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Jegyzőkönyv
Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-én
tartott rendes üléséről.
Jelen vannak:

Füredi János polgármester
Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester
Bagóné Ballun Gyöngyi, Bornemisszáné Varga Ilona és Tóthné Fekete Ilona
képviselők
Dr. Fazekas István jegyző
Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó
Balogh Judit jegyzőkönyvvezető

Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme
(Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó).
Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. Tájékoztatta a
képviselőket, hogy Ártim János és Bolyki Zoltán egyéb elfoglaltság miatt nem tudnak az
ülésen részt venni. Ezt követően megállapította, hogy a Testület határozatképes és az ülést
megnyitotta, majd egyidejűleg javaslatot tett a napirendre (1. számú melléklet).
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, egyhangúlag a napirendet elfogadta.
Napirend
1.) A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Polgármester
2.) A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Polgármester
3.) Filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó rendelet megalkotása
Előadó: Polgármester
4.) Az 1. számú tanyagondnoki körzet tanyagondnokának felmondási nyilatkozata, és az 1.
számú tanyagondnoki körzet feladatainak ellátása céljából történő pályázat kiírása.
Előadó: Polgármester
5.) Ágasegyháza Község Önkormányzat VÍZKÁR elhárítási terv felülvizsgálatának
elfogadása
Előadó: Polgármester
6.)Egyebek
7.) KÖZMEGHALLGATÁS 15ºº ÓRAKOR
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1. napirendi pont
Tárgya: A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (2. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bornemisszáné Varga Ilona képviselő a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság tagja elmondta,
hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az
előterjesztést, és változatlan formában javasolták az abban szereplő rendelettervezet
elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta a tájékoztatóban foglaltakat:
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal az
alábbiak szerint döntött:
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal
elfogadta Ágasegyháza Község Képviselő-testületének 17/2013.(XI.28.) rendeletét a szociális
tűzifa támogatás helyi szabályairól.

(A Képviselő-testület a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 17/2013.(XI. 28.) számú
rendeletét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
2. Napirendi pont
Tárgya: A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet megalkotása az IzsákKom térségi Kommunális Szolgáltató Kft-hez történő csatlakozás
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (3. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bornemisszáné Varga Ilona képviselő a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság tagja elmondta,
hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az
előterjesztést, és változatlan formában javasolták az abban szereplő rendelettervezet
elfogadását.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal az
alábbiak szerint döntött:
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal
elfogadta 58/2013. (XI.27.) számú határozatát az
Izsák-Kom térségi Kommunális
Szolgáltató Kft-hez való csatlakozásról.
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A
Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 62/2013. (XI. 27.)
számú előterjesztését és az alábbiak szerint határozott:
1.
A Képviselő-testület hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása
céljából tagként csatlakozik az Izsák-Kom térségi Kommunális
Szolgáltató Kft.-hez.
2.
Ágasegyháza Község Képviselő-testülete az Izsák-Kom Térségi
Kommunális Szolgáltató Kft-hez tagként történő csatlakozás céljából
150.000 Ft. értékű üzletrészt vásárol.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
B
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal
elfogadta Ágasegyháza Község Képviselő-testületének 18/2013.(XI.28.) rendeletét a
hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásáról.
(A Képviselő-testület hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásáról szóló 18/2013.(XI. 28.)
számú rendeletét a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
3. Napirendi pont
Tárgya: Filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó rendelet megalkotása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (4. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bornemisszáné Varga Ilona képviselő a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság tagja elmondta,
hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az
előterjesztést, és változatlan formában javasolták az abban szereplő rendelettervezet
elfogadását.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal az
alábbiak szerint döntött:
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Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal
elfogadta Ágasegyháza Község Képviselő-testületének 19/2013.(XI.28.) rendeletét a
filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozóan.
(A Képviselő-testület a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó 19/2013.(XI. 28.)
számú rendeletét a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.)

4. Napirendi pont
Tárgya: Az 1. számú tanyagondnoki körzet tanyagondnokának felmondási nyilatkozata, és az
1. számú tanyagondnoki körzet feladatainak ellátása céljából történő pályázat kiírása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (6. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bornemisszáné Varga Ilona képviselő a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság tagja elmondta,
hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az
előterjesztést, és változatlan formában javasolták az abban szereplő határozattervezet
elfogadását.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal az
alábbiak szerint döntött:
59/2013.(XI.27.)

Tárgya: Az 1. számú tanyagondnoki körzet
tanyagondnokának felmondási nyilatkozata, és az
1. számú tanyagondnoki körzet feladatainak
ellátása céljából történő pályázat kiírása
Határozat

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 63/2013. (XI. 27.)
számú előterjesztését és az alábbiak szerint határozott:
1.
A Képviselő-testület a Sípos Krisztinával az Ágasegyháza
Község Önkormányzatával tanyagondnoki feladatok ellátása céljából
fennálló közalkalmazotti jogviszonyt 2013. november hatállyal a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti közös megegyezéssel szüntesse meg.
2.
Ágasegyháza Község Képviselő-testülete a polgármester
előterjesztésének 2. számú mellékletében foglalt pályázati felhívást
teszi haladéktalanul közzé, és felhívja a polgármestert, hogy a pályázati
határidő lejártát követő 2 munkanapon belül készítsen előterjesztést
azok elbírálása céljából.
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3.
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a 2. számú
körzet tanyagondnoki feladatainak ellátása céljából kössön megbízási
szerződést haladéktalanul. A megbízás ellátásának időtartama
határozott idejű lehet, és nem terjedhet túl a pályázati eljárásban
kiválasztott új tanyagondnok munkába lépésének időpontján.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
5. Napirendi pont
Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat VÍZKÁR elhárítási terv felülvizsgálatának
elfogadása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (7. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Elmondta továbbá. hogy az
Önkormányzatának is rendelkezni kell VÍZKÁR elhárítási tervvel. A tervet évente felül kell
vizsgálni december 10. napjáig. A felülvizsgálat megtörtént 2013. november 15. napján, és a
tervet a testületnek meg kell tárgyalni és jóvá kell hagyni.
Ezt követően kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel
a kapcsolatos kérdéseiket.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal az
alábbiak szerint döntött:
60/2013.(XI.27.)

Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat VÍZKÁR
elhárítási terv felülvizsgálatának elfogadása
Határozat
Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
64/2013. számú előterjesztését és úgy döntött, hogy Ágasegyháza
Község VÍZKÁR elhárítási tervét a 2013 évi felülvizsgálattal
kiegészítve jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
6. Napirendi pont
Egyebek
Bejelentések
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Füredi János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy pályáztunk GRÉDER munkagépre,
melyet sikeresen megnyertünk. Szükség is van rá, hogy a földútjaikat karban tudjuk tartani.
Elmondta továbbá. hogy a Polgármesteri Hivatal energetikai pályázat keretében az épület
átadásra került, az önrészt kifizettük, minden jól működik.
Bornemisszáné Varga Ilona képviselő megköszönte mindenkinek az Idősek napi segítséget,
egyben elmondta, nagyon sajnálja azt, hogy az előadó művész fellépése előtt és alatt sokan
elmentek.
Füredi János polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy a Homokhátság Fejlődéséért
Vidékfejlesztési Egyesület vezetése megkereste őt, és tájékoztatta a júniusi pályázati eljárás
eredménytelenségének okairól. Ennek során más megvilágításba kerültek és tisztázást nyertek
azok a körülmények, amelyek Ágasegyháza Község Képviselőtestületét végül is 34/2013.
számú határozatának meghozatalára késztették. A tények ismeretében és a település érdekeire
tekintettel ezért a polgármester azt javasolta, hogy a testület vonja vissza korábbi határozatát,
és nyilatkozzon tagságának fenntartásáról.
Ezt követően kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel
a kapcsolatos kérdéseiket.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 5 igen szavazattal az
alábbiak szerint döntött:
61/2013.(XI.27.)

Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzata 34/2013.
(VI.27.) számú határozatának visszavonása
felülvizsgálatának elfogadása
Határozat
Ágasegyháza
Község
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
polgármesternek a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési
Egyesülettel kialakult viszony tárgyában kifejtett értékelését és a
körülmények ismeretében úgy döntött, hogy 34/2013. számú határozatát
felülbírálja, azt hatályon kívül helyezi és nyilatkozik egyesületi
tagságának fenntartásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Füredi János polgármester kérte a testület tagjait, hogy kérdéseiket tegyék fel,
észrevételeiket tegyék meg.
Bagóné Ballun Gyöngyi képviselő észrevétele, hogy az a tapasztalata, mivel idős szülei
szokásait tapasztalva, ha kezd sötétedni, akkor behúzódnak, elmennek haza. Ez így történt az
idősek napján is. Véleménye az, hogy a következő alkalommal még előrébb kell a
rendezvényt hozni.
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Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az idősek napja jól sikerült.
Nagyon ügyesek voltak az óvodások és az iskolások. A református Lelkész Asszony nagyon
szép köszöntőt mondott, valamint pohárköszöntő is volt pezsgővel. A visszajelzések nagyon
jók, kritikát még nem kaptunk a rendezvénnyel kapcsolatban. Az is meg kell állapítani, hogy
jóval többen jöttek el, mint az előző évben, aminek nagyon örülök.
Az ülés bezárása
Füredi János - mivel kérdés, bejelentés nem érkezett – az ülést bezárta.

Füredi János
Polgármester

Dr. Fazekas István
Jegyző

Balogh Judit
jegyzőkönyvvezető

1. számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/571-009
Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
14/2013.

MEGHÍVÓ
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Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 27-én 14 óra 45
perckor rendes ülést tart, melyre ezúton meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Napirend
1.) A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Polgármester
2.) A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Polgármester
3.) Filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó rendelet megalkotása
Előadó: Polgármester
4.) Az 1. számú tanyagondnoki körzet tanyagondnokának felmondási nyilatkozata, és az 1.
számú tanyagondnoki körzet feladatainak ellátása céljából történő pályázat kiírása.
Előadó: Polgármester
5.) Ágasegyháza Község Önkormányzat VÍZKÁR elhárítási terv felülvizsgálatának
elfogadása
Előadó: Polgármester
6.)Egyebek
7.) KÖZMEGHALLGATÁS 15ºº ÓRAKOR

Ágasegyháza, 2013. november 22.

Füredi János
polgármester
2. számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/571-009

Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═══════════════════════════════════════════════════
Szám:

/2013. (XI.27)

Tárgy: A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
szóló rendelet-tervezet elfogadása

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2013. november 27. napi ülésére
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormány a 1525/2012.(VI.28.) Korm. határozatban döntött a IX. Helyi önkormányzatok
támogatási és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat
átcsoportosításáról,
melynek
felhasználására
vonatkozó
részletszabályokat
az
59/2012.(XI.28.) BM rendelet (továbbiakban: Rendelet) a helyi önkormányzatok szociális
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás rögzíti.
A Kormány felhívására 2013. november hónapban jeleztük a Belügyminisztérium
Önkormányzati Államtitkársága felé az önkormányzat által igényelt tűzifa mennyiséget,
mellyel összefüggésben az államtitkár úr 2013. november 11-én arról tájékoztatott, hogy az
önkormányzatunk részére 680.085 forint vissza nem térítendő állami támogatás került
jóváírásra, mely 79 m3 lágylombos tűzifa vásárlására használhat fel. A felhívás értelmében a
tűzifa értékesítési ára az erdőgazdálkodó részéről esetünkben 7.000 Ft/ m3 + ÁFA lehet, s
ezért a feladat végrehajtása önkormányzatunktól még – a szállításból adódó költségek nélkül
– összességében 120.396 forint önerő ráfordítást igényel.
A jogszabályi rendelkezés folytán a természetbeni juttatás jogosultsági feltételeit az
önkormányzat képviselő-testülete rendeletben köteles szabályozni. Ezért a rendelet-tervezet
szakmai előkészítésével egyidejűleg haladéktalanul felvettük a kapcsolatot a KEFAG
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Észak-Kiskunsági Erdészeti igazgatójával, illetve
megtörtént a rászorulók ismételt felmérése, a jövedelemhatár megállapítása, és a tűzifa
megrendelése érdekében.
A támogatás jogosultak részére történő mielőbbi biztosítása érdekében javaslom a rendelettervezet sürgősségi tárgyalását, melynek 1. §-a a rendelet és hatályát, 2. §-a szociális tűzifa
támogatásra jogosultak körét, 3-4. §-ai a támogatás odaítélésének menetét, 5. -6 §-ai a
támogatás forrásösszetételét, valamint a rendelet hatálybalépését és hatályon kívül helyezését
határozza meg. Mivel ez a rendelet, csak az idei évben meghatározott támogatásra érvényes,
ezért az elszámolást követően célszerű a rendeletet rögtön hatályon kívül helyezni. A gyors
elbírálás érdekében tanácsos a kérelmek elbírálását a polgármester hatáskörébe utalni.
Ágasegyháza, 2013. november 27.
Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere

Előzetes hatásvizsgálat
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló
rendelet-tervezethez

1.Társadalmi hatások
A rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása
jelentős, akár létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent.
2 Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása –
előreláthatólag 130. 000.- Ft összegű – önerőt igényel.
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3. Környezeti következmények, hatások
A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb
családok által használt anyagok
4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Polgármesteri Hivatal
munkatársaira, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a határozatok meghozatalai is
rájuk hárul. Ugyanakkor többlet feladatok jelent azon személy részére, akik a
szállítással és a tűzifa átadásával kapcsolatos teendőket intézi.
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásról szóló 59/2012(XI.28) BM rendelet alapján Ágasegyháza Község
Önkormányzata 79 m3 szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatást kapott. Ennek elosztása , valamint az említett jogszabály előírása alapján
helyi rendelet megalkotása vált szükségessé. Amennyiben az önkormányzat a
támogatási összeget a fenti célra nem, vagy csak részben tudja felhasználni, annak
maradványát köteles visszafizetni a központi költségvetés részére.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.

Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő – testületének
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
/2013.(XI.28.) önkormányzati
rendelet-tervezete
Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk
(2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján 25. § (3) bekezdés B)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47. §(1) bekezdés c) pontjában, és
(3) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok szociális
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célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2012.(XI.28.) BM
rendeletének végrehajtására a következőket rendeli el:
I. fejezet
A támogatásra vonatkozó általános szabályok
1. A rendelet célja, hatálya
1. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012.(XI.28.) BM rendelet
alapján
a
központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Ágasegyháza Község
Önkormányzat számára.
(2) E rendelet célja, hogy Ágasegyháza településen élők részére támogatást
nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra
meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély,
egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés,
odaítélés menetét.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Ágasegyháza Község közigazgatási területén
életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.
2. A támogatás elbírálásánál előnyben részesítő feltételek
2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást legfeljebb 5
q tűzifát biztosíthat annak a személynek, aki
a)
Lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
b)
Rendszeres szociális segélyben részesül, vagy
c)
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy
d)
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy
e)
3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
f)
Ápolási díjra jogosult, vagy
g)
65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.
(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban
meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, akinek ingatlana tűzifával
egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él,
a támogatás nem kérhető.
3. A támogatás igénylésének menete
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4.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. számú melléklete
szerinti kérelemre indul.
(2) A kérelmeket 2013. február10. napjáig lehet a Polgármester Hivatalnál
benyújtani.
(3) A kérelmek elbírálása átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe
tartozik, aki a támogatásról a kérelem benyújtását követő 3 munkanapon belül
dönt.
(4) A döntést követő 3 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa
kiszállításáról.
(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi
elismervény aláírásával igazolja.
5. § A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet 1. melléklete szerint az
Önkormányzat számára megállapított 680.085.- Ft kiegészítő támogatás, valamint
az Önkormányzat által biztosított 120.396.- Ft saját forrás. A forrás felhasználását
követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §
meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre
érkeztek-e – el kell utasítani.
II. fejezet
Záró rendelkezések
6 § (1) Ezen rendelet 2013. a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2014.
március 1. napján hatályát veszti.

Füredi János
polgármester

Dr. Fazekas István
jegyző

1. sz. melléklet a 17/2013. (XI.28.) számú önkormányzati rendelethez

Kérelem
.................................................... (név) (szül. hel y és idő: .............................
Ágasegyháza,………… u. ……………..
részemre

Ágasegyháza

Község

s z . alatti lakos kérem, hogy

Képviselő-testületének

a

tűzifa

vásárlási
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támogatásról szóló

/2013. .) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek
m3 tűzifát biztosítani.

természetbeni juttatásként

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*
a) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: ..............
b) rendszeres szociális segélyben részesülők, a megállapító határozat száma. ......................
c) foglalk. helyettesítő támogatásban részesülők, a megállapító határozat száma. ..............
d) rendszeres gyermekv. kedvezményben részesülők, a megállapító határozat száma. .....
e) 3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekeim adatai:
1.

Név. ........................................................... Szül.idő. ..................................................

2.

Név. ........................................................... Szülidő. ...................................................

3.

Név……………………………………….Szül.idő………………………….

4.

Név……………………………………….Szül. idő………………………….

f) 65 éven felüli egyedülélő nyugdíjas vagyok,
g) ápolási díjra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma. ..............................................
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)

Ágasegyháza , 201 . …………
……………………………………
kérelmező
2. sz. melléklet a …./2013.() önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

…………………………………(név) Ágasegyháza,
u.
sz.
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Ágasegyháza Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló /2013.
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(.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ……m3
mennyiségű tűzifát átvettem.

Ágasegyháza, 201 ………………………..

…………………………….

…………………………………

átvevő

átadó

3. számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/571-009

Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
Ügyszám: /2013. (X.27.)

Tárgy:

A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásáról szóló
önkormányzati rendelet megtárgyalása

TÁJÉKOZTATÓ
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a Képviselőtestület 2013. november 27. napi ülésére
Tisztelt Képviselő-testület !
Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb 2013. szeptemberében
30. napi ülésén tárgyalta a 2014. január 1-jétől hatályba lépő új települési szilárd hulladék
elszállítására vonatkozó rendelet-tervezetet, valamint határozott arról, hogy a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 33. 90. §-aiban meghatározott
közszolgáltatási feladatainak ellátásáról - az IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaságban történő tulajdonrész-vásárlással - maga kíván
gondoskodni. A tárgyalások lefolytatása, valamint a szükséges intézkedések megtétele
érdekében megbízta Füredi János polgármestert.
Fentiekkel egyidejűleg elkészült Ágasegyháza Község Önkormányzatának a települési
hulladék elszállításáról szóló önkormányzati rendelet tervezete is. A 2014. január 1-jétől
hatályba lépő - jelen előterjesztés mellékletében foglalt – a rendelet-tervezetet az
önkormányzat honlapján közzétettük, társadalmi egyeztetés céljából. A rendelet-tervezettel
kapcsolatban érkezett visszajelzések egy részét a tervezetbe beépítettük, részben pedig a
bizottság ülésén kerülnek ismertetésre.
Az előterjesztést az Összevont Bizottság ülésén megtárgyalja. A bizottsági véleményt az
Ügyrendi Bizottság elnöke a Képviselő-testület ülésén ismerteti.
A rendeletalkotáshoz a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
50.§ -a alapján a Képviselő-testület minősített többségének szavazata szükséges.
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselőtestülettől, hogy az alábbi, határozat-tervezet és
ezzel egyidejűleg a rendelet-tervezetet is szíveskedjen elfogadni.
Ágasegyháza, 2013. november 27.
Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere

A
Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 62/2013. (XI. 27.)
számú előterjesztését és az alábbiak szerint határozott:
1.
A Képviselő-testület hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása
céljából tagként csatlakozik az Izsák-Kom térségi Kommunális
Szolgáltató Kft.-hez.
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2.
Ágasegyháza Község Képviselő-testülete az Izsák-Kom Térségi
Kommunális Szolgáltató Kft-hez tagként történő csatlakozás céljából
150.000 Ft. értékű üzletrészt vásárol.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

B

Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő – testületének
a hulladékkezelési közszolgáltatásról
/2013.(XI.28.) önkormányzati
rendelet-tervezete
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és 88. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hulladékkezelési közszolgáltatásról –
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2013. (V.01.) számú önkormányzati rendelete 18. § (3) bekezdés a)
pontja alapján– a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1.§

(1)

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás tartamát az alábbiak szerint határozza meg: a közszolgáltatás
körébe tartozó hulladék átvétele, elszállítása, hulladékkezelési engedéllyel
rendelkező hulladékkezelő létesítményekbe.

(2)

A rendelet hatálya Ágasegyháza község közigazgatási területére terjed ki.

(3)

A rendelet személyi hatálya kiterjed Ágasegyháza község közigazgatási területén
lévő ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, birtokosára és használójára (a
továbbiakban együtt: tulajdonos) ideértve azt az esetet is, amikor az ingatlan
tulajdonosa egyben a hulladék termelője, birtokosa.

(4)

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladék alábbi fajtáira:
- háztartási hulladék,
- szelektíven gyűjtött újrahasznosítható hulladék,
- közterületen elhagyott hulladék,
- háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék,
- lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék.
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2.§

3.§

(5)

Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra, valamint a települési
folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.

(6)

A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosoknak nem kell azokon a beépítetlen
ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik
és nem gyülemlik fel.

(1)

A települési szilárd hulladék átvételével, elszállításával, kezelésével kapcsolatos
feladatok ellátására az Önkormányzat a közszolgáltatóval – továbbiakban:
közszolgáltató – köt közszolgáltatási szerződést.

(2)

A közszolgáltató a közszolgáltatási feladatokat teljes körűen látja el.

(1)

A települési szilárdhulladék egyes összetevőinek begyűjtőhelyeken,
gyűjtőszigeteken történő szelektív gyűjtésével kapcsolatos feladatokat a
közszolgáltató biztosítja.

(2)

közszolgáltató a település közterületein
igénybevételét térítésmentesen biztosítja.

(3)

A közterületen lévő hulladékszigetek pontos helyét a 1. sz. melléklet tartalmazza.

(4)

A közszolgáltató a hulladékszigetek területén, az edényeken kívül elhelyezett
hulladékok közül kizárólag az egyes edényeken elhelyezett feliratnak megfelelő
fajtájú hulladékokat szállítja el.

lévő

szelektív

hulladékszigetek

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és
az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogai és kötelességei, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei
4. § (1)

A közszolgáltató a közszolgáltatást jelen rendelet, a közszolgálati szerződés,
valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a végrehajtási
rendeletekben foglaltak szerint köteles ellátni.

(2)

Az újrahasznosításra alkalmatlan hulladék összegyűjtése, elszállítása hetenkénti az
újrahasznosításra alkalmas hulladék begyűjtése pedig havi gyakorisággal történik a
közszolgáltató által előre meghatározott időpontokban, a szállítási naptár szerint, a
2. sz. mellékletben foglalt területi, időbeli rendben.

(3)

Az esetlegesen elmaradt gyűjtést 24 órán belül vagy az akadály elhárulását
követően a közszolgáltató haladéktalanul köteles elvégezni. A 24 órát meghaladó
ürítés esetén köteles legalább egy nappal előbb írásban (szórólapon) értesíteni az
érintetteket a gyűjtés tényleges időpontjáról.

(4)

Azok a külterületi tulajdonosok, akiknél az egyedi gyűjtés technikai és műszaki
okok miatt nem megoldható (tanyai lakott helyek stb.) ingyenesen elhelyezhetik
hulladékukat az ágasegyházi

5. § (1)

A hulladék szállítása az e célra szolgáló az egyes hulladékfajták átvételére
alkalmas felépítménnyel rendelkező célgéppel végezhető. Ennek során olyan
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gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor,
illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetszennyeződést ne
okozzon.
(2)

Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a
hulladék eltakarításáról, a területszennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti
környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni köteles.

6. § (1)

A közszolgáltató, - ha a tulajdonos saját tulajdonú gyűjtőedényzettel nem
rendelkezik - a részére a tárolhatóság és az ürítési gyakoriság figyelembevételével
a gyűjtőedényzetet használatba adja.

(2)

A használatba adott gyűjtőedényzet tulajdonjoga a közszolgáltatót illeti meg.

(3)

A közszolgáltató által használatba adott gyűjtőedényzet használatáért az ingatlan
tulajdonosa költségalapon meghatározott bérleti díjat fizet.

(4)

Amennyiben a gyűjtőedényzet meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés
során történt, javításának, kicserélésének költségei a közszolgáltatót terhelik,
függetlenül a gyüjtőedényzet tulajdonosától.

7. § (1)

Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot a tulajdonosnak az
elszállítás napján kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni
oly módon, hogy azok a közlekedés biztonságát ne veszélyeztessék,a közterületet
ne szennyezzék és abban kárt ne tegyenek.

(2)

Az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli időpontban a hulladék közterületen történő
tárolása, illetve elhelyezése tilos, kivéve a házhoz menő lomtalanítás alkalmával.

(3)

Az elszállításra váró hulladékot csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényzetben, az azt meghaladó mennyiséget pedig csak a
közszolgáltató által biztosított műanyagzsákban lehet kihelyezni, amelyben
legfeljebb 20 kg súlyú hulladék helyezhető el.

(4)

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat,
amely a szállító munkások épségét veszélyezteti, vagy a szállító jármű műszaki
berendezéseit megrongálja.

(5)

A (4) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását
a közszolgáltató megtagadhatja.

(6)

A gyűjtőedényzet tisztántartásáról, fertőtlenítéséről annak tulajdonosa (bérlet
esetén: használója) szükség szerint de legalább negyedévente gondoskodni köteles.

(7)

A gyűjtőedényeket a szállítás napját kivéve közterületen tárolni tilos.

(8)

A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról,
szállításáról, ártalommentes elhelyezéséről – a közszolgáltatóval kötött külön
szerződés alapján – a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.
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8.§

A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre
kiszórni, valamint másnak a gyűjtőedényébe – annak engedélye nélkül –
hulladékot elhelyezni tilos.

9.§

A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a
közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére
kötelezetté vált. Tulajdonváltozás esetén a bejelentési kötelezettség az új
tulajdonost terheli.

10.§ (1)

Tulajdonos változás esetén az ingatlan új tulajdonosa 15 napon belül köteles e
tényt a közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési
kötelezettségének eleget tenni. A korábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a
bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli.

(2) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan ingatlan esetében arra az időre,
amíg azt nem lakják, vagy használatát szüneteltetik. A lakatlanság és a használat
megszüntetésének tényét a tulajdonos köteles a közszolgáltató felé – a változást
követő 15 napon belül – bejelenteni.
11.§ (1)

A tulajdonos a háztartásában összegyűlő, a közszolgáltatás keretébe nem tartozó,
nem rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített
gyűjtőedényzet méreteit meghaladó hulladékot a házhoz menő lomtalanítás
keretében szállíttathatja el. A lomtalanítás lebonyolításáról (a lom gyűjtéséről,
elszállításáról, elhelyezéséről) a közszolgáltató a közszolgáltatás keretein belül
gondoskodik. Nagydarabos hulladékot a közterületre kihelyezni csak az elszállítás
napján lehet.

(2)

A közszolgáltató meghatározott időpontokban tavasszal: április-május, vagy
ősszel: szeptember-október 2-2 hónapban az előre bejelentett igénybevevők
részére rendes szállítási napokon biztosítja a lom elszállítását háztartásonként
évente egy alkalommal 2 m3-ig térítésmentesen.

12.§

A tulajdonos és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell:
a.) a szerződő felek megnevezését,
b.) értelmező rendelkezések a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokról,
c.) a közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályokat,
d.) a hulladékgyűjtés és szállítás részletes feltételeit,
e.) a közszolgáltató és a tulajdonosok kötelezettségeit,
f.) az Önkormányzat kötelezettségeit,
g.) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit,
h.) a szerződés hatályát, a megszűntetés és a szerződésszegés eseteit,
i.) záró rendelkezéseket,

Díjfizetési kedvezmények, díjfizetési kötelezettség
14.§ (1)

A közszolgáltatás egységnyi díjtételeit e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza
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(2) Az egységnyi díjtétel magánszemély kötelezett esetén a gyűjtőedény egyszeri térítési
díja.
(3) A közszolgáltatás díja az egységnyi díjtétel és a (2) bekezdés szerint nyújtott
szolgáltatás szorzata.
(4) A nem teljesített és nem pótolt szolgáltatásért díj nem számítható fel.
(5) A 70 év alatti feletti egyedül élő személyek 80 literes gyűjtőedényre is köthetnek
szerződést
Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok
17.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan 1. § (3)
bekezdésében rögzített tulajdonosának személyi adataira vonatkozóan kötelezően
adatot kell szolgáltatnia a közszolgáltatónak a kötelező szolgáltatásba történő
bevonásáról szóló értesítéssel egyidejűleg.
(2) A közszolgáltató a tulajdonos személyes adatait (név, születési hely és idő, lakcím)
jogosult nyilvántartani és kezelni.
(3) A közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási
feladatai ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel,
jogosulatlannak nem adhatja át.
(4) A közszolgáltató köteles a személyes adatok kezelésére jogosult (felelős) személyt, a
nyilvántartás formáját, módját, valamint a szabályait a jogosulatlan betekintés
megakadályozása érdekében szabályozni.
(5) A személyes adatok kezelésének és az adatvédelmi követelmények megszegése
esetén a Btk., károkozás esetén a Ptk. szabályai az irányadók.
(6) A közszolgáltató a (2) bekezdésben felsorolt személyes adat pontosítása,
kiegészítése céljából adatszolgáltatást kérhet a jegyzőtől. Az adatszolgáltatás díját
a vonatkozó hatályos jogszabály határozza meg.

Záró rendelkezések
18.§ (1)

(2)

Az e rendelet alkalmazott fogalmakat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 2. §-ában meghatározottak szerint kell értelmezni.
Jelen rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

polgármester

jegyző
1. számú melléklet

Szelektív hulladékgyűjtő
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1.
2.

Árpád krt. 145. hrsz.
Árpád krt. 145. hrsz.
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2. számú melléklet

Ady Endre utca
Akácos utca
Alkotmány utca
Árpád krt.
Bajcsy-Zsilinszky utca
Béke út
Bem utca
Bocskai utca
Domb utca
Dózsa György utca
Felszabadulás utca
Fenyő utca
Homok utca
Iskola utca
Jókai utca
Kisfaludy utca
Kossuth út
Május 1. utca
Mathiász János utca
Mókus utca
Néphadsereg útja
Óvoda utca
Petőfi utca
Rákóczi út
Rózsa Ferenc utca
Temető utca
Templom utca
Vasút utca
Zsombos dűlő
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3. számú melléklet

A közszolgáltatás egységnyi díjtételei
(általános forgalmi adó nélkül)

Egységnyi díjtétel
gyűjtőedény alapján

Egyszeri ürítési díj (Ft)

Éves közszolgáltatási díj
(Ft)

80 literes gyűjtőedény

250.- Ft + áfa

13.000.- Ft + áfa/év

120 literes gyűjtőedény

311.- Ft + áfa

16.172.- Ft + áfa/év

297 Ft/db + áfa

-

10.221.- Ft/tonna

-

1.500.- Ft

-

Többlethulladék
elszállítására szolgáló zsák
Lerakási – ártalmatlanítási
díj
Inert hulladék egy tonna
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Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/571-009

Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═══════════════════════════════════════════════════
Szám:
/2013. (XI.27)
Tárgy: Filmforgatási célú közterület-használatra
vonatkozó rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2013. november 27. napi ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvényeknek módosításáról szóló 2013. évi
LXXXIV. törvény módosította többek között a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt (a
továbbiakban: Mgtv.). Ez a 2013. július 1-jén hatályba lépő módosítás egyrészt új fejezettel
egészíti ki az Mgtv.-t, továbbá felhatalmazza a települési önkormányzatot, hogy a
tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó részletes
szabályokat, az alkalmazható mentességek és kedvezmények körét, a használat területi és
időbeli korlátait és egyéb feltételeit, valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét
rendeletben állapítsa meg. Az Mgtv.-t módosító törvény 98. §-a meghatározza, hogy a
települési önkormányzat köteles rendeletét a törvény kihirdetését követő 30 napon belül
megalkotni.
Az Mgtv. végrehajtási rendelete is megjelent. A települési önkormányzat tulajdonában álló
közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló
205/2013. (IV. 14.) Korm. rendelet a főbb eljárási szabályokat meghatározza, így az
önkormányzati rendelet mindössze az ezen kívül eső részletszabályokat, speciális feltételeket
kell, hogy tartalmazza.
A közterület-használat díját az Mgtv. 3. melléklete szabályozza, az önkormányzatnak így
ettől magasabb díj meghatározására nincs lehetősége, viszont a felhatalmazás szerint
rendeletében a turisztikailag kiemelt közterületek körének meghatározására van lehetőség,
melyekre eltérő díj alkalmazandó. Ágasegyháza község ilyen terület a rendeletben nem
került meghatározásra.
Felhatalmazást kapott továbbá az önkormányzat, hogy a rendeletben mentességet vagy
kedvezményt állapítson meg a meghatározott időtartamot vagy területmértéket el nem érő,
valamint a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy
ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő)
filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat díjával összefüggésben.
(Rendelet-tervezet 4.§ (3)-(4) bekezdései)
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A filmforgatási célú közterület-használat iránti kérelem a megyei kormányhivatalnál
terjesztendő elő és a hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági
szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé. Javasolom, hogy a
hatósági szerződés jóváhagyására vonatkozó hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre
ruházza át.
Várható hatások:
1.Társadalmi hatások
A rendelet-tervezet a magasabb szintű jogszabályokban megfogalmazott célok megvalósítását
támogatja.
2 Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet hatálybalépésétől sem a bevételek növekedése, sem kiadásaink csökkentése nem
várható.
3. Környezeti következmények, hatások
Alkalmazása esetén kedvező lehet
4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet végrehajtása vélhetően nem ró nagyobb munkaterhet sem a Polgármesteri Hivatal,
sem a Faluház munkatársaira.
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A magasabb szintű jogszabály kötelezővé teszi az Önkormányzat számára a rendeletalkotást,
ennek elmaradás törvényességi észrevételt, kifogást vonhat maga után.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatás után az előterjesztés mellékletét képező
rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Ágasegyháza, 2013. november 27.

Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere
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Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő – testületének
a filmforgatási célú közterület-használatról szóló
/2013.(XI.28.) önkormányzati
rendelet-tervezete

Ágasegyháza
bekezdése és
felhatalmazás
törvény 13. §
el:

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2)
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott
alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
1. §

Ágasegyháza Község Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről
szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából
történő igénybevételére (továbbiakban: filmforgatás) jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.
2. §
(1) A filmforgatásra irányuló hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a
kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:
a) az eredeti állapot helyreállítását,
b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán
tartását,
c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,
d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással
kapcsolatos lényeges információkról,
e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztatót megjelentetését a helyi médiában,
továbbá
f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését,
beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.
(2) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon
előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a
véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott
forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője-üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy
bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet
nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői
vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
(3)

a Képviselő-testület a hatósági szerződés jóváhagyását a polgármesterre ruházza át.
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3. §
A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy
helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban,
ameddig a filmforgatás akadályozva volt.

4. §
(1) A fizetendő közterület használat díja megegyezik az Mgtv. 3. mellékletében foglalt
legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.
(2) A rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt központi terület nem kerül
meghatározásra.
(3) A kérelmezőt a közterület-használati díj megfizetése alól abban az esetben mentesítheti
a polgármester, ha a filmalkotás közérdekű célt szolgál. Közérdekű célnak minősül különösen
az önkormányzat érdekében, továbbá oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok
érdekében végzett filmforgatás.
(4) Amennyiben a kérelmező által a filmforgatás céljából használt közterület nagysága az
1000 m2-t nem érti el, úgy a fizetendő díj mértéke a 4. § (1) bekezdésében megállapított díj
80%-a.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Füredi János
polgármester

Dr. Fazekas István
jegyző
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5. számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/571-009

Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═══════════════════════════════════════════════════
Szám: 63/2013. (XI. 27.)

Tárgy: Az 1. számú tanyagondnoki körzet tanyagondnokának
felmondási nyilatkozata, és az 1. számú tanyagondnoki körzet
feladatainak ellátása céljából történő pályázat kiírása.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2013. november 27. napi ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az 1. tanyagondnoki körzet feladatait ellátó Sípos Krisztina (6076. Ágasegyháza, Rákóczi u.
62/1.) 2013. november 26-án kelt kérelmet juttatott el hozzám, amelyben kérte a Képviselőtestülettől a közalkalmazotti jogviszonyának a 2013. november 30. napi hatállyal történő
megszüntetésére. (1. számú melléklet) Mivel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés a) pontja ezt lehetővé teszi, így - annak ellenére, hogy a
közalkalmazott személyes kérésének a teljesítése rendkívüli helyzetet idézhet elő – javaslom,
hogy a Testület Sípos Krisztina jelenleg fennálló közalkalmazotti jogviszonyát közös
megegyezéssel szüntesse meg.
Az így kialakult helyzet gyors megoldása céljából pedig az alábbi javaslatokkal élek:
A tanyagondnoki szolgálat szakmai létszámnormáit és képesítési előírásai is tartalmazó
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet értelmében tanyagondnokként olyan személyt kell
foglalkoztatni, akinek kinevezését az ágazati jogszabály általános iskolai végzettséggel már
lehetővé teszi. Tanyagondnoki munkakörben ezért csak olyan személy foglalkoztatható, akit a
foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez
szükséges tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő
időpontjától számított két éven belül elvégzi. A munkakör a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázat útján tölthető be, melynek kiírása
szükséges.
A fentiek alapján tehát a Testületnek a tanyagondnoki munkakör betöltése céljából
haladéktalanul pályázatot kell kiírnia. Ennek tervezetét előterjesztésem 2. számú melléklet
tartalmazza. Mivel pedig arra az átmeneti időszakra is, amíg az 1. számú körzetnek nincs
gondnoka, ezt a feladatot más erre alkalmas személynek el kell látnia, hiszen a két működő
körzet ideiglenes összevonásának nemcsak gyakorlati, hanem jogi akadályai is vannak. Erre
nézve azt javaslom, hogy a feladat ellátásáról az Önkormányzat - a pályázatok elbírálásának
időpontjáig - egy erre alkalmas személlyel kötött megbízási szerződés által gondoskodjon.
Mindezekre tekintettel, tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a túloldalon található
határozattervezetet szíveskedjen elfogadni.
Ágasegyháza, 2013. november 27.
Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere
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Határozat-tervezet:
Szám:

/2013. (XI. 27.)

Tárgy: Az 1. számú tanyagondnoki körzet
tanyagondnokának felmondási nyilatkozata, és az
1. számú tanyagondnoki körzet feladatainak
ellátása céljából történő pályázat kiírása.

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 63/2013. (XI. 27.)
számú előterjesztését és az alábbiak szerint határozott:
1.
A Képviselő-testület a Sípos Krisztinával az Ágasegyháza
Község Önkormányzatával tanyagondnoki feladatok ellátása céljából
fennálló közalkalmazotti jogviszonyt 2013. november hatállyal a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti közös megegyezéssel szüntesse meg.
2.
Ágasegyháza Község Képviselő-testülete a polgármester
előterjesztésének 2. számú mellékletében foglalt pályázati felhívást
teszi haladéktalanul közzé, és felhívja a polgármestert, hogy a pályázati
határidő lejártát követő 2 munkanapon belül készítsen előterjesztést
azok elbírálása céljából.
3.
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a 2. számú
körzet tanyagondnoki feladatainak ellátása céljából kössön megbízási
szerződést haladéktalanul. A megbízás ellátásának időtartama
határozott idejű lehet, és nem terjedhet túl a pályázati eljárásban
kiválasztott új tanyagondnok munkába lépésének időpontján.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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═════════════════════════════════════════════════════
64/2013.
ELŐTERJESZTÉS
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-i
ülésére.

Tárgy: Ágasegyháza Község Önkormányzat VÍZKÁR elhárítási terv felülvizsgálatának
elfogadása
Tisztelt Képviselőtestület!
Mint ismeretes Ágasegyháza Község Önkormányzatának is rendelkezni kell VÍZKÁR
elhárítási tervvel. A tervet évente felül kell vizsgálni december 10. napjáig. A felülvizsgálat
megtörtént 2013. november 15. napján, melyről jegyzőkönyv készült, az 1. számú melléklet
szerint. A szükséges intézkedések megtételéről gondoskodtunk. A tervben a megfelelő módon
javítottuk a javításra szoruló elemeket a felvett jegyzőkönyvnek megfelelően. A tervet az
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületével jóvá kell hagyatni.
A VÍZKÁR elhárítási terv felülvizsgált változatát a 2. számú melléklet tartalmazza.
A fentiek alapján kérem a képviselőtestületet, hogy előterjesztésemet megvitatni, valamint az
alábbi határozattervezetet támogatni szíveskedjen.
Ágasegyháza, 2013-11-19
Füredi János
Ágasegyháza Község polgármestere

HATÁROZATTERVEZET
……/2012. (11.27.) Kt. Számú határozata
Tárgy:
Ágasegyháza Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 64/2013. számú
előterjesztését és úgy döntött, hogy Ágasegyháza Község VÍZKÁR elhárítási tervét a 2013
évi felülvizsgálattal kiegészítve jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

