Tamaszentmária Községi Önkormányzat
3331 Tarnaszentmária, Egri u.2.

Iktatószám: T/105/2020

JEGYZŐKÖNYV
TARNASZENTMÁRIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2020.július 14. napján megtartott testületi üléséről

Határozatok:
1 7/2020.(VII. 14.) határozat
18/2020.(VII.14.) határozat
1 9/2020.(VII. 14.) határozat
20/2020.(VII. 14.) határozat
21/2020.(VII. 14.) határozat
22/2020.(VII. 14.) határozat
23/2020.(VII.14.) határozat
24/2020.(VII. 14.) határozat
25/2020.(VII. 14.) határozat

Rendeletek:
5/2020.(VII. 15.)
6/2020.(VII. 15.)
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Tarnaszentmária Községi Önkormányzat
3331 Tamaszentmária, Egri u.2.

Jegyzőkönyv

Készült: Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2020.július 14.-én
15.00 órakor megtartott testületi ülésén.
Ülés helye: Tarnaszentniária Községi Önkormányzat 333 1.Tamaszentmária, Egri u. 2. sz.
hivatali helyiségében.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.

Flesch Gabriella polgármester
Török Gábor alpolgármester
Simonné Szilák Nikolett képviselő
Dr. Szalay István képviselő

Tanácskozási jo22al me2jelent:
1. Kozma-Kékesi Gitta aljegyző
Távolmaradását jelezte: Erdei Csaba képviselő
Flesch GabrieHa polEármester: Köszöntök minden képviselő-testületi tagokat és a testületi
ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, ezennel az ülést
megnyitom.
Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet a kiküldött napirendi pontunkról.
A napirendi pontok a következőek:
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NAPIREND:

1. Javaslat közrend, közbiztonság helyzetéről és a polgárőrség működéséről szóló
beszámoló elfogadására
Előadó: Flesch Gabriella polgármester
2. Javaslat Tamaszentmária községi Önkormányzat közterület rendeletének elfogadására
Előadó: Flesch Gabriella polgármester
3. Javaslat Falunap megrendezésével kapcsolatos határozat meghozatalára
Előadó:Flesch Gabriella polgármester
4. Javaslat Tarnaszentmáriáért Egyesület székhely befogadó nyilatkozat visszavonására
Előadó: Flesch Gabriella polgármester
5. Javaslat Gazdasági program elfogadására
Előadó: Flesch Gabriella polgármester
6. Egyéb ügyek, inditványok (Magyar Falu Program)

Fleseb Gabriella pol2ármester: Javaslom a naprendi pontok kiegészítését a települési
hulladékkezelési közszolgáltatásokról szóló 3/20l5.(IV.1.) számú önkormányzati rendelet
módosításával kapcsolatban, valamint az Eger Rallye 2020 verseny hozzájárulása tárgyában

Szavazatra teszem, aki egyetért a napirendi pontok módosításával kérem kézfeltartással
jelezze.

Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi pontokat és a.z alábbi határozatot hozta
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17/2020ÁV11.14.) h at á r o z at

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat az
alábbiak szerint:

NAPIREND:
1. Javaslat közrend, közbiztonság helyzetéről és a polgárőrség működéséről szóló
beszámoló elfogadására
Előadó: Flesch Gabriella polgármester
2. Javaslat Tarnaszentmária községi Önkormányzat közterület rendeletének elfogadására
Előadó: Flesch Gabriella polgármester
3. Javaslat a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról szóló 3/20l5.(IV.l.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Kozma-Kékesi Gitta aljegyző
4. Javaslat Falunap megrendezésével kapcsolatos határozat meghozatalára
Előadó:Flesch Gabriella polgármester
5. Javaslat hozzájárulás megtárgyalása a 2020 Eger Rallye verseny megszervezéséhez
Előadó: Flesch Gabriella polgármester
6. Javaslat Tarnaszentmáriáért Egyesület székhely befogadó nyilatkozat visszavonására
Előadó: Flesch Gabriella polgármester
7. Javaslat Gazdasági program elfogadására
Előadó: Flesch Gabriella polgármester
8. Egyéb ügyek, indítványok (Magyar Falu Program)

I.

Napirendi pont: Javaslat közrend, közbiztonság helyzetéről és a polgárőrség
működéséről szóló beszámoló elfogadására

Flesch Gabriella pol2ármester: Köszöntöm a tisztelt Kapitány Urat kérem tájékoztasson a
beszámolóval kapcsolatban.

Kovács József rendőrkapitány: Köszöntöm a megjelenteket. Könnyű helyzetben vagyok a
Települést illetően, hiszen alig kellett jelentést tennem, mivel ahogy a statisztikai adattáblából
is kiderül nem kellett bűncselekményről beszámolnunk, mely a kollégáknak a
rátermetségének köszönhető.
2017. évtől kezdődően vagyok az Egri Rendőrkapitányságon, ez előtt a Füzesabonyi
Kapitányságon teljesítettem szolgálatot. A 2019-es év összeségében kiegyensúlyozott év volt.
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Jól terveztük a határmenti szolgálatot, így kevesebb volt a közterületi elvonás. A
bűncselekményekkel ellentétben a közlekedési balesetek száma emelkedett. Némi növekedést
mutat a személyi sérülések száma. A közlekedési morált próbáljuk kordában tartani. A
kikényszerítés a jogszabályok terén nagy feladat.

Köszönöm a kollégáim támogatását, fontosnak tartom, hogy két irányú kapcsolat alakuljon ki
a kollégák és a település vezetése és a polgárőrök között. Röviden ennyivel egészíteném ki a
beszámolót.

Van kérdés a beszámolóval kapcsolatban?

Flesch Gabriella poluármester: A kerékpárút meglehetősen nagy fejtörést okoz számomra,
hiszen kiépítésre valójában nem kerül sor csupán felfestés lesz a Tarnaszentmárián áthaladó
útszakaszon. A településen több nagyobb kanyar is található, ami a kerékpárosokra nézve
nagy veszélyt jelent, a megnövekedett kamion forgalom okán. Véleményem szerint
balesetveszélyes ez a megoldás, ez kinek a felelőssége?

Kovács József rendőrkapitány: Amennyiben az út minősége miatt lesz baleset, akkor a
sérülés fokától fUggően vizsgáljuk ki az ügyet. Javaslom, majd a helyszíni bejárást követően
az érintett útszakaszok biztonságosabbá tételére vonatkozó intézkedések niegtételét.

Flesch Gabriella pol2ármester: Van kérdés a napirendi pontunkkal kapcsolatban,
amennyiben nincs kérem kézfeltartással szavazzanak.

Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi ponttal és az alábbi határozatot hozta

18/2020.(VII.14j h a tár o z at

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta az Egri
Rendőrkapitányság a Tamaszentmária község közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló 2019.
évi beszámolóját a határozat mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: Flesch Gabriella polgármester
Határidő: azonnal
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Flesch GabrieHa polgármester: Napirendi pontunkon belül tárgyaljuk a Verpeléti Polgárőr
Egyesület 2019. évi munkájáról szóló beszámolót. Megkérem Bilák-Ladomérszik Ilona
asszonyt tájékoztasson a beszámolóban foglaltakról.

Bilák-Ladomérszik Ilona polgárőr: Köszöntöm a megjelenteket. A következőkben
felolvasnám a Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről Szóló beszámolót.
Beszámoló felolvasása
Flesch GabrieHa polgármester: Mennyi a szolgálati idő?
Varga László polgárőr: 4 óra
Bóka László körzeti megbízott: A polgárőrök a 12 órás szolgálatban is részt vesznek.
Bilák-Ladomérszik Ilona polgárőr: A szolgálati időt, mindig úgy teljesítjük, hogy ne legyen
kiszámítható jelenlétünk, Így a nap bármely szakaszában váratlaíiul tudunk megjelenni a
településen.
Varga László polgárőr: Szüret idején a szőlőterületeket is ellenőrizzük, továbbá az összes
rendezvényen jelen vagyunk
Flesek Gabriella polgármester: Van kérdés a napirendi pontunkkal kapcsolatban,
amennyiben nincs kérem kézfeltartással szavazzanak.

Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi ponttal és az alábbi határozatot hozta

19/2020ÁV11.143 ii a tár o z at

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a Verpeléti Polgárőr
Egyesület 2019. évi munkájáról szóló beszámolót határozat mellékletben foglaltak szerint
elfogadja.
Felelős: Flesch Gabriella polgármester
Határidő: azonnal
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II.

Napirendi pont: Javaslat Tarnaszentmária Községi Önkormányzat közterület
használatról szóló rendeletének elfogadására

Flesch Gabriella po1~ármester: Megkérem Kozma-Kékesi Gina aljegyzőt tájékoztasson a
napirendi pontunkkal kapcsolatban.
Kozma-Kékesi Gitta alieEvző: Köszöntöm a megjelenteket. A helyi környezetvédelemről, a
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szólórendelet felülvizsgálása
során időszerüvé vált a Közterület használatról szóló rendelet megalkotása. A korábbi
rendelet megalkotása óta lényegesen módosultak a jogalkotásra vonatkozó alapelvek,
melyeknek a rendelet ma már nem tesz eleget. A rendelet tartalmának módosítása mellett az
Új bevezető résszel és a formai módosításokkal a rendeletet megfeleltettük a jogalkotási
törvény és végrehajtási rendelete előírásainak. A közterület-használat rendjét az
önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörében szabályozza. A közterület-használatot több,
magasabb szintű jogszabály is érinti, ezért a képviselő testület rendeletalkotási lehetőségei e
szabályok által korlátozottak. Ilyen p1. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény, mely a közterület rendeltetését határozza meg, a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, mely a reklámhordozók közterületen történő
elhelyezésére, formájára, településkép-védelmi bírságolásra vonatkozóan tartalmaz
kötelezően alkalmazandó szabályokat. A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény
törvényi tényállásokat határoz meg a közterületen jogellenessé nyilvánított magatartásokra
vonatkozóan is vannak szankcionálási lehetőségek.

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban van kérdés észrevétel?
Fleseh Gabriella pol2ármester: Kérdés észrevétel nem hangzott el, aki egyetért kérem
kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal egyhangúlag egyetért a rendelet tervezettel és az alábbi rendeletet alkotja:

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VII.15.)
önkormányzati rendelete a közterület használatáról

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 54. ~ (5) bekezdésében, a nemdohányzók
védelméről ás a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 2/A. ~ (1) bekezdésében, a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. ~ (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés 2. pontjában, (2)
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

7

1. A rendelet célja

1.~ (I)
A rendelet célja, hogy meghatározza a helyi adottságok
figyelembevételével a közterületek használatának rendj érc, a köztisztaságra, zöldterület
kezelésre vonatkozó szabályokat, a közterület-használati hatósági szerződés megkötése iránti
kérelem benyújtásának módját, és megállapítsa a közterület-használati díj mértékét.
(2)
A
rendelet
tárgyi
hatálya
Tarnaszentmária
Községi
Önkormányzat
(továbbiakban:Onkormányzat) közigazgatási területén lévő közterületekre terjed ki.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a közművezetékek építésére, valamint a közinűvezetékek
által elfoglalt közterületekre.
(4) A rendelet személyi hatálya a közterület tulajdonosára, használójára és igénybe vevőjére
terjed ki.
(5) A rendelet hatálya nem terjed ki a települési rendezvények idején a közterület
rendeltetéstől eltérő haszrtálatára.
(6) A rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján hivatalból indult eljárásokat
átruházott hatáskörben a polgármester jogosult lefolytatni.

—

—

(7) A közterület-használati hatósági szerződések megkötése és jóváhagyása iránti igényekben
a polgármester jár cl.

2. Értelmező rendelkezések
2.~ (1) Közterület fogalma
Az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi szám mutatójában közterűletként (p1. közút, járda, tér,
park) nyilvántartott belterületi főldrészlet, továbbá a belterületi fiildrészletek, illetőleg
építmények közhasználatra átadott része, ideértve az átmenetileg közterületként fhnkcionáló,
de a település általános rendezési tervében lakó- vagy intézményi területként meghatározott
részeket is.
(2) Hirdető berendezés, hirdetőtábla, reklámhordozó eszköz
Minden olyan, a KRESZ-ben, illetve ágazati szabványban nem szereplő tábla, eszköz,
amelynek a célja, hogy a járdán és közúton közlekedők figyelmét felhívja valamilyen
szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre, létesítményre.

(3) Út határa. Az útnak a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézsűt, az út víztelenítését szolgáló
árkot, csatornát, más vízelvezető létesítményt is magába foglaló külső éle.
—

—

(4) Az út területe. Az út határai közötti terület.
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(5) Községközpont: 3333 Tarnaszentmária, Egri út 2. és a Templom által behatárolt terület.
(6) Községképbe, környezetbe illik: minden olyan tárgy, mely Tamaszentmária zöld és fákkal
teli utcáinak képéhez nem idegen, ide értve a természetes alapanyagból, Pl:fa, készült hirdetőberendezések keretei, leginkább a pasztell, zöld színeket előnyben részesítő árusító sátrak,
esztétikus, rendezett megjelenését és a falusi képvilág megvalósítását.
(7) jármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
1. számú Függelék II. a)-c) pontjai szerinti jármű, gépjármű és gépkocsi
(8) közmű: vízvezeték és szennyvízcsatorna; villamosenergia-ellátást szolgáló fbldkábel;
gázvezeték; hírközlési töldkábel;
(9) közösségi létesítmény: önkormányzati tulajdonban lévő faluházak, klubok, sportpályák és
egyéb sportlétesítmények.
(10) Abban az esetben, ha nem egyértelmű a járda meghatározása egy adott területen, ott az
utca&onton a kialakult és kialakított rend szerint az úttest és az ingatlanok határa között kell
helyet biztosítani 1,5 méter széles szabad területen az ingatlan előtti teljes hosszban a
szomszédos ingatlanok előtt található gyalogos közlekedésre kijelölt terület (járda) vonalában.
Az utcaü~ontok vonatkozásában törekedni kell az uteánkénti egység szerinti járdakijelölésre.
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3. Járművek

3.~ (1) Közúti közlekedésben használt személygépkocsi, tehergépkocsi, nyergesvontató,
autóbusz közúton vagy közterületen nem tárolható.
(2) Tilos a közterületen közúti közlekedéshez használt személygépkocsi, tehergépkocsi,
pótkocsi, nyergesvontató, autóbusz szerelés; javítása, karbantartása, mosása.
(3) Tehergépkocsi, pótkocsi, vontató, nyergesvontató, autóbusz az alábbi helyen tárolható:
betárolásra kialakított telephelyeken.

4. Üzemképtelen járművek közterületen történő tárolásának szabályai

4.* (1) Közterületen üzemképtelen, a közúti közlekedésre alkalmatlan járművek, vagy
munkagépek nem tárolhatók.
(2) Ha a jármű csupán azért minősül üzemképtelennek, mert hatósági engedéllyel, vagy
jelzéssel nem rendelkezik, azt főútvonalon, mellékútvonalon, közterületen nem szabad
tároLni, elszállításáról a tulajdonos köteles gondoskodni.
E rendelkezések megszegésével a közúton tárolt járművet a rendőrhatóság
költségére eltávolíttathatj a.

-

a tulajdonos

-

(3) Saját ingatlanon, vagy bérleményen lepusztult, szétroncsolt járművek, amennyiben azok
közterületről láthatók és rontják a községképet nem tárolhatók.
-

5.~ Tarnaszentmária község
elhelyezni.

közterületein tilos járművön

védősátrat,

védőponyvát

5. A játszóterek használatának rendje

6.* Ajátszótér használata ingyenes.
7.~ Ajátszótér csak reggel 10 óra és este 20 óra közötti nyitvatartási időben használható.
8.~ A j átszóteret 14 éven aluli gyermekek használhatják, 10 év alattiak csak felnőtt
kíséretében és felelősségével vehetik igénybe. Iskolai, óvodai használatnál a kísérőpedagógus
felel a használat rendjéért, a baleset megelőzéséért.
9•* A parkosított területek, játszó- és pihenőhelyek megóvása minden természetes és jogi
személy kötelessége.

1O.~ A parkterület közhasználatú zöldterületeit és azok sétaútjait és felszereléseit csak
rendeltetésülmek megfelelő célra és módon, állaguk sérelme nélkül lehet használni.
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11.~ A játszótéren a játszóeszközöket rendeltetésszerűen, az állapot megőrzését szolgáló
módon lehet használni.
12.~ A játszótér használói és felnőtt Icísérőik felelősek a játszóeszközök rendeltetésszerű és
balesetmentes használatáért, a szabályok megtartásáért, ajátszótér állapotának megőrzéséért.
13.~A játszótéri eszközöket, berendezéseket, növényeket rongálók anyagi felelősséggel
tartoznak az okozott károkért.
14.~ A parkban és a játszótéren tilos minden olyan magatartás, amely mások nyugalmát
zavarja.
15.* Tilos a növényzet, építmények és tartozékaik, felszerelt tárgyak rongálása.
16.~ Tilos a virágok és egyéb növények szedése, fák és bokrok engedély nélküli kivágása, a
fák törzseinek hirdetések céljára való használata, a tűzrakás.
17.~ Tilos a játszótéren az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a szemetelés, valamint minden
olyan magatartás, amely a közmegbotránkoztatásra alkalmas.
18.~ A játszótér területén jármű használata tilos.
19.~ Ajátszótér területére állatot bevinni tilos.
20.~ Munkavégzés érdekében a játszótéren a fenntartás céljára szolgáló munkagépek
működhetnek (p1. fűnyíró).
6. Köztisztaság, zöldterület

21.~ (1) Amennyiben a közterületen a növényzet bármilyen munkavégzés során megsérül, és
ennek következtében kipusztulna, a kivitelező köteles az építés befejezését követő 2 hónapon
belül a növényzetet pótolni.
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles:
a) az ingatlan határa és az úttest széle közötti területen (két ingatlan közötti gyalogos
közlekedésre alkalmas, úttest nélküli terület vonatkozásában a két ingatlan közötti terület
feléig tartó területen)
aa) a zöldfelületet gaztól, parlagfűtől és egyéb szennyeződésektől mentesíteni, a fűvet
kaszálni,
ab) a gyalogosforgalom biztosítása érdekében a járda vonalába lógó fák és bokrok
metszését elvégezni a járda széleitől számított 2,5 méter magasságban,
ac) nevelt fát, bokrot, cserjét úgy metszeni, hogy annak lombozata az úttest síkjától
számított 4,5 méter magas és az úttest szélétől számított 0,5 méter széles
űrszelvénybe ne lógjon be, továbbá az elektromos szabadvezeték biztonsági övezetét
ne érje el;
b) sz ingatlan előtti járdaszakasz síkosság-mentesitéséről gondoskodni;
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c) az ingatlan előtt húzódó csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árkot karban tartani, onnan a
hordalékot (Földet) és szemetet eltávolítani, kiemelni, gaztól és egyéb szennyeződéstől
mentesíteni;

(3) A közterületeken húzódó csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árok és az úttest közötti
területre, padkára lombos növényzetet (fát, bokrot, cserjét), virágot telepíteni és nevelni a
szabad vízlefolyás biztosítása érdekében tilos.
(4) A közút területének határától számított két méter távolságon túl, ill. egyéb közterületen fás
szárú növény ültetéséhez a polgármester által Tarnaszentmária Községi Onkormúnyzatának,
mint az érintett közterület mlajdonosának nevében kiadott hozzájárulás szükséges.
—

—

(5) A hozzájárulás kiadására vonatkozó kérelmet amely tartalmazza az elültetni kívánt fás
szárú növény fajtáját, számát, valamint az ültetés pontos helyét a Tarnaszentruária Községi
Önkormányzathoz kell benyújtani. A kérelemben foglaltakat az Onkormányzat aljegyzője
felülvizsgálja, szükség szerint a helyszínt ellenőrzi, és a bírálatra javaslatot tesz.
—

—

(6) Bármilyen jellegű műtárgy (szikla, autógumi, pózna stb.), vagy növényzet elhelyezése az
úttest széle és az árok közötti területen, árok hiányában az úttest szélétől mért 1 méter
távolságon belül tilos.

(7) Amennyiben megállapítható, hogy I méteres távolságon belül e rendeletben tiltott dolog
(szikla, autógumi, pózna, stb.) került a közterületre kihelyezésre, úgy a közterület tulajdonosa
Tarnaszentmária Községi Onicormányzata felszólítás után e tárgyakat saját hatáskörben
eltávolítja.
7. A közterület használat engedélyezése
-

22.~ (I) A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú önkormányzati
hatósági feladatokat Tarnaszentmária Községi Önkormányzatának Polgármestere látja el.

(2) A közterület rendeltetésétől eltérő használathoz (a továbbiakban: közterület-használat)
engedély szükséges.

(3) A közterület használatért a kőzterületet használó a 2. mellékletben meghatározott díjat
köteles fizetni.

(4) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdető
berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is ) jogszabály, vagy hatóság
vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásálioz köti, a közterület-használati engedély csak az
engedély, hozzáj árulás megléte esetén adható meg.
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(5) A közterület használati engedély birtokában az engedélyes köteles a használat során az
igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani és gondozni.

(6) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

(7) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos
állvány, építőanyag, törmelék stb, elhelyezése céljából szükséges, sz engedélyt a
tulajdonosnak, vagy a kivitelezőnek kell kérnie.

(8) A közterület-használati engedélyt az 1. melléklet szerinti kérelem kitöltésével kell
igényelni, mely tartalmazza:
a) az engedélyt kérö nevét és állandó lakóhelyének, vállalkozás célú igény
esetén székhelyének vagy telephelyének, működésre jogosító okiratának
hiteles adatait,
b) a közterület-használat célját és időtartarnát,
c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos
meghatározását,
d) Út, járda, térburkolat, zöldterület, közpark használata esetén a terület
helyreállítására vonatkozó nyilatkozat egy példányát, és az eredeti állapotot
bemutató fotót, dokumentumot.
(9) Mozgóárusítás, vásározási tevékenység előzetes hozzájárulás formájában és csak a
környezetbe illő, esztétikus módon, kultúrált megjelenésű árusítóhelyen, sátorból vagy
asztalról illetve erre a célra rendszeresített kultűrált megjelenésű /az árusítás idején rögzített
és járó motor használata nélkülil autóból történhet.

(10) A közterület állandó jellegű használata építmény létesítése céljából a funkció
megkötésével hagyható jóvá, illetve feltételként meg kell jelölni, hogy az engedélyes
meghatározott időn belül az építési engedélyt köteles megszerezni, illetve a felépítményt a
határozatban megjelölt idő lejártakor köteles a közterületről térítésmentesen, saját költségén
elszállítani.

(11) A községközpont területén lakókocsis árusítás, sátras vagy pavilonos árusítás csak
Ünnepi alkalmakkor, sz erre a célra kijelölt helyen engedélyezhető, környezetbe illő,
esztétikus, kultúrált megj elenéssel.
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(12) A kérelem a mindenkor hatályos illeték törvény alapját beadványi illetékköteles.
Különös esetben az illeték méltányosságból elengedhető. A kérelmet a Tarnaszentmária
Községi Önkormányzathoz szükséges benyújtani..

(13) Az közterület-használati engedély iránti kérelenihez az engedélyező hatóság felhívására
be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot,
okiratokat.

(14) A közterület felbontásához, a közterület egyéb célú igénybevételéhez a közterület
kezelőjének hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a kezelő feltételeket ír(hat) elő.
a) A közterület bontása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
aa) a kérelmező nevét és állandó lakhelyének címét,
ab) a közterület bontás célját,
ac) az érintett közterületnek a burkolat nagyságát (m2)
ad) a kivitelezésért felelős személy nevét és címét,
ae) a közműhelyszínrajzot.
b)A polgármester előírhatja a közterület azonnali helyreállítását.
c) A közterület bontásának engedélyezése a polgármester hatásköre.
d) Szilárd burkolatú közterületek felbontása során a technológiai előírásokat be kell
tartani.
a) Amennyiben az engedélyben foglalt határidő lejárt, a munkavégzés engedély nélkülinek
minősül, kivéve, ha a határidőt meghosszabbították.

(15)a)A munkaárokba szerves anyagot, építési törmeléket, szemetet visszatölteni tilos. A
niunkaárok csak főlddel vagy az előírt anyaggal tölthető fel, és a visszatöltött anyagot a
vonatkozó szabványok szerint kell tömöríteni. Indokolt esetben talajcserét kell végezni.
b)A burkolatbontás után a felbontott úttal azonos teherbírású és minőségű pályaszerkezetet
kell építeni.

8. A közterület használati engedélyhez nem kötött tevékenységek
-

23.* A következő tevékenységekhez nem kell közterület-használati engedély:
a) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda
területének elfoglalásához,
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b) a közterületen, illetve az alatt, vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek
hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz,
c) az azonnali hibaelhárítás céljából az elektromos, a gáz, a Víz é5 csatornahálózat
üzemeltetőinek.
d) az úttartozékok, és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések
elhelyezéséhez,
e) a díszítés céljából élővirággal beültetett virágláda, virágkosár elhelyezéséhez, ha az a
forgalmat nem akadályozza, és a kihelyezője gondozza,
I) közcélú közterületi létesítmények ás köztárgyak (p1: pad, szobor, tartóoszlopok, stb.)
elhelyezésére.
9. Nem adható közterület-használati engedély

24.* Nem adható közterület-használati engedély:
a) a lakosság nyugalmát, a közrendet, a közérdeket, közerkölcsöt sértő tevékenység
végzésére,
b) környezetszennyező, közbiztonságot veszélyeztető, egészséget károsító tevékenységre,
c) KRESZ előírásait sértő tevékenységre, illetve a közúti közlekedést szabályozótáblák,
egyéb közúti jelzések, berendezések 10 méteres körzetében,
d) egy éven belül annak, akinek előzőleg az engedélyét szabálytalan közterület használat
miatt visszavonták, illetve, aki az engedélyben szereplő díjat nem f~zette meg,
e) közlekedési területre, csak a közlekedési szakhatóság előzetes hozzájárulásával,
f) műemlékileg, vagy egyéb szempontból védett területre, csak a műemléki, illetve egyéb
szakhatóság előzetes hozzájárulásával,
g) közterületen zajos, tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, kivéve
tűzoltóság felügyeletével biztosított tűzijáték,
h) szeszes ital forgalmazására kivéve a községben megrendezésre kerülő engedélyezett
alkalmi rendezvényeket, illetve a vendéglátó ipari egységek közterületből ideiglenesen
kialakított kerthelyiségeit,
i) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,
j) a községképi követelményeket nem kielégítő építmények, berendezések elhelyezésére,
k) árusítóhelyek környékén áru, raldapok, kartonok, göngyölegek tárolására,
1) haszonjármű tárolására /autóbusz, lassú jármű, tehergépkocsi, stb. /3,5 tonna feletti
össztömeg esetén,
m) közterület felett átfeszített transzparens elhelyezésére 15 napnál hosszabb időtartamra,
n) olyan tevékenység folytatására mely jogszabályi tilalomba ütközik.
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10. Nem kell közterület-használati díjat fizetni

25.~ Nem kell közterületi—használati díjat fizetni az alább felsorolt esetekben:
a) a fegyveres erőknek, fegyveres testületeknek, rendészeti szerveknek, mentőknek,
vízügyi szolgálatoknak a közterület-használatáért, illetve az ott elhelyezett létesítményeik
elhelyezéséért,
b) a víz és csatornázási műveknek, gázműveknek, valamint a köztisztasági tevékenységet
végző egyéb szerveknek a közérdekű feladataik ellátáshoz szükséges közterület
használatáért,
c) a tömegközlekedési szolgáltatást végző vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló
létesítményeik közterületi elhelyezéséért,
d) szobrok, emlékművek, dísz kutak, vizmedencék, szökőkutak, alapzatos zászlórudak, ás
köztárgyak elhelyezéséért,
e) a katasztrófavédelmi szerveknek a közvetlen életveszély elhárításához szükséges
közterület-használatért,
I) a műemlékvédelem alatt álló építmények felújítási munkáival kapcsolatos közterület
használatáért,
g) a közterület fenxitartási, építési munkákkal kapcsolatos létesítmények, anyagok,
eszközök ideiglenes közterületi elhelyezéséért,
-

h) a lakosság számára a közterületekre kihelyezett konténerek, továbbá
hulladékhasznositási célból elhelyezett hulladékgyűjtők közterületi elhelyezéséért,

a

i) közterületi ivókutak elhelyezéséért,

j)

üzleti rakodás céljára
használatáért,

—

este 22 és reggel 6 óra között

—

igénybevett közterület

k) a köztisztasággal kapcsolatos építmények, és tárgyak közterületi elhelyezésért,
1) elektromos kapcsolószekiény, trauszformátor állomás, egyéb elektromos berendezés
közterületi elhelyezéséért,
m) távbeszélő Rilke, rnlke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény közterületi
elhelyezéséhez,
n) az önkormányzat, és intézményei által alkalmanként szervezett rendezvények
közterület-használata,
o) az önkormányzat intézményei, valamint az önkormányzati ingatlanok helyreállításával,
felújításával kapcsolatos közterület használata,
p) sport-, ás kulturális rendezvények céljára,
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q) a kereskedelmi, és szolgáltató létesítményekhez a közút területén kívül szükséges
gépjármű várakozóhelyek használata céljára,
r) lakossági közművek bekötése esetén a munkamegkezdését követő 48 órán belül.

11. Az engedély megadása, elutasítása

26.~ (1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni a helyi építésügyi szabályzatot, a
szabályozási terveket, a községképi és műemlékvédelmi, a köztisztasági, továbbá a
közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket, s ellenőrizni kell az
egyéb feltételek (‚p1. vállalkozói igazolvány, működési engedély) meglétét is.
(2) A közterület-használati engedély másra át nem ruházható.
(3) A közterület-használati engedélynek az 1. mellékletben felsoroltakat kell tartalmaznia.
(4) Az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetében az engedélyes az eredeti állapotot
köteles helyreállítani.
(5) Az anyagok, és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy
a tárolás csak a munka-, baleset-, tűz- és egészségvédelmi óvórendszabályoknak előírt módon
történhet.
(6) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben:
a) szükség szerint elő kell írni a közterület felől a községképi követelményeket kielégítő,
takaró-védőkerítés létesítését,
b) elő kell írni, ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni, és a gyalogközlekedés a
másik oldalon lévő járdára nem terelhető át, az engedélyes köteles a gyalogosok számára
védőtetővel ellátott átjárót létesíteni, és azt szükség szerint nappal is megvilágítani, továbbá a
közlekedés útjában álló oszlopokat, és ezek alátéteitjól láthatóvá tenni.
(7) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell jelölni,
hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen, vagy körzetben járműről, vagy
más módon történhet-e.
(8) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt kiadni csak idény jelleggel,
az adott élelmiszer árusításához jogszabályban előírt feltételek, szakhatósági engedélyek
megléte esetén lehet.
-

(9) A vendéglátó egységek kerthelyiséggel történő kitelepülése a községképbe illő, esztétikus
berendezéssel akkor engedélyezhető, ha a gyalogosforgalmat nem akadályozza.
(10) Az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint a tevékenység
folytatásához szükséges engedélyeket (p1: díjfizetésről szóló bizonylat) a helyszínen tartani és
azokat az engedélyező hatóságok ellenőrzése esetén felmutatni.
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(11) A közterület használatát a tulajdonos önkormányzat köztisztviselője ellenőrizni jogosult.
(12) Az engedély megadása, vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni ken:
a) az engedélyt kérővel,
b) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal,
c) élelmiszerárusítás esetében az állami közegészségügyi felügyelővel.

12. Az engedély érvénye

27.~ (1) Az engedély lehet:
a) ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,
b) megállapított feltétel bekövetkeztéig,
c) visszavonásig érvényes.
(2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott
tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.
(3) A határozott
meghosszabbítható.

időre

szóló

közterület-használati

engedély,

kérelemre

többször

(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot
minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani, a hatóság által előírt módon. Ellenkező
esetben a hatóság az engedélyes terhére állíttatja helyre a közterületet.

-

-

(5) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes
a) a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy
b) díjflzetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget,
c) nem az engedélyes használja a közterületet.
(6) Ha a közterület-használat az 5. bekezdésének a) és c) pontjaiban említett módon szűnt
meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.
(7) Közhasználatú zöldterületek használata esetében az engedélyes köteles a növényzet
megfelelő védelméről gondoskodni, és a tevékenység befejezését követő 8
külön
engedéllyel 15 napon belül az eredeti állapotot helyreállítani.
—

-

(8) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett
időtartam lejárta előtt legalább 3 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg
meghatározott időszakra szüneteltethető.
-

-

(9) Meghosszabbításra a kérelem beadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
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(10) Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során az engedélyt kiadó
köteles ellenőrizni, hogy a közterület használója a jogszabályban előírtakat betartja-e.

13. A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezrnényei
28.~ (1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata estén a használó az
engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterületet eredeti
állapotára saját költségén kártalanítási igény nélkül helyreállítani.
—

—

(2) Ha a kőzterületet engedély nélkül használó az engedélyezés feltételeinek megfelel
kérelmére a hatóság a közterület-használatot engedélyezheti.

—

—

14. A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja

29.* (1) Az engedélyes közterület használati díjat köteles fizetni.
(2) A díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A fizetendő közterület-használati díj összegét, és megfizetésének határidejét, módját a
határozatban kell meghatározni.
(4) Az engedélyes a közterület-használati díjat, a közterület tényleges használatára, illetőleg a
közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
(5) A díjszabás alapja~ módja:
a) a létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény
tényleges alapterületét és az ahhoz esetlegesen szükséges csatlakozó terület nagyságát kell
minden esetben figyelembe venni,
b) cég-, cím-, és hirdetőtábla, hirdető berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak
felületét kell alapul venni, a helyi építési szabályzat előírásainak Figyelembe vételével,
c) a fizetendő díj szempontjából minden megkezdett nap, és négyzetméter egésznek
számít.
(6) A közterület-használati díj befizetésének tényét a befizetésre megszabott határidő lejártát
követő 8 napon belül —a befizetést igazoló irattal (nyugtával, számlával) —az
Önkoniiányzatnál igazolni kell.
(7) Amennyiben az engedély nélküli, vagy az engedélytől eltérő közterület-használat
időtartama, illetve kezdete nem állapítható meg, úgy egy hónapra visszamenőlegesen kell a
díjat megállapítani.
(8) A közterület rendeltetésétől, illetve a kiadott közterület-használati engedélytől eltérő
használata esetén az engedélyesnek a már esedékessé vált, és kifizetett közterület használati
díjat visszakövetelnie nem lehet.
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15. Reklám- hirdető berendezések, plakátok elhelyezése

30.~ (1) A község közterületén reklám- és hirdetőtábla felállítása kérelemre, közterülethasználati engedély birtokában történhet, figyelemmel az egyes termékek reklámozására
vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekre, és a helyi építési szabályzatra.
(2) A hirdető-berendezések fogalomkörébe tartozik minden olyan eszköz és a KRESZ-ben,
illetve az ágazati szabályokban nem szereplő tábla, amelynek célja az, hogy a közlekedők
figyelmét valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre, létesítményre, stb.
felhívja. Nem minősül hirdető táblának az adott ingatlanon folyó építkezés építési adatairól
tájékoztató tábla.
(3) A kérelemben meg kell jelölni a tábla méretét, anyagát, színét, szövegét, a tábla
kihelyezési helyét, rajzát. Illetve a 4. * (8) bekezdés a) pontjára vonatkozó rendelkezéseiben
foglaltakat. A kérelemhez csatolni kell a közúti közlekedési igazgatóság esetleges
hozzájárulását.
(4) Reklámtábla lakott területen útcsatlakozástól, kijelölt gyalogátkelőhelytől 150 méteren
belül csak a burkolat szélétől 11 méterre, illetve azon kívül helyezhető el. Ha a közterület
határa 11 méteren belül van, abban az esetben reklámtábla csak a beépítés vonalában a
közúttal párhuzamosan állítható fel.
(5) A reklám-hirdető tábla alakjára, színére, megjelenésére vonatkozóan az elhelyezhető
reklámtáblán a KRESZ-táblákon használatos színeket és betűtípusokat tilos alkalmazni.
(6) Az épület közterületről látható homlokzatán, tetőzetén, a kerítésen, vagy támfalon,
üzlethomlokzaton, kirakatszekrényen, védőtetőn (előtetőn), üzleti ernyőszerkezeten hirdető
berendezés, fényreklám, cég- vagy címtábla létesítése, átalakítása építési engedély köteles.
(7) A tulajdonos köteles a hirdető-berendezés karbantartásáról gondoskodni.
(8) Reldámtábla magánterületen történő elhelyezéséhez közterület-használati engedély
beszerzése nem szükséges, azonban építési engedély köteles. Az építési engedély kiadásakor e
rendeletben előirtakat is be kell tartani.
(9) A választási kampány ideje alatt a közterületen elhelyezett propaganda-anyagok
eltávolítása annak a kötelessége, aki azt elhelyezte, vagy akinek az érdekében azt elhelyezték.
A plakát eltávolítását legkésőbb a szavazást követő 30 napon belül el kell végezni.
(10) Közterületen szexuális áru, szeszes ital, valamint játékterem nem reklámozható.
Közterületre néző reklám közerkölcsöt nem sérthet.
(11) Épület falán, kerítésén hirdető-berendezést elhelyezni csak az épület, vagy kerítés
mlajdonosának hozzájárulásával szabad, ha az a községképi követelményeknek és a
közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelő.
(12) A hirdető-berendezések káprázást
fényvisszaverő anyagból nem készülhet.

okozó
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fényt

nem

áraszthatnak,

felületük

(13) Falragaszokat, plakátokat, festést, ábrázolást (továbbiakban: plakát), vagy ezek
elhelyezésére szolgáló hirdető-berendezést tilos elhelyezni műemlékekre és műemlék jellegű
épületek falára, nyílászáróira és kerítésére, kivéve az épületben működő intézmény
rendeltetésszerű működését szolgáló hirdető-berendezést.
(14) Egyéb épület falán, kerítésén, közterületen birdetési, reklámozási céllal elhelyezett
hirdető-berendezésen csak annak tulajdonosa hozzáj árulásával szabad plakátot elhelyezni.

(15) Tilos plakátot, hirdetést, reklámzászlót a fentiekről eltérő módon, továbbá élő fára,
köztéri szoborra, padokra, elektromos és világítóberendezések szekrényeire, közlekedési
jelzőberendezésekre, közlekedési jelzőtáblákra, illetve forgalom szabályozására, vagy
védelmére szolgáló berendezésekre, úttartozékokra, továbbá autóbuszvárókra elhelyezni.
(16) Választási kampány keretében készült plakátot állami, vagy önkormányzati hatóságot
befogadó épületen, vagy azon belül tilos elhelyezni.
(17) Plakátot olyan módon kell elhelyezni, hogy az károkozás nélkül eltávolítható legyen.
(18) A hirdető-berendezések és plakátok nem sérthetik és veszélyeztethetik az életet és a testi
épséget, a közerkölcsöt, a vagyonbiztonságot, a közlekedés rendjét. Az ilyen jellegű
plakátokat és hirdetést haladéktalanul el kell távolítani az azt elhelyező, a hirdetés
elhelyezésére megbízást adó, vagy a berendezés tulajdonosának költségére.
(19) A községképi szempontból nem megfelelő; a közterületen engedély nélkül elhelyezett; a
feleslegessé vált hirdető-berendezést és plakátot a közterület-felügyelet felszólítását követő
8 nap elteltével a Polgármester a tulajdonos költségére eltávolíttathatja és intézkedhet az
eredeti állapot helyreállítása felől.
-

—

(20) Tilos útkereszteződésben olyan hirdetőtáblák elhelyezése, amelyek összetéveszthetők a
közúti jelzésekkel, csöklcentik azok láthatóságát, vakítják az út használóit, vagy olyan módon
terelik el figyelmüket, hogy az veszélyezteti a közlekedés biztonságát.

ló. Dohányzás és szeszesital fogyasztásának tilalma
31.* (1) Tilos adohányzás:
a) Tamaszentmária Községi Onkormányzata által üzemeltetett ingatlanok esetében, a
főbejárat szerinti utcai &onton
b) Társadalmi Klub, Orvosi rendelő, Védőnői Szolgálat, Tarnaszentmária Községi
Onkormányzat főbejárat és más bejárat szerinti utcai &ontját érintő járdákon 50 -50
méter távolságban mindkét irányban.
(2) Tilos a szeszesital fogyasztása Tarnaszentmária község belterületi közterületein, kivéve a
bejelentett rendezvények időszakát.
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17. Jogorvoslatok
32.~ (1) Az ügyfél az ügy érdemében hozott I. fokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezés
joga megilleti azt is, akire a határozat rendelkezést tartalmaz.
(2) A fellebbezést a határozat közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni
Tarnaszentmária Községi Önkormányzatának Képviselő-testületéhez.
(3) A fellebbezésre jogosult a (2) -ben foglalt határidőn belül ezen jogáról lemondhat.
(4) A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve ha a hatóság a
határozat azonnali végrehajtását rendeli el. Azonnali végrehajtás akkor rendelhető el, ha:
a) életveszély miatt, vagy a közbiztonság érdekében szükséges;
b) a végrehajtás elmaradása jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral járna;
c) törvény, vagy annak végrehajtását szabályozó Korm. rendelet más, fontos ok miatt
lehetővé teszi.
(5) A fellebbezést elbíráló képviselő-testületi döntés ellen további fellebbezésnek helye nines.
Jogszabálysértésre hivatkozással a határozat az illetékes bíróság előtt támadható meg.

18.Közigazgatási bírság

33.~ (I) Aki e rendeletben foglaltakat természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) A közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárások során az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a közigazgatási szabályszegések
szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával
összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül
helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás lefolytatására, valamint a helyszíni
bírság kiszabására átruházott hatáskörben a jegyző/aljegyző jogosult.
—

—

(4) A gépjárművezető távollétében a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárást a
gépjármű üzembentartój ával szemben kell megindítani.
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19. Záró rendelkezések

34.* (1)A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A kihirdetést követően hatályát veszti a Tarnaszentmária Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a
település tisztaságáról szóló 15/2007. (XII. 12.) önkormányzati rendelete.

III.

Napirendi pont: Javaslat a település hulladékkezelési közszolgáltatásokról
szóló 3/20l5.(W.l.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Kozma-Kékesi Gitta aIie~vző: A nevezett rendelet módosítása azért vált indokolttá, mert a
rendelet 2. szakasza hivatkozott a korábbi helyi környezetvédelemről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 15/2007. (XII. 12.) önkormányzati
rendeletre. Ezen oknál fogva az alapfogalrnak meghatározásában került egy szövegcserés
módosítás.

Flesch Gabriella po1~ármester: Van kérdés észrevétel?

Dr. Szalay István pol2ármester: A fentiekben említett rendelet fizikálisan megtalálható,
hiszen lehetnek beime olyan szövegelemek, melyek jól felhasználhatóak lettek vohia a
Közterület használatról szóló rendeletünkben.
Kozma-Kékesi Gitta aIje~vző: Valóban lehetnek, de igyekeztem minél átfogóbban
megfogalmazni a Közterület használatról szóló rendeletünket. Rengeteg utánajárást követően
sem találtam rá ezen rendeletre. A Törvényességi Felügyeletet is megkerestem ezzel a
problémámmal, de sajnos náluk sem fellelhető már ezen rendelet, de mivel a jogszabályi
követelményeknek sem felelt meg a 15/2007. (XII.l2.) számú rendelet, így kénytelen voltam
ezt a lépést meghozni.
Fleseh Gabriella po1~ármester: Kérdés észrevétel nem hangzott el, aki egyetért kérem
kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal egyhangúlag egyetért a rendelet tervezettel és az alábbi rendeletet alkotja:
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Tarnaszentmária Község
önkormányzati rendelete

Önkormányzat

Képviselő-testületének

612020.(VILJ5.)

A települési huHadékkezelési közszolgáltatásokról szóló 3/2015.(IV.1.) Számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Tarnaszentmária Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékokról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény (Htv.) 88. ~ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól Szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. ~ (I) bekezdés 5. és 19. pontjaiban
meghatározott feladatkörében elj árva az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezés
I

.~

A Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(W.1.) számú
önkormányzati rendelet 2.* 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„hulladékátadó hely: ingatlanhasználó tisztántartási Icötelezettségével terhelt közterület azon
része, ahol az ingatlanhasználó a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék tulajdonjogát a
közszolgáltatónak átadja”

Záró rendelkezés

2.*

Ez a rendelet a Tarnaszentmária Községi Önkormányzat 5/2020.(VIJ.l5.) számú rendelet
hatályba lépés napján lép hatályba.

IV.

Napirendi pont: Javaslat Falunap megrendezésével kapcsolatos határozat
meghozatalára

Flesch Gabriefla pol2ármester: 2020.07.25. napjára tervezzük a Falunapi rendezvényünket,
melyre a következő programokat tervezzük:
Főzés, PomPom előadó művész műsora, vendég fellépő, tűzoltó autó megtekintése, ugráló
vár, valamint népi játszótér felállításával kedveskednénk a fiatalabb korosztály részére.
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Természetesen ez időjárás Riggvénye. A Falunap megszervezésének egy részének fedezetét a
közművelődésre kapott támogatásból tudjuk biztosítani. A fennmaradó összeget a
költségvetésünk terhére számoljuk el. Meghívásra került a Mátrix zenekar is, aki az est
hátralévő részében fogja szórakoztatni a lelkes közönséget.

Van kérdés javaslat a Falunapra vonatkozóan?
Kérdés észrevétel nem hangzott el, kérem a tisztelt képviselő-testületi tagokat kézfeltartással
szavazzanak.

Megállapítom, hogy Tamaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi ponttal és az alábbi határozatot hozta

20/2020SV11.143 h a tár o z at
I .Tamaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 25-i „Falunap”
rendezvény lebonyolításához 200.000 Ft előirányzatot biztosít 2020. évi költségvetése terhére,
a közművelődési szakfeladaton.
2. A polgármester felhatalmazza a 2020. évi Falunap szervezési, lebonyolítási feladatainak
ellátására képviselő-testület tagjait.
Felelős: Flesch Gabriella polgármester
Határidő: azonnal
V.

Napirendi Pont: Hozzájárulás a Rallye 2020 verseny megszervezéséhez

Flesch Gabriella polEármester: Napirendi pontunkon belül érkezett egy megkeresés
részemre, melyben kérik önkorniányzatunk hozzájárulását a 2020-as évben megrendezésre
kerülő Eger Rallye -t illetően.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet járuljon hozzá a településünket is érintő verseny
megtartásához.

Van kérdés észrevétel, amennyiben nincs kérem kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi ponttal és az alábbi határozatot hozta
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21/2020.(VIL14.) h a tár o z at
Tamaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az „Eger Rallye
2020” autóverseny megrendezéséhez, melynek időpontja: 2020.szeptember 5-6. napja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős.

Flesch Gabriella polgármester

Határidő:

értelem szerint

VI.

Napirendi Pont: Javaslat a Tarnaszentmáriáért egyesület székhely befogadó
nyilatkozat visszavonására.

Flesch Gabriefla pol2ármester: Napirendi pontunk megtárgyalása azért vált szükségessé,
mert a településünkön „ működő” egyesület székhelyeként az előző cildus biztosított
székhelyet az önkormányzatunk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem tudunk érdemben
együtt működni, így egy új egyesület megalapítását javaslom és a napirendünk tárgyát képező
egyesület székhelyét vonjuk vissza.
Egyetértetek a javaslattal?

Dr. Szalay István képviselő: Maximálisan támogatom a kezdeményesét. Az egyesület
megalakításában segítő kezet nyújtok.

Flesch Gabriella poluármester: Van más hozzászólás javaslat, amennyiben nincs
kézfeltartással szavazzunk.

Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi ponttal és az alábbi határozatot hozta
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22/2020.(V1I.143 h at á r o z at
l.Tamaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a javaslatot a
Tarnaszentmáriáért egyesült székhely befogadásának visszavonására.
2. A polgármester felhatalmazza a jegyzőt az intézkedés megtételére, továbbá a szükséges
dokumentumok elkészítésére.
Felelős: Flesch Gabriella polgármester
Határidő: azonnal

VII.

Napirendi pont: Javaslat a Gazdasági program elfogadására

Flesch GabrieHa polEármester: A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve napirendi
pontunk a 2020-2024 évi gazdasági programját elkészítettem, melynek anyagát mindenki
megkapta.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. ~-a
rendelkezik a gazdasági program megalkotásának szükségességéről az alábbiak szerint
rendelkezik:

116. ~ (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban,
fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára
vagy azt meghaladó időszakra szól.
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel
ősszhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását,
színvonalának javítását szolgálják.
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv a megyei területfejlesztési elképzelésekkel
összhangban
tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására,
színvonalának j avitására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
-

-

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő
hat hónapon belül fogadja cl. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző
ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését
követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni
vagy módosítani.
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Van a kiküldött anyaghoz hozzászólás, amennyiben nincs javaslom a 2020-2024. évekre szóló
gazdasági program elfogadását.

Kérem a tisztelt képviselő-testületi tagokat kézfeltartással szavazzanak.

Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi ponttal és az alábbi határozatot hozta

23/2020.(VII.14.) h at ár o z at
Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2020-2024-es évre szóló
Gazdasági programját a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.
Felelős: Flesch Gabriella polgármester
Határidő: azonnal

VIII.

Napirendi pout: Egyéb ügyek, indítványok

Fleseh Gabriella polgármester: Februári testületi ülésünkön tárgyaltuk a posta épületének
eladására tett szándékunkat, mely mostanra vevőre talált. Kérem a képviselő-testületi tagok
hozzájárulását az ingatlan értékesítéséhez.

Dr. Szalav István képviselő: Az eladási árat mire kívánod ajövőben fordítani.

Flesch Gabriella po1~ármester: Szeretnék a településen lévő ingatlan megvételére fordítani,
melyből egy Tájházat szeretnék kialakítani, amire lehetne építeni különböző programokat.

Török Gábor alpolgármester: Támogatom az ötletet.

Simonné Szilák Nikolett képviselő: Csatlakozom az előttem szóló képviselőhöz.
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Flesch GabrieHa »olEármester: Van kérdés észrevétel,
kézfeltartással szavazzanak.

amennyiben nincs kérem

Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi ponttal és sz alábbi határozatot hozta

24/2020.(VII.14.) h a tár o z a t

1. Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Tamaszentmária Községi Önkormányzata adásvétel útján értékesítse l/l tulajdoni
hányadú önkormányzati tulajdont.
2. A Tarnaszentmária Vári űt 15. számú Tarnaszentmária belterület 284/1 hrsz-ú, 656 m2
alapterületű ingatlant 4.000.000 forint vételárért eladja.
3. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges eljárás elfolytatására.
Felelős: Flesch Gabriella polgármester
Határidő: azonnal
Flesch GabrieHa poI~ármester: Kibirdetésre került a Magyar Falu Program keretében
„Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése” a jövőben tervezem a falugondoki státusz
bevezetését, melyhez ez a pályázat segítőkezet nyújt településünknek, ezért javaslom a
pályázaton való részvételt.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet az élhetőbb település érdekében fogadják el javaslatomat.
Van kérdés észrevétel?
Dr. Szalay István képviselő: Támogatom ezt a nemes kezdeményezést, javaslom
elfogadásra.
Flesch GabrjeHa poI~ármestcr: Amennyiben nincs más kérdés kérem kézfeltartással
szavazzanak.
Megállapítom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi ponttal és sz alábbi határozatot hozta
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25i2020.(VII.14.) h at á r o z a t
Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program
keretében a „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” alprogramban
MFP
8/2020 kódszámon történő pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be
—

A pályázat keretében egy VW T6.l kombi HT 2.OTDI típusú gépjármű (kisbusz)
beszerzésére pályázott az önkormányzat.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a pályázathoz
kapcsolódó nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Flesch Gabriella polgármester
Határidő: azonnal

Flesch Gabriefla pol2ármester: Mivel más kérdés észrevétel nem hangzott el az ülést
bezárom.

ale

Flesch d’abi-iella
polgármester

4rn

Kozma- ékesi Gina
aljegyző

