetésnek minősülő információk jelennek meg. A reklámhordozók pl. a reklám célú üzleti
védőtető (előtető), ernyőszerkezet, kirakatszekrény, konzolos, vagy önálló hirdetőberendezés,
hirdetőeszköz, fényreklám, cégér-, cég- és címtábla, információs-, irányító tábla, plakát stb.
m) Üzlethelyiségen kívüli árusítás: vendéglátó ipari előkert, az üzlet homlokzatához csatlakozó,
közterületen folytatott árusítás és árubemutató tevékenység, a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szerinti mozgóárusítás, mozgóbolt,
valamint a hivatkozott rendelet 5. sz. melléklete szerinti termékkör árusítása.
n) Mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre

szerelt vagy általa vontatott eszköz.

4. A közterület használata
4. § (1) Közterület - használati engedélyt kell beszerezni:
a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlet-portál, árusító automata és egyéb berendezés
továbbá cég- és címtábla elhelyezése,
b) vállalkozási (pl. kereskedelmi, vendéglátó ipari stb.) célú építmény, építési felvonulási
épület elhelyezése,
c) önálló hirdető berendezés (reklámhordozó), figyelmeztető és tájékoztató tábla, plakát
elhelyezése,
d) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény,
e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, építőipari gép, berendezés
elhelyezése,
f) alkalmi és mozgó árusítás, -szolgáltatási tevékenység,
g) vendéglátó ipari előkert,
h) üzleti szállítás, -rakodás célú göngyöleg elhelyezése,
i) kiállítás, alkalmi vásár,
j) mutatványos tevékenység,
k) hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek 30 napot meghaladó közúton történő
elhelyezése,
l) lakodalmas sátor elhelyezése,
m) üzlethelyiségen kívüli árusítás, szolgáltatás,
n) tüzelőanyag és egyéb háztartási felszerelések, tárgyak, mezőgazdasági termény
elhelyezése.
o) közterület filmforgatási célú használata,
p) mozgóbolt útján történő árúsítás.
(2) Nem kell közterület – használati engedély:
a) közterület és közút építéssel, javítással, fenntartással kapcsolatos területhasználat,
b) úttartozék (pl. közvilágítási lámpa, tartóoszlop, közúti közlekedési irányítási célokat
szolgáló berendezés) elhelyezése,
c) közmű és egyéb vezetékek (elektromos, gáz, víz, távközlési kábelek, távfűtő, csatorna stb.)
hibaelhárításával kapcsolatos területhasználat,
d) közvetlen életveszély elhárításához szükséges területhasználat,
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e) tv, rádió felvételnél közvetítő gépkocsi elhelyezéséhez szükséges területhasználat,
f) építési munkaterület létesítése, építéshez szükséges anyagok, segédeszközök és
szerkezetek lerakása, elhelyezése, ha a területhasználat a közlekedést, illetve a szabad
kilátást nem akadályozza és a területhasználat a 48 órát nem haladja meg,
g) tüzelőanyag és egyéb háztartási felszerelések, tárgyak, illetőleg ezek tárolására,
csomagolására szolgáló - 2 m3 feletti - eszközök (pl. konténer) elhelyezése és tárolása, ha
a terület-használat a közlekedést nem akadályozza és a területhasználat a 72 órát nem
haladja meg,
h) kerékpártárolók elhelyezéséhez,
i) a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti berendezések közérdekből való (köztárgy)
elhelyezése,
j) önkormányzati rendezvények céljára történő területhasználat,
k) a szüneteltetés időtartamára az a területhasználó, aki a területhasználatot a 15. § (3)
bekezdésben foglaltak miatt kénytelen szüneteltetni,
l) önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó területhasználat.
(3) Nem adható közterület – használati engedély:
a) közlekedési területre, csak a közlekedési szakhatóság előzetes hozzájárulásával,
műemlékileg vagy egyéb szempontból védett területre, csak a műemléki, illetve egyéb
szakhatóság előzetes hozzájárulásával,
b) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, az eseti rendezvények kivételével
szeszes ital árusítására, szexuális árúk forgalmazására,
c) a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.
d) közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai okok miatt buszmegálló, buszváró 5 méteres
körzetén belül történő üzlethelyiségen kívüli árusításra.
(4) A közterület - használó köteles az engedélyező hatóságnál a közterület- használat tényét és
kezdő időpontját bejelenteni az (1) bekezdés f) pontja szerinti közterület- használat esetén, ha a
területhasználat a 48 órát nem haladja meg, továbbá az (1) bekezdés g) pontja szerinti közterülethasználat esetén, ha a területhasználat a 72 órát nem haladja meg.
5. § (1) Jelen rendelet hatálya mindazon reklámhordozókra kiterjed, melyek közterületen,
kerülnek elhelyezésre, függetlenül azok tartalmától, anyagától és méretétől.
(2) Reklámhordozóknak a meglévő épített- és természetes környezetbe illőnek kell lennie. Ennek
igazolására a kérelemhez színes fotó kell csatolni.
(3) Nem helyezhető el reklámhordozó közterületen, ha
a) a közút területébe vagy közúti űrszelvénybe lógna,
b) gátolja a kilátást,
c) települési, tájképi szempontból elhelyezkedése kedvezőtlen lenne.
(4) Tilos mindenféle reklámhordozó közterületen történő elhelyezése, ha a reklám a jó ízlést,
közszemérmet, mások emberi méltóságához fűződő jogát sérti.
6. § (1) Engedélyes a közterület-használatot kizárólag jogerős közterület használati engedély
birtokában, valamint a 9. § (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség teljesítését követően kezdheti
meg.
(2) A közterületet - használatának befejezését követően - eredeti állapotával legalább
egyenértékűen kell helyreállítani, az okozott környezetszennyezés egyidejű megszüntetésével.
(3) Közterületen csak a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.
(IX.29.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében meghatározott árucikkek árusíthatók.
5. Közterület filmforgatási célú használata
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7. § (1) Az Mgtv. szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a
továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e
szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott képviselőtestületi hatásköröket a jegyző gyakorolja.
(3) Az Mgtv. szerinti hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a
következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:
a) az eredeti állapot helyreállítását,
b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,
c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,
d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással
kapcsolatos lényeges információkról, az esetleges forgalomkorlátozásokról,
e) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését,
beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.
(4) A közterület filmforgatási célú díjának mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesség nem adható.
(6) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható.
Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú
filmalkotások.
(7) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.
(8) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti
események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a
közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterülethasználatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az
esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.
(9) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem
tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
(10) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre
vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély van, a közterület-használat jóváhagyását meg
kell tagadni.
6. A közterület - használati díj
8. § (1) A közterület - használat időtartamára a közterület - használó - tényleges használattól
függetlenül - az önkormányzat számlájára közterület - használati díjat (továbbiakban: díj) köteles
fizetni,
a) ha a közterületet az engedélyben foglaltaknak megfelelően használja,
b) ha a közterületet az engedélytől eltérően használja,
c) ha a közterületet az engedély nélkül használja.
(2) A közterület (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti használóját - tényleges használat
időtartamára ötszörös mértékben számítottan - attól függetlenül terheli a díjfizetési kötelezettség,
hogy a közterület - használat utólagosan engedélyezhető-e, vagy sem.
(3) A díj mértékét (Általános Forgalmi Adó feltüntetése nélkül) a rendelet 1. sz. melléklete
tartalmazza.
(4) A díjszámítás szempontjából minden megkezdett hónap (amennyiben a 15 napot eléri, vagy
meghaladja), nap, m2, fm egésznek számít. A létesítménnyel elfoglalt közterület területének
meghatározásánál az építmény, építményrész, tárgy közterületre eső vízszintes vetületét, míg a cégés címtábla, plakát, reklám, hirdetmény esetén a felületek területét a közterületre eső vízszintes
vetületén felül is számításba kell venni.
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9. § (1) A díjat az engedélyes a közterület - használat engedélyben meghatározott megkezdéséig
köteles megfizetni azzal, hogy
a) éves használat esetén a tárgyévet illetően a tárgyév első hó 10. napjáig, évközi kezdés esetén az
engedély jogerőre emelkedését követő 5 napon belül egyösszegben,
b) havi, vagy napi használat esetén az engedély jogerőre emelkedését követő 5 napon belül
egyösszegben köteles megfizetni.
(2) Éves használat esetén kérelemre és indokolt esetben az engedélyező hatóság engedélyezheti a
negyedévenkénti díjfizetést, melynek megfizetési időpontja az engedélyező határozat jogerőre
emelkedését követő minden tárgyi negyedév első hónapjának 10. napja.
7. A közterület - használati eljárás általános szabályai
10. § (1) Közterület-használatra vonatkozó engedélyt a (2)-(3) bekezdésben meghatározott
kivételekkel - közterület - használat megkezdése előtt legalább 15 nappal - e rendelet 3. számú
mellékletében meghatározott formanyomtatványon annak kell kérnie, aki a közterületet használni
kívánja.
(2) A felelős kivitelezőnek kell kérnie az engedélyt, ha a közterület-használat építési munkával
kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges.
(3) Üzemképtelen, hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű tárolására engedélyt a jármű
tulajdonosának vagy üzembetartójának kell kérnie.
11. § (1) A közterület - használati engedély iránti kérelemnek (továbbiakban: kérelem)
tartalmaznia kell:
a) az engedélyt kérő nevét, lakóhelyének címét, személyazonosító adatait,
b) a közterület - használatért felelős személy nevét, lakó- és tartózkodási helyének címét,
személyazonosító adatait,
c) a közterület - használat helyének, céljának, módjának, mértékének, időtartamának pontos
meghatározását,
d) 1 pld 1:250 (esetleg 1:500) méretarányú helyszínrajzot, vázlatot, amely feltünteti a
használni kívánt közterületen és annak közvetlen környezetében található létesítményeket,
növényzetet,
e) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat megnevezését,
számát.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) hatósági engedélyhez kötött munkával kapcsolatos közterület - használat esetén az eljáró
hatóság vonatkozó jogerős döntését,
b) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát (pl.
társasági szerződés, alapító okirat, cégbírósági bejegyző végzés, egyéni vállalkozói
igazolvány, működési engedély stb.)
c) abban az esetben, ha a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló
hirdető - berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály
valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, azokat a közterület
– használati hozzájárulás jogosultja köteles beszerezni.
8. A közterület - használat engedélyezése
12. § (1) Az engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben első fokon a jegyző, másodfokon a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal jár el. A kérelmet a Tiszaburai Polgármesteri Hivatalnál
kell előterjeszteni.
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(2) A közterület–használattal kapcsolatos eljárásban – az e rendeletbe foglalt kiegészítésekkel – a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
előírásait kell alkalmazni
9. A kérelem elbírálása
13. § (1) A közterület - használati engedély határozott időtartamra, meghatározott feltétel
bekövetkezéséig adható.
(2) Az engedélyező hatóság közterület - használati engedélyt időtartama:
a) a 4. § (1) bekezdés a), b), c), e), és f) pontjában meghatározott közterület - használat esetén
legfeljebb 1 évre,
b) a 4. § (1) bekezdés g), h), i), k), pontjában meghatározott közterület - használat esetén
meghatározott feltétel bekövetkeztéig, de legfeljebb 1 évre,
c) a 4. § (1) bekezdés j), m), n) pontjában meghatározott közterület - használat esetén 15
napra,
d) a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott közműellátást biztosító létesítmény esetén
a létesítmény fennállásának idejéig,
e) a 4. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott közterület - használat esetén 3 napra adhat.
(3) Meghosszabbítható az engedély, ha az engedélyes az engedélyezett időtartam lejárata előtt
legalább 15 nappal az engedélyező hatóságnál erre vonatkozó kérelmet nyújt be.
(4) El kell utasítani a kérelmet:
a) ha a kérelmezőnek közterület - használati díjtartozása áll fenn,
b) ha a kérelmező által meghatározott időpontban és helyen önkormányzati szervezésű,
kezdeményezésű rendezvény stb. céljára szükséges a közterület,
c) ha a kérelmező által meghatározott időpontra és helyre más kérelmező korábban nyújtott
be kérelmet, s az a jelen rendeletben foglalt feltételeknek megfelel,
d) az eljárásba bevont szakhatóság a nyilatkozatában nem adott hozzájárulást, engedélyt a
közterületen folytatni kívánt tevékenységhez,
e) a kérelmező olyan tevékenységet kíván közterületen folytatni, melynek gyakorlását
jogszabály tiltja,
f) ha a kérelmező a közterület - használat engedélyezéséről szóló rendelet előírásait - a
kérelem beérkezésétől számított egy éven belül, az engedélyező hatóság nyilvántartásából
megállapíthatóan - megszegte.
10. Az engedély tartalma és közlése
14. § (1) Az engedélynek tartalmaznia kell:
a) az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát, tárgyának megnevezését, az ügyben eljáró
köztisztviselő nevét,
b) az engedélyes nevét (megnevezését), lakó -, telephelyének pontos címét,
c) a közterület - használat célját, kezdési időpontját és időtartamát,
d) a közterület - használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos
meghatározását,
e) a közreműködő hatóság, szakhatóságok, a közterület fenntartásával, kezelésével meg-bízott
szerv előírásait,
f) a közterület - használati díj mértékét, megtérítésének módját, díjmentesség esetén az erre
történő utalást,
g) az engedélyes arra vonatkozó tájékoztatását, hogy az engedély nem pótolja a külön jogszabályokban előírt egyéb bejelentési, engedélyezési, hozzájárulási kötelezettséget,
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h) az engedély érvényének megszűnése, megszüntetése, megvonása esetén az eredetivel
legalább egyenértékű állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,
i) az engedélytől eltérő közterület - használat következményeire való figyelmeztetést,
j) a közterület - használat közérdekű célú megszüntetéséről szóló tájékoztatást,
k) a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokat érintő közterület - használat
esetén a vonatkozó előírásokra történő hivatkozást,
l) ha az engedély építési munka végzésének időtartamára szól:
la) ideiglenes kerítés, palánk létesítésének előírását,
lb) az engedélyes tájékoztatását, hogy építési törmeléket, hulladék anyagot stb. közterületen
kizárólag arra alkalmas tárolóeszközben tarthat,
m) a közútburkolatok, - tartozékok, kertészeti létesítmények, növények, csatornák, árkok,
korlátok, köztárgyak, építmények stb. kímélésének, valamint a közterület - használattal
érintett terület folyamatos tisztántartásának, rendfenntartásának kötelezettségét,
n) az engedélyes tájékoztatását arról, hogy a használattal kapcsolatos megrongálódást,
meghibásodást a saját költségén köteles helyreállítani és amennyiben ezen kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy az engedélyező hatóság jogosult az engedélyes terhére és veszélyére a
szükséges munkálatokat elvégeztetni,
o) az engedélyes tájékoztatását, hogy közterületen utcai árusítást milyen módon és feltételekkel
folytathat.
(2) Az engedély megadása, megtagadása, megvonása vagy megszüntetése tárgyában hozott
határozatot közölni kell:
a) az engedélyessel, a megnevezett felelős személlyel,
b) a közterület - használati engedélyezési eljárásban közreműködő szervekkel.
c) a Pénzügyi irodával, mint a közterület – használati díj beszedésével megbízott szervvel.
d) az engedélyező hatóság a kiadott engedély alapján a használattal érintett közterületekről
nyilvántartást vezet.
11. Az engedély megvonása, a közterület - használat megszüntetése
15. § (1) Meg kell vonni az engedélyt, ha
a) a közterületet nem az engedélyes használja,
b) az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja,
c) az engedélyes a díjfizetési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelő módon teljesíti és annak az
erre irányuló felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül sem tesz eleget,
d) a 14. § (1) e) pontja szerinti szakhatóság bármelyike a közterület - használathoz adott
hozzájárulását, engedélyét visszavonta.
(2) Megvonható az engedély, ha az engedélyes a közterületen folytatott tevékenységével
szabálysértést követ el.
(3) Az engedélyező hatóság a közterület - használatot közérdekű célból bármikor, elhelyezési és
kártalanítási kötelezettség nélkül szüneteltetheti, vagy megszüntetheti.
(4) Ha az engedélyes a közterület - használatot meg kívánja szüntetni, akkor szándéka írásbeli
bejelentésével egyidejűleg köteles az engedély eredeti példányát az engedélyező hatóságnak
visszaadni, vagy az eredeti példány elvesztéséről, megsemmisüléséről stb. szóló jognyilatkozatot
tenni.
(5) Engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő közterület használat esetén - ha a közterület
használat 72 órát meghaladta - az engedély nélkül (illetve attól eltérően) elhelyezett tárgyakat az
engedélyező hatóság leszereltetheti és elszállíthatja. Az így elszállított tárgyak tárolására,
megőrzésére a felelős őrzés szabályai az irányadók.
12. Az engedély nélküli és az engedélytől eltérő közterület - használat jogkövetkezményei
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16. § (1) A közterület engedélyhez kötött, de engedélytől eltérő, vagy engedély nélküli használata
esetén az engedélyes (használó) az engedélyező hatóság felhívására köteles a közterület használatot megszüntetni és a használattal érintett terület eredetivel legalább egyenértékű állapotát a
saját költségén - kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Ha a használó, ezen kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy a terhére és veszélyére az engedélyező hatóság gondoskodik a közterület használat megszüntetéséről és az eredeti állapot helyreállításáról.
(2) A közterület engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő használata esetén a közterület-használó
kérelmére az engedélyező hatóság - az engedélyezés feltételei fennállása esetén - a használatot
utólag engedélyezheti.
(3) Az engedélyező hatóság a közterület használóját az (1) – (2) bekezdésekben foglaltakon
túlmenően kötelezi a 9. § (1) bekezdés szerinti díj megfizetésére.
13. Záró rendelkezések
17. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
14. Hatályon kívül helyező rendelkezés
18. § Hatályát veszti Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek
használatáról és a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 17/2008. (XII.18.) Ök.
rendelete.
Tiszabura, 2014. február 3.
Farkas László
polgármester

Dr. Bán Attila
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. február 5. napján:

4. Napirend

Dr. Bán Attila
jegyző

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2014.(II.03.)
önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és az avar,
valamint a növényi hulladékok nyílttéri égetésének helyi szabályairól.
Előadó: Farkas László polgármester

Farkas László polgármester:
Az előterjesztés a kiküldött anyag szerinti rendelet-tervezet. Átadom a szót Jegyző Úrnak.
Dr. Bán Attila jegyző:
Szintén jogszabályi változások alapján kellett új rendelet-tervezetet készíteni. A hulladékszállítás és
ártalmatlanítás díjtételei központilag lettek meghatározva.
Módosító javaslataimat is szeretném egyúttal bejelenteni, miszerint a 13.§ (6) bekezdését javaslom
törölni.
Egyebekben javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
A testület a rendelet-tervezetet a módosító javaslattal együtt átbeszéli.
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Farkas László polgármester:
Kíván e még valaki hozzászólást kérdést tenni?
Több hozzászólás nincs.
Farkas László polgármester:
Elfogadja-e a testület a kiküldött anyagban szereplő módon a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság
és az avar, valamint a növényi hulladékok nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló rendelettervezetet, a 13.§ (6) bekezdésének törlésével.
A Képviselő-testület tagjai az elhangzott javaslatot
egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadják,
és az alábbi rendeletet alkotják.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.03.) önkormányzati
rendelete
a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladékok nyílttéri
égetésének helyi szabályairól.
Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti
feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet célja
1. § (1) Tiszabura Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez a települési hulladék rendszeres
gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi
közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy,
valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező helyi közszolgáltatásra vonatkozó
rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a
tevékenység ellenőrizhetősége.
2. A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet területi hatálya Tiszabura község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya Tiszabura község közigazgatási területén belül minden
ingatlantulajdonosra, birtokosra, vagyonkezelőre vagy egyéb használóra (továbbiakban együtt:
ingatlanhasználó), valamint minden Tiszabura község közigazgatási területén települési hulladék
gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását végzőre kiterjed, függetlenül attól, hogy az természetes
vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásra.
3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
3. § (1) Tiszabura község közigazgatási területén a települési hulladék gyűjtésére, szállítására,
ártalmatlanítására illetve közszolgáltatási szerződésben kijelölt hulladékkezelőben történő
ártalommentes elhelyezésére helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fent. A
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helyi hulladékgazdálkodást az Önkormányzat a Remondis Tisza Nonprofit Kft., mint
Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) útján látja el
(2) Az Önkormányzat a Ht. rendelkezéseinek megfelelően a Közszolgáltatóval
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés minimális tartalmi elemeit a Ht. 33. § (5)
bekezdése határozza meg.
(4) A Közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésre
bocsátani a szolgáltatás megkezdése előtt. Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a
gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.
(5) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és
rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges
pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
(6) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt
keletkezett kárt azaz ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően átvette.
4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszony létrejötte
4. § (1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony kezdő időpontjának azt a napot kell tekinteni,
amelyen az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté
vált.
(2) Ha jogszabály, vagy jogerős bírósági, vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik, az (1)
bekezdés szerinti kezdő időpont,
a) tulajdonos esetében a tulajdonjog jogerős ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének
napja,
b) birtokos esetében az ingatlan birtokba vételének napja,
c) vagyonkezelő esetében a vagyonkezelői szerződés szerinti birtokbavétel napja,
d) használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja.
5. A háztartási hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok
5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a háztartási
hulladék vonatkozásában hetente egy alkalommal — a Közszolgáltató által megjelölt időpontban igénybe venni. Az ingatlanhasználó köteles - bizonyítható módon - a rendelet 1. melléklet, vagy 2.
mellékletében található adatközlő kitöltésével nyilatkozni az Önkormányzatnak arra vonatkozóan,
hogy a háztartási hulladék gyűjtéséhez milyen típusú (űrméretű) és darabszámú gyűjtőedényt
használ. Az Önkormányzat a nyilatkozatot annak átvételét követő két munkanapon belül köteles
rögzíteni.
(2) Az ingatlanhasználó a háztartási hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató
által rendszeresített érvényes szabvány szerinti, gyűjtőedények valamelyikét köteles igénybe venni,
és kizárólag azt használni. A közszolgáltató által rendszerbe állított gyűjtőedények 110 liter, 120
liter, 240 liter, 1100 liter űrtartalmúak lehetnek, valamint hulladékgyűjtő zsák.
(3) A háztartási hulladékra vonatkozó közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált
ingatlanhasználót a Közszolgáltató, valamint az Önkormányzat köteles bizonyítható módon írásban
tájékoztatni a közszolgáltatás lényeges feltételeiről. A Közszolgáltató a tájékoztatási
kötelezettségének saját internetes honlapján keresztül is eleget tehet.
(4) Az ingatlanhasználó az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatában rögzített, a háztartási hulladék
gyűjtéséhez általa használt gyűjtőedény típusára (űrméretére) és darabszámára vonatkozó
választását, a Közszolgáltatóhoz benyújtott egyoldalú nyilatkozatával módosíthatja a rendszeresített
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gyűjtőedények körének figyelembe vételével, amennyiben az ingatlanán keletkező háztartási
hulladék mennyisége rendszeresen
a) olyan mértékben lecsökken, hogy kisebb űrméretű rendszeresített gyűjtőedény is elegendő
a háztartási hulladék gyűjtéséhez, vagy
b) olyan mértékben megnövekszik, hogy nagyobb űrméretű rendszeresített gyűjtőedény
szükséges a háztartási hulladék gyűjtéséhez.
(5) Az ingatlanhasználó nyilatkozatában foglaltak a rögzítést követő hónap első ürítési napjától
lépnek érvénybe.
(6) A rendszeresített gyűjtőedények tisztítása, fertőtlenítése, valamint környezetük tisztántartása
az ingatlanhasználó kötelessége.
(7) A rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék tömege:
a) 110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 22 kg,
b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,
c) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,
d) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,
e) előtömörített hulladék esetén az a)-d) pontokban meghatározottak legfeljebb másfélszerese
lehet.
(8) A Közszolgáltató az elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített
gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladékok tömegét akkor is, ha azok ürítésére a szolgáltatást
igénybe vevő ingatlanhasználó ingatlanán vagy telephelyén belül kerül sor.
(9) Amennyiben a gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék tömege a (8) bekezdésben
meghatározott ellenőrzés során történő mérés alapján 20%-kal vagy annál nagyobb mértékben
meghaladja a (7) bekezdésben meghatározott mértéket, úgy az előtömörített hulladéknak, az
előtömörített hulladékot Közszolgáltató az adott gyűjtőedény egyszeri ürítési díjának 1,5 szeres díja
ellenében szállítja el.
(10) Az ingatlanhasználó a legkisebb rendszeresített űrtartalmú gyűjtőedénynél kisebb űrtartalmú
edényt nem használhat, illetve nem állíthat rendszerbe.
6. A háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok
6. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak igazolható módon bejelenteni az
ingatlanán folytatott vagy folytatni kívánt - ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb - gazdasági
tevékenység során létrejövő, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék keletkezésének a tényét, a
keletkezett hulladék minőségét és mennyiségét. A Közszolgáltató e bejelentést annak átvételét
követő két munkanapon belül köteles rögzíteni.
(2) Az ingatlanhasználó által megjelölt minőségű és mennyiségű háztartási hulladékhoz hasonló
hulladékhoz kapcsolódó közszolgáltatás igénybevételére a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó
írásban külön szerződést köt, abban az esetben, ha a megjelölt hulladék mennyiség a heti 240 litert
meghaladja. A szerződésben meg kell határozni különösen
a) a gyűjtéshez szükséges gyűjtőedény típusát (űrméret) és számát,
b) közszolgáltatás igénybevétele és teljesítése szempontjából a hulladék gyűjtésére és
szállítására vonatkozó feltételeket (gyűjtés időpontja és gyakorisága, felek kötelezettségei,
stb.),
c) a közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kikötéseket.
d) ha az ingatlanhasználó által megjelölt minőségű és mennyiségű háztartási hulladékhoz
hasonló hulladék mennyisége a heti 240 litert nem haladja meg, akkor az ingatlanhasználó
jogosult igénybe venni külön szerződés megkötése nélkül is a hulladék gyűjtéséhez a
háztartási hulladék gyűjtéséhez rendszerbe állított gyűjtőedényt irányadó rendelkezések
megfelelő alkalmazásával.
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(3) A heti 240 litert meghaladó mennyiségű háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtéséhez,
a Közszolgáltató köteles térítés ellenében biztosítani az ingatlanhasználónak a megjelölt minőségű
és mennyiségű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt.
(4) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képző
elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31.§-ban meghatározottak szerint gondoskodik.
7. A települési hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó közös szabályok
7. § (1) Az ingatlanhasználó kötelezettsége, hogy az ingatlanon keletkező települési hulladékot különös tekintettel a hatékony hasznosításra, feldolgozásra, illetve a környezetbarát
ártalmatlanításra — az elszállításra való átvételig az ingatlanán gyűjtse, illetve azt megfelelő
gyűjtőedényben tárolja.
(2) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon
felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
(3) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató
által megjelölt időben, közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre
alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett fedeles gyűjtőedény fedelének - a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lenni. A gyűjtőedény nem
akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó közérzetének a megzavarásával.
(4) A települési hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék
sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való ürítéskor ne szóródjon szét, ne
porozzon, vagy egyéb módon környezetterhelést ne idézzen elő. A hulladékot a gyűjtőedényben ügy
kell elhelyezni, hogy a gépi ürítést ne akadályozza.
(5) A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos.
(6) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés eltakarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
(7) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves települési hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a
gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
(8) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, folyékony anyagot, állati tetemet vagy egyéb
olyan anyagot elhelyezni települési hulladékként, amely veszélyezteti a gyűjtéssel és szállítással
foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét.
(9) Nem szabad a közterületre kihelyezett gyűjtőedényt oly módon rögzíteni, amely az edény
ürítését lehetetlenné teszi vagy megnehezíti, illetve a gyalogos és gépjármű forgalmat veszélyezteti.
(10) A gyűjtőedényt a gyűjtési és szállítási napok kivételével az ingatlanon belül kell elhelyezni
és tárolni.
8. § Az az ingatlanhasználó, akinek e rendelet szerinti háztartási hulladéka keletkezik, de az
ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül,
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek
az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló
hulladékától elkülönítetten gyűjteni, és köteles a közszolgáltatást e rendelet szerint mind a
magánszemélynek, mind a gazdálkodó szervezetnek külön-külön igénybe venni.
9. § (1) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben tervezett változásokról a Közszolgáltató az
ingatlanhasználókat a változást megelőzően legalább 10 nappal korábban — írásban értesíteni
köteles. Írásbeli értesítés a megadott e-mail címre küldött elektronikus levél is. Emellett ezt az
értesítését a Közszolgáltató az internetes honlapján keresztül is közzéteszi,
(2) A Közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési nap áthelyezéséről az ingatlanhasználókat
hirdetményben köteles tájékoztatni.
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(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó
hatályos jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek
megfelelően köteles ellátni.
10. § A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó begyűjtött
hulladékot ártalmatlanítás céljából a Tisza-tavi Regionális Hulladékkezelő Központba Hrsz.:
0409/11 helyezi el.
8. Lomtalanítás és kerti hulladék gyűjtése
11. § (1) A nagydarabos háztartási hulladék (lom) - amely a rendszeresített gyűjtőedényben
mérete miatt nem helyezhető el — gyűjtéséről, szállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a
Közszolgáltató évente egy alkalommal - külön díj felszámítása nélkül -, őszi időszakban
lomtalanítás keretében gondoskodik. A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a
lakosságnál a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos
gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.
(2) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) építési és bontási hulladék,
b) gumiabroncs hulladék,
c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű,
d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék,
e) veszélyes hulladék,
f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék,
g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék,
h) kerti biohulladék.
(3) Közterületre lomhulladékot kizárólag a lomtalanítás napját megelőző napon 18.00 óra után
lehet elhelyezni.
(4) A lomtalanítás alá tartozó háztartási hulladékot úgy kell elhelyeznie az ingatlanhasználónak,
hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa,
továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(5) A lomtalanítás, illetve a tavasszal és ősszel megszervezésre kerülő kerti hulladék elszállítás
pontos időpontjáról annak megkezdése előtt legfeljebb 60, de legalább 15 nappal korábban a
Közszolgáltató köteles a lakosság részére igazolható módon tájékoztatást nyújtani. A tájékoztatási
kötelezettségének eleget tehet az Önkormányzat honlapján, a közüzemi számla mellé csatolt
szórólappal. Emellett ezt a tájékoztatást a Közszolgáltató az internetes honlapján keresztül is
közzéteszi.
(6) A kerti zöld hulladékot az ingatlanhasználónak lehetőség szerint komposztálnia kell. A
komposztálás helyét úgy kell kialakítani, hogy az a szomszédos ingatlanok telekhatárától legalább 2
m távolságban helyezkedjen el.
(7) Az ingatlan használója a rothadó, vagy kellemetlen szagot árasztó hulladék elszállításáról,
ártalmatlanításáról azonnal köteles gondoskodni.
9. A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésének
megtagadása
12. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési hulladék
elszállítását, ha
a) az nem a Közszolgáltató által a 3. § (4) bekezdés alapján rendelkezésre bocsájtott
gyűjtőedényben, vagy az általa biztosított hulladékgyűjtő zsákban kerül átadásra,
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b) a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, a gyűjtőedény az alkalmazott gépi ürítési
módszerrel - az ingatlan használójának felróható okból - nem üríthető,
c) a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen
izzásban lévő salakot vagy földet, építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint
elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot,
d) a gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben
vagy berendezésében kárt okozhat, vagy hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során
veszélyeztetheti a környezetet,
e) a gyűjtőedényben a 5. § (7) bekezdésében rögzített tömeget meghaladó tömegű hulladékot
helyeztek el,
f) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony,
veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem
gyűjthető, nem szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető el, illetve nem minősül
települési hulladéknak,
g) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okozhat.
(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban értesíti a
települési hulladék elszállítása megtagadásának okáról. Az ingatlanhasználó a megtagadási okokat
maga köteles haladéktalanul megszüntetni, vagy megszüntetéséről gondoskodni. Ha e
kötelességének az ingatlanhasználó a szállítás meghatározott újabb időpontjáig nem tesz eleget, a
Közszolgáltató az ingatlanhasználó költségére és felelősségére a hulladék elszállításának
megtagadására okot adó körülményt megszünteti, vagy mással megszüntetteti. Az ezzel
kapcsolatban indokoltan és igazoltan felmerült tényleges költségeket a Közszolgáltató - külön
tételként feltüntetve - a soron következő számlában érvényesíti.
10. A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése,
kedvezmény biztosítása
13. § (1) Szüneteltethető a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás kötelező igénybe vétele azokon az ingatlanokon, amelyekben legalább 90 napig
senki sem tartózkodik, s emiatt azokon települési hulladék nem keletkezik.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése legfeljebb évente 6 hónapos időszakra
terjedhet. Az ingatlanhasználó köteles évente a fennmaradó 6 hónapos időszakra közszolgáltatási
díjat fizetni, melynek mértéke havonta az állandó lakóingatlanok esetében meghatározott havi díjjal
egyezik meg.
(3) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlanhasználó a
szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.
(4) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételében változás következik be, az
ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni, és a
közszolgáltatást a továbbiakban igénybe venni.
(5) Ha a szünetelés ideje alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési
hulladék kerül kihelyezésre az előírt gyűjtőedényben, úgy — az ingatlanhasználó egyidejű értesítése
mellett - a Közszolgáltató a települési hulladékot köteles begyűjteni és elszállítani a hulladék
mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.
11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
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14. § (1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
igénybevételéért az ingatlanhasználó a Közszolgáltató részére hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat köteles fizetni.
(2) Az időlegesen használt ingatlan használója esetén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját
a 13. § (2) bekezdése szerint kell megállapítani.
(3) Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-át kell megfizetni.
15. § (1) Az ingatlan használójának változása esetén a közszolgáltatás díját a használó váltás
bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlanhasználó köteles fizetni. A
használó váltást az új használó 5 napon belül köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.
(2) A háztartási hulladékhoz kapcsolódóan elvégzett közszolgáltatás alapján a fizetendő
közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó negyedéves számlázás alapján köteles megfizetni.
(3) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek
során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 13. § (1) bekezdése alapján
szünetelt.
(4) A fizetendő közszolgáltatási díjat a számla kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett
fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. A számla átadása történhet megbízott útján, személyesen vagy
postai úton.
(5) A közszolgáltatási díj egytényezős díjként kerül megállapításra. A díj számítási módja: az
adott évre eső ürítések számának és az ürítés díjának szorzata osztva hárommal.
16. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő
díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb
költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.
(2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Közszolgáltató vagy a követelés egyéb
jogosultja (a továbbiakban együtt: a követelés jogosultja) felhívja az ingatlanhasználó figyelmét a
díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére.
(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45.
nap elteltével a követelés jogosultja — a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék
adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV)
kezdeményezi.
(4) A NAV — a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül — jogszabályban
meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek
behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a követelés
jogosultjának ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a NAV 8 napon belül átutalja a
követelés jogosultjának.
(5) Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerűen élő
ingatlantulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az életvitelszerűen élő használók,
illetve birtokosok felelőssége egyetemleges.
(6) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül küldött fizetési felszólításért az
ingatlanhasználónak adminisztrációs díjat kötelesek fizetni. Ennek mértéke fizetési
felszólításonként 500 Ft. Ha a számla kiegyenlítésére a felszólítás dátumát követően került sor, a
befizetett összeg először az adminisztrációs díjjal szemben kerül elszámolásara, a fennmaradó
összeggel pedig a közszolgáltatási díjhátralékot csökkenti a Közszolgáltató.
12. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése
17. § (1) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására a közhiteles
nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy
ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és
értesítési helyének címét megadja.
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(2) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a Közszolgáltató köteles zártan kezelni a
magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói
tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.
18. § Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései
által meghatározott keretek között az Önkormányzat köteles átadni Közszolgáltatónak a
közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő
közérdekű adatokat és információkat.
19. § A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező
közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony
megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt
kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó Ht-ben meghatározott és a közszolgáltatás
ellátásához szükséges személyes adatokat. A Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás
ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos
igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági,
bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.
13. Ingatlanok, közterületek tisztán tartása
20. § (1) Az Önkormányzat köteles gondoskodni a közterületek rendszeres tisztításáról,
portalanításáról, a téli üzemeltetés megszervezéséről (hóeltakarítás, síkosság-mentesítés), a hulladék
összegyűjtéséről és elszállításáról.
(2) Az Önkormányzat a jogszabályokban előírtak alapján gondoskodik a közutak állapotának
felülvizsgálatáról és a szükséges javítások elvégzéséről, járdák létesítéséről, az úttest és a járda
közötti zöldsávban lévő árkok, csapadékvíz-elvezető rendszerek terv szerinti kialakításáról.
21. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), valamint az
úttestig terjedő közterület tisztántartásáról, a nyílt árkok folyamatos rendben tartásáról,
továbbá műtárgyainak tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és hulladékok eltávolításáról;
b) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek (kapualj, folyosó, pince, padlástér,
stb.) valamint udvarok és kertek környezet-egészségügyi (köztisztasági-, települési
környezet tisztasági) tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítéséről.
(2) Tilos a csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árkok betemetése.
(3) Tilos az ingatlanokon minden olyan lom, hulladék tárolása, mely veszélyezteti az emberi
egészséget, szennyezi a környezetet és rontja a rendezett településképet.
22. § (1) Az ingatlan tulajdonosa téli időszakban, havazást követően az ingatlanát közvetlenül
határoló közterületen lévő járdáról a havat, jeget haladéktalanul köteles eltakarítani, a síkosságmentesítést elvégezni.
(2) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell felhalmozni, hogy az a
csapadékvíz elfolyását ne gátolja, illetve oly módon, hogy a gyalogos- és közúti forgalom
biztonsága és zavartalansága biztosított legyen.
(3) Tilos az összegyűjtött hó elhelyezése gyalogos közlekedési útvonalon, útkereszteződésben,
úttorkolatban, a kapubejáró elé annak szélességében, a tömegközlekedésre szolgáló jármű
megállóhelyén, a tömegközlekedésre szolgáló jármű és a járda közötti területen, a közüzemi-,
szolgáltatási-, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.

- 28 -

(4) A hóeltakarítás és a jégmentesítés során tilos környezetszennyező anyagokat (pl. konyhasó),
darabos, sérülést okozó anyagokat, valamint bomló és szerves anyagokat használni.
(5) A jégmentesítésre homokot, hamut, fűrészport, kőporlisztet kell szóróanyagként használni. A
szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra, síkosság-mentesítésre kötelezettnek kell gondoskodnia.
14. Az építtető, kivitelező felelősségei
23. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az ingatlan használójának és az
építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.
(2) Építési beruházás esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak
(bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa
elfoglalt terület tisztántartásáról.
(3) Építésnél, felújításnál, vagy bontásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási
anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.
(4) Közterületen - a (7) bekezdésben foglalt kivételekkel - építési és egyéb törmelék csak
konténerben és legfeljebb 3 napig tárolható, ezután a Polgármester a mulasztó költségére és
veszélyére elrendelheti a jogtalanul tárolt anyagok elszállítását.
(5) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a Polgármester, az
országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.
(6) Közterületen - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – építőanyagot közterület-használati
engedély birtokában legfeljebb 1 évig lehet tárolni.
(7) Tilos közúton, útpadkán építési törmeléket, valamint bármilyen egyéb hulladékot elhelyezni.
24. § (1) Hulladéktól a Ht. 31. §-ban meghatározottakra figyelemmel, csak kijelölt vagy arra
fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni.
(2) Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék Ht. 31. §
szerinti elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi
birtokosát terheli.
(3) Ha a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa a (2) bekezdés szerinti kötelezettségét
önként nem teljesíti, vagy nem állapítható meg a személye, illetve annak személye, aki a
hulladéktól az (1) bekezdésben foglaltak megsértésével vált meg, akkor a hulladékbirtokosra
vonatkozó (2) bekezdése szerinti kötelezettség azt az ingatlanhasználót terheli, akinek az ingatlanán
a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták.
(4) A község területén hulladékot elszórni, eldobni, egészségre és környezetre ártalmas anyagot és
folyadékot, szennyvizet kiönteni, kivezetni, vagy a környezetet bármilyen egyéb módon szennyezni
tilos.
25. § A község területén szennyező anyagot (hulladékot, folyadékot, stb.) csak olyan módon
szabad szállítani, hogy a szállítás során por, elfolyás, vagy egyéb szennyeződés ne keletkezzen. Ha
a szállítás közben a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt haladéktalanul
eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.
26. § (1) Állati tetemet és minden olyan anyagot, amely a környezetet szennyezi, a lakosság
egészségét veszélyezteti, vagy élősdiek számára táptalajt nyújthat, sem köz-, sem magánterületen
elhelyezni nem szabad.
(2) Elhullott állat tetemét az állat tulajdonosa köteles bejelenteni a Polgármesteri Hivatalnak és
saját költségén - a tevékenységre vonatkozó engedéllyel rendelkező személlyel, vállalkozóval azonnal elszállíttatni. Az állati tetemek közterületről történő elszállíttatásáról a Polgármesteri
Hivatal a bejelentést követően azonnal gondoskodik.
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27. § Közterületet fekáliával és állati ürülékkel szennyezni tilos. A közterületen sétáltatott
háziállatok ürülékét az állat tulajdonosa azonnal köteles feltakarítani.
15. Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése
28. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban bekapcsolt területeken a hulladék gyűjtése
gyűjtőedényben történik.
(2) Az avar és a növényi hulladék (a továbbiakban: kerti hulladék) elégetése a 28. § (3)-(7)
bekezdésében szabályozott módon engedélyezett az ingatlan határain belül.
(3) A kerti hulladékot jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet égetni oly módon, hogy az
égetés hősugárzása emberi egészséget és környezetet ne veszélyeztesse.
(4) Kerti égetés keretében nem égethető ipari eredetű hulladék (például PVC, műanyag fólia,
flakon, veszélyes hulladék, gumiabroncs, stb).
(5) Az égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már
szükség nincs, azt azonnal el kell oltani. Az égetés során oltásra alkalmas vizet (például kerti
slaggal), homokot, földet, kerti szerszámot kell a közelben tartani, és gondoskodni kell, hogy a
lángok ne tudjanak átterjedni épületre, autóra, vagy bármilyen más éghető anyagra.
(6) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
(7) A napi égetést a nyári időszámítás szerinti időszakban 10 és 19 óra között és téli időszámítás
szerinti időszakban 11 és 15 óra között szabad végezni, hétfőtől péntekig, kizárólag szélcsendes
időben.
(8) Hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.
16. Ellenőrzés
29. § Jelen rendeletben írt kötelezettségek teljesítését, illetőleg annak ellenőrzését az Tiszaburai
Polgármesteri Hivatal Jegyzője végzi.
17. Értelmező rendelkezések
30. § Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal
kell alkalmazni és értelmezni.
18. Záró rendelkezések
31. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
19. Hatályon kívül helyező rendelkezés
32. § Hatályát veszti Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztán tartásáról szóló 9/2006.
(XII.18.) Ök. rendelete.
Tiszabura, 2014. február 3.
Farkas László
polgármester

Dr. Bán Attila
jegyző
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A rendelet kihirdetve: 2014. február 5. napján:
Dr. Bán Attila
jegyző
5.Napirend

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás
elindításáról.
Előadó: Farkas László polgármester

Farkas László polgármester:
A szennyvízcsatorna kiépítéséig intézkednünk kell a háztartási szennyvíz begyűjtéséről. Átadom a
szót Dr. Bán Attila jegyzőnek.
Dr. Bán Attila jegyző:
Közbeszerzési eljárás keretén belül meg kell pályáztatni a közszolgáltatási feladatot. A majdani
szerződést a vállalkozóval 10 évre kell megkötni, évente egy alkalommal minden
ingatlantulajdonosnak kötelező az igénybevétele.
Farkas László polgármester:
Kérem, tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat.
Kérdés, hozzászólás nincs.
Farkas László polgármester:
Javaslom, hogy a közbeszerzési eljárás megindítására adjunk felhatalmazást a Jegyzőnek.
Egyetértenek az elhangzott javaslattal?
A Képviselő-testület tagjai az elhangzott
egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadják,
és az alábbi határozatot hozzák.

határozati

javaslatot

3/2014./II.03./Ök. Határozat
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közbeszerzési
eljárás elindításáról.
Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testülete döntött a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos
közbeszerzési eljárás elindításáról.
A döntés értelmében, a közbeszerzési eljárás megindítására a testület
felhatalmazza Tiszabura Község Jegyzőjét.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Jegyző
3./ Irattár.
Felelős:
Dr. Bán Attila jegyző
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Tiszabura
Tiszabura

Határidő:
Azonnal.
6. Napirend

Tiszabura Községi Önkormányzat, valamint a Falugondnokok Duna-Tisza közi
Egyesülete közötti Együttműködési Megállapodásról.
Előadó: farkas László polgármester

Farkas László polgármester:
A Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete Együttműködési megállapodási javaslatát az
anyagban olvashatták.
Községünkben azonban falugondnoki szolgálat nem, hanem tanyagondnoki szolgálat működik. Így
sajnos nem vagyunk illetékesek a megkeresés szerinti megállapodás megkötésére.
Tegyék fel hozzászólásaikat.
Hozzászólás nincs.
Farkas László polgármester:
Elfogadják e javaslatomat, miszerint az együttműködés lehetőségét, sajnálatos módon, illetékesség
hiánya miatt elutasítjuk?
A Képviselő-testület tagjai az elhangzott
egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadják,
és az alábbi határozatot hozzák.

határozati

javaslatot

4/2014./II.03./Ök. Határozat
Tiszabura Községi Önkormányzat, valamint a Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete
közötti Együttműködési Megállapodásról.
Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testülete a megküldött
Együttműködési Megállapodás javaslatát örömmel fogadta.
Mivel Tiszabura községben nem működik Falugondnoki szolgálat, így a
hivatkozott megállapodást sajnálattal nem tudja megkötni.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
Tiszabura
2./ Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete
3./ Irattár.
Felelős:
Farkas László polgármester
Határidő:
Azonnal.
7. Napirend
Tiszabura Községi Önkormányzat 2010-2014. évi Gazdasági Programja.
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Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polgármester:
A programunkat már elkészítettük közvetlenül a 2010. évi választásokat követően. Sajnos, az akkori
alakuló ülésünkön nem került a napirendek közé, pedig a polgármesteri székfoglalómban is
elhangzott mindez. Én csak a jegyzőkönyvvezetés hibájának tudom ezt tulajdonítani, mivel az
anyag a mai napig elérhető és köztudott. Ezért kérem a testületet, hogy a mellékelt választási
programunkat mint ciklusprogramot/gazdasági programot elfogadni szíveskedjék a két oldalas,
MELLÉKLET: Gazdasági program 1./2; 2./2. alapján.
MELLÉKLET: Gazdasági program 1./2
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A Képviselő-testület tagjai az elhangzott javaslatot
egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadják.
5/2014./II.03./Ök. Határozat
Tiszabura Községi Önkormányzat 2010-2014. év közötti gazdasági programjáról.
Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2010-2014. évek
közötti négy évre vonatkozó hosszú távú fejlesztési elképzeléseit
tartalmazó gazdasági programját elfogadja, amely helyi szinten

meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek
a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a
helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok
biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Irattár.
Felelős:
Farkas László polgármester
Határidő:
Azonnal.
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Tiszabura

8. Napirend

8./ Az Esély Innovációs Nonprofit Kft. működéséről beszámoló, valamint a vízközmű
átadásával kapcsolatos tájékoztató.
Előadó: Farkas László polgármester

Farkas László polgármester:
A Vízközmű átadásával kapcsolatban többször kerestük már az illetékeseket, erről korábban
tájékoztattam már a testületet. Jelenleg 2 szerződési lehetőséget kínáltak fel. Vagy bérleti, vagy
vagyonkezelési szerződési lehetőséget. Részünkről a vagyonkezelési szerződés lenne támogatható.
A testület a két lehetőséget megvizsgálja, átbeszéli.
Farkas László polgármester:
Megállapítom, hogy a testület a vagyonkezelési szerződést támogatja. Javaslom, hogy a következő
testületi ülésre a vagyonkezelési és az üzemeltetési szerződés is kiküldésre kerüljön a
képviselőknek.
Felkérem az itt jelenlévő Nagy Roland ügyvezető urat, hogy a következő testületi ülésre az Esély
Innovációs Kft. 2011. és 2012. évi beszámolóját elfogadásra nyújtsa be.
A Képviselő-testület tagjai az elhangzott tájékoztatást, illetve a javaslatot
egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadják.
9. Napirend

Hozzájárulás kérése szociális szövetkezeti tisztségviselő tisztségének betöltéséhez.
Előadó: Farkas László polgármester

Farkas László polgármester:
A Tiszaburán működő Dolgos-Szorgos Szociális Szövetkezet. 16 fő halmozottan hátrányos helyzetű
tiszaburai részére biztosított munkát. A szövetkezet képviseletében tiszteletdíj illetve megbízási díj
nélkül dolgoztam. Nem volt tudomásom arról, hogy ebbéli közérdekű munkám
összeférhetetlenséget jelent a Polgármesteri tevékenységemmel.
Mivel alpolgármester úr felhívta a figyelmemet arra, hogy a szövetkezetben vállalt feladat
elvégzéséhez, a képviselőtestület hozzájárulása szüksége, kérem az elnöki teendők további
ellátására a hozzájárulás megadását polgármesteri tisztség betöltése mellett.
Egyben bejelentem, hogy Nagy Imre alpolgármester úr összeférhetetlensége is fennáll, mivel
főállású alpolgármesterként nem folytathatná a Hempergő Söröző egyéni vállalkozóként történő
működtetését, amelyről nem kapott sem a képviselőtestület sem én mint polgármester tájékoztatást!
Ellenben velem szemben aki pedig a közösség érdekében, díjazás nélkül végeztem a szociális
szövetkezetben a munkámat, azért hogy közel 20 tiszaburai családnak munkája és megélhetése
lehessen, alpolgármester úr különösen kritikus hangon szól.
Kérem, tegyék meg hozzászólásukat.
Nagy Imre képviselő:
Ez a napirend most itt nem rólam szól, úgyhogy ne erről beszéljünk, hanem arról, hogy a magam
részéről nem támogatom a polgármesternek a vezetői tisztség betöltésére vonatkozó hozzájárulás
megadását, mivel előzetesen nem kaptunk részletes tájékoztatást az ott folyó munkákról, így nem
ismerem mélységében az ott folyó tevékenységeket. Az sem ismert így előttem, hogy mennyire
veszi el az időt és az energiát a polgármester úrtól a tisztséggel járó feladat.
Gecse Béla képviselő:
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Támogatom az elutasítást, mert valóban nem tudunk sokat erről a munkáról.
Túró József képviselő:
Törvényes e a hozzájárulás megadása?
Dr. Bán Attila jegyző:
Igen.
Farkas László polgármester:
Mivel ezen tisztségem közhasznú és közérdekű munkára vonatkozott, az összeférhetetlenségről nem
volt tudomásom, ezért nem tájékoztattam előzőleg a testületet. Az összeférhetetlenség tudomásomra
hozása után, azonban haladéktalanul (a soron következő jelen testületi ülésen) kértem a
hozzájárulást.
Több hozzászólás, kérdés nincs.
Farkas László polgármester:
Megkérdezem a testületet, hogy a szövetkezeti elnöki tisztség betöltéséhez a testület hozzájárul-e?
A Polgármester érintettség miatt nem szavaz.
A Képviselő-testület tagjai az elhangzott javaslatot
– 4 nem és 2 igen szavazattal – elutasítják.
Farkas László polgármester:
A döntést tudomásul veszem, egyben bejelentem a Dolgos-Szorgos Szociális Szövetkezetben
betöltött elnöki tisztségről történő lemondásomat, amellyel a fennálló összeférhetetlenséget
megszüntettem.
10. Napirend
A START Közmunka Mintaprogram 2014. évi megvalósulási terveiről szóbeli
tájékoztatás.
Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polgármester:
Tiszaburai lakosokból 500 fő foglalkoztatására különböző programokban, pályázati úton nyílik
lehetőség, két útemben: március és májusi kezdő időpontokkal. A pályázattal a Mezőgazdasági start
program tekintetében március hónaptól kezdődően 11 hónapi folyamatos foglalkoztatás érhető el. A
foglalkoztatás a helyi sajátosságokra épülő, a mezőgazdasági és a téli közfoglalkoztatási programok
tekintetében 14 területre bontható.
A területek: sertés, juh, illetve tyúktartás, gomba, gabona termesztés, drótfonat készítés,
vályogvetés, közbiztonsági bűnmegelőzési programként telephely őrzés, horgászturizmust célzóan a
mesterséges tavunkon pl:a csónakázó tó kiépítése, karban tartása, tisztítása, valamint az új
gazdasági telephelyen turisztikai szállás kialakítása történne meg. Végül a téli tüzeléshez
tüzelőanyag előkészítési munkák a közintézményekben történő felhasználásra, az alábbiak szerint:
I. Helyi sajátosságra épülő értékteremtő programban 4 alprogramot tervezünk összesen 230 fő
foglalkoztatásával.
1. Drótfonat és vájogtégla készítő szekció beindítása, mely által önköltségi áron tudnánk előállítani
a többi alprogramhoz is szükséges drótkerítések alapanyagát, valamint az épületek
válaszfalazásához vájogtéglák előállítását tudjuk megtenni. A részprojekt által folyamatos
bevételekre lehetne szert tenni, hiszen mind a drótfonat(kerítésdrót), mind a vájogtégla nagyon
kelendő árúcikk. Csak a tiszaburai cigánytelepen 150 lakásnál nincs kerítés és sok helyen a Start
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program hatására építenének malacólakat, csirkeólakat vájogtéglából. Tehát helyben el lehetne adni
a metermelt árút. A saját felhasználással ezáltal megtakarítás képződik, valamint az értékesítésből
profit realizálható.
2. A következő három részprogram szervesen összekapcsolódik, egymásra épül és Tiszabura
jövőbeni fejlődési kitörésének záloga ! A horgászturizmus beindításával a tiszaburai belvíztározót
körbe szeretnénk keríteni (2km) és gyalogút, stégek, és jegykiadó hely kialakítása valósítanánk
meg. A bevétel a napi horgászjegyek értékesítéséből és a kifogott hal mennyisé értékének horgász
általi megfizetéséből jönne létre.
3. Integrált Turisztikai Közösségi és Szolgáltató teret szeretnénk kialakítani a megvásárolt major
egyik hodályából (790m2), annak átalakításával felújításával. Ez biztosítana helyet a horgász és
falusiturizmust igénybevevő túristáknak, családoknak akik a vidéki pihenés ezen formályát kedvelik
és akik a tanyasi életmódba szeretnének betekintést nyerni. Továbbá a helyben zajló csirketartás,
sertéstartás, zöldségtermelés-feldolgozásba szeretnének bepillantani, esetleg abban részt venni... Sőt
még a képzésbe bevonandó több száz közmunkás oktatásának és a közösségfejlesztési feladatoknak
is, teret biztosít ez a létesítmény. A tervezett beruházás két ütemben valósulna meg. ELSŐ
ÜTEMben a tető, az aljzatbetonozás, a nyílászárók elhelyezése és a belső hőszigetelés lenne
megoldva. MÁSODIK ÜTEMBEN (külön vagy jelen pályázat folytatásaként) a térelválasztások,
helyiségkialakítások, épületgépészet, azaz a kulcsra kész állapot lenne megvalósítva. A TELJES
KIVITELI TERVEZÉSI ÉS KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI FOLYAMAT MOST ZAJLIK.
4. A közbisztonság megerősítése és a többi 10 alprogram által megtermelt értékek megőrzése
érdekében a telephelyeken és a falu teljes belterületén (a rendőrség és a polgárőrséggel
együttműködésben), bűnmegelőzési járőrszolgálat és térfigyelő kamerarendszer megvalósítása
szükséges. Ez ugyan konkrét bevételt nem termel, de a lakosság és a község vagyonbiztonsága
nagyságrendekkel megnőne. Sőt, ha ezt az ágazatot nem hozzuk létre az a jó néhány deviáns
bűnözői elem aki sajnos mindig van a faluban le fogja rombolni a Start program által felépített
eredményeket.
II. A 2014- es MEZŐGAZDASÁGI programot 8 alprojekttel tervezzük összesen 270 fő
foglalkoztatásával:
5. Sertéstartás 80 db sertés hízlalásával, nevelésével, a gyermekétkeztetésbe történő felhasználással
és értékesítéssel, ahol minimum 350 Ft/kg (élősúlyra vetítve) megtakarítást, illetve az értékesítés
által bevételt a 80 sertés átlag 1q -val számolva 8000Kg*350Ft= 2,8 mFt bevétel/megtakarítás
realizálódik az önkormányzatnál.
6. Csirketartás 2000 db előnevelt csirke tartásával, a gyermekétkeztetésbe történő felhasználással és
értékesítéssel, ahol a felnevelt csirkeállományra vonatkoztatva 400 Ft/Kg * 2000Ft/kg számolva
960000Ft bevétel/megtakarítás realizálódik az önkormányzatnál.
7. Gabonanövények termesztése, ahol 20 hektáron árpát, búzát, thriticalet termelünk,
takarmányozás céljából. Minimális terméshozammal számolva 300q takarmányt lehetne
betakarítani, mely által komoly megtakarítás realizálódik az önkormányzatnál, a jószágállomány
takarmányoztatását kiváltandóan.
8. Fóliasátras palánt és növénytermesztés, ahol az öntözéses kertészethez magunk állítanánk elő a
palántákat és primörárút termelnénk, a gyermekétkeztetésbe és értékesítésre is.
9. Öntözéses kertészetet 3 hektáron valósítanánk meg.
10. Laskagombatermesztő szekciónkat újabb 1000 termőzsák beállításával kívánjuk folytatni.
11. Zöldségfeldolgozó üzem kialakítása után a megtermelt zöldségféléket dolgoznánk fel és
tartósítanánk is. Itt a fennmaradó 1 hektárra vonatkozó kertészetből megtermelt zöldségfélék
tartósításával azok közvetlen értékesítésével ill. gyermekétkeztetésbe történő bevitelével 200Ft/ Kg
átlagárral számolva 1 mFt bevétel/megtakarítás realizálódik az önkormányzatnál. A TELJES
KIVITELI TERVEZÉSI ÉS KÖLTSÉGVETÉS tervezési FOLYAMAT MOST ZAJLIK EZÉRT
CSAK A NAGYSÁGRENDI ÖSSZKÖLTSÉGVETÉSE VAN FELTÜNTETVE, az engedélyek
márciusra várhatóak.
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12. Birkatartással is szeretnénk színesíteni 50juh beállításával a , a gyermekétkeztetésbe történő
húsalapanyag bevitelt. Továbbá a fenti összlétszámhoz 9 adminisztrátort is szeretnénk felveni a
megnövekedett irodai munkálatok miatt.
III. 13. A téli közfoglalkoztatási programnak több éves hagyomány van Tiszaburán, amit
szeretnénk folytatni 2014-ben is. A klasszikus hóeltakarítási és síkosságmentesítési részprojekten
túl, ahol az év fagyos, havas, sáros időszakjaiban a közterületeken való biztonságos közlekedést
tudnánk garantálni. Az önkormányzat kötelező feladata a belterületi közlekedés biztonságának
fenntartása, amely téli hóeltakarítás, fagymentesítési feladatai milliós költségeket jelentett abban az
időszakban, amikor a hótolást, út sózást vállalkozó végezte el.
14. A másik alrész a kifejezett értékteremtési, azaz a téli tüzelőanyag begyűjtésének alprogramja
lenne. A tüzifára nagy szükség lenne az önkormányzati intézmények fűtési költségeinek
racionalizálása, minimalizálása céljából. Tehát a külterületi utak és csatornapartok mentén található
fasorok, cserjézésével, csonkázásával biztosítani tudnánk a téli tüzelő nagyrészét. A tüzifa vásárlási
igények a programnak köszönhetően megfeleződtek, hiszen mind a művelődési házat, mind a
hivatalt, a gyermekjóléti és gondozási központot fával fűtjük.
Kérem, tegyék fel kérdéseiket.
Kérdés, hozzászólás nincs.
Farkas László polgármester:
Megkérdezem a testület tagjait, elfogadják-e szóbeli tájékoztatásomat a 2014. évi START
közmunka Mintaprogram megvalósulási terveiről?
A Képviselő-testület tagjai az elhangzott tájékoztatást
igen szavazattal – elfogadják.

egyhangúlag – 7

11. Napirend
11./ A 2014. évi START Közmunka Mintaprogram koordinálása és ellenőrzése.
Előadó: Farkas László polgármester
Farkas László polgármester:
A 2014. évi START Közmunka Mintaprogram koordinálását és ellenőrzését a már jól bevált módon
és irányítással gondoltuk megvalósítani.
Dull Krisztián Norbert képviselő:
Mivel az előbbi napirendben elhangzott tájékoztatásban igen sok ágazat lett megjelölve, a program
létrehozásában javaslom egy új csoport, vagy bizottság – 3 fős - létrehozását.
Nagy Imre alpolgármester:
Csoportot javaslok, amelynek a Jegyző is tagja lenne. A koordinálásért, ellenőrzésért felelős
személyként Dull Krisztián Norbert képviselőt javaslom.
Farkas László polgármester:
Megkérdezem Dull Krisztián Norbert képviselőt, hogy vállalná e a feladatot?
Dull Krisztián Norbert képviselő:
Vállalnám.
Dr. Bán Attila jegyző:
Tanácsnok kijelölése, kinevezése is szóba jöhetne.
Én személyesen ebben a csoport munkában együttműködésemet ajánlanám fel.
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Farkas László TRNÖ. elnök:
Nem csak a koordinálás és az ellenőrzés a lényeges feladat, hanem szerintem elsősorban a
felelősség is. Ezért szerintem a felelős kijelölése is fontos.
Dull Krisztián Norbert képviselő:
Javaslom Nagy Imre alpolgármestert.
Farkas László polgármester:
Megkérdezem Nagy Imre alpolgármestert, hogy vállalná-e a feladatot?
Nagy Imre alpolgármester:
Vállalnám.
Farkas László polgármester:
Kíván e még valaki hozzászólni?
Több hozzászólás nincs.
Farkas László polgármester:
Elfogadja-e a képviselő-testület azt a javaslatot, hogy a 2014. évi START Közmunka Mintaprogram
koordinálásával és ellenőrzésével a testület megbízza Nagy Imre alpolgármestert és Dull Krisztián
Norbert képviselőt, valamint hogy munkájuk ellátásához felkérik a Jegyzőt a hatékony
együttműködésre?
A Képviselő-testület tagjai az elhangzott javaslatot,
– 1 tartózkodás és 6 igen szavazattal – elfogadják, és az alábbi
határozatot hozzák.
6/2014./II.03./Ök. Határozat
A 2014. évi START Közmunka Mintaprogram koordinálása és ellenőrzése.
Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi START
Közmunka Mintaprogram koordinálásával és ellenőrzésével megbízza
Nagy Imre alpolgármestert és Dull Krisztián Norbert képviselőt.
Munkájuk ellátásához felkérik a Jegyzőt a hatékony együttműködésre.
Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Jegyző
3./ Irattár.
Felelős:
Farkas László polgármester
Határidő:
Azonnal.
12. Napirend

Egyebek.

Farkas László polgármester:
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Tiszabura
Tiszabura

Az egyebek napirendben két kérelmet szeretnék fénymásolatban osztott anyagként átadni.
Rácz Jenő Dózsa György utca 39. szám alatti lakos januárban elhunyt édesanyja temetési
költségeinek enyhítésére segélyt kér.
A segély kérelemhez csatolandó iratokat – temetési számla, halotti anyakönyvi kivonat, jövedelmet
igazoló iratok– nem mellékelte.
Javaslom, hogy a csatolandó iratok benyújtását követően, amennyiben megfelel a feltételeknek,
5.000.-Ft segélyben részesüljön az erre a célra elkülönített pénzösszegből.
Kérem, tegyék meg hozzászólásaikat.
Túró József képviselő:
A valódi temetési költségek megfizetése után fordult kérelemmel, támogatom az elfogadást.
Farkas László polgármester:
Az alábbi önkormányzati segélyről átruházott hatáskörben majd Én döntök.
Farkas László polgármester: Máté Endre is kérelemmel fordult a képviselő-testülethez közterület
használatával kapcsolatban, de ez a hatáskör már a jegyzőnél van, ezért majd Ő eljár az ügyben.
Farkas László polgármester:
Kíván e még az egyebek napirendben valaki bejelentést tenni?
Több bejelentés, hozzászólás nincs.
Farkas László polgármester:
Ülésünk befejezéseként megköszönöm a jelenlévők munkáját, az ülést ezennel bezárom.
Tiszabura, 2014. február 3.
Farkas László
polgármester
Mészárosné Rózsa Edit jkv.
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Dr. Bán Attila
jegyző

