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VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 15.-

ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK 
 
                                       a./ JEGYZŐKÖNYV, 
                                       b./ TÁRGYSOROZATA 
       c./    HATÁROZATAI 22-26./2013./IV.15./ ÖK. sz. 
                                       d./    RENDELETEI 4-7./2013./IV.22./ ÖK. sz. 
 
 
                                              N A P I R E N D I    J A V A S L A T 

 
 

 
1./  Vatta Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 
 

Előadó:  polgármester 
 
2./  Vatta Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadása 
 

Előadó:  polgármester 
 
3../  Vatta Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
 

Előadó:  polgármester 
 
4../  Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére benyújtandó pályázat         

támogatása   
 

Előadó:  polgármester 
 
5./  Heves Megyei Vízmű Zrt-től  Vízközmű vagyon átvétele 
 

Előadó:  polgármester 
 
6./  A közterületek és egyéb ingatlanok tisztántartásáról rendelet 
 

Előadó:  polgármester 
 

7./  Szemere B. utca aszfaltozása 
 

Előadó:  polgármester 
 

8./  Építési társulás Együttműködési megállapodása 
 

Előadó:  polgármester 
 

9./  Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének zárszámadása 
 

Előadó:  polgármester 
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10./ INDITVÁNYOK JAVASLATOK  
 
Zárt ülés: 
 
 
1./ Segélyek, kérelmek elbírálása 
 
              Előadó: polgármester 
 
 
 
 
 

 
Vatta, 2013. április 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             Korán István Attila 

                                                                                               Polgármester          
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18. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V                                                           

 
 
 
Készült,         Vatta község Képviselő Testületének 2013. április 15-én hétfőn    
                             14.00. órakor megtartott üléséről. 
 
Az ülés helye,         Önkormányzat Házasságkötő terme 
 
Jelen vannak:         Korán István polgármester, K Tóth János alpolgármester, Vas Béla 

képviselők. 
                     
Meghívottként részt vett: Kiss Zoltán jegyző, jegyzőkönyvvezető tanácskozási joggal; Csáti 

Gyuláné Pénzügyi Főelőadó tanácskozási joggal. 
 
Ülésről igazoltan távol maradt: Birinyi László és Veréb József képviselők.  
 
                                  
Korán István polgármester köszöntötte képviselő-testületi tagokat. 
Az ülés határozatképességét megállapította, mivel a 5 képviselő-testületi tagból 3  megjelent, 
így azt határozatképessé nyilvánította és megnyitotta.  
 
A meghívón kiküldött napirendi pontok nem módosultak. 
 
Képviselő testület 3 igen szavazattal egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta a kiküldött napirendet. 
 
T Á R G Y,   1 tsp. Vatta Községi Önkormányzat  2012. évi költségvetésének módosítása 
 
Előadó: Korán István Attila polgármester 
 
A polgármester a napirend felett a vitát megnyitotta. 
Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A testület vita nélkül egyhangúan, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
döntött és a következő rendeletet alkotta: 
 
 

4./2013./IV.22./ 
 

r e n d e l e t e  
 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról 
 
              1.§ 
 
A 2/2012.(II.17.) rendelet.2 .§ /1/. Helyébe a következő rendelkezés lép: 
 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
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19. 
   a./ bevételi főösszegét 207.573 e Ft 
   b./ kiadási  főösszegét  207.573 e Ft állapítja meg. 
 
A  2/2012.(II.17.)  ÖK. sz. Költségvetési rendelet az alábbi pótelőirányzatokkal módosul. 
  

Bérkompenzáció 2011. évi   33 ezer Ft 
Bérkompenzáció 2012. évi  1.553 ezer Ft 
Szociális tűzifa támogatása  701 ezer Ft 
Közfoglalkoztatás 4 órás jan. hóban  149 ezer Ft 
Közfoglalkoztatás 8 órás jan. hóban  85 ezer Ft 
Mezőgazdasági START munka 8 órás  11.999 ezer Ft 
Mozgáskor. közlekedési támogatás  228 ezer Ft 
Közműfejlesztési támogatás  16 ezer Ft 
Iparűzési adóbevétel  12.312 ezer Ft 
TÁMOP foglalkozatás  279 ezer Ft 
1 fő 6 órás szakmunkás fogl. támogatása  514 ezer Ft 
4 fő 6 órás sm. foglalkoztatásának tám  1.039 ezer Ft 
Téli értékteremtő foglalk. Támogatása  1.440 ezer Ft 
Egyes jöv. Pótló ellátások támogatása  - 807 ezer Ft 
Adósság konszolidációs támogatás  10.425 ezer Ft 
Gyermekvédelmi kedv.részesülők Erzsébet ut.  522 ezer Ft 
Pénzmaradvány módosítása  1.560 ezer Ft 

 
      
 42.048 e Ft előirányzat változás 2012.12.31.-ig 
 
 Eredeti előirányzat  165.525 e Ft 
 Pótelőirányzatok               42.048 e Ft 

 Módosított előirányzat 207.573 e Ft 
 

T Á R G Y,   2 tsp. Vatta Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadása 
 
Előadó: Korán István Attila polgármester 
 
A polgármester a napirend felett a vitát megnyitotta. 
Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A testület vita nélkül egyhangúan, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
döntött és a következő rendeletet alkotta: 
 
 

5./2013./IV.22./ 
 

r e n d e l e t e  
 

az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. 
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20. 
Az Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § alapján a 2012. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

1.§. 
 

A rendelet hatálya 
 

A rendelet hatálya Vatta Község Önkormányzat Képviselő Testületére, bizottságára terjed ki. 
2.§. 

 
A  költségvetés címrendje 

 
/1/. Az önkormányzat költségvetési szervei: 
 a./ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

  
3.§. 

                                                                                                                                                  
Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetésének 

 teljesítése 
 

/1/ A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítésének 
                                                                                                                  
 a./ bevételi főösszegét   238.984 E Ft. 
 b./ kiadási főösszegét    212.639 E Ft. 
 c./ pénzmaradványát      26.605 E Ft. 
  
/2/. Az Önkormányzat bevételein belül: 

                              I. Működési bevételek      117.624 E Ft 
1. intézményi működési bevétel    20.240 E Ft 
2. önkormányzat sajátos bevétel    97.384 E Ft 

 
            II. Támogatások                  53.011 E Ft 

1. normatív támogatások      17.742 E Ft 
2. norm.  kötött felhaszn. támog.     22.020 E Ft 
3. központosított támogatások                       48 E Ft 
4. egyéb központi támogatás     13.201 E Ft 

           III.  Felhalmozási és tőke jellegű bevételek        770 E Ft 
           IV. Támogatásértékű bevételek                           33.284 E Ft 
            V. Államháztartáson kívülről átvett pe.          280 E Ft 
              VI. Előző évi pénzmaradvány felhasználás    33.785 E Ft 
               VII. Kölcsöntörlesztés            230 E Ft 
 
           
Az Önkormányzat kiadásain belül: 
 
 I. Működési kiadások               143.744 E Ft 
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21. 
1. személyi jellegű kiadások     39.105 E Ft 
2. munkaadót terhelő kiadások       9.159 E Ft 
3. dologi kiadások                 63.684 E Ft 
4. speciális célú támogatások     31.976 E Ft 

 
          II. Felhalmozási kiadások                15.780 E Ft 
         III. Támogatásértékű kiadás                24.816 E Ft 
          IV. Pénzeszköz átadás                             1.419 E Ft 
           V. Lakossági kölcsönnyújtás               11.500 E Ft 
          VI. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                              516 E Ft 
        VII. Fejlesztési célú hitel törlesztés                14.864 E Ft 
 

4.§. 
 

Költségvetési bevételek és kiadások 
 

/1/ Az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. sz melléklet, a bevételi előirányzatait és 
teljesítését a 2. sz melléklet és annak részletezését a 2.1-2.9.  sz. mellékletek tartalmazzák. 
Az önkormányzat kiadásairól a 3.; 3.1-3.5. sz. mellékletek adnak tájékoztatást.                  
 
 
/2/ Az önkormányzat költségvetésben szereplő beruházások, felújítások részletezését a 4. - 
5.sz . mellékletek mutatják be. 
 
/3/ Az önkormányzat tartalék előirányzatát a 6. sz melléklet tartalmazza. 
 
/4/ Az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetés szervek létszámkeretét 
a 7. sz. melléklet alapján határozza meg. 
 
/5/ Az önkormányzat közfoglalkoztatottak létszámkeretét a 8. sz. melléklet mutatja be. 
 
 

5.§. 
 

Pénzmaradvány alakulása 
 

/1/ Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabály szerint felülvizsgált 
költségvetési pénzmaradványa 26.605 E Ft.,  
/2/ A pénzmaradvány felosztását a 11. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
 
 

6.§. 
 

Közvetett támogatások 
 

/1/ Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról a 12-as számú melléklet tájékoztat.  
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22. 
7.§. 

 
     Egyéb rendelkezések 
 
/1/ Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségének bemutatása a 9. sz. mellékleten.  
 
/2/ Az önkormányzat 2012. évi azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot 
keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető 
ügyletek várható összegével együtt a 10. mellékleten. 
 
/3/ Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 
programok, projektek bevételei, kiadásainak bemutatása a 13. sz. melléklet. 
 
/4/ Kimutatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert 
tartozásállományról 14. sz. melléklet 
 
/5/ Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiről a 11. sz. melléklet ad tájékoztatást. 
 
/6/ Önkormányzatunk 2012. évi Vagyonkimutatását a 16. számú melléklet mutatja be. 
 

8.§. 
 

Záró rendelkezések 
 
E rendelet kihirdetése napján láp hatályba, egyben az Önkormányzat 2011. évi 
zárszámadásról szóló 5/2012.(V.3.) számú rendelet hatályát veszti. 
 
 
T Á R G Y,   3 tsp. Vatta Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
 
Előadó: Korán István Attila polgármester 
 
A polgármester a napirend felett a vitát megnyitotta. 
Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A testület vita nélkül egyhangúan, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
döntött és a következő rendeletet alkotta: 
 
 

6./2013./IV.22./ 
 

r e n d e l e t e  
 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról 
 
              1.§ 
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23. 
A 3/2013.(III.11.) rendelet.2 .§ /1/. és /2/ helyébe a következő rendelkezés lép: 
      (1)  A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetése 

Költségvetési bevételeit     161.915 E Ft-ban 
Költségvetési kiadásait    187.900 E Ft-ban 
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét       - 25.985 E Ft-ban 
Bevételi főösszegét     187.900 E Ft-ban 
Kiadási főösszegét     187.900 E Ft-ban 

 állapítja meg. 
 

3. A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti  - 25.985 E Ft összegű költségvetési bevételek és 
kiadások egyenlegét – mely működési célú – az előző évi 25.985 E Ft pénzmaradvány 
igénybevételével finanszírozza. 

 
A  3/2013.(III.11.)  ÖK. sz. Költségvetési rendelet az alábbi pótelőirányzatokkal módosul. 
  
Önkormányzatok működési célú költségvetési 
támogatása 

 
7.446 ezer Ft 

  
 
      
 7.446 e Ft előirányzat változás 2013.03.31.-ig 
 
 Eredeti előirányzat  180.454 e Ft 
 Pótelőirányzatok               7.446 e Ft 

 Módosított előirányzat 187.900 e Ft 
 
 

 
 
T Á R G Y,   4 tsp. Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére 

benyújtandó pályázat  támogatása   
 
Előadó: Korán István Attila polgármester 
 
A polgármester a napirend felett a vitát megnyitotta. 
Az előterjesztés és a határozat tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A testület vita nélkül egyhangúan, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
döntött és a következő határozatot hozta: 
 
 

22/2013./IV.15./ 
 

h a t á r o z a t a 
 

Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére benyújtandó pályázat         
támogatása   

 
A Képviselő-testület: 
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24. 
 

1. Vatta Község Önkormányzata döntése, hogy a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatására a Heves Megyei vízmű Zrt. által benyújtandó 2013. évi igényt támogatja. 

 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásához szükséges 

önkormányzati nyilatkozatokat adja ki. 
 
T Á R G Y,   5 tsp. Heves Megyei Vízmű Zrt-től  Vízközmű vagyon átvétele 
 
Előadó: Korán István Attila polgármester 
 
A polgármester a napirend felett a vitát megnyitotta. 
Az előterjesztés és a határozat tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A testület vita nélkül egyhangúan, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
döntött és a következő határozatot hozta: 
 
 

23./2013./IV.15./ 
 

h a t á r o z a t a 
 

Heves Megyei Vízmű Zrt-től  Vízközmű vagyon átvétele 
 
 

A Képviselő-testület:  
 

1. a vízi közmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Tv. 79.§ (1) bekezdése alapján 
az önkormányzat tulajdonába kerül a Vizi közmű vagyon 

 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatos (378/2013 számon 

iktatott) átadás átvételi jegyzőkönyvet, valamint a vagyonátadási megállapodást 
aláírja. 

 
 

 
T Á R G Y,   6 tsp. A közterületek és egyéb ingatlanok tisztántartásáról rendelet 
 
Előadó: Korán István Attila polgármester 
 
A polgármester a napirend felett a vitát megnyitotta. 
Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A testület vita nélkül egyhangúan, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
döntött és a következő rendeletet alkotta: 
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25. 
7./2013./IV.22./ 

 
r e n d e l e t e  

 
a közterületek és egyéb ingatlanok tisztántartásáról 

 
 

Vatta Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § 
/1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 8. § /1/ bekezdésben biztosított 
feladatkörében, továbbá a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. § és 31. §-ra 
figyelemmel a következőket rendeli el: 

 
Általános rendelkezések 

1. §                    

(1) Rendelet célja, hogy Vatta község közigazgatási területén köztisztasági   szabályokat 
meghatározza, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi 
sajátosságoknak megfelelően rendezze. 

                           
      
(2) Rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 

tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint 
jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed.  

 
(3) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, 

ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a 
szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni. 

(4) Nem terjed ki a R. hatálya a jogszabály által annak minősített veszélyes hulladékokra, 
gyártó-, forgalmazó- vagy fogyasztó tevékenységének gyakorlása során keletkező 
hulladékra, a települési folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre. 

2. §     

Alapfogalmak: 

 
1. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott ingatlan magán 
(külön) tulajdonban van-e 
ingatlan tulajdonos, használó /továbbiakban: ingatlan használó/: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek az ingatlan tulajdonosai, bérlői, haszonélvezői, 
valamely címen használói joggal rendelkeznek és az ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik 
 
2. köztisztasági szolgáltatás: szerződéses megbízás, illetve egyedi megrendelés alapján a 
háztartási hulladék, /szelektiv hulladék, lomtalanítás/ elszállitása és a közterület  
tisztántartása,  
 
3. tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság 
mentesítése, illetőleg pormentesítése, gyomtalanítása, szabad közlekedést akadályozó növényi 
ágak vágása. 
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26. 
 
4. vállalkozás: ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási, kereskedelmi stb. tevékenységet  folytató 
egyéni vállalkozó, Kft., Bt., szövetkezet, Rt., stb.  

5. járdának minősül: az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített  útfelület, térburkolat amely 
az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed. 
 

    
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

3. § 

(1) Az  ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok használói kötelesek gondoskodni, továbbá 
arról, hogy az  ingatlant megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól mentesítsék. 

 
(2) A (4)-(5) bekezdésben írtak kivételével az Önkormányzati tulajdonú – ha nincs más 

kötelezhető személy - közterületek, szilárd burkolatú utak szervezett, rendszeres 
tisztántartásáról, általános jellegű takarításáról, a járdák, térburkolatok síkosság-
mentesítéséről, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről, közterületi hulladék kezeléséről az 
önkormányzat a körjegyzőségi hivatal útján gondoskodik.  

 
(3) A közterületen hulladék keletkezésének csökkentése érdekében a gazdálkodó szervezetek, 

intézmények, szolgáltató, kereskedelmi egységek, vállalkozók telephelyeinek bejáratai 
mellett vagy előtt az ingatlan  használói kötelesek kézi hulladékgyüjtőt elhelyezni, és 
azoknak a saját tulajdonú vagy bérelt szemétszállitásra rendszeresített edénybe való 
ürítéséről naponta gondoskodni. 

 
 (4) Az ingatlan előtti járda, térburkolat tisztántartása az ingatlan  használójának kötelessége 

az út és a járda között lévő ároknak a járda felé eső széléig.   
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek, 
vállalkozások előtti járdaszakaszt, térburkolatot az ingatlan  használójának kell 
tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e. 

 
(5) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát, térburkolatot a balesetek megelőzése 

érdekében szükség szerint naponként többször köteles az ingatlan használója felhinteni a 
környezetet, és a járda, térburkolat állagát nem veszélyeztető szóróanyaggal. Az érintett 
felelőssége e tekintetben 7 órától 20 óráig áll fenn, kivéve, ha a nyitvatartási, üzemelési 
rendje ezt az időpontot meghaladja, ekkor a zárórát kell figyelembe venni. Felhintésre 
bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok,  fűrészpor, kőporliszt) kell 
használni. 
A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. 

 
(6)  Kiépített járda hiányában a (4) és (5) bekezdésben meghatározott kötelezettség az ingatlan 

előtti közterületnek az ingatlan előtti vízelvezető úttest felőli szélétől számított 1 m-es 
részére vonatkozik. 
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27. 

4. § 

(1) Közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a 
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően 
– az ingatlan használójának kötelessége. 

 
(2) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet, eldugulás vagy 

rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és 
robbanásveszélyes anyagot) szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni Tilos! 

 
(3) Járműbehajtók átereszeinek  jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan 

használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.    
 

5. § 

(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (építkezés előtti területen) az építést 
végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot  és az alkalmi háztartási szilárd hulladék 
elszállításáról gondoskodni. 

 
(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől  a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell 

gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról. 
 
(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és 

bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy minimális por és egyéb 
szennyeződés  keletkezzen. 

 
(4) Közterületen építési, bontási anyagot a körjegyzőségi hivatal által kiadott közterület-

használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és 
időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan 
anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen. 

 
(5) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni!  

(6) Minden meglévő közműben előállott meghibásodás, illetve új csatlakozás kiépítés miatt 
bekövetkező közterület elbontásából adódó helyreállÍtási munka a közmű mindenkori 
üzemeltetőjének, tulajdonosának, használójának kötelessége. 

6. § 

(1) Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításkor 
semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület 
szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további 
szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. 
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28. 

7. § 

(1) A település közterületén Tilos járművet mosni, ilyen célra a közkutat igénybe venni, 
olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. 
Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy olaj vagy egyéb 
káros anyag, a földbe, közterületre ne kerüljön. 
 

(2) Gondozott zöldterületre, térburkolattal ellátott területre – ha az nem út, vagy parkolásra, 
megállásra kijelölt, engedélyezett terület -, járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi 
módon károsítani Tilos!  

  
(3) Az ingatlan tulajdonosa, használója térburkolatra ingatlanának megközelítése céljából 

maximum 2 tonnát meg nem haladó járművel a folyamatos áthaladás idejére hajthat rá.  
 
(4) Közterületen lévő térburkolaton gépjárművel megállni, parkolni, rakodni, áthajtani  tilos! 
 
 

8. § 

(1) Közterületen, középületek falán, autóbuszvárókon hirdetményt, plakátot csak az e célra 
rendszeresített helyen  és engedéllyel szabad elhelyezni. Tilos a közterületen lévő 
építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal ellátni, eszközzel megrongálni. A 
közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a készítő, ha az  ismeretlen a tulajdonos 
haladéktalanul vagy azonnal, de legkésőbb 24 órán belül köteles saját költségén 
eltávolítani. 

 
(2) Az engedélyezett épületen (kapun, ablakon stb.), hirdetőtáblán, egyéb létesítményben 

lévő, idejét múlt hirdetményt,  az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás 
kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék 
összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni. A választási, népszavazási plakátot, az 
aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül 
köteles eltávolítani. 

9. § 

 (1) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba, 
szelektiv hulladék gyüjtőbe  lehet elhelyezni. 

 
(2) Aki közterületet, valamint az itt elhelyezett utcabútort, berendezési tárgyakat beszennyezi, 

köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni. 
 
(3) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget 

veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem 
magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad.  
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29. 

10. § 

(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek 
tárolása közterületen polgármesteri engedéllyel történhet, egyébként tilos! 

       Az engedély megadás feltétele  tároló öböl kialakítása, mely megakadályozza a 
közművek sérülését, ha az mégis bekövetkezik a tárolóban elhelyezett  gép tulajdonosa, 
vagy használója  viseli a közmű  helyreállítás költségeit. 

 
(2) Alkalmi engedéllyel  igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv 

tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. 
Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját 
költségen elszállítani. 

11. § 

(1)  Az épület használója gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a 
járdára ne csorogjon. 

 
(2) A település területén lévő  holtágakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba 

tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék 
lerakásával beszennyezni tilos! 

 
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 

12. § 

 
(1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a 

környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 
 
(2) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s 

veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.  
 
(3) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és 

felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható. 

 
(4) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól nem adható  felmentés. 

 
A köztisztasági rendelkezések betartásának megszegése 

13. § 

(1)    Szabálysértést követ el, aki(k) a köztisztasági rendelkezéseket nem tartja be : (a „2012. 
évi II. törvény szerint a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről” alapján az önkormányzat szabálysértési feljelentést tesz 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnál  ): 
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30. 
 

Záró rendelkezések 

14. § 

(1) Ez a rendelet kihírdetése napján 2013. április 22-én lép hatályba.  
 
T Á R G Y,   7 tsp. Szemere Bertalan utca aszfaltozása 
 
Előadó: Korán István Attila polgármester 
 
A polgármester a napirend felett a vitát megnyitotta. 
Az előterjesztés és a határozat tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A testület vita nélkül egyhangúan, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
döntött és a következő határozatot hozta: 
 
 

24/2013./IV.15./ 
 

h a t á r o z a t a 
 

Szemere B. utca aszfaltozása 
 

A Képviselő-testület: 
 

1. a Szemere Bertalan utca aszfaltozására két vállalkozó tett ajánlatot: 
 
 a./ CEVEX Építőmérnöki Kft. (3526 Miskolc, Pozsonyi u. 82. fsz. 2.) 

15.280.354.- Ft összegen, 
 
 b./ Szilvási ÉPÍTŐ Kft. (3400 Mezőkövesd, Eper u. 51.) 14.963.610.- Ft 

összegben. 
  
2. az aszfaltozási munkák elvégzésére a kedvezőbb ajánlatot választotta (Szilvási 

ÉPÍTŐ Kft. 14.963.610.- Ft összegben) 
 
3. a munka megindítására, illetve a szerződés aláírására felhatalmazza a 

polgármestert. 
 
 
T Á R G Y,   8 tsp. Építési társulás Együttműködési megállapodása 
 
Előadó: Korán István Attila polgármester 
 
A polgármester a napirend felett a vitát megnyitotta. 
Az előterjesztés és a határozat tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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31. 
 

A testület vita nélkül egyhangúan, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
döntött és a következő határozatot hozta: 
 
 

25/2013./IV.15./ 
 

h a t á r o z a t a 
 

Építési társulás Együttműködési megállapodása 
 
 
A Képviselő-testület: 
 

1. Együttműködési megállapodást köt műszaki jellegű önkormányzati feladatok 
ellátására  a (523/2013 számon iktatott) a mellékletben foglaltak szerint. 

 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást aláírja. 
 
 
 
T Á R G Y,   9 tsp. Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének zárszámadása 
 
Előadó: Korán István Attila polgármester 
 
A polgármester a napirend felett a vitát megnyitotta. 
Az előterjesztés és a határozat tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
A testület vita nélkül egyhangúan, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
döntött és a következő határozatot hozta: 
 
 

26/2013./IV.15./ 
 

h a t á r o z a t a 
 

Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének zárszámadása 
 
 

1./ Önkormányzat a Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 
 
     40.620 e Ft bevétellel 
     40.620 e Ft kiadással elfogadja. 
 

 
 
T Á R G Y,   10 tsp. INDÍTVÁNYOK, JAVASLATOK 
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32.                                              
Mivel több hozzászólás nem volt, a testület zárt ülés formájában folytatja a munkáját 
 
 
 
 
 
 
             Korán István Attila                          Kiss Zoltán           
                            polgármester         jegyző         
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
                …………………………….                       ……………………………….. 
  K. Tóth János      Vas Béla 


