JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 9-én
megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak: Boldog István polgármester
Kecskés Mihályné képviselő
Keresztes Péter Pál képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Finta Adrienn jegyző
Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 4 fő képviselő az
ülésen jelen van, Vágner Olivér képviselő igazoltan van távol, a képviselő-testület
határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Kecskés Mihályné képviselőket
javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását, mely a
következő:
Interpelláció
Napirendek:
1./ Előterjesztés a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző
Véleményezi: a pénzügyi és ügyrendi bizottság
2./ Előterjesztés a közterületek használatáról és rendjéről
Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző
3./ Előterjesztés a helyi állattartás szabályairól
Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző
4./ Előterjesztés a temetőről és a temetkezés rendjéről
Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző
5./ A települési folyékony hulladékgazdálkodásról
Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző
6./ A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról.
Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző

7./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról
Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző
8./ Előterjesztés a helyi adókról
Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző
9./ Előterjesztés az allergén növényekkel kapcsolatos helyi szabályokról
Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző
10./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirata
módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
11./ Előterjesztés a közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
12./ Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervének megállapítására
Előterjesztő: Boldog István polgármester
ZÁRT ÜLÉS
13./ Az Arany János Általános Művelődési Központ vezetőjének megbízatásáról.
Előterjesztő: Boldog István polgármester
A képviselő-testület a napirendeket egyhangúlag elfogadta.
Interpelláció nem volt.
1./ Napirend
Előterjesztés a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Virágné Lukács Gabriella képviselő, a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság a
Szervezeti és Működési Szabályzatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete
16/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendelete
A Kétpó Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 7/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Kétpó Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A Kétpó Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ)1.§ a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
"(4) Az Önkormányzat jelzőszámai:
Adószáma:
15732712-1-16
KSH Statisztikai számjele: 15732712-8411-321-16
TEÁOR kódja:
8411
Bankszámlaszáma:
14100354-19124949-01000006

„

2.§
Az SZMSZ. következő 11/A.§-al egészül ki:
„11/A.§ Az Önkormányzat alaptevékenységi szakágazata:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége. Az önkormányzat szakfeladat rendjét a 8. sz. melléklet tartalmazza „
3.§
Az SZMSZ a következő új 8.sz. melléklettel egészül ki.
8. számú melléklet
7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat szakfeladat rendje

3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás


3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése



3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása



3821031 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása



5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása



5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás



5629171 Munkahelyi étkeztetés



5629201 Egyéb vendéglátás



6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése



6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése



8110001 Építményüzemeltetés



8411911 Nemzeti ünnepek programjai



8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége



8411311 Államháztartás bevételi oldalának központi igazgatása, szabályozása



8414021 Közvilágítás



8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások



8419021 Központi költségvetési befizetések



8421551Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai



8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás



8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek



8621011 Háziorvosi alapellátás



8623011 Fogorvosi alapellátás



8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás



8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás



8820001 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása



8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás



8821161 Ápolási díj méltányossági alapon



8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás



8821221 Átmeneti segély



8821231 Temetési segély



8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás



8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások



8822031 Köztemetés



8899241 Családsegítés



8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás



8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás



8899661 Jóléti, sport- és kultúratámogatások



8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás



8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult közfoglalkoztatás



8904431 Egyéb közfoglalkoztatás



9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése



9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés
4.§

Az SZMSZ 6. számú melléklete VI. Hivatali dolgozók munkájának irányítása fejezet 4.
ponttal egészül ki:
„4. Képzettségi pótlékkal járó munkakörök: szociális ügyintéző
Képzettség: Szociális-gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző
Pótlék mértéke: az illetményalap 30 %-a „

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő nap hatályát veszti.

Boldog István
polgármester

Finta Adrienn
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. augusztus 10.
Finta Adrienn
jegyző
2./ Napirend
Előterjesztés a közterületek használatáról és rendjéről
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról és rendjéről

Kétpó Község Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, a
32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek használatának és
rendjének helyi feltételeit a következők szerint szabályozza:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek esztétikai,
közlekedésbiztonsági és közegészségügyi előírások figyelembevételével biztosítják a
község közterületeinek rendjét, annak érdekében, hogy a településképi, közlekedési és
lakossági ellátási szempontból is a község nyugalmát szolgálja.
Kétpó község közterületeinek rendeltetéstől eltérő használata, a plakátok, hirdetések,
falragaszok használata szabályozott módon az állampolgárok érdekében úgy valósuljon meg,
hogy az mások és a község érdekeit ne sértse,
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet területi hatálya Kétpó Község közigazgatási területén lévő közterületekre
terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre, jogi személyekre és jogi
személyiséggel nem rendelkező, más szervezetekre egyaránt kiterjed.
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Kétpó községben közhasználatra szolgáló minden olyan
állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló földterületre, amelyet a rendeltetésének
megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb
ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben
foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(4)A rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabályban (a választási eljárásról szóló 1997.
évi C. törvényben) meghatározott választási plakátokra és azok elhelyezésére.

2.Értelmező rendelkezések
2.§
(1) A közterület rendeltetésszerű használata: közterületen lévő tartózkodás, közlekedés,
pihenés.
(2)Közterület egyéb használata: a közterület rendeltetésétől eltérő célra történő használata,
amely ideiglenes jellegű.

II. Fejezet
A közterület használatáról
3. A közterület használati engedély
3.§
(1) A közterületet rendeltetéstől eltérően használni közterület használati engedély alapján
lehet.
(2) A közterület-használat engedélyével kapcsolatos ügyekben az engedélyező hatóság
jogosult eljárni.
(3) A nem állami, vagy Önkormányzati tulajdonban lévő belterületi földrészletek illetőleg
építmények közhasználatra átadott részei csak rendeltetésüknek megfelelően e rendelet
szabályainak alkalmazásával használhatók.
(4) Az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közúthálózatba tartozó helyi közutak nem
közlekedési célú igénybevételére a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, és a
közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet rendelkezései az irányadóak.
A helyi közút igénybevételéért fizetendő díj összegét e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
Nem kell díjat fizetni az önkormányzat érdekében végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és
építéshez, rendezvényhez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén.

4. §
(1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni, illetve közterület-használati engedély
köteles:
a) árusító és egyéb fülke (pavilon, konténer, melyek üzleti tevékenységgel kapcsolatosak)
b) alkalmi és mozgó árusítóhely
c) vendéglátó ipari előkert, terasz, sörsátor
d) idényjellegű árusítás (dinnye, zöldség-gyümölcs, fenyőfa)
e) üzlet előtti saját termék árusítása
f) közterületbe nyúló lépcső, üzlethomlokzat, védőtető, előtető, szezonális jelleggel
ernyőszerkezet
g) kiállítás, árubemutatás (max. 2 napig)
h) vásár, alkalmi vásár (max. 2 napig)
i) mutatványos és cirkuszi tevékenységet szolgáló sátor, lakókocsi
j) sport és kulturális rendezvény
k) film, televízió, video és hangfelvétel készítéshez 1 óránál hosszabb ideig tartó
közterület igénybevétele
l) kirakatszekrény, cég- és címtábla (amennyiben 10 cm-nél nagyobb mértékben
közterületbe nyúlik)
m) önálló hirdető-berendezés elhelyezése
n) egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely gépkocsinként
o) a közúti forgalomból kivont gépjármű tárolására
(2)Közterület-használati engedély szükséges az építkezési célú, alábbi közterülethasználatokhoz:
a) építési, felújítási munkával kapcsolatos állvány közterületre helyezéséhez,
b) építési törmelék ideiglenes elhelyezéséhez,

c) építési anyag ideiglenes elhelyezéséhez.

(3)Nem kell közterület-használati engedélyt kérni:
a)
úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések
elhelyezéséhez
b)
költözködés alkalmával történő rakodáshoz, ha az a 24 órát nem haladja meg és a
közlekedést nem akadályozza.
c)
a közművek (ivóvíz, csatorna, telefon, villany, gázvezetékek) kiépítési, fenntartási és
karbantartási feladatai ellátásához szükséges közterület-használathoz.
(4) A közterület-használati engedély időtartama:
a) határozott(1 nap-5 évig)
b)határozatlan időtartamra szól.
(5)A határozatlan időre szóló engedély visszavonásáig ad lehetőséget a közterület-használatra.
(6)A közterület-használati engedélyt, ha lejárt, újabb kérelemre több alkalommal is meg lehet
hosszabbítani.
5.§
(1) A közterület-használati engedéllyel rendelkezők kötelesek:
a) az igénybe vett területet és közvetlen környezetét köteles tisztán tartani, gondozni,
b) a közterületet csak az engedélyben megadott célra vagy módon használni,
c) a közterület-használat befejezését követően a közterület eredeti állapotának
helyreállítani,
d) a közterület-használati díj megfizetésére.
6.§
(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kezdeményeznie, aki a közterületet használni
kívánja. Az erre irányuló kérelmet a tevékenység megkezdése előtt kell benyújtani a Kétpó
Község Polgármesteri Hivatalába.
(2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos
állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, a közterület-használati
engedélyt az építtetőnek kell kérnie.
(3) A közterület-használati engedély iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti tartalommal
kell benyújtani.
(4) Az ügyfélnek a kérelmét az e célra rendszeresített nyomtatványon írásban kell benyújtani.
7. §
(1) A közterület-használati engedély megadása során figyelembe kell venni a helyi építésügyi
szabályzatot, a községrendezési terveket, a községképre és műemlékvédelemre, továbbá a
köztisztaságra vonatkozó előírásokat, rendeleteket, valamint a közterületen folytatni kívánt
tevékenység gyakorlásához kiadott a szakhatósági hozzájárulásokban előírt követelményeket,
s ellenőrizni kell az egyéb feltételek fennállását is.
(2) A községi főúthálózathoz tartozó közutak mentén, a műemléki, vagy más szempontból
védett területen közterület-használati engedély csak akkor adható, ha a közterület-használatot

különösen fontos érdek teszi szükségessé (pl. autóbuszvárakozó-fülke létesítése, építési
munka végzése).
(3) A közterület-használati engedély csak abban az esetben adható, ha a vonatkozó
jogszabályok szakhatósági előírások és az e rendeletben foglalt feltételek ezt lehetővé teszik.
8.§
(1) Az engedély a megjelölt határidő utolsó napján érvényét veszti. A hosszabbítást 8 nappal
az engedély érvényességi idejének lejárta előtt kell megkérni. A meghatározott időre történő
szüneteltetést 8 nappal előbb írásban be kell jelenteni.
(2)Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az
engedély egyidejű visszaadásával a 3. § (2) bekezdésben szereplő szervnek írásban
bejelenteni.
(3) Vissza kell vonni az engedélyt, ha
a)az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja
b)díjfizetési kötelezettségének az esedékes időpontig nem tesz eleget.
(4) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos közterület-használati engedélyben azt
is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset-, egészségvédelmi és környezetvédelmi
óvórendszabályokban előírt módon történhet.

9. § Nem adható közterület-használati engedély:
(1) Közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes, környezetszennyező
tevékenység gyakorlására, szeszesital (kimért és palackozott) forgalmazására, kivéve,
vendéglátó-ipari egységek közterületből ideiglenesen kialakított kerthelyiségeire.
(2) Közlekedés biztonságát zavaró berendezésekre és anyagokra, sátorgarázs létesítésére,
szervezett rendezvények, vásárok kivételével, büfékocsira, mozgó büfére.
(3) Göngyöleg tárolására, (amennyiben az nem közterületi árusításhoz kapcsolódik)
Erotikus áruk, szexuális és pornográf termékek közterületen való elhelyezésére,
árusítására.
(4) Üzemanyag (benzin) közterületen történő tárolására, árusítására, olyan helyre, mely a
közművek, vagy azok műtárgyai rendeltetésszerű használatát akadályozza.
(5) Ha az engedélyes nem tett eleget díjfizetési kötelezettségének, amíg tartozását nem
rendezi.
(6) Roncs jármű közterületen történő tárolására.
10.§ Hirdetőtábla ( reklámtábla ) elhelyezése: a közúti űrszelvényen kívül helyezhető el úgy,
hogy a közlekedés biztonságát nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti, figyelembevéve a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben megfogalmazottakat.
4. Közterület használati díj
11.§
(1) Az engedélyes a közterület-használatáért díjat köteles fizetni.
(2)A közterület-használati díj mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(3)A közterület-használat engedélyezéséről az engedélyező hatóság határozatban dönt. A
határozatnak tartalmaznia kell legalább:

a) az engedélykérő adatait,
b) az engedélyező önkormányzat adatait,
c) az engedély jellegét (határozott, vagy határozatlan idejű),
d) ha szükséges volt, akkor az engedélyekre, hozzájárulásokra való utalást,
e) a 5.§-ban meghatározottakat, valamint
f) a közterület-használati díj összegét és a megfizetés határidejét, módját,
az 5. §-ban meghatározottak teljesítésének elmulasztása esetén az engedély visszavonásának
lehetőségéről való tájékoztatást.
(4) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a
közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
(5) A díjfizetés szempontjából minden megkezdett nap és négyzetméter, továbbá minden fél
hónapnál hosszabb időszak egésznek, 1-2 hetes időszak fél hónapnak számít.

12.§ A közterület-használati díjat reklámtábla elhelyezése esetén a reklámfelület nagysága
alapján kell megállapítani.
13.§
(1)A közterület-használati díj teljes összegét az engedély átvételét követően a Kétpó Község
Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni, vagy átutalással a Kétpó Község
Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számla javára teljesíteni.
(2) Ha az engedélyes a közterület-használatot az engedély egyidejű visszaadásával
megszünteti, részére a közterület-használati díj időarányos részét vissza kell fizetni.
(3) Mentes a díjfizetés alól:
a) a lakosság szélesebb rétegeit érintő közműberuházás, a közműhálózatokon végzett
hibaelhárítási tevékenység
b) út- és járdaépítéssel, fenntartással történő területfoglalás
c) új lakóház építéséhez szükséges anyag tárolására igénybevett közterület a lakhatási
engedély megszerzéséig
d) egyéb építkezéshez szükséges anyagok, segédszerkezetek tárolása max. 7 napig
e) tüzelőanyag és égéstermék tárolása max. 7 napig
f) közműbekötés lakossági összefogással megvalósult közműhálózatról
14.§
(1)Az engedélyes a közterületet az engedély szerint köteles használni.
(2)A közterület-használati engedélyt közérdekből az engedélyező bármikor visszavonhatja.
(3)A közterület-használati engedély visszavonása iránti igényt az érintett írásban köteles
bejelenteni Ebben az esetben a befizetett közterület-használati díjat a közterület-használati
engedély megszűnésének időpontjától visszatéríti.

5. Plakátok, hirdetések, falragaszok elhelyezési szabályai
15.§
(1) Közterületen plakátot, hirdetést, falragaszt (továbbiakban: plakát) csak a plakátok
elhelyezésére létesített hirdető-berendezéseken szabad elhelyezni.

(2) A plakát kihelyezésére jogosultnak rendelkeznie kell a plakát elhelyezésére szolgáló
berendezés, hirdetőhely, hirdetőeszköz használati jogával (tulajdon, tulajdonosi hozzájárulás,
bérlet).
(3) Tilos plakátot elhelyezni az (1)-(2) bekezdésekben rögzítettektől eltérő helyen és módon.
(4) A hirdető berendezések és plakátok nem sérthetik és veszélyeztethetik az életet és a testi
épséget, a közerkölcsöt, vagyonbiztonságot.
(5) A közlekedés biztonságát veszélyeztető (fényvisszaverő, közlekedési táblák színeit, ábráit
zavaróan tartalmazó stb.) plakátok nem helyezhetők el.
III. Fejezet
6.A közterület-használat ellenőrzése és a jogellenes közterület-használat következményei
16. §
(1)Az engedélyező Hatóság jogosult ellenőrizni a közterület-használati engedélyben foglaltak
betartását. Az engedélyező Hatóság felszólítja a közterület-használat megszüntetésére azokat
a személyeket, akik – közterület-használati engedély köteles – közterületet engedély nélkül
használnak.
(2) A felszólítás során az engedélyező Hatóságnak meg kell határoznia azt a határidőt, melyre
meg kell szüntetni az engedély nélküli közterület-használatot, és helyre kell állítani az eredeti
állapotot.
(3) A közterületet nem az engedély szerint használók esetében az engedélyező Hatóság
szintén felszólítja az érintetteket a közterület-használat felhagyására, s ha szükséges, az
eredeti állapot - (2) bekezdés szerinti időn belüli - helyreállítására.
(4) A közterület-használati engedélyt engedélyező hatóság visszavonja, ha a közterülethasználó a közterület-használati engedélyben foglaltaktól eltérően használja a közterületet, és
a (4) bekezdésben meghatározott felszólításnak az ott meghatározott határidőig nem tesz
eleget.
(5) A közterület-használat e rendeletbe foglalt szabályainak megszegése közösségellenes
magatartásnak minősül és 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, illetve 150.000 Ft-ig
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az,
a) aki közterület-használati engedélyhez kötött közterület-használatot engedély nélkül
végez, valamint
b) aki a közterület-használati engedélyben foglaltaktól eltérően használja a közterületet,
akkor ha, a (2)-(3) bekezdésben meghatározott felszólításnak az ott meghatározott határidőig
nem tesz eleget.
(6) Az (1) bekezdés szerinti bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás a jegyző hatásköre.

Záró rendelkezések
17. §
(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)A rendelet hatályba lépésével a Képviselőtestület - 17/2007.(VII.04)Kt.ör, a
14/2009.(VIII.17.)önkormányzati rendelettel módosított – 12/2006.(X.1) a közterületek
rendeltetésétől eltérő használatáról a plakátok ,hirdetések elhelyezéséről, valamint a
zöldterületek használatáról szóló önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Boldog István
polgármester

Finta Adrienn
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. augusztus 10.
Finta Adrienn
jegyző

1. melléklet a 17/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelethez
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT DÍJTÉTELEI (ÁFA nélkül !)
Belterület esetén Külterület esetén
Közterület foglalás célja
1
Árusító és egyéb fülke (pavilon, konténer,
1.600 Ft/m2/hó
800 Ft/m2/hó
lakókocsi, melyek üzleti tevékenységgel
kapcsolatosak)
2
Alkalmi és mozgó árusítóhely
100 Ft/m2/nap
200 Ft/m2/nap
3
Vendéglátóipari előkert, terasz, sörsátor
1.800 Ft/m2/hó
900 Ft/m2/hó
4
Idényjellegű árusítás (dinnye, zöldség100 Ft/m2/nap
250 Ft/m2/nap
gyümölcs, fenyőfa)
5
Üzlet előtti saját termék árusítása
2.000 Ft/m2/hó
1.000 Ft/m2/hó
6
Közterületbe nyúló lépcső, üzlethomlokzat,
1.600 Ft/m2/hó
800 Ft/m2/hó
védőtető, előtető, szezonális jelleggel
ernyőszerkezet
7
Kiállítás, árubemutatás (max. 2 napig)
400 Ft/m2/nap
200 Ft/m2/nap
8
Vásár, alkalmi vásár (max. 30 nap)
600 Ft/m2/nap
300 Ft/m2/nap
9
Mutatványos és cirkuszi tevékenységet
500 Ft/m2/nap
250 Ft/m2/nap
szolgáló sátor, lakókocsi
10
Sport és kulturális rendezvény
10 Ft/m2/nap
5 Ft/m2/nap
11
Kirakatszekrény, cég- és címtábla
1.000 Ft/m2/hó
500 Ft/m2/hó
(amennyiben 10 cm-nél nagyobb mértékben
közterületbe nyúlik)
12
Önálló hirdető-berendezés
2.500 Ft/m2/hó
1.500 Ft/m2/hó
13
Lakásfelújítással, egyéb építkezéssel
50 Ft/m2/nap
25 Ft/m2/nap
kapcsolatos gépek, építőanyag, felvonulási
létesítmények, anyagtárolás, törmelék konténer -, állvány elhelyezés

Egyéb létesítményekhez szükséges gépjármű 25.000 Ft/m2/év 12.500 Ft/m2/év
várakozóhely gépkocsinként
15
Teher- és különleges gépjárművek és ezek
300 Ft/m2/hó
150 Ft/m2/hó
vontatványainak elhelyezése
(gépjárművenként, vontatványonként)
16
Közúti forgalomból kivont gépjármű tárolása 150 Ft/m2/hó
75 Ft/m2/hó
17
Egyéb
Megállapodás
alapján
Egyéb célra a díj mértékét a fentiek figyelembevételével, esetenként kell megállapítani.
Minden érték a ténylegesen elfoglalt terület nagyságára vonatkozik.
14

2. melléklet a 17/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelethez
A helyi közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak (ÁFA
nélkül !)
2
Közút teljes lezárása
Helyi közutak
Belközség (Ft/m /nap) Külközség (Ft/m2/nap)
kategóriái
esetén (Ft/m2/nap)
Elsőrendű út
Másodrendű út
Mellékutak,
gyalogutak, járdák

200
100
50

100
50
25

400
200
100

3. melléklet a 17/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelethez
3.000.-Ft illetékbélyeg
helye
KÉRELEM
Kérelmező neve:
Állandó lakó-(telep) helyének címe:
Levélcíme:
Telefonszáma:
Adószáma:
A közterület igénybevételének helye, módja, mértéke:
_____________________________________________________________________
________m2 nagyságú terület (útpadka, zöldterület, földút) igénybevételéhez, elfoglalásához
kérek engedélyt.
Célja: _____________________________________________________________________
A közterület igénybevételének időtartama:
a) határozott időtartamra
.....év ........................... hó ....... naptól
.....év ............................ hó ...... napig.

b) határozatlan időtartamra
Az elfoglalt terület helyreállításáért felelős személy neve, címe:
___________________________________________________________________________
K é t p ó, ..... év .................. hó ...... nap
__________________________
kérelmező aláírása
Az ügyfél nyilatkozata:
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 29. § (9) bekezdése alapján az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának
napjáról, az ügyintézési határidőről, ügyintézőjéről és az ügyintéző
hivatali elérhetőségéről
a.) értesítést kérek
b.) értesítést nem kérek
K é t p ó, ........ év ............................ hó ........... nap
.............................................
kérelmező
A közterület használati engedélyhez szükséges iratok
1. 3 pld. 1 : 500, vagy 1 : 1000 léptékű helyszínrajz az igényelt terület helyének pontos
megjelölésével
2. Amennyiben a kért terület más intézmény, vagy magánszemély kezelésében (tulajdonában)
lévő, e rendelet hatálya alá tartozó terület használatára irányul, úgy csatolni kell a kezelő
(tulajdonos) hozzájárulását.
3. Hirdető berendezés elhelyezéséhez:
- 3 pld színezett táblaterv valósághű ábrázolással, (anyag, méret, rögzítés módja, talajfeletti
elhelyezés magassága, színe, betűtípusa), vagy fénykép.
4. Kereskedelmi tevékenység esetén:
- az árusításra jogosító okirat másolata,
- élelmiszer árusítása esetén ÁNTSZ engedély másolata.
5. Építési anyag tárolásához:
- 100 m2-nél nagyobb terület esetén organizációs terv,
- építkezésnél az építési engedély másolata.
6. Közterületen történő árusításhoz a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyeket, vagy
azok hiteles másolatát
7. Mutatványos tevékenység esetében az eszközök és berendezések érvényes műszaki
vizsgáját bizonyító okirat hiteles másolatát

8. Rendezvény esetében ÁNTSZ engedélyt, zajszint-határérték meghatározásról határozatot,
VOLÁN, Rendőrség és Tűzoltóság hozzájárulását
10. A terület helyreállítására, takarítására vonatkozó nyilatkozat, vagy szerződés 1 példányát,
ha a közterület károsodása, szennyeződése várható
11. Ha a közterület használata építési munka végzésével kapcsolatos; 3 példányos
helyszínrajzot M=1:1000, vagy M=1:500 léptékben az építmény helyének pontos
megjelölésével, 100 m2-nél nagyobb terület igénybevétele esetén organizációs tervet
12. Jogszabály szerint kötelező szakhatósági hozzájárulásokat.
3./ Napirend
Előterjesztés a helyi állattartás szabályairól

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendelete
A helyi állattartás szabályairól
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 10.§ a) pontja alapján át nem ruházható hatáskörében az 1. § (3) bekezdésben és
a 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
31. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, - figyelemmel az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet 36.
§ (5) bekezdésére és az állategészségügyi szabályzatról szóló 41/1997.(V.28.) FM rendelet 1.
mellékletére az állattartás helyi feltételeit a következők szerint szabályozza:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.Az önkormányzati rendelet célja

1.§ A rendelet célja, hogy a környezetvédelmi, köz- és állategészségügyi, állatvédelmi és
építésügyi követelményeket figyelembe véve meghatározza az állattartás feltételeit, kijelölje
az állattartás céljára alkalmas, illetve arra nem használható területeket, meghatározza az
állattartásra szolgáló építmények elhelyezésének feltételeit.
2.§ E rendeletben foglaltakat Kétpó Község közigazgatási területén alkalmazni kell:
a) minden olyan természetes személyre, valamint jogi személyre és jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságra, szervezetre, aki, illetőleg amely az állat tulajdonosa, továbbá aki az
állatot vagy az állatállományt tart, gondozza, felügyeli,
b) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol kisüzemi, háztáji állattartás folyik,
illetve kedvtelésből állatot tartanak.
2. Az önkormányzati rendelet hatálya
3.§ E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) cirkuszra, állatkiállításra,állatkereskedésekre, engedéllyel működő állatfelvásárló telepre,
nagy létszámú állattenyésztő és állattartó telepre, gyepmesteri telepre,
b) a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a
közfeladatokat ellátó őrszolgálatok segítésére tartott állatokra, valamint
c) a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló
27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet szerinti segítő kutyákra.
4.§ (1)A község közigazgatási területén állatot tartani csak a köz- és állategészségügyi,
állatvédelmi,környezetvédelmi, köztisztasági és építésügyi jogszabályokban meghatározott
feltételek mellett, a jelen rendeletben meghatározottak betartásával és a lakosság
nyugalmának zavarása nélkül lehet.
(2) Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt, melléképületben zárt helyen
3 napig való kishaszonállat tartás.
3. Értelmező rendelkezések
5.§
E rendelet alkalmazása szempontjából
a) állat: haszonállat, kedvtelésből tartott állat,
aa) haszonállat: gazdasági haszon céljából tartott, igénybe vett állat
nagytestű haszonállat: szarvasmarha, bivaly, ló, szamár, öszvér, vadon élő állatok pl.:
vaddisznó, szarvas, őz , dám, muflon, stb.. haszonállatként való tartása,
kistestű haszonállat: juh, kecske, sertés, stb.
egyéb kistestű haszonállat: baromfi és egyéb szárnyas állatok pl. tyúkfélék, kacsa, liba,
pulyka, fácánfélék, galamb, méh, stb.
prémes haszonállat: nyúl, nutria, csincsilla, nyérc, görény, pézsma stb.
ab) kedvtelésből tartott állat: 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 1. § (2) a) pontja szerint

b) állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza,
felügyeli
E rendelet alkalmazása szempontjából: egy ingatlanon állattenyésztéssel foglalkozók és/vagy
közös háztartásban élők egy állattartónak minősülnek.
c) ebtartó: az eb tulajdonosa, illetve a tulajdonos hozzájárulása, felkérése, megbízása alapján
az eb felügyeletét meghatározott időre (sétáltatás, szállítás, időleges tartás, gondozás
időtartama alatt stb.) ellátó személy. Amennyiben nem nagykorú, cselekvőképtelen vagy
korlátozottan cselekvőképes személy az eb tulajdonosa, az állattartási szabályok betartásáért
az ebtartó és a törvényes képviselő (gyám, gondnok) egyetemlegesen felelősek.
d) állattartásra szolgáló építmény, épület (továbbiakban állattartó épület): istálló, ól, ketrec,
állatkifutó, trágyatároló, karám, kennel
e) kis létszámú, illetve kisüzemi állattartásnak minősül az, amely az Állategészségügyi
Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. melléklete 1. számú
függelékének 4. számú pontjában meghatározott állatlétszámot nem éri el,valamint a jelen
rendelet 1. sz. melléklete
f) közvetlen szomszéd: többlakásos épületben közvetlen falszomszédok (azonos szinten
közös fallal rendelkező lakás, valamint a lakás alatt és felett közvetlenül elhelyezkedő másik
lakás) tulajdonosa, valamint ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használója. Családi házas és
egyéb ingatlan esetén a közvetlen szomszéd a telekkel közvetlenül érintkező, szomszédos
ingatlan tulajdonosa, valamint ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használója. Ha a
szomszédos ingatlannak, lakásnak több tulajdonosa, valamint ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett használója van, akkor az ő többségi hozzájárulásuk egy szomszédi
hozzájárulásnak számít.
g) zárt trágyatároló: az az építmény, tároló, mely szivárgásmentes, szilárd burkolattal ellátott,
vízhatlan oldalfalakkal rendelkezik és zártan, azaz vízhatlan módon, teljesen lefedett.
II. Fejezet
Az állattartás általános szabályai
4. Az állattartás alapja
6.§
(1) A település belterületén az alábbi meghatározott számú állat tartható:
a) nagytestű haszonállat:
10 db
b) kistestű haszonállat:
20 db
c) egyéb kistestű haszonállat: 150 db
d) prémes haszonállat:
120 db

(2) Jelen rendeletben meghatározott egyedszám feletti állat tartásához az állattartással érintett
közvetlen szomszédok 75%-ának írásbeli hozzájárulása szükséges. Ingatlanonként 1
tulajdonos írásbeli hozzájárulása vehető figyelembe. Az állattartó kérelme alapján a
polgármester adhat engedélyt a rendeletben meghatározott egyedszám feletti állattartáshoz.
7.§
(1) Az állattartásra szolgáló építményt, épületet létesíteni csak az építésügyi, köz- és
állategészségügyi, környezet- és talajvédelmi előírások betartásával lehet.
(2) Az állattartás céljára szolgáló épületet, udvart rendszeresen takarítani, fertőtleníteni kell.
(3) Gazdasági haszonállat tartására szolgáló épület létesítése építési engedély és
használatbavételi-engedély köteles. Az állattartási engedély kiadásának feltétele, az I. fokú
építésügyi hatóság használatbavételi engedélyének megléte az állattartást kiszolgáló
melléképületre. Az eljárás során a hatályos építésügyi szabályokat kell alkalmazni.
(4) Lakóterületen, illetve belterületen az állattartásra szolgáló melléképületeket a lakótelken
belül a lakóépület mögött, a beépítési oldalon kell elhelyezni. Az építményeket a hátsó
telekhatártól kistestű haszonállat tartása esetén 1 méter, nagytest haszonállat tartása esetén 6
méter távolságra, utcai telekhatártól 20méterre, max. 4,5 m épületmagasságig és
lakóépületektől a szomszédét is figyelembe véve 10 méterre kell elhelyezni.
(5) Az állatok tartására szolgáló melléképületeket, melléképítményeket úgy kell elhelyezni és
üzemeltetni, hogy a környezetre káros hatást (légszennyezést, zajt, bűzt stb. ) ne okozzon.
Az állattartó az állattartásra kialakított hely gondos kialakításával köteles megakadályozni,
hogy az állat a közvetlen szomszéd telket vagy a közterületet szennyezze, vagy bármi módon
kárt okozzon.
(6) Az állattartás céljára létesített udvar vagy kifutó nem csatlakozhat közvetlenül a
szomszédos ingatlanhoz. A kerítéstől számított legalább egy méteres sávot szabadon kell
hagyni, amit növénnyel kell beültetni.
5.Az állattartással kapcsolatos állategészségügyi, állatvédelmi és környezet-higiénés
követelmények
8.§
(1) Az állattartásra szolgáló építmények szellőző nyílásait, nyílászárókat a saját udvar felé kell
kiképezni, elhelyezni.
(2) Az istállót, ólat, ketrecet naponta legalább egyszer, de szükség szerint akár többször is
takarítani kell. A bűzös gázok áramlását mesterséges, vagy természetes szellőzéssel a
magasba kell terelni.
9.§ (1)Az állatok elhelyezésére szolgáló építmények tisztaságát, fertőtlenítését az állattartó
köteles biztosítani. Ennek során az állattartó köteles folyamatos rovar- és rágcsálóirtást
végezni, évente legalább kétszer klórmésszel fertőtlenítő meszelést végezni, az
ammóniaképződés csökkentése érdekében az alomanyagot és a trágyát szakszerűen kezelni.
(2) Az ammóniaképződés csökkentésére szükséges a trágyába, alomanyagba megfelel szerek
keverése, valamint a kellemetlen szagú takarmányok (siló) fedett állapotban való tárolása.

(3) A trágya megfelelő kezelése érdekében vízhatlan aljzatú oldalfalas trágyatárolót kell
létesíteni. A bűz elzárása céljából a felületét földdel le kell takarni.
(4)A trágyatároló telítettsége esetén a trágya elszállításáról kell gondoskodni. A trágyalé sem
az ingatlant sem a közterületet nem szennyezheti, híg trágyát kilocsolni tilos.
(5)A keletkezett trágya kezeléséről ártalmatlanításáról és elszállításáról folyamatosan
gondoskodni kell.
10.§ (1) A fertőzésveszély csökkentése és elhárítása érdekében állati hullát, valamint olyan
anyagot amely a környezet levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, az élősködők
számára táptalaj, sem magánterületen sem közterületen elhelyezni nem szabad.
(2) Családi szükségleten felüli állattartás esetén mindenki köteles gondoskodni az állati hulla
eltávolításáról úgy, hogy valamely állati hulladékot elszállító céggel köteles szerződést kötni.
(3) Legyek és rágcsálók elleni védekezésről, rendszeres irtásról az állattartónak kell
gondoskodnia.
(4) Az állattartó épületeket az Állategészségügyi Szabályzatban előírtaknak megfelelően kell
kialakítani.
11.§ (1)Állattartást úgy kell folytatni, hogy az se a felszíni, se a felszín alatti vizek fertőzését,
káros szennyezését ne idézze elő. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az
állattartással érintett részen pangó vizek ne keletkezzenek.
(2)Nem kell az állattartáshoz engedélyt kérni, ha az állattartás mértéke a jelen rendeletben
meghatározott számú létszámot nem haladja meg.
(3)Az engedély nélkül tartható állatok tartása során is be kell tartani az állattartás általános
szabályait, az állategészségügyi és környezet-higiénés követelményeket, a trágyatárolásra
vonatkozó rendelkezéséket valamint az egyes építményekre vonatkozó védő távolságokat.
12.§ (1)Azokon a területeken, ahol az általános és részletes rendezési tervek a terület más célú
felhasználását irányozzak elő, ott az állatok tartását a rendezési tervek figyelembevételével, az
építésügyi hatóság hozzájárulásával lehet engedélyezni.
(2) Az egyedi engedélyt vissza kell vonni, illetve az állattartást meg kell tiltani, ha a tartás
körülményei előzetes felhívás ellenére sem felelnek meg a szakhatóságok előírásainak, vagy
engedélyezettől nagyobb és eltérő fajtájú állatokat tartanak.
(3) Az állattartás megtiltása ugyanezen szakhatóság szakvéleménye alapján történik.
(4) Az állattartók a felsorolt építmények és intézmények megvalósulását követő 1 éven belül
kötelesek a védőtávolságon belül a mezőgazdasági haszonállat tartást megszüntetni.
13.§(1) A település belterületi határvonalától új mezőgazdasági állattartó telephelyek
kialakításánál a védőtávolság 500 m, a tartható állatok darabszáma nem korlátozott.
(2) Tilos a haszonállat tartása a közületi és közösségi rendeltetésű több személy befogadására
szolgáló épületek (orvosi rendelő, óvoda, iskola, élelmiszerbolt, kultúrház, gyermekvédelmi
létesítmény) területén, illetve a középület, annak 50 méteres körzetén belül. Az 50 méteres
távolságon a közösségi épület és az állattartó épület közötti legkisebb távolságot kell érteni.
(3) Vadállat a település területén csak külön engedéllyel tartható.
(4)A belterületi közterületen az állatok legeltetése kizárólag a polgármester hozzájárulásával
lehetséges. Az engedély minden esetben tartalmazza a legeltetésre használható területek
felsorolását, valamint az igénybevétel időintervallumát.

(5) Külterületen az utak, árkok mellett az állatok legeltetése csak a közlekedés veszélyeztetése
nélkül megengedett.
14.§
(1) Nagyüzemi állattartás csak külterületen lehetséges.
(2) Az állattartó épületekre az OTÉK előírásait figyelembe véve és az ott alkalmazott
kivételeket betartva építési engedélyt kell kérni, megjelölve a tartandó állatok számát,
megadva a kifutó nagyságát és a trágya átmeneti és végleges elhelyezésének módját.
(3) Külterületen az állattartás korlátozás alá nem esik, azonban a földterület beépítettségének
mértéke nem haladhatja meg az országos és helyi településrendezési és építési
követelményeket tartalmazó jogszabályokban előírtakat, valamint az állattartás nem ütközhet
az állat tartásának általános szabályaiba, az állategészségügyi és a környezet-higiénés
követelményekbe.
15.§(1)Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról és gondozásáról,
biztosítania kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson.
(2) Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon engedni,
elhagyni.
16.§ (1)Az állattartó az alábbi esetekben köteles a tartás, szerzés vagy elidegenítés helye
szerint illetékes jegyzőnél az állat(ok) tulajdonjogának és állat-egészségügyi
forgalomképességének igazolására marhalevelet váltani:
a) Szarvasmarha esetében ENAR füljelzővel való ellátás és ENAR állatazonosító
lapkiváltás
b) ló, szamár, öszvér, bivaly állataira, ha azok az egyhónapos életkorukat betöltötték,
c) sertés, juh, kecske, valamint zárt körülmények között tenyésztett, vadon élő, hasított
körmű haszonállatok (vaddisznó, dámvad, őz, szarvas, muflon) részére – korukra
való tekintett nélkül, ha:
- az állat, állatokat állatvásárra, kiállításra, díjazásra, vagy más község területén
történő legeltetésre vagy tulajdonváltozás nélkül más község területén lévő
tartási helyre hajtja, vagy szállítja,
- az állat(ok) tulajdonjogát másra átruházza (eladja, elcseréli, elajándékozza
stb.) vagy bírósági ítélet, öröklés, illetőleg hagyomány útján annak
tulajdonjogát megszerezte,
- az állatot, állatokat közfogyasztásra, vagy közvágóhídon magánfogyasztásra
történő levágásra hajtja, illetőleg szállítani kívánja.
(2) A marhalevél kiváltása előtt az állatot az állat-egészségügyi szabályzatban foglaltak
szerint tartósan meg kell jelölni.
(3)Az állattartónak az alábbi esetekben nem kell az állat részére marhalevelet váltani, illetőleg
marhalevél kezelési intézkedést kérni:
a) ha az állatot kényszervágásra, gyógykezelésre, a jogszabályban meghatározott
fertőző betegség miatt karanténba szállítja,

b) ha az állatot a szomszéd község területére, de legfeljebb 30 km-es távolságra nem
közlegelőn történő legeltetésre, vagy időleges munkavégzésre 6 napnál nem
hosszabb időre hajtja, vagy szállítja.
(4)Marhalevél nélkül, de szállítmánylevéllel, illetőleg származási bizonyítvánnyal szállíthatók
az alábbi esetekben:
a) fegyveres erők és testületek, rendészeti szervek lova, szamara, öszvére a szolgálati
területen,
b) ló és szamárménnek a tenyésztői körzetében lévő fedeztetési állomásokra történő
c) kihelyezésekor
d) versenylovak a versenyeken való részvételre
(5) A szállítmánylevél, illetve származási bizonyítvány kiállításáról a tulajdonosi jogot
gyakorló köteles gondoskodni.
6. Az állatok védelméről
17.§
(1) Az állattartó az állat tartása, gondozása, gyógyítása során az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény II. fejezete 4.§- 12.§-ban foglalt szabályokat
köteles betartani.
(2) A veszélyes állat tartása az 1998. évi XXVIII. törvény 20.§ - 24.§ szerint kizárólag
előzetes hatósági engedély birtokában, a jegyző tudtával, a törvényben szabályozott tartási
körülmények között lehetséges.
(3)Az állat szállítása során is érvényesülnie kell az állatvédelem és kímélet követelményeinek.
7.Kedvtelésből tartott állatok
18.§(1)A közegészségügyi, az állategészségügyi,állatvédelmi és
a környezetvédelmi
jogszabályok betartásával, hobbyból,kedvtelésből engedély nélkül,minden övezetben
tarthatóak a 5.§ ab) pontjában felsorolt állatfajok, amennyiben az állattartás a közvetlen
szomszédra nincs zavaró hatással.
(2)A községben ingatlanonként 4 eb (és azok szaporulata legfeljebb 3 hónapos korukig)
tartható engedély nélkül. Több vagy veszélyes vagy veszélyesnek minősített eb tartását
engedélyezheti a polgármester,amennyiben a szomszédos ingatlantulajdonosok illetve
használók több mint fele írásban hozzájárult. Az írásbeli hozzájárulásokat a kérelmező szerzi
be.
(3) Belterületen ebtenyészet létesítéséhez a polgármester engedélyét kell kérni. Az
engedélyező eljárás során a polgármester megkeresi az állategészségügyi hatóságot és kikéri a
szakhatósági állásfoglalást.
(4) Az ebtenyészet működését a jegyző korlátozhatja vagy megtilthatja, amennyiben annak
működése jogszabályba ütközik vagy zavarja a környék lakóinak nyugalmát, illetve
veszélyezteti testi épségüket, vagy anyagi kárt okoz.
19.§(1)Az állattartó köteles gondoskodni azoknak az állatoknak az elhelyezéséről,amelyeket
tovább tartani nem kíván.
(2) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.

(3) Közterületen az ebeket kizárólag pórázon szabad vezetni. Veszélyes, vagy veszélyesnek
minősített ebet, a harapást kizáró zárt szájkosárral is el kell látni.
20.§(1) Az eb tulajdonosa köteles az ingatlanról az eb köz-, vagy magánterületre való
kijutását megakadályozni.
(2) A bekerített ingatlanon, a szabadon tartott eb esetén az ingatlan kerítésének alkalmasnak
kell lennie az eb harapásának a megakadályozására.
(3) A kutyatulajdonos köteles kutyáját úgy tartani, hogy az a házban, vagy annak
szomszédságában lévő lakók nyugalmát,valamint a szomszédságban levő intézmények
(gyermekintézmény, egészségügyi intézmény) működését ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon.
(4) Az ebtulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet, az épület közös
használatú területét ne szennyezze.
(5) Az eb által az (4) bekezdésben megjelölt területen okozott szennyeződés azonnali
eltávolításáról az eb tulajdonosa köteles gondoskodni.
(6) Harapós, vagy támadó természet eb esetén a kert, a ház, a lakás a telep bejáratán,
szembetűnő helyen figyelmeztet táblát kell elhelyezni, „Vigyázz harapós kutya!” felirattal.
21.§(1) Tilos az ebet beengedni, illetve bevinni a vendégforgalmat lebonyolító nyilvános
helyiségekbe és élelmiszert árusító üzletekbe.
(2) A vakvezető kutya kivételével tilos ebet beengedni, illetve bevinni:
a) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, valamint
kegyeleti helyre,
b) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe, diákszállásokra,
c) játszótérre, természetvédelmi területre,
d) parkokba, zöldterületekre, nyílt vízfelületre (tavakba)
(3) A (2) bekezdés a) pontjában leírt létesítményekbe, illetve területekre, amennyiben az
ingatlan védelme szükségessé teszi, az őrző-védő kutyák bevihetők.
22.§(1) A községben ingatlanonként 4 macska (és azok szaporulatai legfeljebb 3 hónapos
korukig) tartható engedély nélkül. Több macska csak engedéllyel tartható. Az engedélyt a
szakhatóságok és a közvetlen szomszédok hozzájárulásával, a kérelmezett állat(ok)
ivartalanítása után a jegyző adja ki.
(2) Engedély hiányában a jegyző köteles a megengedett létszám feletti macskák eltávolítását
elrendelni.
(3) A macskatulajdonos köteles macskáját úgy tartani, hogy a szomszédságában lévő
intézmények (gyermekintézmény, egészségügyi intézmény) működését és nyugalmát a
macskatartás ne veszélyeztesse.
23.§(1)Méhészkedésnél lakott területen a betelepített kaptárakat a szomszédos ingatlan
határától 4 m-re, közforgalmú úttól 10 m-re szabad elhelyezni. A méhészkedésre egyebekben
a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
(2)Méheket az állategészségügyi és növényvédelmi jogszabályok betartásával, valamint az
elhelyezése céljából igénybe vett terület mellett található ingatlanok tulajdonosainak írásos
hozzájárulásával és az alábbi kikötések mellett lehet létesíteni:
a)főépülettől és a szomszédos ingatlantól 4 m-re, az úttól 10 m távolságra

b)amennyiben az a) pontban előírt távolság nem tartható be, úgy legalább 2 méter
magas tömör kerítés építése vagy élő sövény telepítése szükséges.
(3)Kétpó község területén tilos méheket tartani nevelési,- oktatási,- egészségügyi létesítmény,
egyéb közintézmény, élelmiszer bolt területén, valamint annak 200 méteres körzetén belül.
(4)A méhek tartója teljes felelősséget vállal mindennemű okozott kárért.
24. §
(1) Amennyiben az állattartási tevékenység nem felel meg az e rendeletben foglalt
előírásoknak, de ezen feltételek egyébként kialakíthatók, a polgármester határidő kitűzésével
az állattartót a feltételek megteremtésére kötelezi.
(2) Meg kell tiltani az állattartást, ha az állattartó az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének
határidőre nem tesz eleget.
(3) A jegyző az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése
esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.
(4) E rendelet szabályainak megsértése esetén - amennyiben az intézkedés nem tartozik a
jegyző, vagy más hatóság hatáskörébe - a polgármester az állattartót megfelelő tartásra
kötelezi, az állattartást korlátozza, megtiltja.

III. Fejezet
Záró rendelkezések
1.§Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
2.§Hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 11/2006.(X.01.)önkormányzati rendelet.

Boldog István
Polgármester

Finta Adrienn
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. augusztus 10.
Finta Adrienn
jegyző
1.melléklet a 18/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelethez

A kisüzemi állattartás fogalma
Kisüzemű állattartásnak minősül azaz állattartó telep, ahol az állatlétszám nem éri el

Ló
Szarvasmarha
Sertés
Juh, kecske
Baromfi
Anyanyúl

Esetében
Esetében
Esetében
Esetében
Esetében
Esetében

30 db
50 db
100 db
200 db
1500 db
50 db

2.melléklet a 18/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelethez
2. számú melléklet
Az állattartás során, valamint az állattartást szolgáló építmények elhelyezésre vonatkozó
előírások és védőtávolságok
1. Állattartás szolgáló építménynek minősülnek és a rendelet hatálya alá tartoznak:
a) az Országos településrendezési és építési követelmények megállapításáról szóló, többször
módosított 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) 1. sz. melléklet 54.
pont szerinti állattartó melléképítmények.
2. Állattartásra szolgáló építmények az OTÉK 1. sz. ábra szerinti, az egyes beépítési
módokhoz tartozó építési hely közterületi telekhatártól számított hátsó harmadában
helyezhetők el, ha ezt egyéb rendelkezés nem tiltja, az alábbi védőtávolságok betartásával:
ingatlanon álló állandó
tartózkodásra szolgáló épülettől,
vagy épületrésztől
védőtávolság (m)
a) kis állat (db)
0-50
50-100

10
20

b) közepes állat (db)
0-2
2-10

10
20

c) nagy állat (db)
0-4
4-6

25
35

- kis állatok ketrece, ólja, kifutója ásott kúttól 10m, fúrt kúttól 5 m távolságra helyezhető el,
- a közepes és nagy állatok istállója, ólja, kifutója, pöcegödör, komposztálló, siló,
szemétgyűjtő, almostrágya, trágyalétároló ásott kúttól 15 m, csatlakozó vízvezetéktől 2 m,
vízvezetéki kerti csaptól 3 m távolságra helyezhető el,
- zárt szennyvíztároló elhelyezése esetén nem kell védőtávolságot tartani, ha az vízzáró
kivitelben készült és fedőlapja légmentesen záródik.

4./ Napirend
Előterjesztés a temetőről és a temetkezés rendjéről
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete
19/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezés rendjéről
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§
(1) bekezdésében és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3)
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről
szóló törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendeletben foglaltakra a
következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§
(1) E rendelet területi hatálya kiterjed Kétpó Község Önkormányzata tulajdonában lévő, a
Kétpó, 344. hrsz. alatt elhelyezkedő temetőre (a továbbiakban: köztemető).
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a köztemető fenntartásával, üzemeltetésével, a
temetkezési szolgáltatást végző – a köztemető területén végzett - tevékenységekre.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető tulajdonosára, üzemeltetőjére, a
köztemetőben temetkezési szolgáltatást végzőkre, az igénybevevő természetes és jogi
személyekre, a köztemető valamennyi látogatójára.
2. A temető üzemeltetése, fenntartása
2.§
(1) Kétpó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelenleg működő
köztemető és létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről szóló feladatait önállóan látja el.
(2)Az Önkormányzat temető üzemeltetési feladatait a vonatkozó kormányrendeletben
meghatározottak szerint kell ellátni.
(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő köztemető infrastrukturális létesítményei:
a) ravatalozó,
b) ivóvíz közkifolyók.
(4)Az önkormányzat feladata a köztemető tárgyi és infrastrukturális
létesítményeinek,zöldfelületeinek valamint sírhelytábláinak kialakítása.

(5)A temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetés nem alkalmazható.
3. A köztemető használatának szabályai
3.§
(1)A tisztességes és méltó temetés,valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga
mindenkit megillet.
(2)A temetési hely felett rendelkező köteles a temetőhasználatra vonatkozó jogszabályokat és
jelen rendeletben foglaltakat betartani, a megváltott helyet gondozni, a környezetét
gyommentesítéssel vagy fűnyírással rendben tartani.
(3)A temetési hely környezetének számít a szomszédos sírhelyig/sírboltig tartó terület, út fele.
4.§
A temetőben tilos:
a)szemetelni
b) temetőben az avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni
c) temető területére kutyát bevinni (a vakvezető kutyák kivételével)
d)hirdetményt elhelyezni
e)lebontott sírjelet,síremléket tárolni
f) gépjárművel, motorkerékpárral behajtani és ott közlekedni( ez a tiltás nem vonatkozik a
halottas-autó, mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre, illetve egyéb
gépjárművekre(pl. mentőautó, tűzoltóság egyéb kárelhárítás)rendkívüli élethelyzetben.
5.§
A temetőben keletkezett hulladékot a kihelyezett hulladékgyűjtőkben kell elhelyezni. A
hulladékgyűjtők rendszeres ürítéséről és elszállításáról az üzemeltető gondoskodik.
6.§
(1) A köztemető nyitva tartása nem korlátozott, azt a hely jellegének megfelelő magatartás
tanúsításával bárki szabadon látogathatja.
(2) A nyitva tartás és a temető rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.
7.§
(1)A temetkezési helyen annak birtokosa által végezhető munkálatok:
a) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása;
b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése;
c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2m-es
magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett fajcsoportba.
d) a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően mécses, vagy gyertya gyújtása;
e) a jogszabályi előírásoknak megfelelő síremlék, sírjel létesítése.

(2) Építőanyagot a temetőbe szállítani, építési vagy bontási munkákat megkezdeni vagy
bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltetőnek történt bejelentést követően szabad. Az
építési hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. Az építésnél
ömlesztett anyagot (beton, stb.) csak vaslemezen lehet előkészíteni.
8.§
(1)A temetkezési szolgáltatást végző részére ravatalozó használati díj térítésmentes.
(2)A temetőben üzletszerű tevékenységet végző vállalkozó illetve gazdálkodó szervezet
temetőüzemeltetési hozzájárulási díjat köteles fizetni.
A díjat a tervezett munka,illetve a temetési hely igénybejelentésekor az üzemeltető részére
kell megfizetni.
Az üzemeltetési hozzájárulási díjat a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.
9.§
A temető használatával kapcsolatos bejelentéseket a fenntartóhoz kell benyújtani, aki
szabálytalanság észlelése esetén arra a szabálytalanság elkövetőjének figyelmét felhívja és a
szükséges intézkedést megteszi.
4. Temetkezési helyek
10.§
(1)A temetőt sírhelytáblákra(parcellák), a sírhelytáblákat sorokra kell osztani. A sorokban a
temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.
(2)A temetési hely nyilvántartását az üzemeltető vezeti.
11.§
(1) Az egyes temetkezési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, vagy az eltemettetésre
kötelezettnek e rendelet 1.sz. mellékletében meghatározott mértékű díjat kell fizetnie.
(2) Az egyszeri megváltás időtartama:
a) sírbolt esetén:
100 év
b) sírhely esetén(egyes és kettős sírhely): 100 év
c) urnasírhely:
100 év
(3) A megváltási, használati időtartam eltelte után a temetkezési helyek újabb ciklusra
megválthatóak(újraváltható), mely megváltás díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4)A megváltás nem tagadható meg,kivéve ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a
területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni.
(5) A temetkezési hellyel az rendelkezik, aki megváltotta.
(6) A megváltási, használati időtartam leteltét követően a sírboltot,sírhelyet 2 éven belül nem
váltják meg, a temetkezési szolgáltató jogosult azt kártérítési igény nélkül ismételten
felhasználni.

12.§
(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:
a) Felnőtt sírhely:
Egyszemélyes
2.40 m hosszú
2.00 m mély
1.00 m széles
b) Gyermek sírhely:

c) Urnasírhely:

Kétszemélyes
2.40 m hosszú
2.00 m mély
2.00 m széles

1.30 m hosszú
1.60 m mély
0.80 m széles
0,80 m hosszú 1,00 méter mély 0,60 méter széles

(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, gyermeksírok esetében 30 cm-nek
kell lennie.
(3) A jogszabályokban foglalt feltételek megléte esetén felnőtt sírhelybe a rendelet 1.
mellékletében foglalt pótdíj megfizetése ellenében rátemetés végezhető.
(4) Felnőtt sírba összesen 1 koporsó és egy urna vagy 2 koporsó vagy 2 urna helyezhető el.
(5) Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is
temethető.

13.§
(1)A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek az üzemeltetőtől kell kérni. A temetési
szándékot a megváltott temetési helyek igénybevételekor és mindenkor be kell jelenteni az
üzemeltetőnek.
(2)Ugyancsak be kell jelenteni bármely okból bekövetkező sírnyitási,temetési hely felbontási
szándékot. Ilyen esetben be kell mutatni a temetési hely megváltását igazoló számlát,mellyel
bizonyítani vagy valószínűsíteni lehet a rendelkezési jogosultságot.
5. Záró rendelkezések
14. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a rendelet hatályba lépésével a Képviselő-testület -14/2006.(X01.) sz.
önkormányzat rendelet, 13/2009.(VIII.17.) sz. önkormányzat rendelettel módosított- 25/2005.
(X.21.) a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet.

Boldog István
polgármester

Finta Adrienn
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. augusztus 10. napján

Finta Adrienn
jegyző

Melléklet a 19/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelethez”
1. Sírhelyek
a)egyszemélyes sírhely
b)kétszemélyes sírhely
c)egyes gyermeksírhely
d)rátemetés esetén

2000 Ft
2500 Ft
2000 Ft
1000 Ft

2. Urnás temetés esetén
a)urnasírhely

1000 Ft

3.Az újraváltási díj mindenkor megegyezik az újraváltás időpontjában érvényes megváltási
díjjal.

4. Temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja 1720,-Ft/eset

Fenti díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák!

5./ Napirend
A települési folyékony hulladékgazdálkodásról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékgazdálkodásról
Kétpó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 21. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében, a 23. §-ban
rögzített felhatalmazás alapján a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás szabályozására a következőket rendeli el:
I. Fejezet
A rendelet célja, hatálya
1. A rendelet célja
1.§
(1)Kétpó község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak
szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési folyékony hulladék rendszeres
gyűjtésére, elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására,ezen tevékenységek ellátásáról
kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás célja, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az
épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó
rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a
tevékenység ellenőrizhetősége.
2. A rendelet hatálya
2.§
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Kétpó község közigazgatási területén található
ingatlanok tulajdonosaira, bérlőire, használóira (a hulladék termelőire), természetes és jogi
személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (továbbiakban:
ingatlantulajdonos).
(2) A helyi önkormányzat által szervezett, a települési folyékony hulladék összegyűjtését,
elszállítását és ártalommentes elhelyezését biztosító helyi közszolgáltatással ellátott
területen levő ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanon keletkező folyékony hulladék
elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a helyi közszolgáltatás
igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki azon gazdálkodó szervezetre, amely a jogszabályokban
meghatározott feltételekkel megfelelő hasznosító, vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés,
létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti a folyékony hulladék gyűjtését,
hasznosítását vagy ártalmatlanítását.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott gazdálkodó szervezet köteles a keletkező szennyvíz
iszapot a Mezőtúr és Környéke Víz –és Csatornamű Kft. telepére szállítani vagy
szállíttatni.
II. Fejezet
Alapfogalmak
3. Értelmező rendelkezések
3.§
E rendelet alkalmazásában:
(1)Települési folyékony hulladék: az a háztartásban hulladékká vált folyadék, amelyet nem
vezetnek el és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító
telepen keresztül.
(2)Hulladékkezelő: aki a települési folyékony hulladékot gazdasági tevékenysége körében a
hulladék birtokosától átveszi, kezeli.
(3)Folyékony hulladék ártalmatlanítása: a folyékony hulladék elhelyezése leürítő helyen,
szennyvíztisztító telepen valamint környezetszennyezést és környezetveszélyeztetést
megakadályozó kezelése fizikai-kémiai vagy biológiai módszerrel.
(4)Közszolgáltató:
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást Mezőtúr és
Környéke Víz- és Csatornamű Kft.(5400 Mezőtúr,Gorkij u. 25.)végzi(továbbiakban:
Szolgáltató).
(5) Üresen álló lakó-és egyéb ingatlannak minősül azon ingatlan, melyben egy éven belül
folyamatosan egy hónapot, illetve egész évben legfeljebb négy hónapot tartózkodnak.
(6)Települési folyékony hulladék leürítő
szennyvíztisztító telep a kiegészítő műtárgya.

helye

(továbbiakban:

leürítő

hely):

III. Fejezet
Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
4. Az önkormányzat feladatai
4. §
(1) Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési folyékony hulladék
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

a

Feladata e tekintetben különösen:
a) a helyi közszolgáltatás körében tartozó települési folyékony hulladék rendszeres
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése;
b) a közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kiválasztása, a Szolgáltatóval közszolgáltatási
szerződés megkötése;
c) gondoskodás a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési folyékony hulladék
elhelyezkedésére szolgáló ártalmatlanító hely, kezelőhely kialakításáról, fenntartásáról,
üzemeltetéséről;
d) a közszolgáltatási díj és a díjfizetés rendjének megállapítása;
e) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos egyes – a jogszabályban meghatározott
hatósági jogkörök gyakorlása;
(2) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött, a jelen rendelet 2.§(1) bekezdésében
megjelölt települési folyékony hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállításra
terjed ki.
A helyi közszolgáltatás tartalma, ellátott területek határai
5. A helyi közszolgáltatás tartalma
5.§
(1) Az önkormányzat az ingatlan tulajdonosoknál keletkező folyékony hulladék kezelésére
kötelező közszolgáltatást ( továbbiakban: közszolgáltatás) vezet be és tart fenn a község
egész közigazgatási területére.
(2) A közszolgáltatás kiterjed:
a)az ingatlanon összegyűjtött települési folyékonyhulladék ideiglenes tárolására szolgáló
létesítmény kiürítésére és a települési folyékony hulladék elhelyezés céljára történő
elszállítására.
b) egyéb feladatokra( megrendelés felvétel, nyilvántartás, számlázás, tartozások,beszedése)
6. Az ellátott területek határai
6.§
A települési folyékony hulladék ártalmatlanításának helye: a szennyvíztisztító. A leürítő hely:
a 0248/1/ helyrajzi számú külterületi földrészleten (szennyvíztisztítónál) kiépítetett műtárgy.
7.§
A települési folyékony hulladék elszállíttatása az ingatlan tulajdonos, míg a folyékony
hulladék ártalommentes elhelyezése a Mezőtúr és Környéke Víz-és Csatornamű Kft. feladata.

IV. Fejezet
A közszolgáltatás ellátásának rendje,módja
7. Az ingatlan tulajdonos jogai és kötelezettségei
8.§
(1)Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező folyékony hulladékot a külön
jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, és rendszeres elszállíttatását a közszolgáltató útján
biztosítani, ez vonatkozik az üresen álló lakó-és egyéb ingatlanok és a fürdőszobával nem
rendelkező ingatlanok tulajdonosaira is.
(2)Az ingatlan tulajdonosa köteles biztosítani, hogy a folyékony hulladék az ingatlan
területére átmenetileg se folyjon ki, a természeti, elemi csapások kivételével.
(3)Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a) a települési folyékony hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére –az
elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja;
b) az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladék kezelésére az önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, illetve a hulladékot a begyűjtésre e
rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek átadja, illetve a közszolgáltatási díjat
kiegyenlítse;
c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község
természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa;
d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.
(4) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
(5) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik, illetve nem keletkezik olyan
folyékony hulladék, amelyet tárolnia kell.
8. A települési folyékony hulladékszállítást (közszolgáltató) végző feladatai
9.§
(1)A folyékony hulladék szállítása kizárólag erre a célra rendszeresített zárt rendszerű
olyan járművel úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor
érvényes jogszabályoknak.
(2) A közszolgáltató a 2.§ (1) bekezdése szerinti folyékony hulladék elszállítását nem
tagadhatja meg.
(3) A közszolgáltató a folyékony hulladék átvételét köteles dokumentálni, igazolni a
közszolgáltatási díj kifizetését.

(4)A szállításra használt eszközt a közterületen tárolni, tisztítani tilos. A szállítóeszköz
(szippantó kocsi) belső és külső mosása csak olyan, arra alkalmas térburkolattal
rendelkező helyen ( szennyvíztisztító telepen) történhet, ahonnan a mosásból
származó szennyvíz a szennyvíztisztítóra vezethető. A szállítóeszköz folyamatos
tisztításáról a hulladékkezelő köteles gondoskodni.
(5) A folyékony hulladékot munka és szabadnapokon 8.00- órától –16.00 óráig lehet
leüríteni a 5.§ szerinti leürítő helyen.
9. A közszolgáltatás díja
10.§
(1) Az ingatlan használata során keletkezett egyedi szennyvíztározókban ideiglenesen
tárolt folyékony hulladék elszállítása a tulajdonos és a közszolgáltató közötti
megállapodás alapján történik a (2) bekezdés szerint.
(2) A megrendelő tulajdonos a szennyvízszippantási és szállítási igényét bejelenti
a közszolgáltatónak és megfizeti a közszolgáltatási díjat.
(3) A közszolgáltatás igénybevételéért a megrendelő (ingatlan tulajdonosa)
2165 Ft/m3 + ÁFA díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak.
11.§
A közszolgáltatás igénybevételi díját az önkormányzat képviselőtestülete állapítja meg
legalább egy évre.
V. Fejezet
Egyéb rendelkezések
12.§
A szennyvízkezelő telep nyilvántartást vezet a szállított folyékony hulladékról, az alábbi
tartalommal : szállítás dátuma, szolgáltató neve, szállított szennyvíz és feldolgozott
mennyiség , megjegyzés mely rovatban a feldolgozhatatlanság okát jelöli meg.
VI. Fejezet
Záró rendelkezések
13.§
(1)Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2)E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a települési folyékony hulladékról szóló 26/
2006.(XII.31.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 15/2009. (VIII. 17.)
önkormányzati rendelet,12/2012.(IV.13.)önk.rendelet teljes szövege hatályát veszti.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel összhangban
került elfogadásra, előírásainak megfelel.
Boldog István
polgármester

Finta Adrienn
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. augusztus 10.
Finta Adrienn
jegyző
6./ Napirend
A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendelete
A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
Kétpó község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben a hulladékgazdálkodásról szóló
(továbbiakban: Hg) 2000. évi XLIII törvény 23.§ f) pontjában,a környezetvédelemről szóló
1995. évi LIII. tv. 46.§. (1) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján község
környezetének rendjéről és tisztaságának fenntartásáról és védelméről az alábbiakat rendeli el.
I.
Fejezet
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzat célja, hatálya
1.§ E rendelet célja a község területén a köztisztaság fenntartása, az ezzel kapcsolatos
feladatok és kötelezettségek szabályozása a tiszta, rendezett és esztétikus településkép
megjelenítése érdekében.
2.§ A rendelet hatálya Kétpó község közigazgatási területén lévő ingatlanokra, jogi és
természetes személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed
ki.
3.§ A település hulladékkal kapcsolatos feladatokat külön rendelet szabályozza.

2. Értelmező rendelkezések
4.§(1)Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a
lakóépületek, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek,
közterületek tisztántartása.
(2)Közterületek: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet rendeltetésnek megfelelően mindenki használhat és az
ingatlan – nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára
átadott területrésze – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – közterületre
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: közlekedés
biztosítása (utak, terek) a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok, stb.) a
közművek elhelyezése.
(3)Zöldterületek: olyan közterületek, melyek szilárd burkolattal ellátatlanok és felületüket
jellemzően zöld növényzetek (fű, bokrok, cserjék, fák) borítják, pl: parkok, ligetek,
játszóterek, utcai fák és zöldsávok, virágágyások, virágtartók, szobrok környéke stb.
(4)Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó-és síkosság
mentesítése, pormentesítése.
II. Fejezet
Köztisztasági feladatok
3. Az ingatlan és közterületek tisztántartása
5.§
(1)Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
(2)Amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem használja ingatlanát, a tényleges használó köteles
tisztántartani.
(3)Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlan előtti
járdaszakasz tisztántartásáról, síkosság mentesítéséről, továbbá a járda és az út közötti terület
gondozásáról, gyommentesítéséről.
(4)Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát naponta többször fel kell hinteni. A felhintésre
homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt, használható. Tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést
okozó anyagot e célra használni tilos.
(5)A szóróanyag beszerzéséről az ingatlan tulajdonosának (kezelőnek, használónak) kell
gondoskodni. Téli időszakban a járda hó és jégmentesítéséről reggel 7 óráig gondoskodni kell.
(6)A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat tisztán és
rendben tartani, a beépítetlen területet gyommentes állapotban tartani, a károsítók ellen
szükségszerűen védekezni.
6.§(1)Az ingatlan tulajdonosa (kezelő, használó) köteles az ingatlan előtti szakaszon a
csapadékvíz elvezető árok átereszeit üzemképes állapotban tartani.
(2)A belterületi gyalogjárdák és a közterületen lévő árok, útpadka, áteresz tisztán tartása, a
csapadékvíz, belvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása az ingatlan tényleges használójának
kötelessége.
(3)Az ingatlanon keletkező csapadékvíz, belvíz, a közterületen lévő árokba – előzetes
bejelentése alapján – kivezethető.
(4)A csapadékvíz elvezető árokba szennyezett vizet bevezetni, beleönteni, eldugulásra
alkalmas anyagot (szemét, gaz, iszap, törmelék, stb.) beleszórni tilos.

(5)Két szomszédos terület, épület közötti átjárás esetében a tisztántartási kötelezettség a
tulajdonosok között 50-50%-ban oszlik meg.
7.§
(1)Intézmények, közösségi létesítmények, vendéglátó egységek, üzlethelyiségek előtti
járdaszakasz tisztántartása, hó és síkosság mentesítése az üzemeltető kötelezettsége.
(2)A gondozatlan ingatlan, járdaszakasz, csapadékvíz elvezető árok tisztítását,
gyommentesítését, kaszálását az önkormányzat a tulajdonos terhére elvégeztetheti.
(3)Közterületen szemetet, hulladékot csak a köztéri hulladékgyűjtő edényzetbe szabad
elhelyezni.
(4)Az önkormányzati tulajdonú közterületek rendszeres tisztántartásáról, a szilárd burkolatú
utak takarításáról, a köztéri hulladékgyűjtő edényzet kihelyezéséről, és ürítéséről az
önkormányzat gondoskodik.
8.§
(1) A közterületen,zöldterületen tilos:
a)köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében a területeken szemetet,
hulladékot, szennyezőanyagot elszórni, eldobni
b)olyan tevékenység folytatása, magatartás tanúsítása, mely mások nyugalmát, pihenését
zavarja (pihenőhelyeken, kisgyermekek részére fenntartott helyeken labdázni, este 21,00 óra
után hangoskodni, lármázni),
c)kerti építmények, berendezések rongálása, rendeltetéstől eltérő használata, utakon, tereken a
forgalom akadályozása,
d)virágok, egyéb növények szedése, csonkítása, fákon hirdetés kifüggesztése, fák kitörése,
e)járművel a zöldterületen parkolni, közlekedni,
f)14 éven aluli gyermekek részére készült labdapályákat, játszótereket és azok felszerelését
felnőtteknek használni,
g)zöldterületet engedély nélkül rendeltetéstől eltérő célra használni (árusítani, felbontani,
építési törmeléket kirakni, stb.)
h)a zöldterületre állatot engedni, kivéve az erre kijelölt területet, melyet külön önkormányzati
rendelet határoz meg.
(2)Aki az általa okozott szennyeződést a közterületen nem szünteti meg, annak költségére a
szennyeződést a Polgármesteri Hivatal megszünteti.
9.§
A hirdetőtáblákon elhelyezett hirdetményeket a kifüggesztéstől számított 30 napon belül el
kell távolítani az elhelyezőnek, úgy hogy a közterületet ne szennyezze. Amennyiben ennek a
kötelezettségének nem tesznek eleget, az önkormányzat eltávolítatja a hirdetményeket.

III.
Fejezet
Zöldterületek
4. A zöldterületek fenntartása
10.§
(1) Kétpó Község közhasználatú zöldterületeinek fenntartásáról
gondoskodik.

az

önkormányzat

(2) A közutak tartozékát képező fák, cserjék és bokrok közlekedésbiztonsági szempontból
szükséges gondozását a közút fenntartója látja el.
(3)A község területén lévő zöldterületek ápolását, az idényszerű növényvédelmi munkálatokat
a tulajdonosok kötelesek végezni.
5. Zöldterületek használata
11.§
(1) A közhasználatú zöldterületeket és azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit a
rendeltetésüknek megfelelő célra és módon - állaguk sérülése nélkül - mindenki ingyenesen
használhatja.
(2) A közhasználatú zöldterületet, építkezés céljából igénybe vevőnek kötelessége az építés
során megmaradó fák, cserjék és zöldterületek védelme.
(3) Ha a közhasználatú zöldterület: - engedélyezett - rendeltetéstől eltérő használata folytán a
rajta lévő növényzet, építmények, berendezések, vagy felszerelések károsodása,
megsemmisülése esetén a jogosított saját maga, vagy megbízottja útján köteles a pótlásról,
illetve a helyreállításról gondoskodni. Ennek elmulasztásakor köteles a pótlás költségeit
megtéríteni.
(4) A térítés összege: a megsemmisült növényzet és tárgyak bekerülési költsége, az ültetés
költsége és a beállítási időben felmerülő (fáknál 5 év, cserjéknél 3 év, füves terület esetén 1
év) fenntartás költségei.
12.§(1)Aki zöldterület állapotát valamely engedélyezett tevékenységével összefüggésben
megváltoztatja, köteles a tevékenység befejezését követő 30 napon belül az eredeti állapotot
helyreállítani, a növényzet pótlásáról a (3) bekezdés előírásai szerint kell gondoskodni.
(2)Ha a zöldterület engedélyezett más célú használata folytán a növényzet, építmények,
berendezések, vagy elszerelések megsemmisülése várható, a jogosított köteles a saját
költségén
a) a növényzet előzetes áttelepítéséről, illetve annak azonos értékű növényzettel való
pótlásáról gondoskodni, továbbá
b)az építmények, berendezések, felszerelések ellenértékét, illetőleg az azok áttelepítésének
(le-és felszerelésének, elszállításának stb.) költségeit megtéríteni
(3)A közterületen a növényzet pótlása során minden kivágott
a)fa helyett a környezetbe illő fát vagy cserjét kell ültetni,
b)cserje helyett 1 cserjét kell ültetni
(4)Biztonsági övezetbe csak olyan gyümölcs, vagy egyéb fa telepíthető, amely véglegesen
kifejlett állapotban 2 m-nél jobban nem közelíti meg az áramvezetőt.
(5)A pótlási kötelezettséget a tevékenység befejezését követő 1 éven belül kell teljesíteni.
13.§(1)Tilos közterületeken, külterületen a fákat a fa pusztulását elősegítő módon
megcsonkítani, kivágni. Fakivágást kiöregedett fák esetében, balesetveszély elhárítása
céljából, vagy minőségi cseréhez az önkormányzat adhat ki engedélyt akkor, ha az más
szakhatóság hatáskörébe nem tartozik.
(2)Fakivágás után új facsemeték telepítését, belterületen minden esetben egyeztetni kell a
polgármesterrel.

(3)Zöldterületek jogszabályokon vagy hatósági határozatokon (közterület-használat, építési
engedély, stb.) alapuló más célú használata esetében a jogosított köteles a növényzet
megfelelő védelméről gondoskodni.
14.§
(1)A telek határánál csak olyan növényzet telepíthető, mely a szomszéd építményeinek és
kerítésének karbantartását nem akadályozza, állagát nem rontja.
(2)Az ingatlantulajdonos, üzemeltető a közlekedést akadályozó – járda és úttest felé nyúló –
faágak, bokrok gondozását, nyesését köteles elvégezni.
(3)A legkisebb telepítési távolság belterületen az ingatlan határától számított:
a)3 méternél magasabbra nem növő bokor, élő sövény esetén 0,5 m,
b)3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs – és egyéb fa esetében 1 m,
c)3 méternél magasabbra növő gyümölcs és egy fa, bokor esetében 2 m.

IV.
Fejezet
A levegő, zajvédelem
6. A levegő védelme
15.§
(1) Lakóépületekben megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a
berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.
(2) A fűtőberendezésekben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (ipari
hulladék, műanyag, gumi, egyéb veszélyes hulladékot) égetni tilos.
(3) Avar és kerti hulladék megsemmisítése komposztálással történhet, ezen anyagok
égetése tilos.
16.§
A keletkező por képződésének megakadályozása érdekében az ingatlantulajdonos az
ingatlana előtti területet füvesítheti, parkosíthatja. A meglévő szilárd burkolatú út szélétől egy
méteren túl egynyári növényekkel telepíthetőek.
7. Zajvédelem szabályozása

(1) Vendéglátó és szórakozó helyeken, szabadtéri rendezvényeken rendszeres zenés
szolgáltatás 24 óráig, hétvégeken éjjel 4 óráig engedélyezhető.
(2) Egyedi esetekben, nem rendszeres jelleggel a jegyző engedélyével a (1) bekezdésben
meghatározott időpont kettő órával növelhető.
(3) A belterületen tilos a köznyugalmat és csendet sértő zaj okozása, zajt keltő munkák
végzése 22.00 – 4.00 óra között.
17.§
A község belterületén tilos:
a)lakóházakból, hanghordozóból (pl.: TV, rádió, magnó, lemezjátszó, stb.) kiszűrödő zenével
köznyugalmat, közcsendet zavarni),
b)akár emberi hanggal, akár hangszerrel vagy más technikai, illetve egyéb eszközzel a
köznyugalmat és közcsendet sértő zajt okozni,
c)erős, zajjal járó ipar és egyéb tevékenységet végezni, minden nap 22-06 óra között, valamint

d)zajt keltő munkát végezni (fűnyírógéppel, betonkeverővel, fűrészgéppel, stb.) minden nap
22-06 óra között.
18.§
(1)A jegyző bejelentés alapján, vagy hivatalból a községben lakók egészséges
életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében – e rendeletben
szabályozott – veszélyes mértékű zaj esetén az üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartását korlátozhatja. A korlátozás keretében a jogsértő állapot megszüntetéséig kötelező
éjszakai zárva tartási időszakot rendelhet el.
(2)Az
állampolgárok,
civil
szervezet
joga,
hogy
környezetszennyezés,
környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás észlelése esetén az önkormányzat és
a
környezetvédelmi hatóság felé jelzéssel éljen.

V.
Fejezet
Záró rendelkezések
19.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek és
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 13/2006.(X.6.) önkormányzati
rendelet.

Boldog István
polgármester

Finta Adrienn
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. augusztus 10.
Finta Adrienn
jegyző

7./ Napirend
Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a
szociális igazgatás helyi szabályozásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendelete
a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a
szociális igazgatás helyi szabályozásáról
A Kétpó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés
a)pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§(1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
A rendelet célja és hatálya
1. A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy Kétpó község lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza az
önkormányzat által biztosított egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit,
szervezetét, a jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
2. A rendelet hatálya
2.§
(1)E rendeletben meghatározott szociális ellátásra való jogosultság
a) az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat,
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyeket,
c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyeket,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyeket illeti meg.
(2)hatálya kiterjed a Kétpó községben élő állandó bejelentett lakcímmel rendelkező magyar
állampolgárokra és a Sztv.-ben meghatározott személyekre.
3. Hatáskörök rendezése
3.§
Az Önkormányzat Képviselőtestülete a Sztv.-ben és e rendeletében meghatározott pénzben és
természetben nyújtott szociális ellátásokat a Polgármesterre ruházta át az alábbi feladat és
hatásköröket:
a) a temetési segélyt
b) átmeneti segélyt
c) a Sztv. 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat.

4.Eljárási rendelkezések
4.§
(1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatások iránti kérelmet a Polgármesteri
Hivatalhoz kell benyújtani a 63/2006.(III.27.)Korm. rend mellékletét képező
formanyomtatványokon.
(2) A rendeletben meghatározott támogatás megállapítására irányuló eljárás az igénylő, vagy
törvényes képviselő kérelmére indulhat."
(3)A kérelmekhez csatolni kell a hatályos jogszabályokban és e rendeletben meghatározott
igazolásokat, nyilatkozatokat, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható
bizonyítékokat.
(4)E rendeletben foglalt ellátások iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek büntetőjogi
felelőssége tudatában nyilatkoznia kell a saját, valamint- ellátási formától függően- a
családjában/ háztartásában élő személyek jövedelmi és vagyoni viszonyairól.

5.§
(1) A szociális ellátásra való jogosultság elbíráláshoz a kérelmező kötelezhető arra, hogy
családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, ill. azokat igazolja.
(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.
Az értesítés a Polgármesteri Hivatalban is megtehető. A szóbeli bejelentést jegyzőkönyvben
kell foglalni.
(3) A pénzbeli ellátások az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és
elszámolásának szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendeletben meghatározottak
alapján utólag minden hónap 5-ig történik.
(4) A határozatlan időre megállapított ellátások esetén a hatáskör gyakorlója a jogosultság
fennállását- ha jogszabály másként nem rendelkezik- az ellátás megállapítását követően két
évenként egy alkalommal köteles felülvizsgálni.
(5) A megállapított pénzbeli ellátásokat és támogatásokat a Polgármesteri Hivatal a
határozatban foglaltak szerinti időpontban, a házipénztárban kifizeti, illetve átutalással
folyósítja.
II. Fejezet
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
5. Aktív korúak ellátása
6.§
(1)Kétpó Községi Önkormányzat az Sztv. 33. § - 37/c. §-ban szabályozott aktív korúak
ellátásra való jogosultság egyéb feltételeként előírja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az
ellátás jogosultja az általa életvitelszerűen lakott lakását vagy lakóházát, annak udvarát és
kertjét, kerítéssel kívül határos területét, valamint a járdát, köteles tisztán, higiénikusan,
rendezetten tartani.

(2)Ezen kötelezettség magába foglalja:
a)a lakás, lakóház belső rendjének és tisztaságának
b) kert és udvar, valamint az ingatlanhoz tartozó közterület gazmentességének biztosítását,
c) utcafronti járda tisztán tartását, télen hó és síkosság mentesítését,
d)kert rendeltetésszerű használata, művelése, a rendelkezésre álló kert 25 %-ának aktív, saját
célra történő művelése konyhakerti növények és gyümölcsök termelése által.
(3)Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, az aktív korúak
juttatásra való jogosultsága megszüntetésre kerül.
6. Rendszeres szociális segély
7.§
(1) Az aktív korúak ellátására jogosult-egészségkárosodottnak nem minősülő- Sztv. 37.§ (1)
a) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a
Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és
Családsegítő Szolgálattal (5420 Túrkeve, Széchenyi út 27.sz.), mint együttműködésre kijelölt
szervvel együttműködésre köteles.
(2)Ennek keretében:
Az Sztv. 37/A.§ szerinti együttműködési kötelezettség keretében az aktív korúak ellátására
jogosult személyek közül az, aki:
a)Az 55 életévét betöltötte, vagy Sztv. 37.§ (1) b) pontjának megfelel
b)14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermek
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási
támogatásban, gyed-ben, terhességi gyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását
napközbeni ellátást biztosító intézményben (Gyvt 41. § (3) bek) nem tudják biztosítani.
(3)A rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának feltételeként köteles:
a) a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és
Családsegítő Szolgálattal családgondozójánál nyilvántartásba vetetni magát és
b) a beilleszkedést segítő programban való részvételről írásban megállapodni a BerettyóKörös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő
Szolgálattal családgondozójával, továbbá
c) teljesíteni a beilleszkedés segítő programban foglaltakat.
(4)A beilleszkedést segítő program az önkormányzattal együttműködő személy szociális
helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális
Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálattal családgondozójánál a
következőkre terjed ki:
a)a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedést követő 15
napon belül nyilvántartásba vételre megjelenés
b)az egyéni beilleszkedést segítő program kidolgozásában való együttműködés – a
családgondozó által megjelölt időpontban –

c)a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a családgondozó által kidolgozott,
egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programról írásban megállapítás kötés;
d)az egyéni képességeket fejlesztő vagy életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson a
munkavégzésre történő felkészülést segítő szakaszban való részvétel, folyamatos
kapcsolattartás és legalább három havonta személyes találkozás a családgondozóval – a
családgondozó által megjelölt időpontban –
e)a felajánlott és az önkormányzattal együttműködő személy iskolai végzettségének megfelelő
oktatásban, képzésben való részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első
szakképesítés megszerzésében való részvétel f)munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel – a családgondozó által
megjelölt időpontban."
8.§ (1) Ha az aktív korúak ellátására jogosult az (1) bekezdésben előírt együttműködési
kötelezettség teljesítésében akadályoztatva van, akkor köteles a kiértesítő szervezetet a neki
fel nem róható akadályról azonnal, de legkésőbb kiértesítés tudomására jutásától számított 3
napon belül értesíteni.
(2)Ezen értesítések vagy ezek elfogadásának hiányában a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL tv. 66. § szerinti igazolási kérelemmel
élhet.
(3) Amennyiben nem teljesíti a (1) – (2) bekezdésben előirt kötelezettségeit, úgy az, az
együttműködési kötelezettség megszegésének minősül.
(4) A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és
Családsegítő Szolgálattal családgondozója a (1) – (3) bekezdés szerinti együttműködési
kötelezettség megszegésének tényét haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül jelzi az
önkormányzat jegyzőjének.
7. Lakásfenntartási támogatás
9.§
(1)Az önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást nyújt annak a családnak vagy
személynek, aki(k) a községben elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem
haladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben lakik(nak) ( továbbiakban
lakás).
(2)A jogosultság szempontjából elismert lakás nagyságát Kétpó községben 45 m2 hasznos
alapterülettel rendelkező és legalább „komfortos” komfort fokozatú lakás.
(3)Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult, aki a (2) bekezdésben meghatározott lakásban
él, feltéve, hogy a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és a lakásfenntartás elismert
havi költsége eléri a háztartás havi összes jövedelmének 30 %-át, valamint a háztartás tagjai
egyikének sincs vagyona. Költségeken a Sztv. 38.§ (10) bekezdésében foglaltakat kell érteni.

(4)A támogatás 100.-Ft-ra kerekített, egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb 2.500.-Ftnál, melyet a körülmények figyelembe vételével első sorban természetben (tűzifa, fűtőolaj)
kell kiadni.
(5)A kérelem évente legalább két alkalommal nyújtható be.

8. Ápolási díj
10.§
Az Sztv.43/A. §-ában foglalt feltételek fennállásának igazolásához a Viktória Otthon és
Módszertani Intézménye szakvéleménye szükséges.
III. Fejezet
Átmeneti és rendkívüli segélyek
11.§
(1) A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személyek, illetve
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére az
önkormányzat átmeneti segélyt vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújt.
(2) Egy családban csak egyfajta jogcímen állapítható meg a létfenntartásukban való
veszélyeztetettség miatt adott támogatás, kiskorú gyermeket nevelő család esetén rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás, egyéb esetben átmeneti segély formájában.

9.Átmeneti segély
12.§
(1) Átmeneti segélyben kell részesíteni kérelmére azt a személyt, akinek családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
egyedül élő esetén annak 150%-át.
(2) Kivételes méltánylást érdemlő esetben kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal
állapítható meg átmeneti segély.
(3) Átmeneti segély természetbeni ellátás formájában is nyújtható:
a) gyógyszertámogatásként
b) közüzemi díjak, vagy azok egy részének átvállalása
c) intézményi térítési díjak, vagy egy részének átvállalása
d) étkezési hozzájárulás

(4) A gyógyszertámogatást, a közüzemi díjak és az intézményi térítési díjak kifizetésére
szolgáló összeget a kérelemben és a határozatban megjelölt gyógyszert kiadó
gyógyszertárhoz, a közüzemi szolgáltatást végző szervhez, ill. az intézményhez kell utalni.
(5) Az átmeneti segély egyszeri összege:
Nem lehet kevesebb 1000 Ft-nál és nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét.
(6) Az átmeneti segélyt vissza nem térítendő támogatásként kapja a rászoruló.

10. Hallgatói juttatás (átmeneti segély keret terhére)
13.§
(1) Az Önkormányzat tanulmányi eredménytől függetlenül támogatásban részesíti azt a
Kétpón állandó lakóhellyel rendelkező fiatalt, aki
a) felvételt nyert az ország bármely főiskola, egyetem oktatási intézményének nappali
tagozatára és
b) tanulmányait első diplomájának megszerzése céljából folytatja.
(2) A kérelmét az Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani, melyhez mellékelni kell a
felsőfokú intézménybe / főiskola, egyetem/ történt beiratkozásról szóló igazolást az adott
félévre vonatkozóan, valamint nyilatkozat Bursa Hungarica ösztöndíjról
(3) A kérelmet két alkalommal
a.) első félévben december 15-ig
b.) második félévben április 30-ig
lehet benyújtani.
(4) A támogatás mértéke és folyósítása
a) a támogatás mértéke 5000,- Ft/ hó, oktatási évenként.
b) a támogatás vissza nem térítendő, és a kérelem benyújtásakor megkezdett félévre
vonatkozik.
c)támogatás megállapításáról, megszüntetéséről átruházott hatáskörben
a
polgármester dönt.
d) a támogatás megállapítását követő minden hónap 5. napjáig történő kifizetésről az
Önkormányzat jegyzője gondoskodik.
(5) Hallgatói juttatásra nem jogosult az, aki Bursa Hungarica ösztöndíjban részesül.

11. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

14.§
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti az Önkormányzat kérelemre azt a
gyermeket, akinek családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
(2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermek
a)akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét nem haladja meg
b)aki tartósan beteg vagy fogyatékos, illetve akit szülője (gondozója) egyedül nevel, valamint
a három vagy több gyermeket nevelő család, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a alatt van.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege
a)az (2) bek. a.) pont alkalmazása során a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
25 %-a, de nem haladhatja meg annak teljes összegét.
b)az (2) bek. b.) pont alkalmazása során a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
30 %-a, de nem haladhatja meg annak teljes összegét.”
(4) A Képviselő-testület az átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítására vonatkozó hatáskörét a Polgármesterre ruházza át.
(5) Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés kerül megállapításra, úgy fel kell
sorolni a későbbi fizetések időpontját és összegét is.
(6) Az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelemre indult eljárás
alapján állapítható meg.
15.§
(1)Ha az igénylő körülményei (elemi kár, vagy ha a család valamely tagja létbiztonságukat
érintő bűncselekmény sértettje lesz) az azonnali segítségnyújtást indokolják, a segély
(támogatás) az igénylő nyilatkozata alapján megállapítható és kiutalható. A segély összege
azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a nyugdíjminimum négyszeres összegét. Ilyen
esetben a Polgármesteri Hivatal a határozathozatalt követő 15 napon belül helyszíni
ellenőrzéssel győződik meg a nyilatkozatban foglaltak valódiságáról.
(2)Nincs szükség a helyszíni ellenőrzésre, ha egyébként a hivatalnak a rendkívüli
körülmények tényéről hivatalos tudomása van.
(3) A megállapított támogatás folyósítása készpénzben, természetben, gyermekintézmények
térítési díjának vagy az igénylő egyéb költségeinek közvetlen átvállalásával történhet.
(4) A segély (támogatás) célzott felhasználásához a Családsegítő, a kiskorú gondozója,
pártfogója, nevelési és oktatási intézmények dolgozója, valamint a törvényes képviselő
segítsége igényelhető. Erről a megállapító határozatban külön kell rendelkezni.
A készpénz felvételére jogosult személy kötelezhető arra, hogy a határozatban megadott
határidőn belül a segély szükség szerinti ütemezésben történt felhasználásáról számoljon el.

12.Temetési segély
16.§
(1) A települési önkormányzat temetési segélyt állapít meg annak, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, ill. családja
létfenntartását veszélyezteti.
(2)Temetési segélyt kell megállapítani annak, akinek a családban az egy főre jutó havi nettó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét nem
haladja meg, egyedülálló esetén a háromszorosát.
(3)Nem állapítható meg temetési segély annak a személynek, aki a külön törvény alapján
temetési hozzájárulásban részesül.

(4)A temetési segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről a –
kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére- kiállított számla
eredeti példányát.
Ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerinti illetékes települési
önkormányzattól kérik, a kérelem elbírálásához szükséges az elhunyt személy halotti
anyakönyvi kivonata.
(5)A megállapított temetési segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról
szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező
részére vissza kell adni.
Ha a temetési költségek viselése az eltemettető, illetve családja létfenntartását veszélyezteti,
ennek igazolására a kérelemhez csatolni kell a kérelmező közeli hozzátartozója
jövedelemigazolását.
(6)A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeit alapul véve
10.000,- Ft.
13. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
17.§
Az ellátást kérelmezni kell a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon.
IV. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
14. Köztemetés

18. §
(1)A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell– a
halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül- gondoskodnia az elhunyt személy
közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a)nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b)az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
(2) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat
a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
b) az eltemetetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól különös
méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíthető az
eltemettetésre köteles személy.
(4) a (3) bekezdés alkalmazásakor a polgármester az ellátásra méltányosságból engedélyezhet:
a) csökkentést, ha a kötelezett
aa)egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át nem éri el, vagy
ab)családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át nem éri el
b) elengedést, ha a kötelezett
ba) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150 %-át nem éri el, vagy
bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét nem éri el.
15. Közgyógyellátás
19.§
(1)A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a szociálisan
rászorult személynek, akinél az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át , egyedül élő esetében 200 %-át nem haladja meg,
továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 25 %-át eléri.
(2)A kérelemhez csatolni kell:
a)a kérelmező háziorvosa, kezelőorvosa által kiadott igazolást,
b)A Sztv. 50.§ (1) bekezdés jogosultsági körébe tartozók esetében ezen bekezdésben
meghatározott valamely állapot fennállásáról szóló igazolást

c)A Sztv. 50.§ (1) bekezdés jogosultsági körébe nem tartozók esetében előző havi
jövedelemigazolásokat
(3)A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító
határozat meghozatalától számított 15. nap.”
V. Fejezet
Szociális alapszolgáltatások
20.§
Az önkormányzat fenntartásában biztosított szociális alapszolgáltatás a tanyagondnoki
szolgáltatást
16. Tanyagondnoki szolgálat
21.§
A Kétpó Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a tanyagondnoki szolgáltatásról
szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint biztosítja.

VI. Fejezet
Záró rendelkezések
22. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Azok részére, akiknek a rendelet hatálybalépése előtt került megállapításra normatív,
illetve helyi lakásfenntartási támogatás, azt a 2011. augusztus 31-ig hatályos szabályozás
alapján tovább kell folyósítani annak lejártáig.
(3) Azok részére, akiknek a rendelet hatálybalépése előtt került megállapításra
„Méltányossági ápolási díj” ellátás, - jogosultanként a soron következő felülvizsgálat
időpontjától - megszűnik.”
(4) Ezzel egyidejűleg a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 13/2011. (VIII.30.)
önkormányzati rendelet, valamint a rendeletet módosító 6/2012. (III.13.) önkormányzati
rendelet teljes szövege hatályát veszti.
(5) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. III. tv; 62/2006.(III.27.)Korm. rend.;
63/2006(III.27.)Korm. rend.; a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet; a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény foglaltak az irányadók.
(6) A hatálybalépés napjától a rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő, jogerős határozattal
még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.
23.§ A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Boldog István
polgármester

Finta Adrienn
jegyző

A rendelet kihirdetésre kerül: 2012. augusztus 10.
Finta Adrienn
Jegyző
8./ Napirend
Előterjesztés a helyi adókról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Kétpó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Kétpó Községi Önkormányzat illetékességi területére terjed ki.
2.§ E rendeletben meghatározott adók esetében az adózók a fizetési kötelezettségüket az
alábbiak szerint teljesíthetik:
a) postai befizetési utalványon,
b) átutalással.
II. Fejezet
Adótípusok

2. Építményadó
3.§ Mentes az adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C törvényben (Htv) szabályozott
kedvezményeken felül a magánszemély tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára
szolgáló épület.

4.§ Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
5.§ Az adó mérteke az 4.§-ban foglaltak szerint számított 1.500.- Ft/m2/év.

3. Magánszemélyek kommunális adója
6.§ Az adó alapja a Htv. 24.§-ban szabályozott adóalanyok.
7.§ Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg bérleti jogonként 10.000.- Ft/év.
4. Kommunális adó kedvezmény
8.§
(1) Aki a tárgyévben a 70. életévét betölti, 50%-os kedvezményben részesül.
(2) A 70. életév betöltésével járó kedvezmény csak egyszeresen illeti meg a közös
háztartásban élő adóalanyokat, - amely kiterjed a 70. életévét be nem töltött közös
háztartásban élő tulajdonostársa is – tekintet nélkül az érintett építmény tulajdoni hányadára.
5. Idegenforgalmi adó
9.§ Az adó alapja az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként megkezdett
vendégéjszakák száma.
10.§ Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400.- Ft.
6. Helyi iparűzési adó
11.§ Az adó mértéke állandó jellegű iparűzési tevékenység során az adóalap 2%.
12.§ Ideiglenes iparűzési tevékenység folytatása során 5.000.- Ft/nap.

III. Fejezet
Záró rendelkezések
13.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14.§ Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló, többször
módosított 2003. évi CXII. törvény, valamint a helyi adókról szóló, többször módosított
1990. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.
15.§ E rendelet megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK irányelvében foglaltaknak.

16.§ E rendelet hatálybalépésekor a Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
helyi adókról szóló 18/2011.(XI.30.) számú önkormányzati rendelete, és a helyi adókról
szóló 18/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2012. (VI.04.)
önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Boldog István
polgármester

Finta Adrienn
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. augusztus 10.
Finta Adrienn
jegyző
9./ Napirend
Előterjesztés az allergén növényekkel kapcsolatos helyi szabályokról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő testületének
24/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendelete
az allergén növényekkel kapcsolatos helyi szabályokról
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete azzal a szándékkal, hogy az allergiakeltő
növények elterjedését megakadályozza, ezáltal az allergiás megbetegedéseket kiváltó
tényezőket csökkentse, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1)
bekezdésében, valamint az 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) bekezdés c.) pontjában biztosított
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1.§
A rendelet célja, hogy a település területén az allergiakeltő növények elterjedésének
megakadályozását – ezáltal az allergiás megbetegedések kiváltó okainak csökkentését –
biztosító helyi szabályokat megállapítsa.
2.§
A rendelet hatálya Kétpó község közigazgatási területére tejed ki. A rendelet személyi hatálya
valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre
kiterjed.

2. Az allergiakeltő növények elleni védekezés szabályai
3.§
(1) Kétpó község közigazgatási területén a jogi és magánszemélyek, valamint a jogi
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a tulajdonukban (kezelésükben,
használatukban), a bérlők a bérleményükben lévő ingatlanokat kötelesek úgy
gondozni, hogy azok a gyomtól, különösen az allergiakeltő növényektől mentesek
legyenek.
(2) Új növényzet és fatelepítéseknél kerülni kell a környezetét szennyező, illetve
allergiakeltő pollenű, termelésű fajik alkalmazását, ültetését.
(3) A fokozottan allergiakeltő növények (parlagfű, ürömfű, stb.) elterjedését az
ingatlanok folyamatos gondozásával, illetve ezen növények irtásával kell
megakadályozni.
(4) A gyomirtásról – virágzás előtt – az időjárástól függő gyakorisággal – mechanikus,
illetve vegyszeres úton – kell gondoskodni.
(5) A vegyszeres gyomirtás vonatkozásában – az alkalmazandó technológiai, illetve
anyagok tekintetében – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Növényegészségügyi-és
Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó.
4.§
Az allergiakeltő növények felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyének
irtásának, továbbá az általuk okozott megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb
tudnivalóknak a lakosság körében történő tudatosításáról az önkormányzat köteles
gondoskodni.
Ilyen tevékenységet a vonatkozó jogszabályok alapján a közegészségügyi, környezetés természetvédelmi hatóságok is ellátnak.
(2) Az allergiakeltő növényekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz igénybe kell venni a
tömegkommunikációs eszközöket.
(1)

5.§
A rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzésével Kétpó Község jegyzője gondoskodik.
3.Értelmező rendelkezések
6.§
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából:
a) allergiakeltő növények – azon növények, melyek pollenje allergiás
betegségeket válthat ki,
b) pollenallergia: az ilyen növények pollenje által kiváltott allergiás
megbetegedés.
(2)

A legfontosabb allergiakeltő növények felsorolását – jellemző pollenszórási
időszakukkal együtt – a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

4. Záró rendelkezések
7.§
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti 16/2006.(X.01.) önkormányzati rendelet.

Boldog István
polgármester

Finta Adrienn
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. augusztus 10.
Finta Adrienn
jegyző
Melléklet a 24/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez
ALLERGIAKELTŐ NÖVÉNYFAJOK
FAJ (latin-magyar név)
Ambrosia-Parlagfű
Artemisia-Üröm
Chenopodiaceae –
Libatopfa
Plantago-Útifű
Poaceae-Pázsitfű félék
Rumex-Lórom

ALLERGENITÁS
igen nagy
igen nagy
nagy

SZEZONALITÁS (hó)
VIII-X.
VII-VIII-(IX)
VII-IX

nagy
igen nagy
nagy

IV-IX.
(IV)-(IX)
V-VIII.

10./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirata
módosításáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő testületének
36/2012. (VIII.09.) önkormányzati határozata
Kétpó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirata
módosításáról
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítását az egységes szerkezetű Alapító Okirattal egyetemben elfogadja a mellékletek
szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1. számú melléklet:

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kétpó Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala 2009. május 28-i dátummal kiadott alapító okiratát az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. §
(4) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép:
Kétpó Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27.
§ (1) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:
2.) Az alapító okirat „a költségvetési szerv neve” pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
Kétpó Község Polgármesteri Hivatala
3.) Az alapító okirat „Jogszabályban meghatározott közfeladata:” pontja helyébe az
alábbi szöveg lép:
Jogszabályban meghatározott közfeladata: az önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátása.
4.) Az alapító okirat az „alapvető szakágazat „pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
Az alaptevékenység szakágazata: 841105 Helyi önkormányzatok valamint a többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

5.) Az alapító okirat „Alapvető szakfeladatok”,”Alap,kisegítő,kiegészítő,vállalkozási
tevékenysége”, „ Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a
szerv kiadásaiban” pontjai hatályukat vesztik.
6.) Az alapító okirat „ 2010. január elsejétől alkalmazott szakfeladatok” pontja helyébe
az alábbi szöveg lép:
Alaptevékenysége a közfeladataként meghatározottak ellátása.
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
Tevékenység megnevezése
Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Önk-i képviselő-választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Országos, települési és területi
kisebbségi önk-i választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi
népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Területi ált. végrehajtó igazgatási
tevékenység
Adó, illeték kiszabása, beszedése
Statisztikai tevékenység
Önkormányzatok elszámolásai a
költségvetési szerveikkel
Normatív lakásfenntartási
támogatás
Ápolási díj alanyi jogon

Szakfeladat
841126
841112
841114

841115
841116

841117

841118

841124
841133
841173
841907
8821131
8821151

Aktív korúak ellátása

8821111

Közgyógyellátás

8822021

Időskorúak ellátása

882112

Rendszeres gyermekvédelmi
pénzbeli ellátás

882117

7.) Az alapító okirat „Irányító szerv neve, székhelye” pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
Az alapító szerv neve, székhelye: Kétpó Község Önkormányzata 5411 Kétpó Almásy tér 1.
8.) Az alapító okirat „Alapítói jogokkal felruházott irányító és felügyeleti szerv neve,
székhelye”pontja után a következőkkel egészül ki:

Alapítás éve: 1990.
Költségvetési törzsszáma: 408923
Adószáma: 15408923-2-16
KSH statisztikai számjele: 15408923-8411-321-16
A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó.
9.) Az alapító okirat „Típus szerinti besorolása,” A tevékenység jellege alapján”, valamint a
„Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója” pontjai hatályukat vesztik.

10.) Az alapító okirat „Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:” pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselői (közszolgálati) jogviszony. Egyes
foglalkoztatottak lehetnek továbbá a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók, illetve
egyéb foglalkoztatási jogviszony is (pl. megbízási jogviszony) is lehetséges a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint.
11.) Az alapító okirat Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése után az alábbi szöveggel egészül ki:
A polgármesteri hivatal vállalkozói tevékenységet nem folytat.

Az intézmény vagyona:
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal ingyenes használatába adja az önkormányzat
tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:
Kétpó belterület 168. hrsz. Polgármesteri Hivatal

Almásy tér 1.

Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései az eredeti szövegezéssel
változatlanul hatályban maradnak.
12.) Az alapító okirat módosítását Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
36/2012. számú határozatával 2012. augusztus 09. hatállyal hagyta jóvá.

2. számú melléklet:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 27. § (1) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot
adja ki:
A költségvetési szerv
Neve: Kétpó Község Polgármesteri Hivatala
Székhelye: 5411 Kétpó, Almásy tér 1.
Jogszabályban meghatározott közfeladata: az önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátása
Az alaptevékenység szakágazata: 841105 Helyi önkormányzatok valamint a többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Alaptevékenysége a közfeladataként meghatározottak ellátása.
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
Tevékenység megnevezése
Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Önk-i képviselő-választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Országos, települési és területi
kisebbségi önk-i választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz
kapcsolódó tevékenységek
Területi ált. végrehajtó igazgatási
tevékenység
Adó, illeték kiszabása, beszedése
Statisztikai tevékenység
Önkormányzatok elszámolásai a
költségvetési szerveikkel

Szakfeladat
841126
841112
841114

841115
841116

841117

841118
841124
841133
841173
841907

Normatív lakásfenntartási
támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Aktív korúak ellátása
Közgyógyellátás
Időskorúak ellátása
Rendszeres gyermekvédelmi
pénzbeli ellátás

8821131
8821151
8821111
8822021
882112
882117

Működési köre: Kétpó Község közigazgatási területe
Alapító szerv neve, székhelye: Kétpó Község Önkormányzata 5411 Kétpó, Almásy tér 1.
Alapítói jogokkal felruházott irányító és felügyeleti szerv neve, székhelye:
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5411 Kétpó, Almásy tér 1.
Alapítás éve: 1990.
Költségvetési törzsszáma: 408923
Adószáma: 15408923-2-16
KSH statisztikai számjele: 15408923-8411-321-16
A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó.

Vezetőjének kinevezési rendje:
A Hivatal vezetője a jegyző,akit- pályázati kiírás és sikeres elbírálás után- a Képviselő-testület
nevez ki határozatlan időre/ 1990.évi LXV. Törvény 36.§/
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselői (közszolgálati) jogviszony. Egyes
foglalkoztatottak lehetnek továbbá a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók, illetve
egyéb foglalkoztatási jogviszony is (pl. megbízási jogviszony) is lehetséges a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint.
A polgármesteri hivatal vállalkozói tevékenységet nem folytat.
Az intézmény vagyona:
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal ingyenes használatába adja az önkormányzat
tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:
Kétpó belterület 168. hrsz. Polgármesteri Hivatal

Almásy tér 1.

Megszűnésének az intézményi jogszabály által meghatározott esetekben Kétpó Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult megszüntetni. A megszüntetésről okiratban kell
dönteni.

ZÁRADÉK

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapító Okiratról szóló
28/2009.(V.28.)számú határozata valamint a módosításáról szóló 11/2011.(IV.20.)számú
önkormányzati határozata hatályát veszti.
Az alapító okirat módosítását (s az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Kétpó Község
Képviselő-testülete 2012. augusztus 9-i ülésén a 36/2012. számú határozatával 2012.
augusztus 9. hatállyal hagyta jóvá.

11./ Napirend
Előterjesztés a közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő testületének
37/2012. (VIII.09.) önkormányzati határozata
Kétpó Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének
elfogadásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kétpó Község
Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint:
Középtávú vagyongazdálkodási terv:
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó,
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és
költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak
elidegenítése.
c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselőtestület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.

d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
- A nemzeti vagyon alapvető rendletetése a közfeladat ellátásának biztosítása,
hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és
eredményes ellátása.
A hasznosítás formái:
1. Vagyon értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel
megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai
szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell
lefolytatni.
A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások,
fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat.
2. Bérlet útján történő hasznosítás
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsősorban
bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított
ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen
kihasználatlan állapotban, ennek elkerülése érdekében folyamatos pályáztatás
szükséges.
3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal
vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az
alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan
gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg
vagyoni hozzájárulásának mértékét.
e) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, melynek
fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható változások.
f) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés
szükséges.
Hosszú távú vagyongazdálkodási terv:
a) alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
b) az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú
távú működési stabilitás biztosítása érdekében.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv
szükség szerinti felülvizsgálatáról.
Felelős: Boldog István polgármester
Határidő: folyamatos

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester
3./ Finta Adrienn jegyző
12./ Napirend
Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervének megállapítására
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2012. (VIII.09.) önkormányzati határozata
a Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervének megállapítására
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a testület 2012. II. félévi munkatervét
az alábbiak szerint fogadja el:
2012. augusztus 09. (csütörtök) 18.00
1. Előterjesztés a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző
2. Előterjesztés a közterületek használatáról és rendjéről
Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző
3. Előterjesztés a helyi állattartás szabályairól
Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző

4. Előterjesztés a temetőről és a temetkezés rendjéről
Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző
5. A települési folyékony hulladékgazdálkodásról
Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző
6. A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról.
Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző

7. Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról
Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző
8. Előterjesztés a helyi adókról
Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző
9. Előterjesztés az allergén növényekkel kapcsolatos helyi szabályokról
Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző

10. Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirata
módosításáról
Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző
11. Előterjesztés a közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
12. Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervének megállapítására
Előterjesztő: Boldog István polgármester
13. Az Arany János Általános Művelődési Központ vezetőjének megbízatásáról.
Előterjesztő: Boldog István polgármester

2012. szeptember 06. (csütörtök) 18.00
1. Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról
Előadó: polgármester
2. Egyebek
2012. október 18. (csütörtök) 18.00
1. Beszámoló a 2012.évi nyári gyermekétkeztetésről
Előadó: jegyző
2. Előterjesztés a rendőrség 2011. évi beszámolójának elfogadásáról
Előadó: körzeti rendőrségi megbízott
3. Beszámoló a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 2011. évi családsegítői feladatairól
Előadó: Családsegítő Szolgálat családgondozója

4. Beszámoló az adóztatásról
Előadó: jegyző
2012. november 15. (csütörtök) 18.00
1. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról
Előadó: polgármester
2. Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában
Előadó: jegyző
3. Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. n. éves alakulásáról
Előadó: polgármester
4. Előterjesztés az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
5. Egyebek
2012. december 13. (csütörtök) 18.00
1. Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. évi munkatervének megállapítása tárgyában
Előadó: polgármester
2. Egyebek
Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Finta Adrienn jegyző helyben
Boldog István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Kossuth úti kút
ivóvízminőségének vizsgálata folyamatban van. Reméljük, hogy jó minőségű lesz a víz. A
startprogram közmunkásai megkapták a munkaruhájukat, mely előírás, hogy ebben kell
dolgozniuk. Tájékoztatta még a testületet, hogy a folyószámla-hitellel kapcsolatban a
Volksbankkal folytatunk tárgyalásokat, reméljük eredményesen zárul.
Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és zárt ülést rendelt el.

/ Boldog István /
polgármester

/ Virágné Lukács Gabriella /
képviselő

kmf.

/ Finta Adrienn /
jegyző

/ Kecskés Mihályné /
képviselő

