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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 4998/2013. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-

én tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Dr. Vancsura István polgármester, 
  Barna Sándor, Bolláné Csernák Csilla, 

Győri István, Kacziba Sándor, 
Puliusné Sárdi Mária (6 fő) 

  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető 
 Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Kiss Mária, óvodavezető 
 Szentirmay Tamás újságíró 
 Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 14:40 órakor megállapította, hogy a Képviselő-testület 
6 fővel határozatképes. A 13. napirendi pont levételét javasolta, felvételre javasolta a reklám 
rendeletet, létszámstopot, polgárőr kérelmét, régi házszám rendelet hatályon kívül helyezését, 
vagyonrendeletet, ÁROP pályázattal kapcsolatos közbeszerzést és zárt ülésre szintén 
felvételre javasolta Rubos Ferenc átmeneti segélykérelmét. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Levételre javasolta a 11-es napirendi pontot, mert pénzt nem szavaztak, tehát dönteni nem 
szükséges. 18-ast is levételre javasolta, mert a határozat nem érint költségvetést, óvoda 
kérelmét javasolja levételre. 
 
 

Dr. Csernus Tibor képviselő 14:44 órakor megérkezett a képviselő-testületi ülésre, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő. 
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Németh projekt irodát javasolta levenni, de mivel új megoldás született azóta, így majd 
megtárgyalják.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyet értett, hogy ne tárgyalják. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Annyit tett hozzá a 11-es napirendi ponthoz, hogyha tárgyalásra kerül sor az óvodavezetővel, 
mindenképpen szeretne ott lenni az időpont egyeztetésnél, valamint a létszámot is szeretné 
leellenőrizni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a felsorolt napirendi pontok levételét. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta a 
napirendi pontok levételét. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pont elfogadását és sorrendiségét. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi napirendi pontokat: 
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó új jogi 
szabályozásból adódó teendőkről és döntésekről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
2. Előterjesztés a vagyonkezelési és hasznosítási szerződésről 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

3. Előterjesztés a vagyonkezelésre vonatkozó a Mötv. 109.§ (4) bekezdése szerinti 
rendelettervezet megtárgyalására és elfogadására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

4. Előterjesztés a közterületek használatáról szóló rendeletről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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5. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

6. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 
25/2013.(XII.02.) Ör. számú rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
7. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2003.(IX.01.) Ör. 

számú rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 

8. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2013.(V.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
aljegyző 
 

9. Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 
módosítása tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
aljegyző 

 
10. Előterjesztés a konyha áthelyezése tárgyában 

  Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
  Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
11. Előterjesztés ifj. Pásztor Gyula és felesége telekvásárlási kérelméhez 

  Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
  Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
12. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program által felállítandó bizottság létrehozása 

tárgyában  
  Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
  Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
13. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat által 2014. évben 

megrendezendő programok és rendezvények tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
14. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi 

munkaterve tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
aljegyző 
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15. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a kiskunfélegyházi Constantinum Nevelési 

- Oktatási Intézmény együttműködési megállapodása tárgyában: 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
aljegyző 

 
16. Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár Alapító 

Okiratának módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
17. Előterjesztés a védőnői körzethatárok változásának tárgyában 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

  18.  Előterjesztés a reklám, cégér, hirdetmény és hirdető-berendezés elhelyezésének,   
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról 

  Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
  Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
    19.  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, előző Képviselő-testületi  
            ülés óta történt fontosabb eseményekről  

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
    20.  Egyéb bejelentések 
 
    21.  Képviselők kérdései, interpellációi 

 
Zárt ülés 

 
    22.   Előterjesztés Réczi József Attila és családja jogcímnélküli lakáshasználata tárgyában  

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
    23.   Előterjesztés a Trió Média Kft. szerződésének felülvizsgálata tárgyában  

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
aljegyző 

 
    24.   Előterjesztés a Németh Projekt Iroda Kft. szerződésének felülvizsgálata tárgyában  

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

    25.   Előterjesztés a Magna Produkciós Bt. szerződésének felülvizsgálata tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
    26.   Előterjesztés Dr. Csernus Tibor ügyvéd szerződésének felülvizsgálata tárgyában 
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Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
    27.   Javaslat Karácsonyi támogatás nyújtására a rászoruló személyek és családok részére  

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
aljegyző 

 
    28.   Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat dolgozóinak jutalmazása  

tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
    29.   Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

    30.   Előterjesztés Rubor Ferenc átmeneti segély kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 
 
 

1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó új jogi 
szabályozásból adódó teendőkről és döntésekről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Az új törtvénynek kell megfelelni és végrehajtani. Három 
határozati javaslat van, amit a bizottságok tárgyaltak, mindhármat javasolták elfogadásra.  
 
Szavazásra bocsátotta az 1. határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
305/2013.(XII.19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csongrádi Víz- és 
Kommunális Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződés felmondása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
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1.) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csongrádi Víz- és 
Kommunális Szolgáltató Kft.-vel 2008. év július 17. napjával a települési szilárd 
hulladék begyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására, illetve a 
településen keletkezett szelektív hulladék gyűjtésére, szállítására és feldolgozására 
kötött közszolgáltatási szerződést a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
90.§ (5) bekezdésében és a 37.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint, a 
felmondás időpontjától számított 6 hónapos felmondási idővel felmondja. 
  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a 
felmondási nyilatkozatot a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. részére 
azonnal küldje meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 
6. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az 2. határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
306/2013.(XII.19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal vagyonkezelői szerződés megkötése a Homokhátsági Regionális 
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által ISPA, majd KA 
beruházás keretében megvalósított rendszere tekintetében, Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat osztatlan közös tulajdonának részarányára vonatkozóan 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
1.) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 109.§ előírásai és a 

nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés és 11.§ (3) bekezdés előírásaira 
tekintettel vagyonkezelői feladatokkal kívánja megbízni a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 
Tulajdonközösség által ISPA, majd KA beruházás keretében megvalósított rendszerre 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat osztatlan közös tulajdonának részaránya 
tekintetében. 
 

2.)  Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csongrád 
Város Önkormányzatát, mint Gesztor önkormányzatot, hogy a 305/2013.(XII.19.) 
határozat alapján a közszolgáltatási szerződés felmondásával együtt megszűnő jelenleg 
hatályos vagyonkezelési szerződéssel kapcsolatos elszámolási kötelezettségnek eleget 
téve a szerződés megszűnésével kapcsolatban felmerülő jogokat, kötelezettségeket 
összesítse, és az annak eredményeként fellépő feltételeket alapul véve készítsen a 
kijelölésekre tekintettel egy vagyonkezelési szerződés tervezetet, valamint valamennyi 
tagönkormányzat számára a vagyonkezelésre vonatkozó a Mötv. 109.§ (4) bekezdése 
szerinti rendelettervezetet, melyet legkésőbb 2013. november 30-ig küldje meg az egyes 
képviselő testületek részére azzal, hogy kéri valamennyi önkormányzat képviselő-
testületét, legkésőbb 2013. december 20-ig hozza meg a Homokhátsági Regionális Zrt. 
kijelöléséről szóló határozatát. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester, Csongrád Város Önkormányzata, mint 
Gesztor önkormányzat, 

 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 
6. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az 3. határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
307/2013.(XII.19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felhatalmazása a Homokhátsági 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére, valamint Tiszaalpár 
település szilárdhulladék-gazdálkodására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást, hogy 
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Tiszaalpár Nagyközségi  Önkormányzat nevében a települési szilárdhulladék-
gazdálkodásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésre vonatkozó közbeszerzési 
eljárást lefolytassa úgy, hogy az ehhez szükséges forrásokat a Konzorcium 
rendelkezésre bocsátja a Társulás részére. 

2. A közbeszerzési eljárásban Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, Homokhátsági 
Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösséget alkotó 
valamennyi tagönkormányzat és a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás közös Ajánlatkérőként lép fel. 

3. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a 
közbeszerzési eljárást külön erre az eljárásra kialakított speciális eljárásrend keretében 
köteles lefolytatni oly módon, hogy abban az alábbi feltételeket biztosítja: 

• Tekintettel arra, hogy az egyes Ajánlatkérő önkormányzatok tulajdonosok olyan 
gazdálkodó szervezetben, amely a leendő közbeszerzési eljárás tekintetében 
érdekelt gazdálkodó szervezetnek minősülhet, és az egyes tagönkormányzatok 
biztosítani kívánják számukra a közbeszerzési eljáráson való indulás lehetőségét, 
ezért a Kbt. összeférhetetlenségi szabályaira tekintettel a Társulás a közbeszerzési 
eljárást oly módon köteles lefolytatni, az eljárásban olyan személyeket köteles 
bevonni, akikkel szemben az összeférhetetlenség nem áll fenn. 

• A közbeszerzési eljárást lezáró határozat meghozatala a Társulási Tanács és a 
Konzorciumban részt vevő tagönkormányzatok feladata.  

• A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése előtt be kell szerezni a 
Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projektben részt vevő 
valamennyi önkormányzat képviselő testületeinek döntését a nyertes személyét 
illetően. 

• A közbeszerzési eljárás kiírásában meg kell jelölni, hogy a Homokhátsági 
Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség osztatlan 
közös tulajdonában lévő vagyon vagyonkezelője a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, valamennyi az ISPA/KA projekt során beszerzésre került 
létesítményeket, eszközöket, berendezéseket ezen szervezettől kell igénybe venni 
(bérbe venni), melyért bérleti díjat kell fizetni. A közbeszerzési eljárás keretében 
úgy kell meghatározni a bérleti díjat, hogy az megfelelően biztosítsa a 
vagyonkezelő szervezet által korábban felvett hitel visszafizetését (jelenlegi 
vagyonkezelési szerződés megszűnésével kapcsolatban felmerülő elszámolási 
kötelezettség biztosítása a Konzorcium részéről), továbbá biztosítsa a 
létesítmények, eszközök, berendezések tekintetében az ISPA, KA projekt 
fenntarthatósági előírásait. 

• A közbeszerzési eljárás feltételei között biztosítani kell a nemzeti vagyon 
hasznosításával kapcsolatos jogszabályi előírásokat (így pl. a közszolgáltató csak 
átlátható szervezet lehet) 

 
Határidő: legkésőbb 2014. április 30. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester, Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
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4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 
6. Irattár 

____________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a vagyonkezelési és hasznosítási szerződésről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Mindkét bizottság támogatta. A szerződés megkötésével 
megbíznák Csongrád város önkormányzatát és polgármesterét. 
 
Szavazásra bocsátotta a szerződés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
308/2013.(XII.19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal kötendő Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés elfogadásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség tagjaként úgy dönt, hogy a 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal kötendő Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződést elfogadja 
és megköti. A Képviselő-testület felhatalmazza Csongrád Város Önkormányzatát, mint 
Gesztor önkormányzatot, illetőleg annak képviseletében eljáró Polgármestert, hogy 
képviseletében eljárva a Vagyonkezelési és Hasznosítási szerződést aláírja. 
 

Határidő: legkésőbb 2013. december 20. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester, és Csongrád Város Önkormányzata, mint 
Gesztor önkormányzat  

 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 
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6. Irattár 
____________________________________________________ 

 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a vagyonkezelésre vonatkozó a Mötv. 109.§ (4) bekezdése 
szerinti rendelettervezet megtárgyalására és elfogadására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Van erre lehetőség külön rendeletet hozni, mindkét bizottság 
támogatta. 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete 

 
a 
 

Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által 
a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás 
során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon 

kezelésének és hasznosításának feltételeiről 
 

Tiszaalpár Nagyközség  Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a következőt rendeli el: 

 
I. fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet hatálya 
 
1 § A rendelet hatálya kiterjed Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési 
Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer 
keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított közös tulajdonú 
vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeire, az önkormányzat osztatlan közös 
tulajdonának részarányára vonatkozóan. A rendelet hatálya kiterjed továbbá azoknak az 
ingatlanoknak a vagyonkezelési és hasznosítási feltételeire is, amelyeken az ISPA, majd KA 
beruházás keretében megvalósított létesítmények megvalósultak (továbbiakban együttesen: 
vagyon). A vagyon elemeinek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. A jelen rendelet 
hatálya a vagyon feletti vagyonkezelői és hasznosítási jogra vonatkozóan a Homokhátsági 
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Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal (a továbbiakban: Vagyonkezelő) kötött szerződésre (a továbbiakban 
vagyonkezelői szerződés) terjed ki. 

 
2. Értelmező rendelkezések 

 
2 § (1) E rendelet rendelkezéseit Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat e rendelet hatálya alá 
nem tartozó vagyonával kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletével, illetőleg rendeleteivel 
összhangban kell értelmezni, azzal, hogy a jelen rendelet hatálya alá tartozó vagyon 
vagyonkezelésbe adására és hasznosítására, valamint a jelen rendelet hatálya alá tartozó 
vagyonkezelői szerződésre eltérés esetén e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
II. fejezet 

A vagyonkezelés szabályai 
 

1. A vagyon besorolása, a vagyonkezelői szerződés és a vagyonkezelés folytonossága, a 
vagyonkezelő jog ellenértéke 

 
3 § (1) Jelen rendelet a hatálya alá tartozó vagyont nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít. 

(2) A vagyonkezelői jog létesítése a vagyonkezelői szerződés megkötésével történik.  
 

(3) A vagyonkezelői szerződést lehetőség szerint olyan tartalommal kell megkötni, hogy 
az biztosítsa a vagyon Vagyonkezelő általi vagyonkezelésének folytonosságát a 
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség (a 
továbbiakban: Konzorcium) és a Vagyonkezelő között 2008. július 14. napján megkötött 
Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés megszűnését követően. A vagyonkezelői szerződés 
tartalmát lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy a vagyon nyilvántartásának 
folytonossága a vagyon kezelőjének személyében bekövetkezett változás hiányára tekintettel 
biztosítható legyen. 

 
(4)A vagyonkezelői jog alapítása ellenérték fejében történik. A vagyonkezelői 

szerződésben meg kell határozni e díj összegét, teljesítésének módját. A vagyonkezelői jog 
létesítésének ellenértéke megegyezik azzal az időarányos ellenértékkel, amelyet a 
Vagyonkezelő részére a Konzorcium a Vagyonkezelő és a Konzorciumot alkotó 
önkormányzatok között 2008. július 14. napján megkötött Vagyonkezelési és Hasznosítási 
Szerződés megszűnésére tekintettel a Konzorcium köteles visszafizetni a Vagyonkezelő 
részére. Az ellenérték összegszerűen: 867 490 385,- Ft.  
 

2. A vagyonkezelői jog gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének 
szabályai 

 
4 § (1) A vagyon a Konzorciumot alkotó önkormányzatok hulladékgazdálkodási 
közfeladatának ellátását biztosítja. A vagyonkezelő köteles a hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátásához a vagyon teljes körű igénybevételének lehetőségét hasznosítás útján az 
önkormányzat számára hulladékgazdálkodás közszolgáltatás feladat ellátására jogosult 
gazdálkodó szervezet részére biztosítani.  A vagyont hasznosítani az e bekezdésében 
meghatározottaktól eltérően csak tulajdonosi hozzájárulással lehetséges. 
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(2) Az önkormányzat kizárólagos vagyonkezelői jogot biztosít a Vagyonkezelő számára e 
rendelet hatálya alá tartozó vagyon felett.  
 
(3) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon hasznosításából származó bevételét, 
illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani. A 
hasznosításból keletkező bevétel felhasználásának rendjét a vagyonkezelői szerződés 
tartalmazza. 
 
(4) Vagyonkezelő a vagyonkezelési tevékenységéről köteles évente beszámolót készíteni. A 
beszámolási kötelezettség határnapját, és részletes szabályait a vagyonkezelői szerződésben 
rögzíteni kell. 
 
(5) A Vagyonkezelőnek a vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége van. A 
Vagyonkezelő a vagyonról köteles részletes, tételes elkülönített nyilvántartást vezetni, mely 
legalább tételesen tartalmazza azok könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt 
értékcsökkenés összegét, a vagyonban bekövetkezett változásokat. A vagyonkezelői 
szerződésben ennél szigorúbb beszámolási kötelezettség előírható. 
 
(6) A Vagyonkezelő köteles a vagyon megóvásáról, a hatályos jogszabályok és a 
vagyonkezelői szerződés továbbá a vagyon 4 § (1) bekezdésben foglaltak alapján történő 
hasznosítására vonatkozó szerződés rendelkezéseinek betartásáról és betartatásáról 
gondoskodni, a vagyonkezelésbe vett vagyonnal a jó gazda gondosságával eljárva 
gazdálkodni, a vagyont a károsodástól megóvni. 
 
(7) A Vagyonkezelő a vagyon elemét képező ingatlan tekintetében köteles gondoskodni az őt 
megillető vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba vagyonkezelő javára történő 
bejegyeztetéséről. 
 
(8) A Vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében 
kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat – a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő – az 
önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat 
bemutatására 
 
(9) Vagyonkezelő a vagyon biztonságos működtetése érdekében köteles vagyonbiztosítás és 
felelősségbiztosítás fennállásáról gondoskodni, melynek részletes követelményeit a 
vagyonkezelői szerződés tartalmazza. 
 
(10) A Vagyonkezelői jog megszűnésekor a tulajdonosnak gondoskodnia kell az ingatlan-
nyilvántartásból való törléséről. 
 

III. fejezet 
1. Hatályba léptető rendelkezések 

 
5 § (1) Ezen rendelet 2014.  január 1. napján lép hatályba 
      jegyző távollétében helyettesítésével megbízott 
 
      Dr. Vancsura István          Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
           polgármester             aljegyző 



1. sz. melléklet       
Vaskúti gyűjtőkörzet eszközei      
        

Csoportkó
d 

Leltári 
szám 

Megnevezés Megnevezés2 
Telephely 

címe 

Telephelyek 
helyrajzi 

száma 

Aktív 
bruttó 

értékek (Ft) 

Könyv 
szerint

i 
menny

iség 
(db) 

4/egyéb b 34006 Aprítógép DOPPSTADT AK 230 XUV-812 Vaskút   34 953 204     1 
4/egyéb b 34007 Aprítógép Doppstadt AK 430 XUV-819 Vaskút   53 283 289     1 

4/egyéb b 34008 
Dobrosta DOPPSTADT SM414 
Profi XUV-815 Vaskút   31 974 873     1 

4/egyéb b 34009 Dobrosta Doppstadt SM 414  XUV-813 Vaskút   28 974 613     1 

4/építmény 320101 Vaskúti bejáró út Vaskúti hulladéklerakó Vaskút 
0551/1, 
0551/2 19 903 266     1 

4/épület 310301 
Vaskúti hulladékválogató és 
bálatároló Vaskút válogató Vaskút 

0551/1, 
0551/2 23 607 656     1 

4/gépészet 350301 
Vaskúti hulladékválogató és 
gépészet Vaskút válogató Vaskút   197 986 117    1 

4/Jármû 35001 Homlokrakodó JCB 530-70   Vaskút   20 600 931     1 
4/Jármû 35002 Homlokrakodó JCB 530-70 YKH-553 Vaskút   20 635 846     1 

4/Jármû 35003 
Gumikerekû homlokrakodó JCB 
410 ZX   Vaskút   20 350 635     1 

4/Jármû 35004 
Bálaszállító targonca NISSAN 
PD01A18PQ   Vaskút   8 026 337     1 

4/építmény 320103 Vaskúti bekötő út Vaskúti hulladéklerakó Vaskút 
0551/1, 
0551/2 145 237 570    1 

4/ö/építm 320104 Vaskúti hulladéklerakó 
1000m2-inert 
hulladékkezleő tér Vaskút 

0551/1, 
0551/2 21 016 533     1 

4/ö/tech. 360101 Hulladékválogató kieg.technológia Feldolg.orientált kieg.tech. Vaskút   59 060 000     1 
4/Jármû 35025 Renault Midlum 4x4 SMG KFU 563 Vaskút   16 601 421     1 
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billenõplatós 
4/egyéb b 330402 Hídmérleg gépészet Kalocsa hulladékudvar Kalocsa   5 315 350     1 
4/egyéb b 331301 Porta-irodaépület Bácsalmás hulladékudvar Bácsalmás   305 794     1 
4/egyéb b 331302 Vízellátás, tüzivíz Bácsalmás hulladékudvar Bácsalmás   170 305     1 
4/egyéb b 331303 Irodai berendezések Bácsalmás hulladékudvar Bácsalmás   294 032     1 
4/egyéb b 331401 Porta-irodaépület Baja hulladékudvar Baja   304 993     1 
4/egyéb b 331402 Irodai berendezések Baja hulladékudvar Baja   293 261     1 
4/egyéb b 331501 Csapadékvíz elvezetõ Kalocsa hulladékudvar Kalocsa   577 755     1 
4/egyéb b 331502 Irodai berendezések Kalocsa hulladékudvar Kalocsa   97 831     1 

4/egyéb b 331601 Porta-irodaépület 
Nagybaracska 
hulladékudvar 

Nagybaracska/
Csátalja   304 993     1 

4/egyéb b 331602 Vízellátás, tüzivíz 
Nagybaracska 
hulladékudvar 

Nagybaracska/
Csátalja   169 859     1 

4/egyéb b 331603 Irodai berendezések 
Nagybaracska 
hulladékudvar 

Nagybaracska/
Csátalja   293 261     1 

4/egyéb b 331701 Porta- irodaépület gép, ber. Sükösd hulladékudvar Sükösd   305 794     1 
4/egyéb b 331702 Vízellátás, Tüzivíz gép, ber. Sükösd hulladékudvar Sükösd   170 305     1 
4/egyéb b 331703 Irodai berendezések Sükösd hulladékudvar Sükösd   294 032     1 

4/egyéb b 
34001-
34005 VBM 200 tip. tolólapos mérleg   Vaskút   656 360     5 

4/építmény 320102 Gyûjtõszigetek 
Tereprendezés, 
felületképzés Vaskút   540 249     1 

4/építmény 321302 Fedett három oldalról zárt tároló Bácsalmás hulladékudvar Bácsalmás 0582/2 1 546 607     1 
4/építmény 321303 Kerítés, kapu Bácsalmás hulladékudvar Bácsalmás 0582/2 1 052 937     1 
4/építmény 321304 Mobil kiegészítõ feljáró Bácsalmás hulladékudvar Bácsalmás 0582/2 64 830     1 
4/építmény 321305 Belsõ út, térburkolat, parkoló Bácsalmás hulladékudvar Bácsalmás 0582/2 16 818 985     1 
4/építmény 321306 Vízellátás, tüzivíz Bácsalmás hulladékudvar Bácsalmás 0582/2 850 890     1 
4/építmény 321307 Csapadékvizek befogadója Bácsalmás hulladékudvar Bácsalmás 0582/2 212 764     1 
4/építmény 321308 Szennyvíz kezelés és elvezetés Bácsalmás hulladékudvar Bácsalmás 0582/2 356 266     1 
4/építmény 321309 Külsõ energiaellátás Bácsalmás hulladékudvar Bácsalmás 0582/2 2 419 788     1 
4/építmény 321310 Térvilágítás Bácsalmás hulladékudvar Bácsalmás 0582/2 564 921     1 
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4/építmény 321311 Külsõ utak Bácsalmás hulladékudvar Bácsalmás 0582/2 2 862 567     1 

4/építmény 321402 Fedett három oldalról zárt tároló Baja hulladékudvar Baja 
10020/7, 
10020/8 1 542 556     1 

4/építmény 321403 Kerítés, kapu Baja hulladékudvar Baja 
10020/7, 
10020/8 789 880     1 

4/építmény 321404 Mobil kiegészítõ feljáró Baja hulladékudvar Baja 
10020/7, 
10020/8 129 321     1 

4/építmény 321405 Belsõ út, térburkolat, parkoló Baja hulladékudvar Baja 
10020/7, 
10020/8 22 548 124     1 

4/építmény 321406 Vízellátás, tüzivíz Baja hulladékudvar Baja 
10020/7, 
10020/8 320 226     1 

4/építmény 321407 Csapadékvizek befogadója Baja hulladékudvar Baja 
10020/7, 
10020/8 212 207     1 

4/építmény 321408 Szennyvíz kezelés és elvezetés Baja hulladékudvar Baja 
10020/7, 
10020/8 601 952     1 

4/építmény 321409 Külsõ energiaellátás Baja hulladékudvar Baja 
10020/7, 
10020/8 1 245 475     1 

4/építmény 321410 Térvilágítás Baja hulladékudvar Baja 
10020/7, 
10020/8 563 441     1 

4/építmény 321411 Külsõ utak Baja hulladékudvar Baja 
10020/7, 
10020/8 571 014     1 

4/építmény 321502 Hulladékudvar építmény Kalcsa hulladékudvar Kalocsa 021/30 1 608 481     1 
4/építmény 321503 Csapadékvíz elvezetõ Kalocsa hulladékudvar Kalocsa 021/30 5 486 016     1 
4/építmény 321504 Monitoring  Kalocsa hulladékudvar Kalocsa 021/30 251 822     1 
4/építmény 321505 Szennyvízcsatorna és gyûjtõ Kalocsa hulladékudvar Kalocsa 021/30 241 040     1 
4/építmény 321506 Belsõ út, térburkolat, parkoló Kalocsa hulladékudvar Kalocsa 021/30 40 501 244     1 
4/építmény 321507 Kerítés, kapu Kalocsa hulladékudvar Kalocsa 021/30 902 326     1 
4/építmény 321508 Ivóvíz vezeték, techn. víz vezeték Kalocsa hulladékudvar Kalocsa 021/30 5 853 142     1 
4/építmény 321509 Belsõ energiaellátás Kalocsa hulladékudvar Kalocsa 021/30 2 623 373     1 
4/építmény 321510 Külsõ energiaellátás Kalocsa hulladékudvar Kalocsa 021/30 978 473     1 
4/építmény 321512 Kétsávos út Kalocsa hulladékudvar Kalocsa 021/30 27 354 118     1 
4/építmény 321602 Fedett három oldalú tároló Nagybaracska Nagybaracska/ 0312/7 1 542 556     1 
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hulladékudvar Csátalja 

4/építmény 321603 Kerítés, kapu 
Nagybaracska 
hulladékudvar 

Nagybaracska/
Csátalja 0312/7 1 050 178     1 

4/építmény 321604 Mobil kiegészítõ feljáró 
Nagybaracska 
hulladékudvar 

Nagybaracska/
Csátalja 0312/7 64 660     1 

4/építmény 321605 Belsõ út, térburkolat, parkoló 
Nagybaracska 
hulladékudvar 

Nagybaracska/
Csátalja 0312/7 19 383 728     1 

4/építmény 321606 Vízellátás, tüzivíz 
Nagybaracska 
hulladékudvar 

Nagybaracska/
Csátalja 0312/7 1 802 242     1 

4/építmény 321607 Csapadékvizek befogadója 
Nagybaracska 
hulladékudvarû 

Nagybaracska/
Csátalja 0312/7 212 207     1 

4/építmény 321608 Szennyvíz kezelés és elvezetés 
Nagybaracska 
hulladékudvar 

Nagybaracska/
Csátalja 0312/7 481 936     1 

4/építmény 321609 Külsõ energiaellátás 
Nagybaracska 
hulladékudvar 

Nagybaracska/
Csátalja 0312/7 6 328 265     1 

4/építmény 321610 Térvilágítás 
Nagybaracska 
hulladékudvar 

Nagybaracska/
Csátalja 0312/7 563 441     1 

4/építmény 321611 Külsõ utak 
Nagybaracska 
hulladékudvar 

Nagybaracska/
Csátalja 0312/7 3 806 757     1 

4/építmény 321702 Fedett, 3 oldalról zárt tároló Sükösd hulladékudvar Sükösd 062/27 1 546 607     1 
4/építmény 321703 kerítés és kapu Sükösd hulladékudvar Sükösd 062/27 1 410 391     1 
4/építmény 321704 Mobil kiegészítõ feljáró Sükösd hulladékudvar Sükösd 062/27 64 830     1 
4/építmény 321705 Belsõ út, térburkolat, parkoló Sükösd hulladékudvar Sükösd 062/27 19 468 726     1 
4/építmény 321706 Vízellátás, tüzivíz Sükösd hulladékudvar Sükösd 062/27 868 544     1 
4/építmény 321707 Csapadékvizek befogadója Sükösd hulladékudvar Sükösd 062/27 212 764     1 
4/építmény 321709 Külsõ energia ellátás Sükösd hulladékudvar Sükösd 062/27 4 558 665     1 
4/építmény 321710 Térvilágítás Sükösd Hulladékudvar Sükösd 062/27 564 921     1 
4/építmény 321712 Külsõ utak Sükösd hulladékudvar Sükösd 062/27 572 513     1 
4/épület 311301 Fedett három oldalról zárt tároló Bácsalmás hulladékudvar Bácsalmás 0582/2 1 500 148     1 
4/épület 311302 Porta-irodaépület Bácsalmás hulladékudvar Bácsalmás 0582/2 3 309 631     1 

4/épület 311401 Fedett három oldalról zárt tároló Baja hulladékudvar Baja 
10020/7, 
10020/8 1 496 218     1 
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4/épület 311402 Porta-irodaépület Baja hulladékudvar Baja 
10020/7, 
10020/8 3 300 961     1 

4/épület 311501 Hulladékudvar épület Kalocsa hulladékudvar Kalocsa 021/30 1 484 700     1 

4/épület 311601 Fedett három oldalú tároló 
Nagybaracska 
hulladékudvar 

Nagybaracska/
Csátalja 0312/7 1 496 218     1 

4/épület 311602 Porta-irodaépület 
Nagybaracska 
hulladékudvar 

Nagybaracska/
Csátalja 0312/7 3 300 961     1 

4/épület 311701 Fedett, háromoldalról zárt tároló Sükösd hulladékudvar Sükösd 062/27 1 500 148     1 
4/épület 311702 Porta-irodaépület Sükösd hulladékudvar Sükösd 062/27 3 309 631     1 

4/Gyûjtõe 
30001-
30552 Szelektív hulladékgyûjtõ konténer Alaska és Poliskon tip. Vaskút   74 659 874     540 

4/p/Gyûjtõe 30004* Szelektív hulladékgyûjtõ edény Poliskon Kalocsa   159 872     1 
4/p/Gyûjtõe 30331* Szelektív hulladékgyûjtõ edény Poliskon Kalocsa   159 872     1 
4/p/Gyûjtõe 30175* Szelektív hulladékgyûjtõ edény Poliskon Kalocsa   159 872     1 
4/Gyûjtõe 30147* Szelektív hulladékgyûjtõ edény Poliskon Vaskút   172 480     1 
4/Gyûjtõe 30158* Szelektív hulladékgyûjtõ edény Poliskon Vaskút   172 480     1 
4/Gyûjtõe 30503* Szelektív hulladékgyûjtõ edény Poliskon Vaskút   172 480     1 
4/Gyûjtõe 30006* Szelektív hulladékgyûjtõ konténer Alaska és Poliskon tip. Vaskút   133 250     1 
4/p/Gyûjtõe 30190 Szelektív hulladékgyûjtõ edény   Vaskút   182 740     1 
4/p/Gyûjtõe 30358 Szelektív hulladékgyûjtõ edény   Vaskút   182 740     1 
4/p/Gyûjtõe 30274 Szelektív hulladékgyûjtõ edény   Vaskút   173 440     1 
4/p/Gyûjtõe 30276 Szelektív hulladékgyûjtõ edény   Vaskút   173 440     1 
4/p/Gyûjtõe 30066 Szelektív hulladékgyûjtõ edény   Vaskút   173 440     1 
4/p/Gyûjtõe 30183 Szelektív hulladékgyûjtõ edény       168 900       
4/p/Gyûjtõe 30076 Szelektív hulladékgyûjtõ edény       168 900       

4/Gyûjtõe 
33001-
33019 32m3 nyitott euro konténer GN 32 Vaskút   21 906 905     19 

4/Gyûjtõe 
33025-
33026 32m3 nyitott, osztott euro konténer GN 32/GN-LA/01.0L Vaskút   2 658 482     2 

4/Gyûjtõe 
33027-
33056 5m3 zárt konténer SZ 5 Vaskút   7 668 690     30 
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4/Gyûjtõe 
33020-
33024 15m3 nyitott euro konténer GN 15-5250-1250 Vaskút   4 614 675     5 

4/Gyûjtõe 
33057-
33068 5m3 saválló konténer Sz-05 saválló Vaskút   3 939 288     12 

4/Gyûjtõe 
33069-
33142 

6482 tip. mûanyag saválló 
konténer DICBOX Vaskút   5 749 134     74 

4/Jármû 35005 
IVECO Eurc.180E28szerves 
hull.gy.gk.16m3 KIU-930 Vaskút   35 449 714     1 

4/Jármû 35006 
IVECO Eurc.180E28szerves 
hull.gy.gk.16m3 KJY-945 Vaskút   35 409 799     1 

4/Jármû 35007 
IVECO Eurc.180E28 
szerveshull.gy.gk.16m3 KJY-946 Vaskút   35 409 799     1 

4/Jármû 35008 
IVECO Eurc.180E28 hull. gy. gk. 
16m3 KLN-276 Vaskút   20 837 404     1 

4/p/Jármű 35008 
IVECO Eurc.180E28 hull. gy. gk. 
sebességv. KLN-276 Vaskút   2 783 506     1 

4/Jármû 35009 
IVECO Eurc. 180E28hull. gy. gk. 
16m3 KLN-280 Vaskút   23 684 352     1 

4/Jármû 35010 
IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 
16m3 KLN-281 Vaskút   22 505 848     1 

4/Jármû 35011 
IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 
16m3 KLN-282 Vaskút   21 604 405     1 

4/Jármû 35012 
IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 
16m3 KLN-284 Vaskút   20 837 404     1 

4/Jármû 35013 
IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 
16m3 KLN-285 Vaskút   20 852 839     1 

4/Jármû 35014 
IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 
16m3 KLN-287 Vaskút   20 838 028     1 

4/Jármû 35015 
IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 
16m3 KLN-291 Vaskút   20 908 238     1 

4/Jármû 35016 
IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 
16m3 KLN-292 Vaskút   20 908 238     1 
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4/Jármû 35017 
IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 
16m3 KLN-293 Vaskút   20 837 404     1 

4/Jármû 35018 IVECO Stralis hull. gy. gk. 20m3 KLN-297 Vaskút   27 857 852     1 
4/Jármû 35019 Renault Premium 6x2MUT horgos KKS-535 Vaskút   24 364 388     1 
4/Jármû 35020 Renault Premium 6x2MUT horgos KKS-534 Vaskút   19 504 125     1 

4/Jármû 35021 
Renault Premium 6x2 MUT 
horgos-darus KKS-533 Vaskút   19 577 725     1 

4/Jármû 35022 PANAV PKL 18,5 pótkocsi XVP-760 Vaskút   5 304 325     1 
4/Jármû 35023 PANAV PKL pótkocsi XVP-759 Vaskút   5 302 625     1 

4/Jármû 35024 
Renault Midlum MUT láncos kont. 
száll.   JXZ-464 Vaskút   13 943 832     1 

4/építmény 321708 Szennyvízkezelés és elvezetés   Sükösd 062/27 483 202     1 
4/egyéb b 330201 Csapadékvíz elvezetõ Kalocsa komposztáló Kalocsa   577 755     1 
4/egyéb b 330202 Irodai berendezések Kalocsa komposztáló Kalocsa   97 831     1 
4/egyéb b 330403 Csapadékvíz elvezetõ Kalocsa átrakóállomás Kalocsa   577 755     1 
4/egyéb b 330404 Irodai berendezések Kalocsa átrakóállomás Kalocsa   97 831     1 
4/építmény 320201 Komposztáló telep építmény Kalocsa komposztáló Kalocsa 021/30 27 124 948     1 
4/építmény 320202 Csapadékvíz elvezetõ Kalocsa komposztáló Kalocsa 021/30 5 486 016     1 
4/építmény 320203 Monitoring Kalocsa komposztáló Kalocsa 021/30 251 822     1 
4/építmény 320204 Szennyvízcsatorna és gyûjtõ Kalocsa komposztáló Kalocsa 021/30 241 040     1 
4/építmény 320205 Belsõ út, térburkolat, parkoló Kalocsa komposztáló Kalocsa 021/30 10 760 518     1 
4/építmény 320206 Kerítés, kapu Kalocsa komposztáló Kalocsa 021/30 902 326     1 

4/építmény 320207 
Ivóvíz vezeték és techn. víz 
vezeték Kalocsa komposztáló Kalocsa 021/30 5 853 142     1 

4/építmény 320208 Belsõ energiaellátás Kalocsa komposztáló Kalocsa 021/30 2 623 373     1 
4/építmény 320209 Külsõ energiaellátás Kalocsa komposztáló Kalocsa 021/30 978 473     1 
4/építmény 320211 Kétsávos út Kalocsa komposztáló Kalocsa 021/30 27 354 118     1 
4/építmény 320401 Hídmérleg építmény Kalocsa átrakóállomás Kalocsa 021/30 1 856 168     1 
4/építmény 320402 Konténeres üzemanyag tároló Kalocsa átrakóállomás Kalocsa 021/30 318 789     1 
4/építmény 320403 100 m3 tüzivíz tároló medence Kalocsa átrakóállomás Kalocsa 021/30 2 425 356     1 
4/építmény 320404 Vízkivételi akna Kalocsa átrakóállomás Kalocsa 021/30 378 374     1 
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4/építmény 320405 Csapadékvíz elvezetõ Kalocsa átrakóállomás Kalocsa 021/30 5 486 016     1 
4/építmény 320406 Monitoring Kalocsa átrakóállomás Kalocsa 021/30 251 822     1 
4/építmény 320407 Szennyvízcsatorna és gyûjtõ Kalocsa átrakóállomás Kalocsa 021/30 241 040     1 
4/építmény 320408 Belsõ út, térburkolat, parkoló Kalocsa átrakóállomás Kalocsa 021/30 10 760 518     1 
4/építmény 320409 Kerítés, kapu Kalocsa átrakóállomás Kalocsa 021/30 902 326     1 
4/építmény 320410 Ivóvíz vezeték, techn. vízvezeték Kalocsa átrakóállomás Kalocsa 021/30 5 853 142     1 
4/építmény 320411 Belsõ energiaellátás Kalocsa átrakóállomás Kalocsa 021/30 2 623 373     1 
4/építmény 320412 Külsõ energiellátás Kalocsa átrakóállomás Kalocsa 021/30 978 473     1 
4/építmény 320414 Kétsávos út Kalocsa átrakóállomás Kalocsa 021/30 27 354 118     1 
4/épület 310201 Komposztáló telep épület Kalocsa komposztáló Kalocsa 021/30 6 966 764     1 
4/épület 310401 Átrakóállomás épület Kalocsa átrakóállomás Kalocsa 021/30 17 354 208     1 
4/épület 310402 Telephelyi létesítmények Kalocsa átrakóállomás Kalocsa 021/30 20 996 917     1 
4/technol 360201 Komposztáló technológia Kalocsa komposztáló Kalocsa 021/30 13 557 995     1 
4/egyéb b 330401 Átrakóállomás gépészet Kalocsa átrakóállomás Kalocsa 021/30 27 652 858     1 

4/egyéb b 34010 
RFID rendszer kialakítás, 
vállalatirányítási rendszer fejl.    Vaskút 

0551/1, 
0551/2 10 900 000     1 

Összesen:   
1 741 125 
009   

        
Felgyői gyűjtőkörzet eszközei      
        

Csoportkó
d 

Leltári 
szám 

Megnevezés Megnevezés2 
Telephely 

címe 

Telephelyek 
helyrajzi 

száma 

Aktív 
bruttó 

értékek (Ft) 

Könyv 
szerint

i 
menny

iség 
(db) 

2/egyéb b 
13010
1 Csapadék és csurgalékvíz szivattyúk Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ   11 068 998     1 

2/egyéb b 
13010
2 Lapvízmérce Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ   260 398     1 
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2/egyéb b 
13010
3 Konténeres szivattyú Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ   18 019 559     1 

2/egyéb b 
13010
4 Alsó égetésû égõ Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ   11 457 523     1 

2/egyéb b 
13010
5 Víznyomásfokozók telepítése Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ   3 788 645     1 

2/egyéb b 
13010
6 Hídmérleg Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ   6 999 625     1 

2/egyéb b 
13010
7 Kerékmosó és fertõtlenítõ Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ   2 708 142     1 

2/egyéb b 
13010
8 Konténeres üzemanyagtároló Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ   2 990 629     1 

2/egyéb b 
13010
9 Kapu Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ   833 274     1 

2/egyéb b 
13011
0 Gáztartály és csõvezetékek Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ   789 575     1 

2/egyéb b 
13011
1 Meteorológiai állomás Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ   2 083 186     1 

2/egyéb b 
13011
2 Mérlegkonténer Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ   3 333 098     1 

2/egyéb b 
13020
1 Üzemviteli konténer a komposzt telephez Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ   2 083 186     1 

2/egyéb b 14003 Aprítógép Doppstadt AK 230 XUV - 818 Felgyõ   34 952 522     1 
2/egyéb b 14004 Dobrosta Doppstadt SM 414 (Profi) XUV - 817 Felgyõ   28 973 931     1 
2/egyéb b 15004 Kompaktor TANA G 260   Felgyõ   66 492 669     1 

2/építmény 
12010
1 Lerakótér 

Felgyõi Hulladékkezelõ 
Központ Felgyõ 0294/27 368 576 633    1 

2/építmény 
12010
2 Csurgalékvíz elvezetés Felgyõi hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 14 461 123     1 

2/építmény 
12010
3 Csurgalék és csapadékvíz tároló Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 41 074 275     1 

2/építmény 12010 Csatornák Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 28 530 277     1 
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4 (csapadék,vízelvezetõ,csurgalékv) 

2/építmény 
12010
5 Vasbeton áteresz Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 2 056 809     1 

2/építmény 
12010
6 Vízmintavevõ és tolózár aknák Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 1 474 378     1 

2/építmény 
12010
7 Rézsûfeljáró Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 182 983     1 

2/építmény 
12010
8 Gáz kutak Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 7 316 213     1 

2/építmény 
12010
9 Gyûjtõhálózat csövei Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 9 625 305     1 

2/építmény 
12011
0 Szemétfogó kerítés Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 2 573 444     1 

2/építmény 
12011
2 Rézsûvédelem Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 3 110 715     1 

2/építmény 
12011
3 Külsõ, belsõ övárok Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 51 130 563     1 

2/építmény 
12011
4 Járda Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 807 852     1 

2/építmény 
12011
5 Gépjárműmosó homok és olajfogó Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 7 451 698     1 

2/építmény 
12011
6 Veszélyes hulladéktároló szín Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 6 256 923     1 

2/építmény 
12011
7 Kerítés Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 18 806 856     1 

2/építmény 
12011
8 Parkoló Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 13 747 098     1 

2/építmény 
12011
9 Hulladékbeszállító út és kompaktor út Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 5 603 178     1 

2/építmény 
12012
0 Vízellátás Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 22 626 066     1 

2/építmény 12012 Szennyvízgyûjtõ aknák Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 4 200 048     1 
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1 

2/építmény 
12012
2 Gáztartály és csõvezetékek Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 124 585     1 

2/építmény 
12012
3 Tüzivíz tároló vb szerkezetbõl Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 5 996 974     1 

2/építmény 
12012
4 Csõvezeték fektetése DN63-DN 250 mm Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 19 462 319     1 

2/építmény 
12012
5 Külsõ energia ellátás és transzformátor Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 15 359 686     1 

2/építmény 
12012
6 Belsõ energiaellátás, külsõ térvilágítás Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 21 948 638     1 

2/építmény 
12012
7 Monitoring kutak Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 3 251 650     1 

2/építmény 
12012
8 Külsõ üzemi út Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 367 593 576    1 

2/építmény 
12012
8* Bekötő út Felgyő hulladéklerakó Felgyő 0294/27 69 061 410     1 

2/építmény 
12013
0 Véderdõ sáv Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 12 644 917     1 

2/építmény 
12020
1 Komposztáló tér 

Felgyõ 
hulladéklerakó/komposztál
ó Felgyõ 0294/27 69 972 148     1 

2/építmény 
12030
1 Hulladékválogató csarnok Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 14 866 157     1 

2/épület 
11010
1 Üzemviteli és szociális épület Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 36 452 123     1 

2/épület 
11010
2 Gépjármû és eszköz tároló szín Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 10 844 075     1 

2/épület 
11030
1 Hulladékválogató csarnok Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 169 452 898    1 

2/épület 
11050
1 Fedett, három oldalú tároló Csongrád hulladéklerakó Csongrád 3670/1 1 499 122     1 
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2/gépészet 
15030
1 Hulladékválogató technológia Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ   154 050 485    1 

2/p/építmén
y 

12012
9-1* Belsõ üzemi út Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ 0294/27 41 018 360     1 

2/Jármû 15001 Homlokrakodó JCB 530-70   Felgyõ   20 600 931     1 
2/Jármû 15002 Gumikerekû homlokrakodó JCB410ZX   Felgyõ   18 460 574     1 

2/Jármû 15003 
Bálaszállító targonca NISSAN 
PD01A18PQ   Felgyõ   8 026 337     1 

2/számtech 
14010
1 Informatikai rendszer Felgyõ hulladéklerakó Felgyõ   33 253 078     1 

2/technol 
16020
1 Komposztáló technológia 

Felgyõ 
hulladéklerakó/komposztál
ó Felgyõ   47 844 436     1 

2/ö/építm 
12013
4 Felgyő Hulladéklerakó 

1000m2-inert 
hulladékkezlő tér Felgyõ 0294/27 21 016 533     1 

2/ö/épület 
11060
3 Pelletáló csarnok 

Felgyői Hulladékkezeléső 
Központ Felgyő 0294/27/A  35 224 979    1 

2/Jármû 15015 Renault Midlum 4x4 billenõplatós KFU-561 Felgyõ   16 352 629     1 

2/egyéb b 
13050
1 Porta-irodaépület Csongrád hulladékudvar Csongrád   305 585     1 

2/egyéb b 
13050
2 Vízellátás, tüzivíz Csongrád hulladékudvar Csongrád   170 189     1 

2/egyéb b 
13050
3 Irodai berendezések Csongrád hulladékudvar Csongrád    293 831     1 

2/egyéb b 
13060
1 Porta-irodaépület 

Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

Kiskunfél
egyháza   305 020     1 

2/egyéb b 
13060
2 Irodai berendezések 

Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

Kiskunfél
egyháza   293 287     1 

2/egyéb b 
14001-
14002 VBM 200 tip. tolólapos mérleg Hulladékudvarokon 

Kiskunhal
as   262 544     2 

2/építmény 
12013
3 Gyûjtõszigetek  

Tereprendezés, 
felületképzés Felgyõ   216 099     1 
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2/építmény 
12050
2 Fedett három oldalú tároló Csongrád hulladékudvar Csongrád 3670/1 1 545 550     1 

2/építmény 
12050
3 Kerítés, kapu Csongrád hulladékudvar Csongrád 3670/1 1 289 065     1 

2/építmény 
12050
4 Mobil kiegészítõ feljáró Csongrád hulladékudvar Csongrád 3670/1 64 786     1 

2/építmény 
12050
5 Belsõ út, térburkolat, parkoló Csongrád hulladékudvar Csongrád 3670/1 19 967 273     1 

2/építmény 
12050
6 Vízellátás, tüzivíz Csongrád hulladékudvar Csongrád 3670/1 614 687     1 

2/építmény 
12050
7 Csapadékvizek befogadója Csongrád hulladékudvar Csongrád 3670/1 95 619     1 

2/építmény 
12050
8 Szennyvíz kezelés és elvezetés Csongrád hulladékudvar Csongrád 3670/1 482 872     1 

2/építmény 
12050
9 Külsõ energiaellátás Csongrád hulladékudvar Csongrád 3670/1 2 414 681     1 

2/építmény 
12051
0 térvilágítás Csongrád hulladékudvar Csongrád 3670/1 564 535     1 

2/építmény 
12051
1 Külsõ utak Csongrád hulladékudvar Csongrád 3670/1 572 122     1 

2/építmény 
12060
2 Fedett három oldalú tároló 

Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

Kiskunfél
egyháza 2173/14 1 542 691     1 

2/építmény 
12060
3 Kerítés, kapu 

Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

Kiskunfél
egyháza 2173/14 693 721     1 

2/építmény 
12060
4 Mobil kiegészítõ feljáró 

Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

Kiskunfél
egyháza 2173/14 129 332     1 

2/építmény 
12060
5 Belsõ út, térburkolat, parkoló 

Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

Kiskunfél
egyháza 2173/14 22 021 500     1 

2/építmény 
12060
6 Vízellátás, tüzivíz 

Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

Kiskunfél
egyháza 2173/14 789 505     1 

2/építmény 
12060
7 Csapadékvizek befogadója 

Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

Kiskunfél
egyháza 2173/14 246 010     1 
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2/építmény 
12060
8 Szennyvíz kezelés és elvezetés 

Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

Kiskunfél
egyháza 2173/14 415 928     1 

2/építmény 
12060
9 Külsõ energiaellátás 

Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

Kiskunfél
egyháza 2173/14 1 747 715     1 

2/építmény 
12061
0 Térvilágítás 

Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

Kiskunfél
egyháza 2173/14 563 490     1 

2/építmény 
12061
1 Külsõ utak 

Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

Kiskunfél
egyháza 2173/14 571 064     1 

2/épület 
11050
2 Porta-irodaépület Csongrád hulladékudvar Csongrád 3670/1 3 307 369     1 

2/épület 
11060
1 Fedett három oldalú tároló 

Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

Kiskunfél
egyháza 2173/14 1 496 349     1 

2/épület 
11060
2 Porta-irodaépület 

Kiskunfélegyháza 
hulladékudvar 

Kiskunfél
egyháza 2173/14 3 301 251     1 

2/Gyûjtõe 
10001-
10270 Szelektív hulladékgyûjtõ konténer Alaska és Polyskon tip. Felgyõ   36 497 299     263 

2/Gyûjtõe 
10214
* Szelektív hulladékgyûjtõ edény Polyskon tip. Felgyõ   180 550     1 

2/p/gyűjtőe 
10179
* Szelektív hulladékgyûjtõ edény Polyskon tip. Felgyõ   133 250     1 

2/p/gyűjtőe 
10205
* Szelektív hulladékgyûjtõ edény Polyskon tip. Felgyõ   133 250     1 

2/p/gyűjtőe 
10012
* Szelektív hulladékgyûjtõ edény Polyskon tip. Felgyõ   205 240     1 

2/p/gyűjtőe 
10141
* Szelektív hulladékgyûjtõ edény   Felgyõ   165 640     1 

2/p/gyűjtőe 10021 Szelektív hulladékgyûjtõ edény   Felgyõ   165 640     1 
2/p/gyűjtőe 10212 Szelektív hulladékgyûjtõ edény   Felgyõ   165 640     1 

2/Gyûjtõe 
13001-
13009 32m3 nyitott euro konténer GN 32 Felgyõ   10 376 955     9 

2/Gyûjtõe 
13010-
13011 15m3 nyitott euro konténer GN 15-5250-1250 Felgyõ   1 845 870     2 
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2/Gyûjtõe 
13012-
13013 32 m3 nyitott, osztott euro konténer GN 32/GN-LA/01.0L Felgyõ   2 658 482     2 

2/Gyûjtõe 
13014-
13025 5 m3 zárt konténer SZ 5 Felgyõ   3 067 476     12 

2/Gyûjtõe 
13026-
13031 5 m3 saválló konténer  SZ - 05 saválló Felgyõ   1 969 644     6 

2/Gyûjtõe 
13032-
13063 6482 tip. mûanyag saválló konténer DICBOX Felgyõ   2 486 112     32 

2/Jármû 15005 
IVECO Eurc.180E28 szerves hull. gk. 
16m3 KIU-910 Felgyõ   35 399 418     1 

2/Jármû 15006 
IVECO Eurc. 180E28 hull. gyûjtõ gk. 
16m3 KLN-283 Felgyõ    20 873 448    1 

2/Jármû 15007 
IVECO Eurc. 180E28 hull. gyûjtõ gk. 
16m3 KLN-289 Felgyõ   20 862 823     1 

2/Jármû 15008 
IVECO Eurc. 180E28 hull.gyûjtõ gk. 
16m3 KLN-277 Felgyõ   23 096 532     1 

2/Jármû 15009 
IVECO Eurc. 180E28 hull. gyûjtõ gk. 
16m3 KLN- 288 Felgyõ   20 862 398     1 

2/Jármû 15010 
IVECO Eurc. 180E28 hull. gyûjtõ gk. 
16m3 KLN-290 Felgyõ   20 862 823     1 

2/Jármû 15011 
IVECO Marg. AD260S40Y/PS 
hull.gy.gk.20m3 KLN-296 Felgyõ   27 880 918     1 

2/Jármû 15012 IVECO Eurc. 180E24 hull. gy. gk. 13m3 KLN-298 Felgyõ    20 834 318    1 

2/p/jármű 15012 
IVECO Eurc. 180E24 hull. gy. gk. 13m3 
sebess KLN-298 Felgyõ   1 634 103     1 

2/Jármû 15013 Renault Premium 6x2 horgos- darus KKS-532 Felgyõ   24 430 253     1 
2/p/jármű 15013 Renault Premium 6x2 horgos- darus KKS-532 Felgyõ   1 619 946     1 

2/p/jármű 
15013-
3 Renault Premium 6x2 horgos- darus KKS-532 Felgyõ   1 151 631     1 

2/Jármû 15014 Renault Midlum láncos konténer szállító JXZ-463 Felgyõ   13 969 251     1 

Összesen:   
2 380 638 
597       
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Kiskunhalasi gyűjtőkörzet eszközei      
        

Csoportk
ód 

Leltári 
szám Megnevezés Megnevezés2 

Telephely 
címe 

Telephelyek 
helyrajzi 

száma 

Aktív 
bruttó 

értékek (Ft)  

Könyv 
szerint

i 
menny

iség 
(db) 

3/ technol 260201 Komposztáló technológia Kiskunhalas komposztáló 
Kiskunhala
s   49 967 173 1 

3/egyéb b 230101 Depóniagáz rendszer 
Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s   28 681 979 1 

3/egyéb b 230102 Vízellátó rendszer 
Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s   5 736 454 1 

3/egyéb b 230103 Rétegvíztermelõ kút és tisztítási techn. 
Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s   11 553 871 1 

3/egyéb b 230104 Meteorológiai állomás, informatika 
Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s   2 026 995 1 

3/egyéb b 230105 Belsõ világítás, elektromos ellátás 
Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s   16 167 032 1 

3/egyéb b 230106 Veszélyes hulladéktároló konténerek 
Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s   4 680 485 1 

3/egyéb b 230107 Hídmérleg 
Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s   19 753 342 1 

3/egyéb b 230108 Kerékfertõtlenítõ abroncsmosó 
Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s   2 635 093 1 

3/egyéb b 230109 Konténeres üzemanyagtároló 
Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s   2 909 961 1 

3/egyéb b 230110 Szociális épület 
Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s   4 355 246 1 

3/egyéb b 230701 Porta Irodaépület Jánoshalma hulladékudvar Jánoshalma   305 794 1 
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3/egyéb b 230702 Vízellátás, tüzivíz Jánoshalma hulladékudvar Jánoshalma   170 305 1 
3/egyéb b 230703 Irodai berendezések Jánoshalma hulladékudvar Jánoshalma   294 032 1 
3/egyéb b 230801 Porta-irodaépület Kecel hulladékudvar Kecel   305 002 1 
3/egyéb b 230802 Vízellátás, tüzivíz Kecel hulladékudvar Kecel   169 864 1 
3/egyéb b 230803 Irodai berendezések Kecel hulladékudvar Kecel   293 270 1 
3/egyéb b 230901 Porta-irodaépület Kiskõrös hulladékudvar Kiskõrös   304 993 1 
3/egyéb b 230902 Vízellátás, tüzivíz Kiskõrös hulladékudvar Kiskõrös   169 859 1 
3/egyéb b 230903 Irodai berendezések Kiskõrös hulladékudvar Kiskõrös   293 261 1 

3/egyéb b 231001 Porta-irodaépület Kiskunhalas hulladékudvar 
Kiskunhala
s   304 993 1 

3/egyéb b 231002 Irodai berendezések Kiskunhalas hulladékudvar 
Kiskunhala
s   293 261 1 

3/egyéb b 231101 Porta-irodaépület Kiskunmajsa hulladékudvar 
Kiskunmajs
a   304 993 1 

3/egyéb b 231102 Vízellátás, tüzivíz Kiskunmajsa hulladékudvar 
Kiskunmajs
a   169 859 1 

3/egyéb b 231103 Irodai berendezések Kiskunmajsa hulladékudvar 
Kiskunmajs
a   293 261 1 

3/egyéb b 231201 Porta-irodaépület Soltvadkert hulladékudvar Soltvadkert   304 993 1 
3/egyéb b 231202 Vízellátás, tûzivíz Soltvadkert hulladékudvar Soltvadkert   169 859 1 
3/egyéb b 231203 Irodai berendezések Soltvadkert hulladékudvar Soltvadkert   293 261 1 

3/egyéb b 
24001-
24006 VBM 200 tip. tolólapos mérleg Hulladékudvarokon 

Kiskunhala
s   787 632 6 

3/egyéb b 24007 Aprítógép Doppstadt AK 430 XUV-821 
Kiskunhala
s   53 255 822 1 

3/egyéb b 24008 Dobrosta Doppstadt SM 414 Profi XUV-816 
Kiskunhala
s   31 936 442 1 

3/egyéb b 25004 Kompaktor TANA G 260   
Kiskunhala
s   64 741 216 1 

3/építmén
y 220101 Hulladéklerakó 

Kiskunhalasi 
Hulladéklerakó 

Kiskunhala
s 0995/12 378 814 182 1 

3/építmén 220102 Csurgalékvízgyûjtõ rendszer Kiskunhalasi Kiskunhala 0995/12 48 242 830 1 
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y hulladéklerakó s 
3/építmén
y 220103 Depóniagáz rendszer 

Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s 0995/12 13 216 531 1 

3/építmén
y 220104 Mobil hulladékfogó háló 

Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s 0995/12 2 502 582 1 

3/építmén
y 220105 Vízellátó rendszer 

Kiskunhalasi 
Hulladéklerakó 

Kiskunhala
s 0995/12 810 798 1 

3/építmén
y 220106 Kommunális szennyvízgy. rendszer 

Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s 0995/12 5 487 259 1 

3/építmén
y 220107 Csapadékvízgyûjtõ rendszer 

Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s 0995/12 43 876 961 1 

3/építmén
y 220108 Talajvíz monitoring kutak 

Kiskumhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s 0995/12 2 432 394 1 

3/építmén
y 220109 Szociális épület 

Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s 0995/12 11 606 225 1 

3/építmén
y 220110 Jármû és konténermosó tér 

Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s 0995/12 5 574 236 1 

3/építmén
y 220111 Kerítés, kapu 

Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s 0995/12 20 441 196 1 

3/építmén
y 220112 Belsõ üzemi út, térburk., kompaktor út 

Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s 0995/12 47 636 420 1 

3/építmén
y 220113 Gázellátás 

Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s 0995/12 861 473 1 

3/építmén
y 220114 Külsõ energia ellátás 

Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s 0995/12 8 917 904 1 

3/építmén
y 220115 Üzemei bekötõ út 

Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s 0995/12 31 089 326 1 

3/építmén
y 220116 Véderdõsáv 

Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s 0995/12 8 611 234 1 

3/építmén
y 220117 Gyûjtõszigetek 

Tereprendezés, 
felületképzés 

Kiskunhala
s 0995/12 648 297 1 

3/építmén 220201 Komposztáló tér Kiskunhalasi komposztáló  Kiskunhala 0995/12 64 554 903 1 
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y s 
3/építmén
y 220702 Fedett három oldalról zárt tároló Jánoshalma hulladékudvar Jánoshalma 0120/15 1 546 607 1 
3/építmén
y 220703 Kerítés, kapu Jánoshalma hulladékudvar Jánoshalma 0120/15 1 084 018 1 
3/építmén
y 220704 Mobil kiegészítõ feljáró Jánoshalma hulladékudvar Jánoshalma 0120/15 64 830 1 
3/építmén
y 220705 Belsõ út, térburkolat, parkoló Jánoshalma hulladékudvar Jánoshalma 0120/15 21 047 593 1 
3/építmén
y 220706 Víellátását, tüzivíz Jánoshalma hulladékudvar Jánoshalma 0120/15 1 144 350 1 
3/építmén
y 220707 Csapadékvíz befogadó Jánoshalma hulladékudvar Jánoshalma 0120/15 198 306 1 
3/építmén
y 220708 Szennyvíz kezelés és elvezetés Jánoshalma hulladékudvar Jánoshalma 0120/15 483 202 1 
3/építmén
y 220709 Külsõ energiaellátás Jánoshalma hulladékudvar Jánoshalma 0120/15 10 231 087 1 
3/építmén
y 220710 Térvilágítás Jánoshalma hulladékudvar Jánoshalma 0120/15 564 921 1 
3/építmén
y 220711 Külsõ utak Jánoshalma hulladékudvar Jánoshalma 0120/15 572 513 1 
3/építmén
y 220802 Fedett három oldalú tároló Kecel hulladékudvar Kecel 0446/12 1 542 600 1 
3/építmén
y 220803 Kerítés, kapu Kecel hulladékudvar Kecel 0446/12 1 050 209 1 
3/építmén
y 220804 Mobil kiegészítõ feljáró Kecel hulladékudvar Kecel 0446/12 64 662 1 
3/építmén
y 220805 Belsõ út, térburkolat, parkoló Kecel hulladékudvar Kecel 0446/12 21 768 205 1 
3/építmén
y 220806 Vízellátás, tüzivíz Kecel hulladékudvar Kecel 0446/12 1 903 872 1 
3/építmén 220807 Csapadékvizek befogadója Kecel hulladékudvar Kecel 0446/12 212 213 1 
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y 
3/építmén
y 220808 Szennyvíz kezelés és elvezetés Kecel hulladékudvar Kecel 0446/12 481 950 1 
3/építmén
y 220809 Külsõ energiaellátás Kecel hulladékudvar Kecel 0446/12 3 682 543 1 
3/építmén
y 220810 Térvilágítás Kecel hulladékudvar Kecel 0446/12 563 457 1 
3/építmén
y 220811 Külsõ utak Kecel hulladékudvar Kecel 0446/12 4 758 584 1 
3/építmén
y 220902 Fedett három oldalú tároló Kiskõrös hulladékudvar Kiskõrös 1783/2 1 542 556 1 
3/építmén
y 220903 Kerítés, kapu Kiskõrös hulladékudvar Kiskõrös 1783/2 1 056 374 1 
3/építmén
y 220904 Mobil kiegészítõ feljáró Kiskõrös hulladékudvar Kiskõrös 1783/2 64 660 1 
3/építmén
y 220905 Belsõ út, térburkolat, parkoló Kiskõrör hulladékudvar Kiskõrös 1783/2 17 861 648 1 
3/építmén
y 220906 Vízellátás, tüzivíz Kiskõrös hulladékudvar Kiskõrös 1783/2 1 376 435 1 
3/építmén
y 220907 Csapadékvizek befogadója Kiskõrös hulladékudvar Kiskõrös 1783/2 212 207 1 
3/építmén
y 220908 Szennyvíz kezelés, elvezetés Kiskõrös hulladékudvar Kiskõrös 1783/2 481 936 1 
3/építmén
y 220909 Külsõ energiaellátás Kiskõrös hulladékudvar Kiskõrös 1783/2 3 003 568 1 
3/építmén
y 220910 Térvilágítás Kiskõrös hulladékudvar Kiskõrös 1783/2 563 441 1 
3/építmén
y 220911 Külsõ utak Kiskõrös hulladékudvar Kiskõrös 1783/2 3 521 250 1 
3/építmén
y 221002 Fedett három oldalú tároló Kiskunhalas hulladékudvar 

Kiskunhala
s 6023/10 1 542 556 1 

3/építmén 221003 Kerítés, kapu Kiskunhalas hulladékudvar Kiskunhala 6023/10 1 883 344 1 
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y s 
3/építmén
y 221004 Mobil kiegészítõ feljáró Kiskunhalas hulladékudvar 

Kiskunhala
s 6023/10 129 321 1 

3/építmén
y 221005 Belsõ út, térburkolat, parkoló Kiskunhalas hulladékudvar 

Kiskunhala
s 6023/10 22 908 844 1 

3/építmén
y 221006 Vízellátás, tüzivíz Kiskunhalas hulladékudvar 

Kiskunhala
s 6023/10 298 509 1 

3/építmén
y 221007 Csapadékvíz elvezetés Kiskunhalas hulladékudvar 

Kiskunhala
s 6023/10 827 870 1 

3/építmén
y 221008 Csapadékvizek befogadója Kiskunhalas hulladékudvar 

Kiskunhala
s 6023/10 678 592 1 

3/építmén
y 221009 Szennyvíz kezelés és elvezetés Kiskunhalas hulladékudvar 

Kiskunhala
s 6023/10 644 548 1 

3/építmén
y 221010 Külsõ energiaellátás Ksikunhalas hulladékudvar 

Kiskunhala
s 6023/10 3 092 632 1 

3/építmén
y 221011 Térvilágítás Kiskunhalas hulladékudvar 

Kiskunhala
s 6023/10 563 441 1 

3/építmén
y 221012 Külsõ utak Kiskunhalas hulladékudvar 

Kiskunhala
s 6023/10 571 014 1 

3/építmén
y 221102 Fedett három oldalú tároló Kiskunmajsa hulladékudvar 

Kiskunmajs
a 0329/65 1 542 556 1 

3/építmén
y 221103 Kerítés, kapu Kiskunmajsa hulladékudvar 

Kiskunmajs
a 0329/65 1 286 568 1 

3/építmén
y 221104 Mobil kiegészítõ feljáró Kiskunmajsa hulladékudvar 

Kiskunmajs
a 0329/65 64 660 1 

3/építmén
y 221105 Belsõ út, térburkolat, parkoló Kiskunmajsa hulladékudvar 

Kiskunmajs
a 0329/65 21 251 970 1 

3/építmén
y 221106 Vízellátás, tüzivíz Kiskunmajsa hulladékudvar 

Kiskunmajs
a 0329/65 2 208 544 1 

3/építmén
y 221107 Csapadékviezek befogadója Kiskunmajsa hulladékudvar 

Kiskunmajs
a 0329/65 212 207 1 

3/építmén 221108 Szennyvíz kezelés és elvezetés Kiskunmajsa hulladékudvar Kiskunmajs 0329/65 481 936 1 
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y a 
3/építmén
y 221109 Külsõ energiaellátás Kiskunmajsa hulladékudvar 

Kiskunmajs
a 0329/65 13 860 931 1 

3/építmén
y 221110 Térvilágítás Kiskunmajsa hulladékudvar 

Kiskunmajs
a 0329/65 563 441 1 

3/építmén
y 221111 Külsõ utak Kiskunmajsa hulladékudvar 

Kiskunmajs
a 0329/65 571 014 1 

3/építmén
y 221202 Fedett, három oldalról zárt tároló Soltvadkert hulladékudvar Soltvadkert 0218/25 1 542 556 1 
3/építmén
y 221203 Kerítés Soltvadkert hulladékudvar Soltvadkert 0218/25 1 050 178 1 
3/építmén
y 221204 Mobil kiegészítõ feljáró Soltvadkert hulladékudvar Soltvadkert 0218/25 64 660 1 
3/építmén
y 221205 Belsõ út, térburkolat, parkoló Soltvadkert hulladékudvar Soltvadkert 0218/25 19 806 530 1 
3/építmén
y 221206 Vízellátás, tûzivíz Soltvadkert hulladékudvar Soltvadkert 0218/25 1 022 036 1 
3/építmén
y 221207 Csapadékvizek befogadója Soltvadkert hulladékudvar Soltvadkert 0218/25 212 207 1 
3/építmén
y 221208 Szennyvíz kezelés és elvezetés Soltvadkert hulladékudvar Soltvadkert 0218/25 481 936 1 
3/építmén
y 221209 Külsõ energia ellátás Soltvadkert hulladékudvar Soltvadkert 0218/25 10 051 306 1 
3/építmén
y 221210 Térvilágítás Soltvadkert hulladékudvar Soltvadkert 0218/25 563 441 1 
3/építmén
y 221211 Külsõ utak Soltvadker hulladékudvar Soltvadkert 0218/25 2 855 068 1 

3/épület 210101 Gépszín 
Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s 0995/12 18 420 427 1 

3/épület 210102 Bálatároló szín 
Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s 0995/12 84 187 397 1 

3/épület 210103 Szociális épület Kiskunhalasi Kiskunhala 0995/12 61 765 477 1 



36 

 

hulladéklerakó s 

3/épület 210301 Válogató csarnok Kiskunhalasi válogató 
Kiskunhala
s 0995/12 225 864 992 1 

3/épület 210701 Fedett, három oldalról zárt tároló Jánoshalma hulladékudvar Jánoshalma 0120/15 1 500 148 1 
3/épület 210702 Porta-irodaépület Jánoshalma hulladékudvarû Jánoshalma 0120/15 3 309 631 1 
3/épület 210801 Fedett három oldalú tároló Kecel hulladékudvar Kecel 0446/12 1 496 261 1 
3/épület 210802 Porta-irodaépület Kecel hulladékudvar Kecel 0446/12 3 301 056 1 
3/épület 210901 Fedett, három oldalú tároló Kiskõrös hulladékudvar Kiskõrös 1783/2 1 496 218 1 
3/épület 210902 Porta-irodaépület Kiskõrös hulladékudvar Kiskõrös 1783/2 3 300 961 1 

3/épület 211001 Fedett három oldalú tároló Kiskunhalas hulladékudvar 
Kiskunhala
s 6023/10 1 496 218 1 

3/épület 211002 Porta-irodaépület Kiskunhalas hulladékudvar 
Kiskunhala
s 6023/10 3 300 961 1 

3/épület 211101 Fedett három oldalú tároló Kiskunmajsa hulladékudvar 
Kiskunmajs
a 0329/65 1 496 218 1 

3/épület 211102 Porta-irodaépület Kiskunmajsa hulladékudvar 
Kiskunmajs
a 0329/65 3 300 961 1 

3/épület 211201 Fedett három oldalról zárt tároló Soltvadkert hulladékudvar Soltvadkert 0218/25 1 496 218 1 
3/épület 211202 Porta-irodaépület Soltvadkert hulladékudvar Soltvadkert 0218/25 3 300 961 1 

3/gépészet 250301 Válogató gépészet Kiskunhalasi válogató 
Kiskunhala
s   223 314 406 1 

3/Gyûjtõe 
20001-
20369 Szelektív hulladékgyûjtõ konténer Alaska és Polyskon tip. 

Kiskunhala
s   49 403 188 356 

3/p/Gyûjtõ
e 20012* Szelektív hulladékgyűjtő edény Polyskon tip. 

Kiskunhala
s   159 872 1 

3/p/Gyûjtõ
e 20103* Szelektív hulladékgyűjtő edény Polyskon tip. 

Kiskunhala
s   159 872 1 

3/p/Gyûjtõ
e 20111* Szelektív hulladékgyűjtő edény Polyskon tip. 

Kiskunhala
s   159 872 1 

3/p/gyűjtő
e 20061* Szelektív hulladékgyűktő konténer Polyskon tip. 

Kiskunhala
s   133 250 1 

3/Gyûjtõe 20005* Szelektív hulladékgyûjtõ edény Polyskon tip. Kiskunhala   180 550 1 
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s 

3/Gyûjtõe 20044* Szelektív hulladékgyûjtõ edény Polyskon tip. 
Kiskunhala
s   191 800 1 

3/Gyûjtõe 20047* Szelektív gyûjtõ edény Polyskon tip. 
Kiskunhala
s   180 550 1 

3/Gyûjtõe 20048* Szelektív hulladékgyûjtõ edény Polyskon tip. 
Kiskunhala
s   191 800 1 

3/Gyûjtõe 20049* Szelektív gyûjtõ edény Polyskon tip. 
Kiskunhala
s   180 550 1 

3/p/gyűjtő
e 20299* Szelektív hulladékgyûjtõ edény   

Kiskunhala
s   205 240 1 

3/p/gyűjtő
e 20128 Szelektív hulladékgyûjtõ edény   

Kiskunhala
s   166 440 1 

3/p/gyűjtő
e 20191 Szelektív hulladékgyûjtõ edény   

Kiskunhala
s   166 440 1 

3/p/gyűjtő
e 20233 Szelektív hulladékgyûjtõ edény   

Kiskunhala
s   166 440 1 

3/Gyûjtõe 
23001-
23022 32 m3 nyitott euro konténer GN 32 

Kiskunhala
s   25 365 890 22 

3/Gyûjtõe 
23023-
23028 15 m3 nyitott euro konténer GN 15-5250-1250 

Kiskunhala
s   5 537 610 6 

3/Gyûjtõe 
23029-
23031 32 m3 nyitott, osztott eur konténer GN 32/GN-LA/01.0L 

Kiskunhala
s   3 987 723 3 

3/Gyûjtõe 
23032-
23067 5 m3 zárt konténer SZ 5 

Kiskunhala
s   9 202 428 36 

3/Gyûjtõe 
23068-
23081 5 m3 saválló konténer SZ-05 saválló 

Kiskunhala
s   4 595 836 14 

3/Gyûjtõe 
23082-
23169 6482 tip. Mûanyag saválló konténer DICBOX 

Kiskunhala
s   6 836 808 88 

3/Jármû 25001 Homlokrakodó JCB 530-70   
Kiskunhala
s   20 600 931 1 

3/Jármû 25002 Gumikerekû homlokrakodó JCB 410 ZX   Kiskunhala   18 460 574 1 
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3/Jármû 25003 
Bálaszállító targonca NISSAN 
PD01A18PQ   

Kiskunhala
s   8 026 337 1 

3/Jármû 25005 
IVECOEurc.180E28 szerves 
hull.gy.gk.16m3 KIU-920 

Kiskunhala
s   35 469 783 1 

3/Jármû 25006 IVECO Eurc. 180E28hull.gy.gk.16m3 KLN-279 
Kiskunhala
s   20 913 078 1 

3/Jármû 25007 IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 16m3 KLN-286 
Kiskunhala
s   20 897 388 1 

3/Jármû 25008 IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 16m3 KLN-274 
Kiskunhala
s   20 913 078 1 

3/Jármû 25009 IVECO Eurc. 180E28 hul. gy. gk. 16m3 KLN-275 
Kiskunhala
s   20 897 388 1 

3/Jármû 25010 IVECO Eurc. 180E28 hull. gy. gk. 16m3 KLN-278 
Kiskunhala
s   20 913 078 1 

3/Jármû 25011 IVECO Stralis hull. gy. gk. 20m3 KLN-295 
Kiskunhala
s   27 951 423 1 

3/Jármû 25012 IVECO Stralis hull. gy. gk. 20m3 KLN-294 
Kiskunhala
s   27 951 423 1 

3/Jármû 25013 Renault Premium 6x2 darus-horgos KKS-531 
Kiskunhala
s   24 433 091 1 

3/Jármû 25014 Renault Premium6x2 MUT darus-horgos KKS-530 
Kiskunhala
s   24 352 278 1 

3/Jármû 25015 
Renault Midlum Mut láncos konténer 
száll JXZ-465 

Kiskunhala
s   15 799 443 1 

3/Jármû 25016 Renault Midlum  billenõplatós  KFU-562 
Kiskunhala
s   15 041 177 1 

3/számtec
h 240101 Meteorológiai állomás, informatika 

Kiskunhalasi 
hulladéklerakó 

Kiskunhala
s   29 005 832 1 

3/ö/építm 220118 Kiskunhalas hulladéklerakó 
1000m2-inert 
hulladékkezelő tér 

Kiskunhala
s 0995/12 21 016 533 1 

3/ö/jármű 25017 Renault Prémium 430.18D gk MBZ-696 Kiskunhala   25 116 500 1 
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3/ö/jármű 25018 MUT AKK 1801 tip. pótkocsi XZE-583 
Kiskunhala
s   6 825 500 1 

3/ö/gyűjtő
e 

23170-
23172 15 m3 nyitott euro konténer   

Kiskunhala
s   2 511 000 3 

3/ö/gyűjtő
e 

23173-
23175 32m3 nyitott euro konténer   

Kiskunhala
s   3 165 000 3 

3/ö/gyűjtő
e 

23176-
23185 05m3 szimmetrikus, nyitott konténer   

Kiskunhala
s   2 150 000 10 

3/ö/gyűjtő
e 

23186-
23195 07 m3 szimmetrikus, nyitott konténer   

Kiskunhala
s   2 520 000 10 

3/ö/gyűjtő
e 

23196-
23205 10m3 szimmetrikus, nyitott konténer   

Kiskunhala
s   3 390 000 10 

Összesen: 
2 382 280 
072   

        
A három gyűjtőkörzethez tartozó eszközök      
        

Csoportkó
d 

Leltári 
szám 

Megnevezés Megnevezés2 
Telephely 

címe 
 

Aktív 
Bruttó 

Könyv 
szerint

i 
menny

iség 
(db) 

1/sf/gép 
43010

1 Mobil aprítógép inert hull. kezelő eszköz 
3 szolgáltatási 
terület   45 473 600     1 

1/sf/jármű 
47010

1 Gumikerekes kotrógép inert hull. kezelő eszköz 
3 szolgáltatási 
terület   31 326 400     1 

Összesen: 76 800 000       
        

Vagyonkezelés hatálya alá tartozó eszközök aktív bruttó értéke mindösszesen, 2013.11.25. napon (Ft)  
6 580 843 
678      



___________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés a közterületek használatáról szóló rendeletről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Módosítás volt a 16. oldalon a feladatoknál. A polgármester 
helyett jegyzőre legyen átruházva a hatáskör. 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete 
 

 A közterületek használatáról 
 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a 41.§ (1) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19.§ (2) bekezdésében, a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény 76.§ (1) 
bekezdésében, 112.§ (2) bekezdés d) pontjában , valamint a Mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 34.§ (3) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Képviselő-testület 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével 
– a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
 

1.§ A rendelet célja, hogy 
a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, 

figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a településrendezési, 
közlekedésbiztonsági szempontokra, 

b) meghatározza a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját, 
c) szabályozza a közterületen tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást, 
d) meghatározza az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 

használatával kapcsolatos egyes feltételeket. 
 



41 

 

 
2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Tiszaalpár Nagyközség közigazgatási területén belül az 

önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként 
(pl. közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi 
földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület). 

 
(2) A rendelet nem alkalmazható: 

a) a vásár és piac üzemeltetője, és a vásáron vagy a piacon kereskedelmi tevékenységet 
végzők közötti jogviszonyra; 

b) a gépjármű várakozóhelyek kialakítására és használatára. 
 

(3) A rendelet szabályait alkalmazni kell a beépítetlen önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
esetében a hirdető-berendezések elhelyezésével kapcsolatos jogviszonyokra is. 

 
(4) A rendeletet minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetre alkalmazni kell, aki/amely állandó vagy ideiglenes jelleggel a 
település területén tartózkodik és tevékenykedik. 

 
3.§ Értelmező rendelkezések: 

a) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
kormányrendeletben meghatározottak szerinti nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi 
vagy más alkalomból szervezett rendezvény, 

b) alkalomszerű közterületi értékesítés: 14 napot meg nem haladó időtartamú közterületi 
értékesítés; 

c) fogyasztásra kijelölt terület: a kereskedelmi tevékenység céljára szolgáló árusító 
pavilon vagy ideiglenes árusító hely oldalvonalaitól mért két méteres távolságon belüli 
terület. A fogyasztásra kijelölt terület számításánál figyelmen kívül kell hagyni azt a 
területet, amely a fogyasztásra kijelölt területből az ingatlan valamely határvonalon túl, 
másik ingatlan területén helyezkedik el; 

d) karitatív tevékenység: bárki által igénybe vehető ellenszolgáltatás nélküli anyagi és 
nem anyagi jellegű szolgáltatási tevékenység; 

e) közterületi értékesítés: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
kormányrendeletben meghatározottak szerint végzett kereskedelmi, vendéglátási 
tevékenység; 

f) kulturális tevékenység: a közösség művelődése érdekében végzett tevékenység; 
g) mozgóbolti árusítás: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételiről szóló 

kormányrendeletben meghatározottak szerint végzett kereskedelmi, vendéglátási 
tevékenység; 

h) szervezett sporttevékenység: bármely tömegkommunikációs, vagy 
infokommunikációs eszköz igénybevételével – előre meghatározott helyre és időpontra – 
meghirdetett rendezvény, ahol a sportról szóló törvény szerinti sporttevékenységet 
folytatnak, kivéve a szellemi sportágban meghirdetett rendezvény; 

i) üzlet homlokzatával érintkező területen történő értékesítés: a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint 
végzett kereskedelmi, vendéglátási tevékenység. 

 
 

II. Fejezet 
A KÖZTERÜLETRE VONATKOZÓ KÖZTISZTASÁGI SZABÁLYOK 
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4.§ (1) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek 

megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – 
köteles mindenki használni. 
 

(2) A használat során és egyéb tevékenység folytatása esetén is a köztisztaság 
megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni, és a települési környezet 
(különösen közterületek) szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, 
magatartástól tartózkodni. 

 
(3) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet, valamint annak környékét a 

szennyeződésektől megóvni, állandóan tisztán tartani, a keletkezett hulladékot összegyűjteni 
és gondoskodni az elszállításról. 

 
(4) Járdát, úttestet, park területét és egyéb közterületeket ürülékkel, szennyvízzel, savval, 

olajjal és egyéb környezetkárosító vagy bomló anyaggal beszennyezni, és ilyen anyagot 
felszíni vízelvezető rendszerbe (csapadékvíz árok és csapadékvíz csatorna) juttatni tilos. 

 
(5) Nem minősül szennyezésnek 

a) a közforgalomban résztvevő, lovagolt/vezetett/hajtott ló által, 
b) a haszonállatok (szamár, szarvasmarha, sertés, juh, kecske) hajtása közben a hajtott 

jószág által, 
c) a vakvezető kutya által 

kibocsátott ürülék, amennyiben az állat gazdája – személyesen vagy megbízott útján – annak 
eltávolításáról gondoskodik. 
 

(6) Építési-, bontási, valamint tatarozási munkákat, továbbá minden közműépítéssel 
kapcsolatos burkolat, vagy talajbontási munkát úgy kell végezni, hogy a környezetet ne 
szennyezze és a csapadékvíz elvezetése biztosítva legyen. 

 
(7) Építkezésnél és egyéb közterületi igénybevételnél a fákat, díszcserjéket és egyéb 

létesítményeket védőkorláttal kell körülvenni. A rongálódásból eredő kárt annak okozója – 
amennyiben az eredeti állapotot helyreállítani nem tudja – köteles megtéríteni. 

 
(8) Ömlesztett anyag (salak, homok, kavics, beton, oltott mész, fűrészpor, stb.) csak olyan 

járművön szállítható, amely az anyag lehullását megakadályozza. 
 
(9) Kellemetlen szaghatású anyagot csak zárt tartályban vagy zárt szállítójárművel szabad 

szállítani. 
 
(10) A tulajdonos köteles gondoskodni: 

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, vagy ha a 
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet), járdaszakasz mellett nyílt 
árok és ennek műtárgyai, tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos 
megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról; 

b) a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék 
eltávolításáról, a téli időszakban a biztonságos gyalogos közlekedés érdekében a 
csúszásmentesség biztosításáról; 

c) a járda felett és az ingatlan előtti zöldsávban található fák, gyalogos és 
gépjárműforgalmat KRESZ jelzést takaró gallyak, két méter alatti ágak eltávolításáról; 
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d) a lakó- és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részeinek 
(kapualj, lépcsőház, folyosó, terasz, szárító, pince, padlásrész, közös illemhely, 
hulladékgyűjtő, udvar) tisztántartásáról. 

 
(11) A lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára 

szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres 
takarításáról, rovar- és rágcsáló-mentesítéséről a használó köteles gondoskodni. 

 
(12) Az ingatlanok belső részében vagy egyéb helyiségében (pl.: üzlet, kifőzde) keletkezett 

háztartási szemetet és konyhai hulladékot az egészségügyi előírásoknak megfelelően fedett 
gyűjtőedényben kell elhelyezni, és ennek elszállításáról az ingatlan tulajdonosainak 
kötelessége gondoskodni. A helyiségek felmosásából eredő szennyvizet, szemetet közterületre 
kiönteni tilos. 

 
(13) Szórakozó, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás 

ideje alatt – ettől eltérő megállapodás kivételével – a használó köteles tisztántartani, és a 
hulladékot eltávolítani. 

 
(14) Havat, jeget csak azon a helyen szabad lerakni és elhelyezni, amelyet a Polgármesteri 

Hivatal vagy megbízottja erre a célra kijelöl. 
 
(14) Szemetet, hulladékot az összegyűjtött hó, jég és engedéllyel közterületen tárolt építési 

törmelék közé keverni tilos. 
 
(15) Szerves és veszélyes hulladékot, állati hullát, bomló anyagot közterületen lerakni és 

tárolni tilos 
 
(16) Az itt nem említett közterületet a Polgármesteri Hivatal vagy megbízottja tartja 

tisztán, gondoskodik csúszásmentességéről. 
 
(17) Gépjármű közterületen való tisztítása tilos. 
 
 

III. Fejezet 
A KÖZTERÜLET RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI 

 
1. Általános szabályok 

 
5.§ A közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit mások használatának 

korlátozása vagy kizárása nélkül bárki ingyenesen használhatja. 
 
6.§ (1) A közterületek – mások közterület-használatát korlátozó vagy kizáró módon történő 

– használatára, a rendeletben meghatározott kivitellel, engedély alapján kerülhet sor. 
 
(2) A közterület – mások használatát korlátozó vagy kizáró módon történő – használatának 

engedélyezése a rendeletben meghatározott tevékenységek céljára, vagy esetekben lehetséges. 
 
(3) A közterület használat engedélyezése esetén az engedélyesnek, a rendeletben 

meghatározott kivételekkel, a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott mértékű 
közterület-használati díjat kell fizetnie. 
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(4) A közterület felbontásának engedélyezése esetén a rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott igénybevételi díjat, de minimum 4.000,- forintot kell fizetni. 
 
(5) A közterület használati engedélyt a rendeletben meghatározott kivétellel – legfeljebb 

egy éves időtartamra – lehet kiadni. 
 
(6) Ha az engedélyes az engedély érvényességének lejártakor vagy azt megelőzően 

kérelmezi az engedély meghosszabbítását, – feltéve, ha a közterület-használati díj 
megfizetésével kapcsolatos, és az engedélyben előírt, valamint a külön jogszabályokban 
meghatározott kötelezettségét maradéktalanul teljesítette, és a rendelet nem zárja ki – a 
közterület-használati engedélyt ismételten legfeljebb egy év időtartamra meg kell 
hosszabbítani. Az engedély automatikus meghosszabbítására nem kerülhet sor, ha 
jogszabályváltozás következtében a közterület-használati engedély kiadása új kérelem 
benyújtása esetén sem lehetséges. 

 
(7) A rendeletben meghatározott esetben az engedélyt egy évnél hosszabb időtartamra is 

meg lehet hosszabbítani. 
 
7.§ A közterület-használati engedélyt – a közterület-használati díj fizetésére történő 

kötelezés mellőzésével – kell kiadni: 
a) szelektív-hulladék gyűjtő sziget kialakítása céljából a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, vagy a települési szilárd hulladék 
kezelésével megbízott közszolgáltató részére; 

b) az Önkormányzat saját és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 
beruházásában végzett építési, felújítási munkálatok esetében a vállalkozási szerződésben 
meghatározott teljesítési határidő lejártáig; 

c) az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek által szervezett valamennyi 
rendezvény esetében; 

d) karitatív, kulturális tevékenység céljára szervezett rendezvény esetében, kivéve, ha a 
rendezvény szervezője egyéni vagy társas vállalkozó; 

e) Tiszaalpár Nagyközség turisztikai bemutatása érdekében szervezett rendezvények 
céljából. 

 
8.§ (1) A közterület-használati engedélyt – a közterület-használati díj megfizetésére történő 

kötelezés mellőzésével – ki kell adni a vezetékjog, szolgalmi jog, használati jog, közérdekű 
szolgalmi, használati jog, vagy közművezeték elhelyezéséről kötött megállapodás 
jogosultjának, amennyiben az Önkormányzattal kötött szerződés alapján az Önkormányzat a 
közterület-használati engedély iránti kérelemben megjelölt tevékenység tűrésére köteles. 

 
(2) A közművezeték elhelyezéséért az Önkormányzatot – az önkormányzati tulajdonú 

ingatlan használatáért – megillető ellenérték a vezeték-, szolgalmi, használati jog, közérdekű 
szolgalmi és használati jog alapításáról szóló törvény alapján a közművezeték elhelyezéséről 
kötött megállapodásban kerül meghatározásra. 

 
9.§ Tiszaalpár Nagyközség turisztikai bemutatása érdekében szervezett rendezvények 

céljából a közterület-használati engedély kiadására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
javaslata alapján kerülhet sor. A közterület-használati engedélyhez mellékelni kell a 
turisztikai vezető javaslatát. 
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10.§ (1) A közterület-használati és bontási engedélyben rendelkezni kell arról, hogy az 
engedélyes az engedélyben meghatározott tevékenység gyakorlása során betartja a 
rendeletben, vagy bármely jogszabályban meghatározott kötelezettségeket, és tartózkodik 
minden olyan magatartástól, amelyet a rendelet, vagy bármely más jogszabály tilalmaz. 

 
(2) A közterület-használati és bontási engedélyben a figyelmet fel kell hívni arra – 

amennyiben az a tevékenység, amelyre a közterület igénybevételét kezdeményezték, bármely 
más hatóság engedélyéhez kötött –, hogy a tevékenység megkezdésére csak akkor kerülhet 
sor, ha az engedélyes rendelkezik a külön jogszabályban előírt jogerős hatósági engedéllyel. 
A közterület-használati engedélyben a figyelmet fel kell hívni arra, hogy amennyiben a 
tevékenység a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló jogszabály hatálya alá tartozik, a szolgáltatás, és a szolgáltatás nyújtója 
feleljen meg a törvényben előírt feltételeknek. 

 
(3) A közterület-használati engedélyben rendelkezni kell arról, hogy az engedélyes a 

közterület használati engedélyben megjelölt területen a köztisztaság fenntartásáról a 
rendeletben meghatározott szabályoknak megfelelően köteles gondoskodni. 

 
11.§ Nem lehet közterület-használati engedélyt kiadni tűz- és robbanásveszélyes 

tevékenység gyakorlására az engedélyezett tűzijáték rendezése kivételével. 
 
12.§ (1) A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes az 

engedélyben, továbbá bármely jogszabályban, a tevékenységre vonatkozó abban 
meghatározott kötelezettségét nem teljesíti – ide értve a jogszabály szerint tiltott magatartástól 
való tartózkodás kötelezettségét is, vagy, ha az engedély kiadására, meghosszabbítására a 
rendeletben meghatározott feltételek hiányában kerül sor. 

 
(2) Meg kell tiltani a közterület használatát, amennyiben a közterület használatára a 

rendeletben meghatározott engedély kiadása nélkül kerül sor, vagy a közterület rendeltetésétől 
eltérő használatához nem kell engedély, de a tevékenységet a rendelet szabályaival ellentétes 
módon gyakorolják. Amennyiben a közterület jogosulatlan használata a közterület állagának 
sérelmével járt, a közterület jogosulatlan használóját kötelezni kell a helyreállításra. 

 
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti döntések meghozatalánál a határozatot fellebbezésre 

tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításával kapcsolatosan a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 

2. A közterületi értékesítésre vonatkozó szabályok 
 
13.§ (1) Közterületi értékesítés során, és alkalmi rendezvény keretében árusító pavilon 

elhelyezése érdekében indított engedélyezési eljárás során be kell szerezni a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság előzetes véleményét a célzott tevékenységnek a településképpel 
kapcsolatosan kialakított álláspontjáról. A Bizottság a véleményét határozatba foglalja. A 
közterület-használatról szóló határozatban, vagy hatósági szerződésben az árusító pavilon 
megjelenésével kapcsolatos rendelkezéseket rögzíteni kell. 

 
(2) Ha az árusító pavilon elhelyezéséhez jogszabály alapján építési engedély szükséges, 

közterület-használati engedély kiadására csak akkor kerülhet sor, ha a kérelmező a 
kérelméhez csatolja a jogerős építési engedélyt. 
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14.§ (1) Az üzlet homlokzatával érintkező területen történő értékesítés, valamint 

közterületi értékesítés keretében végzett vendéglátó tevékenység céljából – amennyiben annak 
időtartama a 14 napot meghaladja – közterület-használati engedély kiadása során be kell 
szerezni a rendelet 13.§ (1) bekezdésében írt bizottsági határozatot. A közterület-használatról 
szóló határozatban, vagy hatósági szerződésben az árusító pavilon megjelenésével kapcsolatos 
rendelkezéseket rögzíteni kell. 

 
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott vendéglátási tevékenység érdekében elhelyezni 

kívánt terasz elhelyezéséhez jogszabály alapján építési engedély szükséges, közterület-
használati engedély kiadására csak akkor kerülhet sor, ha a kérelmező a kérelméhez csatolja a 
jogerős építési engedélyt. 

 
 

3. Szervezett sporttevékenység rendezése 
 
15.§ (1) Szervezett sporttevékenység rendezése esetén a rendezvény szervezőjének az 

Önkormányzattal szerződést kell kötnie a zöldterület igénybevételével, a közterület 
tisztántartásával, a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek 
teljesítése érdekében. 

 
(2) A hatósági szerződésben rendelkezni kell: 

a) a zöldterület igénybevételével kapcsolatosan a rendeletben foglaltaknak megfelelően 
a zöldterület igénybevételi díj, valamint a zöldkár megfizetéséről; 

b) a közterület tisztántartásával kapcsolatosan illemhely, szeméttároló edényzet 
biztosításáról és üzemeltetéséről, a rendezvény alatt és azt követően a terület 
tisztántartásáról, szükség szerint fertőtlenítéséről; 

c) zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatosan a zaj- és rezgésvédelem szabályairól szóló 
jogszabályokban meghatározottak betartásáról. 

 
(3) Amennyiben a hatósági szerződés megkötésére nem kerül sor, a rendezvény 

megtartását a hatáskör gyakorlója megtiltja. 
 
(4) Közparkban gépi meghajtású járművel sporttevékenységet folytatni tilos. A gépi 

meghajtású járművel végzett sporttevékenységet a hatáskör gyakorlója megtiltja. 
 
 

4. A közterület bontása 
 
16.§ A közterület felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más 

létesítmény elhelyezéséhez a közút esetében közútkezelői hozzájárulás, nem közút közterület 
(a továbbiakban együtt: közút) esetében közterület-bontási engedély (a továbbiakban együtt: 
közterület-bontási engedély) szükséges. 

 
17.§ (1) Engedély nélkül közterületet felbontani csak a közmű üzemzavarának halasztást 

nem tűrő elhárítása érdekében lehetséges. A felbontást követő első munkanapon a bontást be 
kell jelenteni a Polgármesteri Hivatalban. A bejelentés tartalmazza: 

a) a bontás helyét és időpontját; 
b) a bontás helyét ábrázoló fényképet, vagy nyomvonal helyszínrajzának kivonatát; 
c) a bontás okát; 
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d) a munkát végző cég nevét, képviselőjének megnevezését; 
e) a felelős műszaki vezető nevét, beosztását és telefonszámát; 
f) a bejelentő nevét, címét és telefonszámát. 

 
(2) Abban az esetben, ha a bejelentés alapján megállapítható, hogy az (1) bekezdésben 

meghatározott feltétel fennáll: a bejelentő részére utólagos hozzájárulást kell adni. A 
helyreállítási tevékenység végzésére a rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

 
(3) Abban az esetben, ha a bejelentés alapján megállapítható, hogy az (1) bekezdésben 

meghatározott feltétel nem állt fenn, és a bontást még nem állították helyre, a közterület 
használatot meg kell tiltani, és a közmű üzemeltetőt kötelezni kell a bontás helyreállítására és 
a költségek viselésére. A helyreállítási tevékenység végzésére a rendelet szabályait kell 
megfelelően alkalmazni. 

 
18.§ A munkálatok végzése előtt és alatt a forgalom biztonságos tereléséről és 

korlátozásáról a közmű üzemeltetőjének kell gondoskodnia. 
 
19.§ A közterület-bontási engedélynek tartalmazni kell a 2. számú mellékletben megjelölt 

valamennyi adatot és nyilatkozatot. 
 
20.§ (1) Az engedélyesnek az engedélyben meghatározott területen kívüli területre, ha arra 

vonatkozóan kérelmet nyújt be, a közterület-bontási engedély kiadását meg kell tagadni: 
a) ha az engedélyes az engedélytől eltérően nem megfelelő ütemben végzi munkáját, 

mindaddig, míg a folyamatban lévő munkák üteme az engedélyben meghatározott mértéket 
el nem éri; 

b) ha az engedélyesnek az engedélytől eltérően elmaradása van a munkaterületek 
helyreállításában – így különösen: betemetés, betonozás, aszfaltozás, füvesítés – 
mindaddig, míg a munkaterületet helyre nem állítja; 

c) ha az engedélyest felszólították, vagy kötelezték– valamely korábbi bontás 
helyreállítására, ismételt helyreállítására, javítására, a munkaterület biztosítására vagy 
egyéb hiányosságának pótlására vonatkozóan – mindaddig, amíg a felszólításban, 
kötelezésben előírtakat maradéktalanul nem teljesíti. 

 
(2) A közterület-bontási engedély kiadását meg kell tagadni, ha a kérelmező engedély 

nélkül vesz igénybe rendeltetésétől eltérően közterületet, mindaddig, míg az engedély nélküli 
közterület-használat fennáll. 

 
 

5. A közterületek helyreállítása 
 

21.§ (1) Az előre tervezett bontások után a helyreállítás módját, minőségét, határidejét, a 
munkaterület környezetének biztonságosságát és a szükséges forgalmi rend módosítását a 
közterület-bontási engedélyben meg kell határozni. A közmű meghibásodása miatt 
szükségessé vált bontás után a helyreállítás módját, minőségét, határidejét, a munkaterület 
környezetének biztonságosságát, és a szükséges forgalmi rend módosítását a bejelentést 
követően kiadott hozzájáruló nyilatkozatban, bejelentés elmulasztása esetén a helyreállításban 
kötelező határozatban meg kell határozni. 

 
(2) Ha a teljes helyreállítás a bontási engedélyben meghatározott határidőre nem készül el, 

a határidő műszakilag indokolt esetben meghosszabbítható. 
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(3) A közmű meghibásodást követő burkolatbontás utáni helyreállítást, a technológiailag 

indokolt legrövidebb időn belül el kell végezni. 
 
(4) A rendeltetéstől eltérő használat során megbontott közút helyreállítását az 

engedélyesnek kell elvégeznie az alábbiak szerint: 
a) útpálya hosszirányú felbontása esetén: 

aa) gyűjtő utakon a megbontott teljes forgalmi sávot új kopóréteggel kell ellátni; 
ab) lakó és kiszolgáló utakon forgalmi sávban csak egy munkahézag – élvágás – lehet. 

A meglévő kopóréteget a szegélyig (kiemelt, „K”, süllyesztett), ennek hiányában az 
útpálya széléig fel kell szedni, és a munkahézagig egységes kopóréteget kell teríteni, 
függetlenül a munkaárok szélességétől; 

ac) a burkolatba kerülő munkahézag (élvágás) az úttengellyel párhuzamos, törés 
nélküli vonal mentén kell, hogy haladjon; 

ad) amennyiben az ab) alpont szerint helyreállítandó felület szélessége meghaladja a 
forgalmi sáv 50 %-át, a teljes forgalmi sávot új kopóréteggel kell ellátni; 

b) útpálya keresztirányú felbontása esetén: 
ba) az úttest keresztirányú bontása esetén a helyreállítást a kiemelt szegélyre, vagy az 

út szélére merőleges munkahézagokkal kell elvégezni; 
bb) amennyiben egy beruházáson belül két útpályára merőleges munkaárok 

egymáshoz közelebbi szélesnek távolsága nem haladja meg a 10 m-t, akkor a két 
munkaárok területét és a közte lévő területet együttesen új kopóréteggel kell ellátni; 

c) kerékpárút, gyalogút, járda felbontása: 
ca) a 2,5 m széles annál keskenyebb aszfalt burkolatú kerékpárút, gyalogút, járda 

hosszirányú bontása esetén teljes szélességben új kopóréteget kell építeni; 
cb) a 2,5 m-nél szélesebb aszfalt burkolatú kerékpárút, gyalogút, járda hosszirányú 

bontása esetén csak egy munkahézag lehet, és a kopóréteg cseréjét a munkahézagtól a 
kerékpárút, gyalogút, járda széléig el kell végezni; 

cc) aszfalt burkolatú kerékpárút, gyalogút, járda keresztirányú bontása során, – 
amennyiben egy beruházáson belül két út vagy járdaszélre merőleges munkaárok 
egymáshoz közelebbi szélének távolsága nem haladja meg a 10 m-t, – a két munkaárok 
területét és a közte lévő területet együttesen új kopóréteggel kell ellátni; 

d) gyalogút és járda kijelölt gyalogos átkelőhelynél történő bontása esetén, a 
mozgáskorlátozott akadálymentesítésről is gondoskodni kell. 
 
22.§ (1) A munkaárokba szerves anyagot, építési törmeléket, szemetet visszatölteni tilos. A 

munkaárok csak földdel, vagy a közterület-bontási engedélyben, utólagos hozzájárulásban, 
kötelezésben előírt anyaggal tölthető fel, és a visszatöltött anyagot a vonatkozó szabvány 
szerint tömöríteni kell. 

 
(2) A helyreállításra kötelezett feladata a földvisszatöltések tömörségét a kivitelezés során 

ellenőrizni és dokumentálni a közútkezelői hozzájárulásban előírtak szerint. 
 
(3) Téli, vagy technológiailag alkalmatlan időben ideiglenes helyreállítást kell végezni, a 

végleges helyreállítás határidejének meghatározása mellett. 
 
(4) A téli hónapokban – üzemzavar elhárítás érdekében végzett közterület felbontása 

esetén – a szabvány szerinti tömörítés biztosítása érdekében minden esetben talajcserét kell 
alkalmazni. 
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(5) A munkavégzéssel érintett területeken a szilárd burkolat pályaszerkezetét a munkaárok 
szélétől számítottan minimum 30-30 cm-es átlapolással kell kiépíteni. 

 
23.§ Amennyiben a közterület-bontási engedélyt a közművezeték építésével (bővítés, 

felújítás, csere) kapcsolatos bontás végzésére kérték az engedélyt, csak akkor lehet azt 
megadni, ha a gerincvezeték építésével egy időben valamennyi ingatlan bekötővezetéke 
kiépítésre kerül, legalább az út és a járda burkolaton túl mért egy méter hosszúságig, 
kiépítetlen közterület esetén a szabályozási szélességig. 

 
24.§ Szilárd út- tér és járdaburkolat, valamint lépcső helyreállítását csak kamarai 

jogosultsággal, megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező személy vagy szervezet végezheti. 
 
25.§ (1) A vezetékzóna fölé kerülő anyag tömörségi fokának legalább 90 %-osnak kell 

lennie. A munkagödör visszatöltés felső 50 cm-es rétege legalább 95 %-os tömörséggel kell, 
hogy elkészüljön. 

 
(2) A tömörségmérési vizsgálatot úttengellyel párhuzamos bontás esetén minden esetben 

legalább 25 méterenként el kell végezni. A mérési pontokat a Polgármesteri Hivatal 
szakfelügyelettel megbízott munkatársa jelöli ki. 

 
(3) Keresztbontás esetén pontokat a Polgármesteri Hivatal szakfelügyelettel megbízott 

munkatársa a tömörségmérési vizsgálatot szúrópróbaszerűen rendeli el oly módon, hogy 3 
bekötésből átlagosan legalább egy vizsgálatra kerüljön. Ha a tömörség nem megfelelő a 
műszaki átadás-átvételhez a közterület tulajdonosa, a közút kezelője nem járul hozzá, és újra-
helyreállításra kötelez. 

 
(4) A tömörség mérési vizsgálatok díja az engedélyest terheli. 
 
(5) A közterület tulajdonosa, a közút kezelője további vizsgálatokat írhat elő a közterület-

bontási engedélyben, utólagos hozzájárulásában, kötelezésben a munka nagysága, jellege 
alapján. 

 
(6) Minőségi vita esetén az engedélyesnek, vagy kivitelezőjének kell további 

vizsgálatokkal igazolni a megfelelőséget. 
 
 

6. Fás szárú növények környezetében végzett munkálatok 
 
26.§ (1) Közművezeték létesítése vagy rekonstrukciója során: 

a) fás szárú növény törzsétől egy méteren belül gépi munkavégzés nem lehetséges, csak 
kézi munkát lehet végezni; 

b) fás szárú növény gyökérzetét kalodával kell megvédeni, amennyiben a földmunka 
végzésére a növény törzsétől legfeljebb két méter távolságra vagy azon belül kerül sor; 

c) fás szárú növény törzsét kalodával vagy más mechanikai védelemmel kell ellátni, 
amennyiben a munkagép, vagy annak hatósugara a fa törzsét három méter távolságon belül 
megközelíti; 

d) talajban haladó közművezeték létesítése vagy rekonstrukciója során, annak 
nyomvonala a meglévő fasort két méternél, meglévő cserjesávot egy méternél jobban nem 
közelítheti meg; 
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e) közművezeték létesítése vagy rekonstrukciója során a közműszolgáltató szervezet 
köteles megvizsgálni a vezeték nyomvonalának a zöldsávon kívüli burkolatban vagy egyéb 
területsávban történő elvezetésének lehetőségét; 

f) légvezeték létesítése vagy rekonstrukciója során a közműszolgáltató szervezet a 
szigetelt légkábelt vagy földkábelt kell, hogy előnyben részesítse a szabad vezetékkel 
szemben, amennyiben a korszerűbb megoldás alkalmazása műszaki szempontból nem 
lehetetlen. 

 
27.§ (1) A közműszolgáltató szervezet a közterületi munkavégzés megkezdése előtt az 

Önkormányzat megbízásából parkfenntartási tevékenységet végző szervezetettel egyeztetést 
folytat le a munkaterületen a növényzet védelme és megóvása érdekében. 

 
(2) A közműszolgáltató szervezet a munkaterület átadása, valamint az elkészült munka 

műszaki átadására meghívja az Önkormányzat megbízásából parkfenntartási tevékenységet 
végző szervezet képviselőjét. 

 
(3) Az érintésvédelmi metszést megelőzően a közműszolgáltató szervezet egyeztetést 

folytat le az Önkormányzat megbízásából parkfenntartási tevékenységet végző szervezettel a 
fás szárú növények védelme érdekében. 

 
 

7. Hirdető-berendezések elhelyezése 
 
28.§ (1) Hirdető-berendezés elhelyezése közterület-használati engedély szerint – a 

reklámok, reklámberendezések, hirdetmények és hirdető-berendezések elhelyezéséről szóló 
önkormányzati rendelet alapján – történhet. 

 
(2) Hirdető-berendezés elhelyezése céljából közterület-használati engedély kiadására csak 

akkor kerülhet sor, ha beszerzésre kerül a 13.§ (1) bekezdés szerinti bizottsági határozatot, 
vagy arra vonatkozó bizonyítékot, így különösen tértivevényt, átvételi elismervényt, hogy 
településképi bejelentési kötelezettségének eleget tett. 

 
(3) Jogszabályban meghatározott esetben, ha a hirdető-berendezés elhelyezése 

építéshatósági engedélyhez kötött, a közterület-használati engedély kiadására csak akkor 
kerülhet sor, ha a kérelmező az engedélykérelemhez csatolja a jogerős építési engedélyt. 

 
(4) A közterület-használatról szóló határozatban, a hirdető-berendezés térbeli 

elhelyezésével, településképi megjelenésével kapcsolatos rendelkezéseket rögzíteni kell. 
 
(5) Hirdető-berendezés elhelyezése a 13.§ (1) bekezdés szerinti bizottsági határozat alapján 

megállapított érvényességi idő lejártáig lehetséges, a (3) bekezdésben meghatározott esetben 
tíz év időtartamra lehetséges. 

 
(6) Amennyiben az engedélyes az engedély érvényességének lejártát megelőzően 

kérelmezi az engedély meghosszabbítását, és az engedélyben előírt díjfizetési és egyéb 
kötelezettségét maradéktalanul teljesítette, a (2) bekezdés szerint bejelentési eljárással 
kapcsolatos kötelezettségének eleget tett, és az újabb bejelentési eljárásban a hirdető-
berendezés elhelyezését nem tiltották meg, úgy az engedélyt az abban meghatározott 
időtartammal meg kell hosszabbítani. A (3) bekezdésben meghatározott esetben, ebben a 
bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén az engedélyt az abban meghatározott 
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időtartammal kell meghosszabbítani. Sem a bejelentési eljárással, sem az építés-hatósági 
eljárással érintett esetben nem lehet a közterület-használati engedélyt meghosszabbítani, ha 
jogszabály változás következtében az engedély kiadására új kérelem benyújtása esetén 
kerülne sor. 

 
(7) Hirdetmény elhelyezésére szóló engedély legfeljebb három hónapi időtartamra szólhat, 

információs táblarendszeren információs tábla elhelyezésére szóló engedély 13.§ (1) bekezdés 
szerinti bizottsági határozat alapján megállapított érvényességi idő lejártáig lehetséges. 

 
(8) Amennyiben közterületet, beépítetlen önkormányzati ingatlant, vagy annak egy részét 

hirdető-berendezés elhelyezése céljára több kérelmező kíván használni, engedély annak 
adható, aki az előírt feltételeknek megfelel, és kérelmét időben korábban nyújtotta be. A 
korábbi benyújtóval szemben is elsőbbséget élvez az a kérelmező, aki engedély alapján a 
közterületet korábban már jogszerűen használta, és a használat meghosszabbítását az engedély 
lejárta előtt kérelmezi, feltéve, ha megfelel a (6) bekezdésben az engedély 
meghosszabbítására vonatkozó feltételeknek. 

 
(9) Az engedély meghosszabbítására és a korábbi engedélyes elsőbbségére vonatkozó 

rendelkezéseket a hirdetmény elhelyezésével, valamint az információs tábla elhelyezésével 
kapcsolatosan is alkalmazni kell. 

 
29.§ (1) A hirdető-berendezés, hirdetmény és információs tábla elhelyezésére szóló 

közterület-használati engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes az engedélyben, továbbá 
bármely jogszabályban a tevékenységére vonatkozóan meghatározott kötelezettségét nem 
teljesíti – ideértve a jogszabály szerint tiltott magatartásról való tartózkodás kötelezettségét is. 
Az engedély visszavonásáról szóló határozatban a korábbi engedélyest kötelezni kell a 
hirdető-berendezés, hirdetmény eltávolítására, az információs tábla eltávolításáról a 
tulajdonos Önkormányzat gondoskodik. Nem kell az engedély visszavonásáról rendelkezni, 
ha 13.§ (1) bekezdés szerinti bizottsági határozat alapján meghatározottak szerint az 
engedélyest a hirdető-berendezés eltávolítására kötelezték. 

 
(2) A hirdető-berendezés, hirdetmény és információs tábla elhelyezésére vonatkozó 

hatósági szerződést rendkívüli felmondás útján meg kell szüntetni a hatósági szerződésben 
jogsértő magatartás bekövetkezése esetén. A hatósági szerződésnek a hatóság részéről 
rendkívüli felmondással történő megszüntetése esetén az ügyfelet kötelezni kell a hirdető-
berendezés, hirdetmény eltávolítására, az információs tábla eltávolításáról a tulajdonos 
Önkormányzat gondoskodik. Nem kell a hatósági szerződést rendkívüli felmondás útján 
megszüntetni, ha a 13.§ (1) bekezdés szerinti bizottsági határozat alapján meghatározottak 
szerint a szerződő felet a hirdető berendezés eltávolítására kötelezték. A hatósági 
szerződésben rendelkezni kell arról, hogy az eltávolításra kötelezést bontó feltételnek kell 
tekinteni. 

 
(3) Az engedély nélkül elhelyezett – ideértve azt a helyzetet is, ha az engedély időtartama 

lejárt - hirdető-berendezés, hirdetmény és információs tábla eltávolítását el kell rendelni. 
Amennyiben az engedély nélküli elhelyezés az önkormányzati tulajdon állagának sérelmével 
járt, a hirdető-berendezés, hirdetmény és információs tábla engedély nélküli elhelyezőjét 
kötelezni kell az önkormányzati tulajdon helyreállítása költségeinek megtérítésére. 
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(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti döntések meghozatalánál a határozat fellebbezésre 
tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításával kapcsolatosan a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 

8. A közterületek filmforgatási célú igénybevétele 
 
30.§ (1) A közterület filmforgatási célú igénybevétele esetén az ezen alcím alatt 

meghatározottak szerint kell eljárni. 
 
(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a 90 napot nem haladhatja meg. 
 
(3) A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon vagy különböző 

engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében a 3000 
m2-t nem haladhatja meg. 

 
31.§ (1) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható 

károsodással fenyegető helyzet (a továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén 
önkormányzati döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegető 
helyzettel érintett része igénybevételét a döntés közlésétől számított legkésőbb három órán 
belül megszünteti. 

 
(2) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a 

közterület-használatot biztosítani kell. 
 
(3) Rendkívüli természeti esemény esetén az (1) bekezdés szabályait kell megfelelően 

alkalmazni. 
 
(4) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti esemény 

megszűnését, vagy ha a rendkívüli természeti esemény a természetes vagy épített környezetet 
érintően olyan következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási területét, vagy 
egy részét mentesíteni kell, a mentestés befejezését követően legkésőbb 30 napon belül a 
közterület-használatot biztosítani kell. 

 
32.§ (1) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Tiszaalpár 

Nagyközség közigazgatási területén turisztikailag kiemelt közterületek az 1. számú 
mellékletben megjelölt közterületek. A közterület filmforgatási célú igénybevételéért 
fizetendő díj megállapítására a mozgóképről szóló törvény rendelkezései az irányadóak. 

 
(2) A fizetendő díj 30%-al csökken, ha a közterület-használat nem haladja meg a 30 napot. 
 
(3) Ha a hatósági szerződés szerint a közterület-használat a (2) bekezdés alapján nem 

haladja meg a 30 napot, de a tényleges használat annál hosszabb, a közterület-használat teljes 
időtartamára a díjat a kedvezmény figyelmen kívül hagyásával kell megfizetni. 

 
(4) A fizetendő díj 50 %-al csökken, ha a film forgatásának célja Tiszaalpár történelmének, 

kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, 
sportjának, kulturális életének, közművelődési kínálatának, közösségi színtereinek, civil 
szervezeteinek és tevékenységüknek az épített és természeti környezet értékeinek, turisztikai 
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nevezetességeinek, a Tiszaalpár székhellyel működő önkormányzati és államigazgatási 
szervek tevékenységének, költségvetési szervek tevékenységének bemutatása. 

 
33.§ Mentes a díjfizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat 

szolgáló film forgatása, ha a forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti 
állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén a 30 napot. 

 
34.§ A Képviselő-testület a hatósági szerződés jóváhagyásával, és a 31.§ (1), (3) bekezdése 

szerinti döntéssel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre átruházza. 
 
35.§ A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a mozgóképről 

szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló 
jogszabály rendelkezése irányadó. 

 
 

IV. Fejezet 
KÖZTERÜLET HASZNÁLATI, IGÉNYBEVÉTELI ÉS ZÖLDTERÜLET 

IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK 
 
 
36.§ (1) A közterület használati díj, a zöldterület igénybevételi díj megfizetéséről az 

engedélyben úgy kell rendelkezni, hogy annak megfizetéséig az engedélyben meghatározott 
tevékenység nem kezdhető meg. 

 
(2) A közterület használati díjat a kérelemben megjelölt időtartamra, de legalább egy napra 

kell megállapítani. 
 
(3) Amennyiben a közterület-használat engedélyezése karitatív vagy kulturális rendezvény 

céljából történik, a közterület-használati engedélyben vagy hatósági szerződésben külön-
külön kell meghatározni azt a területet, ahol a rendezvény lebonyolításra kerül, valamint azt a 
területet, ahol a rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatás történik, a rendezvény jellegéhez 
kapcsolódó termékeket forgalmaznak. 

 
(4) Közterületi értékesítés vagy alkalmi rendezvény céljából történő közterület-használat 

esetében az 1. számú mellékletben meghatározott díj megfizetésén felül a fogyasztásra kijelölt 
terület használatáért a közterületi értékesítés vagy alkalmi rendezvény közterület-használati 
díjának 50 %-át kell megfizetni. 

 
37.§ Abban az esetben, ha a közterületi építési munka miatt a közterületi értékesítés vagy 

az üzlet homlokzatával érintkező területen történő értékesítés korlátozott módon folytatható, 
vagy a kereskedelmi tevékenységből képződő bevétel csökkenése várható, az 1. számú 
mellékletben meghatározott díjat a polgármester átruházott hatáskörében legfeljebb 50 %-al 
csökkentheti. 

 
38.§ (1) Ha a közterület-használati engedély engedélyese által a kérelemben megjelölt 

tevékenység rendeltetésszerű gyakorlása a zöldterület károsodását vonja maga után, a 
közterület-használati engedélyben rendelkezni kell arról, hogy az engedélyes a közterület-
használati díjon kívül a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott zöldterület 
igénybevételi díjat is köteles megfizetni. 
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(2) Amennyiben a közterület-használati engedély alapján végzett tevékenység gyakorlása 
során a zöldterület károsodásának mértéke meghaladja az (1) bekezdés szerinti zöldterület 
igénybevételi díj mértékét, az engedélyes kötelezni kell arra, hogy térítse meg az 
Önkormányzatnak az igénybevételi díj és a tényleges igénybevétel során bekövetkezett 
értékcsökkenés különbözetét. 

 
(3) A zöldkár megtérítésére kötelezni kell azt az engedélyest is, akinek a közterület-

használati engedélye nem tartalmazott rendelkezést a zöldterület használatára vonatkozóan, de 
az általa végzett tevékenységgel összefüggésben a zöldterület károsodott. 

 
(4) A zöldterület helyreállítását az Önkormányzat, önkormányzati tulajdonban álló 

gazdasági társaság, vagy az általa megbízott vállalkozó végzi. 
 
39.§ (1) Közterületen lévő fás szárú növény kivágása esetén, amennyiben a növény pótlása 

az adott földrészleten nem teljesíthető, vagy a pótlásra másik ingatlan a kormányrendelet 
szerint nem rendelhető ki, a fás szárú növény kivágásától számított egy éven belül az 
Önkormányzat részére az 4-5. számú mellékletben meghatározottak alapján pénzbeli 
kompenzációt kell fizetni, a pénzbeli kompenzációból Környezetvédelmi Alapot kell képezni. 

 
(2) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a következő célok megvalósítására lehet 

felhasználni: 
a) fasor és cserje rekonstrukció közterületen, 
b) fasor és cserje létesítése közterületen, 
c) egyedi fák és egyedi cserjék ültetése közterületen, 
d) fás szárú növények pótlása közterületen. 
 

40.§ (1) A hirdető-berendezés elhelyezéséért fizetendő díjat az önkormányzati rendelet 1. 
számú mellékletében foglaltak alapján a közterület-használati engedélyben kell megállapítani. 

 
(2) Egy évnél hosszabb időtartamra szóló közterület-használati engedélyben rendelkezni 

kell arról, hogy a díj mértékének változása esetén az engedélyes vagy szerződő fél vállalja, 
hogy az új díj esedékességének időpontjától a megváltozott mértékű díjat fizeti meg az 
Önkormányzatnak. 

 
(3) Az 1. számú mellékletében meghatározottak alapján az engedélyben az engedély 

megadásakor kell megállapítani a hirdetmény és az információs tábla elhelyezéséért járó díjat. 
 
(4) Ha az engedélyes hatósági szerződésben olyan kötelezettséget vállal, amelynek 

teljesítésére hatósági határozattal nem lenne kötelezhető, úgy az általa vállalt 
többletkötelezettség figyelembe vételével az engedélyes által fizetendő, a rendeletben 
meghatározott közterület-használati díj a hatósági szerződésben csökkenthető. A 
díjcsökkenéssel kapcsolatosan a hatósági szerződés megkötése előtt a polgármester kikéri a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét. 

 
(5) Az engedélyben meghatározott közterület-használati, terület-használati, elhelyezési 

díjat, ha az engedély legfeljebb egy évre szól, egy összegben előre kell megfizetni. Egy évnél 
hosszabb időre szóló engedély esetén a díjakat az engedélyben meghatározottak szerint kell 
megfizetni. 
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41.§ (1) Közterület felbontásakor határidő hosszabbítása esetén a közterület-igénybevételi 
díjat az 1. számú melléklet szerinti díjhoz képest háromszoros szorzóval megállapítani. 

 
(2) A felbontott burkolatok forgalomnak történő ideiglenes átadásáig az engedélyes köteles 

az igénybevett teljes építési területre kiterjedően az igénybevételi díjat megfizetni. 
 
(3) Igénybevételi díj fizetése nélkül bontható fel a közterület: 

a) az Önkormányzat saját, vagy az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek, 
önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaság beruházásában végzett építési, 
felújítási munkálatok esetében a vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési 
határidő lejártáig; 

b) az Árpád-kori falumúzeum turisztikai fejlesztés turisztikai és műszaki célú 
fenntartása érdekében; 

c) ha a beruházás törvényben meghatározott közszolgáltatás vagy az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott önként vállalt feladat ellátását 
szolgálja. 

 
(4) Zöldterület-igénybevételi díj megfizetése nélkül bontható fel a közterület: 

a) ha a beruházás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerinti 
közszolgáltatás ellátását szolgálja; 

b) ha az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján 
a Képviselő-testület döntése által, vagy helyi népszavazás alapján önként vállalt valamely 
helyi közügy megoldását, és a beruházás ezen feladat ellátását szolgálja; 

c) az Árpád-kori falumúzeum turisztikai fejlesztés turisztikai és műszaki célú 
fenntartása érdekében. 

 
 

V. Fejezet 
A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS HATÁSKÖR 

GYAKORLÁSA, EGYES DÖNTÉSEKKEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 
 

 
42.§ (1) Önkormányzati hatósági jogkörben átruházott hatáskörben a jegyző jogosult 

dönteni: 
 

a) a közterület-használati engedély kiadására, 
b) a közterület-használati engedély visszavonására, 
c) a rendeletben meghatározott esetben a közterület-használat megtiltására, 
d) a rendeletben meghatározott szabályok szerinti kötelezésről szóló döntés 

meghozatalára, 
e) a közterület bontásáról szóló szabályok szerint utólagos hozzájárulás megadására. 

 
(2) Közút rendeltetéstől eltérő használata esetén közútkezelői hozzájárulás kiadására a 

közúti közlekedésről szóló törvény rendelkezései irányadóak. A Képviselő-testület a 
közútkezelői hozzájárulás kiadásával kapcsolatos hatáskörét a jegyzőre átruházza. 

 
(3) A közterület-használati engedély kiadása helyett a jegyző a kérelmezővel hatósági 

szerződést köthet. 
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(4) Szervezett sportrendezvény tartása esetén a rendezőnek az Önkormányzattal hatósági 
szerződést kell kötni. A Képviselő-testület a hatósági szerződés megkötésével kapcsolatos 
hatáskörét átruházza a jegyzőre. 

 
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben újrafelvételi kérelem benyújtásának nincs 

helye. 
 
 

VI. Fejezet 
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 
43.§ (1) A rendelet a (2) bekezdés kivételével 2014. január 1-jén lép hatályba. 
 
(2) A rendelet 43.§ (3) bekezdés d) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba. 
 
(3) Hatályát veszti: 

a) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt 8/1996.(VIII.14.)Ktr. sz. rendelete a közterület-használat 
engedélyezéséről; 

b) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyes önkormányzati rendeleteinek a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény hatályba lépésével összefüggő módosításáról szóló 14/2012. 
(V.31.) önkormányzati rendeletének 1.§ 3. pontja; 

c) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztasággal, 
hulladékgazdálkodással és az állatok tartásával összefüggő tevékenységéről szóló többször 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt 10/1997.(XII.30.)Ktr. sz. rendeletének 4-6.§, 10.§ 
és 32.§ 

d) az önkormányzati rendelet 48.§-a. 
 
44.§ A csatorna közművesítéssel érintett közterület egyes részein, az építési munka 

befejezését követően, de a teljes projekt műszaki átadását megelőzően közterületi értékesítés 
céljából 2014. évre pályázat kiírása nélkül közterület-használati engedély adható annak a 
kérelmezőnek, aki 2012-2013. évben az adott terület engedélyese volt vagy a közterületet 
egyébként jogszabályszerűen használta. Az engedély kiadására a rendelet szabályainak 
figyelembevételével kerülhet sor. A terület részbeni munkaterület voltára figyelemmel az 1. 
számú mellékletben meghatározott díjat a polgármester átruházott hatáskörében legfeljebb 
75%-al csökkentheti. 

 
 
                                                                                                             jegyző távollétében helyettesítésével megbízott 
  
 
Dr. Vancsura István                 Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
    polgármester                                 aljegyző 
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1. sz. melléklet 
A közterületek használatáról 

a 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelethez 
 

 
Használat jellege, célja:                 Fizetendő összeg 
 
1.) A közterületbe 10 cm-en túl benyúló      40,- Ft/m2/hó 
 (portál), kirakat, szekrény, üzleti védőtető 
(előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés, 
fényreklám cég- és címtábla 
 
 
2.) Árusító és egyéb fülke, pavilon helye     100,- Ft/m2/hó 
 
 
3.) Totó-lottó levélgyűjtőláda      200,- Ft/m2/hó 
 
 
4.) Teher- és különleges gépjárművek 
parkolása, tárolása        500,- Ft/db/hó  
pótkocsival együtt                1.000,- Ft/db/hó 
 
 
5.) Önálló hirdető berendezés, reklámtábla 
(táblafelület után)        100,- Ft/m2/hó 
 
 
6.) Építési munkával kapcsolatos állvány, 
építőanyag és törmelék       30,- Ft/m2/hó 
 
 
7.) Alkalmi árusítás        50,- Ft/m2/nap 
 
 
8.) Idényjellegű árusítás (zöldség, gyümölcs)    50,- Ft/m2/nap 
 
 
9.) Mozgóárusítás        50,- Ft/m2/nap 
 
 
10.) Vendéglátó-ipari vagy kereskedelmi 
előkert által elfoglalt terület       100,- Ft/m2/hó 
 
 
11.) Mutatványos tevékenység     50 m2-ig 50,- Ft/m2/nap 
(céllövölde, körhinta, 
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cirkuszi sátor és a hozzátartozó     51-100 m2-ig 2.500,- Ft és 
kocsik, egyéb szórakoztatást szolgáló kocsik,   az 51 m2 feletti terület 
sátrak, valamint ilyen eszközök, felszerelések által   után 20,- Ft/m2/nap 
 
igénybevett terület)       100 m2 felett 3.500,- Ft és 
         a 100 m2 feletti terület után 
         10,- Ft/m2/nap 
 
 
12.) Sátorhely, kemping, lakodalmi sátor    20,- Ft/m2/nap 
 
 
13.) Az 1-12. pontban szereplő közterület-foglalási kategóriákon kívül eső célra igénybevett 
közterület használati díját esetenként a polgármester határozza meg a jegyző javaslata alapján. 
 
 
Megjegyzés: 
 
Ahol e mellékletben a közterület használati díj mértéke évhez, illetve hónaphoz van igazítva, 
ott a legrövidebb közterület használati időszak 1 év, illetve 1 hónap lehet. 
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2. melléklet 

A közterületek használatáról 
28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete 

 
KÖZTERÜLET BONTÁSI KÉRELEM 

 
 
 

1.) Kérelmező neve, címe: 
……………………………………………………..…………………………… 

………………………………………………telefon:………………………… 

2.) Kivitelező neve, címe: 
……………………………………………………..…………………………… 

………………………………………………telefon:………………………… 

3.) Felelős műszaki vezető neve 
……………………………………………………..…………………………… 

………………………………………………telefon:………………………… 

4.) Közterület bontás célja: 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

5.) Közterület bontás helye (név, utcanév, hrsz.): 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

6.) Felbontott közterület neme és mennyisége: 
Közterület neme fm m2 
útburkolat 
járda 
zöldterület 
kiépítetlen közterület 
 
7.) Bontás megkezdésének időpontja: 20….év …………………… hó …… nap 
 
8.) Ideiglenes helyreállítás időpontja: 20….év …………………… hó …… nap 
 
9.) Végleges helyreállítás időpontja: 20….év …………………… hó …… nap 
 
10.) Naponkénti munkavégzés: ……… órától ……… óráig 
 
11.) Végleges helyreállítást végző szervezet neve, címe, felelős műszaki vezetője 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………… 

12.) Bontási és építési törmelék elhelyezésének helye: 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

13.) Kérelmező egyéb indokai: 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 
Tiszaalpár, 20…. év ……………………hó ……napján 
 
 
 

………………………………….. 
aláírás 

 
 
 
 
A KÖZTERÜLET-BONTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL AZ 
ALÁBBI NYILATKOZATOKAT, ILLETVE OKMÁNYOKAT: 
(a közutak igazgatásáról szóló magasabb szintű jogszabályban előírtakon túl): 
1.) az igénybevételt feltüntető terv (helyszínrajz, vázlat) 1 példányban, 
2.) az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) terve 3 
példányban, 
3.) az igénybe vett terület helyreállításának módját, 
4.) amennyiben az adott tevékenység, amelyre a közterület igénybevételét kérelmezték bármely más 
hatóság engedélyéhez kötött, a külön jogszabályban előírt jogerős hatósági engedély. 



61 

 

 

3. melléklet 
A közterületek használatáról 

28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete 
 

A zöldterület igénybevételi díj megállapításáról 
 

1.) A növények megsemmisülése, megrongálása esetén fizetendő összeg: 
 
Sorszám növényzet díj összege 

 1.1. gyep ……… Ft/m2 

 1.2.  évelő virág ……… Ft/m2 

 1.3. kétnyári virág ……… Ft/m2 

 1.4. egynyári virág ……… Ft/m2 

 1.5. kétnyári virág, hagymás növénnyel beültetve ……… Ft/m2 

 1.6. csoportcserje ……… Ft/m2 

 1.7. talajtakaró cserje  ……… Ft/m2 

 1.8. szoliter cserje ……… Ft/db 
 
2.) Fák, fenyők értékének meghatározása a Radó-féle faértékelés alapján történik. 
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4. melléklet 
A közterületek használatáról 

28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete 
 
1.) Faérték meghatározása = A x B x C x D x M 
1.1. A = lombhullató fák esetében egy 4 éves 2xisk 12/14-es szabadgyökerű fajtaazonos 
szabványcsemete faiskolai ára az értékfelvétel időpontjában +ÁFA 
 
1.2. B = a fa ismert vagy becsült korától függő szorzószám: 
1.3.10 éves fa esetében 10 
1.4. 20 éves fa esetében 40 
1.5. 30 éves fa esetében 80 
1.6. 40 éves fa esetében 160 
1.7. 50 éves fa esetében 300 
1.8. 60 éves fa esetében 500 
1.9.70 éves fa esetében 550 
1.10. egyedi védett fa esetében, a korától függetlenül 1000 
1.11. Az értékszorzót interpolálással kell megállapítani, ha a fa életkora a tízéves időköznél 
pontosabban ismert vagy becsülhető. 
1.12. C = a lombkorona állapotától függő együttható: 
1.13. teljesen ép lombkorona esetében 1,0 
1.14. kissé csonkolt, visszavágott lombkorona esetében 0,7 
1.15. erősen csonkolt, beteg lombkorona esetében 0,3 
1.16. D = a fa településen belüli elhelyezkedésétől függő együttható: 
1.17. fákban szegény belvárosi területen 1,0 
1.18. fákkal átlagosan ellátott területen 0,6 
1.19. kertvárosban és külterületen 0,4 
1.20. M = módosító tényező: 
1.21. gyors növekedésű, az átlagosnál kevésbé értékes 
1.22. fajok (fűzfa, nyárfa, nyírfa, bálványfa, ezüstfa, ecetfa, japánakác, eperfa, gyümölcsfák) esetében 
0,5 
1.23. a többi faj esetében 1,0 
1.24. Az egyes értékelési szempontokhoz a szorzószámok, együtthatók nagyságát dr. Radó Dezső 
hosszú évek alatt elvégzett számításaira alapozva, az egy lombköbméternyi lombfelület hatásai (pl. 
oxigéntermelő képessége) alapján állapította meg. 
 
2.) Cserjeérték megállapítása = A x B x C x D x M 
2.1. A = cserjék esetén 5 L, konténeres, 40/60-as méretű, első osztályú, fajtaazonos szabványcserje 
faiskolai ára az értékfelvétel időpontjában + ÁFA 
2.2. B = a cserje ismert vagy becsült korától függő szorzószám: 
2.3. 2 éves cserje esetében 4 
2.4. 4 éves cserje esetében 8 
2.5. 6 éves cserje esetében 15 
2.6. 8 éves cserje esetében 25 
2.7.10 éves cserje esetében 40 
2.8.15 éves cserje esetében 65 
2.9. 20 éves cserje esetében 90 
2.10. 25 éves cserje esetében 115 
2.11. 30 éves cserje esetében: 130 
2.12. egyedi védett cserje esetében, a korától függetlenül 500 
2.13. Az értékszorzót interpolálással kell megállapítani, ha a cserje életkora pontosan ismert, vagy 
megbecsülhető. 
2.14. C = a lombkorona állapotától függő együttható: 
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2.15. teljesen ép lombkorona esetében 1,0 
2.16. kissé csonkolt, visszavágott lombkorona esetében 0,7 
2.17. erősen csonkolt, beteg lombkorona esetében 0,3 
2.18. D = a cserje településen belüli elhelyezkedésétől függő együttható: 
2.19. cserjében szegény belvárosi területen 1,0 
2.20. cserjékkel átlagosan ellátott területen 0,6 
2.21. kertvárosban és külterületen 0,4 
2.22. M = módosító tényező: 
2.23. gyors növekedésű, az átlagosnál kevésbé értékes tömegcserjék (hóbogyó, fagyal, tűztövis, 
gyöngyvessző, madárbirs, aranyvessző), valamint nyírott sövények esetében 0,6 
2.24. a többi faj esetében 1,0 
2.25. Az egyes értékelési szempontokhoz tartozó tényezőket és azok mértékét a dr. Radó Dezső által 
készített faérték-számítás elveire alapozva állapítottuk meg. 
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5. melléklet 
A közterületek használatáról 

28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete 
 

 
 

KÉRELEM 
A közterület rendeltetéstől eltérő használatára 

 
 
1. A kérelmező neve, személyi ig. száma: 
…………………………………………………………………………. 

 
2. Állandó lakhely, székhely címe: 
…………………………………………………………………………. 

 
3. Közterület-használat célja: …......................időtartama:….................... 
 
4. A közterület-használat 

a) helye (telepítési helyszínrajz): 
…………………………………………………………………………. 

b) Módja, mértéke (m2-ben): 
…………………………………………………………………………. 

c) Az engedélyhez használt utca-berendezési tárgy műszaki leírása (anyaga, rögzítés módja, 
forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly stb.): 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 
5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma: 

………………………………………………………………………………..… 
 

Tiszaalpár, 20…. év ……………………hó ……napján 
 
 

………………………………….. 
aláírás 

 
 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Digitális térkép megvásárlására lenne lehetőség. 5 évre vonatkozik az összeg. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
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Plusz költségként fog jelentkezni még a 2 millió forint + áfa. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátott a vita megnyitását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a vita 
megnyitását. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
A csatornázáshoz rendelkezésre áll egy térkép, ami nem túl friss. Ezt lehet nyomtatni 
meghatározott területrészenként. Azt követően be lehet menni a földhivatalban, és egyeztetni 
a változásokról. Ez maximum 30.000 forint körüli összeg lehet. A jelenleg ajánlott digitális 
térkép, ehhez képest hatalmas összeg, és nem használják olyan sűrűn. Ezt felosztva évekre 
több mint félmillió forint. Egyébként meg hozzáférhető a térkép, és nincs olyan sűrűn szükség 
rá. Javasolja, ekkora összegért ne vásárolják meg. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Javasolja, a vita lezárásáról szavazzanak. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Ne szavazzanak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Két javaslat van. Lezárta a vitát, mert van egy előterjesztés, és elhangzott egy javaslat. 
 
Szavazásra bocsátott a digitális térkép vásárlásának elutasításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 fő nem vett 
részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
309/2013.(XII.19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár település digitális 
ingatlan-nyilvántartási térképének megvásárlása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nemzeti 
Kataszteri Program Nonprofit Kft.-től nem vásárolja meg 737.487,- Ft + Áfa (összesen: 
936.608,- Ft) összegért Tiszaalpár település ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisát öt éves, 
határozott idejű folyamatos térinformatikai, nyilvántartási célra. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Dr. Vancsura István polgármester / Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. 
6. Irattár 

______________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Elmondta, volt néhány módosítás. 
 
 

Győri István, képviselő 15:02 órakor eltávozott a képviselő-testületi ülésről 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 5 fő. 

 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Ismertette a bizottsági ülésen történt módosításokat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A guberálás került kihúzásra. A 8.§ k) pontja tehát marad benne. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Le kell írni, a módosítást ki kell nyomtatni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátott a szórólapozás kivételének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület igen szavazat nélkül – 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem 
fogadta el a szórólapozás kivételét, a következő határozatot hozta: 
 
310/2013.(XII.19.) Kth. 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
rendelet 8.§ (2) bekezdésének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet 
megalkotására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az engedély 
nélkül kihelyezett vagy elavult, szükségtelenné vált plakátot, hirdetést, hirdetményt, hirdető 
berendezést, reklámtáblát, egyéb szóróanyagot (a továbbiakban: reklám) az köteles 
eltávolítani, aki a reklámot kihelyezte (8.§ (2) bekezdés). 
Felkéri az aljegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet tervezetében a változást a döntésben 
foglaltak szerint vezesse át. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátott a bejelentés nélküli adomány gyűjtés kivételének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület igen szavazat nélkül – 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem 
fogadta el a szórólapozás kivételét, a következő határozatot hozta: 
 
311/2013.(XII.19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
rendelet 8.§ (1) bekezdésének k) pontja tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet 
megalkotására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a szabályok 
tartalmazzák azt, hogy közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 
az engedély nélkül megvalósítható igénybevétel eseteit kivéve a közterületet engedély nélkül, 
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vagy az engedélytől eltérő módon vagy mértékben használja, vagy egyébként a közterületek 
használatáról szóló önkormányzati rendeletbe ütköző magatartást tanúsít, mulasztást követ el, 
vagy állapotot tart fenn, így különösen, ha engedély nélkül vagy bejelentés nélkül adományt 
gyűjt, üzleti célú kérdőívezést, közvélemény-kutatást, szórólapozást végez (8.§ (1) bekezdés 
k) pont). 
Felkéri az aljegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet tervezetében a változást a döntésben 
foglaltak szerint vezesse át. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátott a 9.§ k) pontjában az utolsó mondatrész kivételének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
312/2013.(XII.19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
rendelet 9.§ k) pontja tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet 
megalkotására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a szabályok 
tartalmazzák azt, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, 
aki a közszolgáltató elkülönített hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszerkezetéből hulladékot 
vesz ki (9.§ k) pont). 
Felkéri az aljegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet tervezetében a változást a döntésben 
foglaltak szerint vezesse át. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
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2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

29/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete 
 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a 143.§ (4) bekezdése d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 
 

I. Fejezet 
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

 
1. A rendelet hatálya 

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartásokra, valamint a magatartások elkövetőivel szembeni pénzbírság kiszabásának 
szabályaira. 

(2) A rendeletet Tiszaalpár Nagyközség közigazgatási területén 14.életévét betöltött 
természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által 
elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni. 

(3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával 
szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, mulasztás vagy 
jogellenes álapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja 
elő. 
 

2. Eljárási szabályok 
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2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási 
eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul 
meg. A közigazgatási hatósági eljárás 

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, 

b) mulasztásban megnyilvánuló a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától 

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon 
belül indítható meg. 

3.§ Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni a rendeletben foglalt eltérésekkel. 

 
3. Közigazgatási bírság 

4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 
50.000 forintig terjedő helyszíni bírság, vagy 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság 
kiszabásának van helye. 

(2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközség Jegyzőjére (a 
továbbiakban: jegyző) ruházza át. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az 
intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható. 

(4) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a 
fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy önként vállalja a közigazgatási bírság 
megfizetését. 

(5) A közigazgatási bírságot a határozat közlésétől számított 30 napon belül kell megfizetni. 

(6) A közigazgatási bírság mértékének megállapításakor figyelembe kell venni a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, a magatartás elkövetőjének szociális, 
vagyoni körülményeit. A jegyző a közigazgatási bírság kiszabásakor köteles tisztázni ezeket a 
körülményeket. 

 
4. Értelmező rendelkezések 

5.§ A rendelet alkalmazásában: 

1. közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás: az a tevékenység vagy 
mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magtartás, amely 
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés alapvető 
szabályaival ellentéte, azt sérti, vagy veszélyezteti, és amelyet Tiszaalpár Nagyközségi 
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Önkormányzat Képviselő-testülete ( a továbbiakban Képviselő-testület) a rendeletben 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít (a továbbiakban: 
közösség ellenes magatartás). 

2. közszolgáltató: bármely engedélyezett közszolgáltató. 

3. ingatlantulajdonos: az a természetes személy vagy jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában – vagy ha a birtokosa a tulajdonos 
személyétől eltér – birtokában az ingatlan van. 

4. Felügyelőség: Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség. 

5. zöldterület (a rendelet alkalmazása során): állandó növényzettel fedett közterület, amely a 
település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a 
pihenést és testedzést, vagy a díszítő funkciót szolgálja. Továbbá az a növényzet nélküli 
földes, murvás stb. közterület, ami a fenti funkciónak tesz eleget, de arról a korábbi 
növényzetet károsító hatások már kipusztították. 

 
II.  Fejezet 

KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁS 
 
 

5. A település jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások 

6.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Tiszaalpár 
Nagyközség jelképeinek, valamint a Tiszaalpár Nagyközség település nevének használatáról 
szóló 10/2013.(III.28.) önkormányzati rendeletben foglalt engedély nélküli felhasználás 
eseteit kivéve a település címerét, zászlaját engedély nélkül előállítja, a település címerét, 
zászlaját, nevét engedély nélkül vagy az engedélytől, vagy a település közösségét sértő módon 
felhasználja. 

 
6. Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások 

 

7.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az 
ingatlantulajdonos, ha házszámtábla beszerzéséről, közterületről jól látható módon történő 
kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik. 

 
7. A közterületek használatával kapcsolatos magatartások 

 

8.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az 
engedély nélkül megvalósítható igénybevétel eseteit kivéve a közterületet engedély nélkül, 
vagy az engedélytől eltérő módon vagy mértékben használja, vagy egyébként a közterületek 
használatáról szóló önkormányzati rendeletbe ütköző magatartást tanúsít, mulasztást követ el, 
vagy állapotot tart fenn, így különösen ha 
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a) őstermelőként a közterületen 1,5 négyzetméternél nagyobb területen, vagy az 
engedélyezett módtól eltérően, vagy az engedélyezett termékkörtől eltérő terméket árusít; 

b) közterületen árusító pavilon elé engedély nélkül további eszközt kihelyez; 

c) közterületen a közvetlen szállítási előkészület esetét kivéve göngyöleget tárol; 

d) szórólapozást annak engedélyezése előtt nem jelenti be; 

e) az építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, valamint bontásból, felújításból 
származó anyagot, építési törmeléket, ilyen hulladék anyagot 72 órán túl engedély nélkül 
közterületen tárol; 

f) az igénybevett közterületek burkolatán betont, habarcsot kever, ragasztóanyagot 
melegít, vagy tevékenységéhez a közterületet az építési, közterület-foglalási engedélyben 
foglaltaktól eltérő egyéb módon használja; 

g) közterületen a közúti közlekedés alapvető szabályairól szóló rendeletben 
meghatározott  hibaelhárítás kivételével járművet javít, átalakít; 

h) az utcai zenélés szabályait megsérti; 

i) a közparkokat, köztárgyak környezetében lévő díszburkolatokat, zöldterületeket, 
sétányokat, játszótereket görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral és 
gépjárművel rendeltetéstől eltérően használja; 

j) üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül tárol; 

k) engedély nélkül vagy bejelentés nélkül adományt gyűjt, üzleti célú kérdőívezést, 
közvélemény-kutatást, szórólapozást végez; 

l) közterületen engedélyezett rendezvények, vásárok területének kivételével szeszesitalt 
fogyaszt. 

(2) Az engedély nélkül kihelyezett vagy elavult, szükségtelenné vált plakátot, hirdetést, 
hirdetményt, hirdető berendezést, reklámtáblát, egyéb szóróanyagot (a továbbiakban: reklám) 
az köteles eltávolítani, aki a reklámot kihelyezte. 

 (3) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartást követ el, aki a reklámok, reklámberendezések és cégérek 
elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 
önkormányzati rendeletben meghatározott szabályokkal ellentétes magatartást tanúsít, 
mulasztást követ el, vagy állapotot tart fenn. 

 
8. Köztisztasággal kapcsolatos magatartások 

 

9.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) ingatlantulajdonosként az ingatlan előtti járda (ennek hiányában 1 méter széles 
sávban) legkésőbb 10.00 óráig történő takarításáról, a járda melletti (zöld)sáv úttestig 
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terjedő területének, a nyílt ároknak és ennek műtárgyainak tisztántartásáról, ápolásáról nem 
gondoskodik; 

b) ingatlantulajdonosként a települési hulladéknak a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek használatáról szóló önkormányzati 
rendeletben meghatározottak szerinti összegyűjtéséről és elszállításáról nem gondoskodik; 

c) kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató egység, valamint intézmény üzemeltetőjeként 
az ingatlan előtti járda (ennek hiányában 1 méter széles sávban) takarításáról legkésőbb 
10.00 óráig, valamint a nyitva tartási idő alatt és zárás előtt nem gondoskodik; 

d) ingatlantulajdonosként vagy kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató egység, 
valamint intézmény üzemeltetőjeként az ingatlan előtti járda (ennek hiányában 1 méter 
széles sávban) a hó eltakarításáról és a síkosság-mentesítésről legkésőbb 8.00 óráig nem 
gondoskodik; 

e) a síkosság elleni védekezéshez zöldterületen, azok közvetlen környékén só tartalmú 
szert használ; 

f) utcai árusként a kijelölt terület és 1 méter széles környezetének tisztántartásáról, a 
keletkezett hulladék gyűjtéséről nem gondoskodik; 

g) ingatlantulajdonosként a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem 
veszi igénybe, vagy a települési hulladékot nem a közszolgáltatónak adja át; 

h) gazdálkodó szervezetként a települési hulladék elszállítására nem az Önkormányzat 
által kijelölt közszolgáltatót veszi igénybe; 

i) a települési hulladék-közszolgáltatásba bevont ingatlanon avart vagy növényi 
hulladékot nyílt téren éget; 

j) a települési hulladék-közszolgáltatásba be nem vont ingatlanon az avar vagy növényi 
hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó időbeli korlátot megszegi; 

k) a közszolgáltató elkülönített hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszerkezetéből hulladékot 
vesz ki. 

 
9. Zajvédelemmel kapcsolatos magatartások 

 

10.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben zajjal járó építési, bontási 
tevékenységet munkanapon 19.00 és 7.00 óra, szombaton 19.00 és 8.00 óra között, 
vasárnap és munkaszüneti napon végez; 

b) lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben az ingatlanon zöldterület-
fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet az év bármely napján 21.00 és 7.00 óra 
között végez; 
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c) köz- vagy magánterület lakóterületi övezetében parkfenntartó gazdálkodó szervezet 
kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet munkanapon 
19.00 és 7.00 óra, szombaton 19.00 és 8.00 óra között, vasárnap és munkaszüneti napon 
végez; 

d) lakóterületi övezetben a vendéglátó egység kerthelyiségében, teraszán 

da) hangosító berendezést az év bármely napján 22.00 és 7.00 óra között üzemeltet; 

db) rádió- és televízió közvetítést az év bármely napján 22.00 és 7.00 óra között 
hallgat; 

e) lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben magáningatlan kerthelyiségében, 
teraszán hangosító berendezést alkalmazó, legalább 20 főből álló rendezvényt az év 
bármely napján 22.00 és 8.00 óra között tart, 

f) a közterületi rendezvény tartására vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tesz 
eleget; 

g) a közterületi rendezvényt engedély nélkül tart vagy zajkibocsátási engedélyt a 
helyszínen nem mutatja be; 

h) a zajkibocsátási engedélyben előírt műszeres mérési kötelezettségének nem tesz 
eleget; 

i) a kereskedelmi és vendéglátó egységben bejelentett nyitvatartási idejét túllépi. 

 
10. Temető használatával kapcsolatos magatartások 

 

11.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki 

a) a temető csendjét zavarja, a temető szabályzatában foglaltakat egyéb módón 
megszegi; 

b) a temetőben szemetel, vagy a szemetet nem a kijelölt helyen helyezi el. 

 
11. Vásár, piactartással kapcsolatos magatartások 

 

12.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a vásár és 
piac területén szemetel, vagy a szemetet nem a kijelölt helyen helyezi el. 

 
12.  Fászárú növények védelmével kapcsolatos magatartások 

 

13.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a fászárú 
növények védelméről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt 
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jogellenesen kivág, megcsonkít vagy a fa telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó 
kötelezettségét nem teljesíti. 

 
13. Állattartással kapcsolatos magatartások 

 

14.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki: 

a) közterületen állatot tart, legeltet vagy az ingatlanról felügyelet nélkül kienged; 

b) többszintes társasház padlásán, erkélyén galambot, erkélyen, loggián ebet, macskát 
tart; 

c) galambot erkélyen, ablakpárkányon, közterületen etet és itat; 

d) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart; 

e) ebet, macskát és más kedvtelésből tartott állatot többlakásos épület közös használatú 
helyiségében vagy közterületen tart, etet, szabadon enged; 

f) az ebet a lakóház folyosóján, lépcsőházban szájkosár nélkül és nem rövid pórázon 
vezet; 

g) ebet – vakvezető, mozgáskorlátozottat segítő kutya kivételével – élelmiszer-elárusító 
üzletbe, játszótérre, vendéglátó egységbe, piac területére, kulturális, oktatási, szociális és 
egészségügyi intézménybe, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe bevisz, 
vagy beenged. 

 
III. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

15.§ A rendeletben foglalt szabályokat a hatálybalépést követően elkövetett, a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni. 

16.§ A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 
 

                jegyző távollétében helyettesítésével megbízott 
 

Dr. Vancsura István    Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
        polgármester                            aljegyző 

___________________________________________________ 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 
25/2013.(XII.02.) Ör. számú rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Barna Sándor, képviselő: 
 
22.§ került ki belőle. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete 

 
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló  

25/2013.(XII.02.) ör. számú rendelet módosításáról 
 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 143.§. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Mötv. 13.§. (1) bekezdés 3. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint 
az Ügyrendi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el: 
 
 

1.§. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 25/2013.(XII.02.) 
Ör. számú önkormányzati rendelet 22.§-a hatályát veszti. 
 

2.§. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 

jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott 
 
                   dr. Vancsura István                            Spádáné dr. Pelsőczi-Kovács Marianna 
                      polgármester                                  aljegyző 

_________________________________________________________ 
 

 
7.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2003.(IX.01.) 
Ör. számú rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Mindkét bizottság támogatta. 
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Szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

31/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete 
 

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 
7/2003.(IX.01.) ör. számú rendelet módosításáról 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  
2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 29.§ (1)-(2) bekezdés és 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazással élve, a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét kikérve a 
következőket rendeli el. 
 

1.§ A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló többször módosított 7/2003.(IX.01.) 
Ör. számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2.§-ának a) pontja, valamint 4-8.§-ai 
hatályukat vesztik. 
 

2.§ Az Ör. 10.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati 
Társulás keretében biztosítja.” 
 

3.§ Az Ör. 11.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkoztatás igénybevételére a közoktatásról szóló és a 
nemzeti köznevelésről szóló jogszabályokat kell alkalmazni.” 
 

4.§ Az Ör. 12.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének 
egy ellátottra jutó napi összege. Az intézményi térítési díj mértékét az önkormányzat külön 
rendeletben állapítja meg.” 
 

5.§ Az Ör. 14.§ hatályát veszti. 
 

6.§ Az Ör. 1. számú melléklete hatályát veszti. 
 
7.§ Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 
jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott 

 
             Dr. Vancsura István                                Spádáné dr. Pelsőczi-Kovács Marianna 
                 polgármester                                                              aljegyző 

___________________________________________________________ 
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8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 14/2013.(V.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
aljegyző 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a módosítást. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Elmondta, az Ügyrendi Bizottság nem, de a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatta a 
módosítást. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

32/2013.(XII.20.) önkormányzat rendelete 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat  
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

14/2013.(V.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdésében, 44-45.§-ában, 
46.§ (3) bekezdésében, 48.§ (2)-(4) bekezdésében, 49.§ (2) bekezdésében, 50.§-ában, 51.§ (2) 
bekezdésben, 52.§ (1) bekezdés n) pontjában, 53.§ (1)-(3) bekezdésében, 57.§ (1)-(2) 
bekezdésében, 59.§ (2) bekezdésében, 62.§ (1) bekezdésében, 68.§ (2)-(3) bekezdésében, 82.§ 
(3) bekezdésében, 84.§ (2) bekezdésében, 120.§ (1) bekezdés d) pontjában, 143.§ (4) 
bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 
2000. évi XCVI. törvény 9.§ (2) bekezdésében, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 10.§ (6) bekezdésében és 80.§ (2) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület 
Ügyrendi Bizottsága, Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1.§ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2013.(V. 15.) önkormányzati rendelet 1.b számú mellékletének helyébe a melléklet lép. 

 
2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 
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    jegyző távollétében helyettesítésével megbízott 

 
    Dr. Vancsura István             Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
         polgármester                          aljegyző 
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 melléklet 
a 32/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat alkalmazott szakfeladatai 
 
 

010000  Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások  
360000  Víztermelés,- kezelés,- ellátás 
370000  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
381103  Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
412000  Lakó- és nem lakó épület építése 
421100  Út autópálya építése 
422100  Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
522001  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
562920  Egyéb vendéglátás 
581400  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
680001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
750000  Állat-egészségügyi ellátás 
812000  Takarítás 
813000  Zöldterület-kezelés 
841112  Önkormányzati jogalkotás 
841114  Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841115  Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841133  Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841154  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
841191  Nemzeti ünnepek programjai 
841192  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841225  Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása 
841352  Mezőgazdasági támogatások  
841358  Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek   
841383  Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 
841402  Közvilágítás 
841403  Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841902  Központi költségvetési befizetések 
841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
841908  Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
841913  Támogatási célú finanszírozási műveletek 
842155  Önkormányzatok (máshová nem sorolható) nemzetközi kapcsolatai 
842421  Közterület rendjének fenntartása 
842510  Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi  és területi igazgatása 
842541  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
862101  Háziorvosi alapellátás 
862102  Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862301  Fogorvosi alapellátás 
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869041  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042  Ifjúság-egészségügyi gondozás 
882000  Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
882111  Aktív korúak ellátása 
882112  Időskorúak járadéka 
882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114  Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882116  Ápolási díj méltányossági alapon 
882117  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 
882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatások 
882119  Óvodáztatási támogatások 
882121  Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122  Átmeneti segély 
882123  Temetési segély 
882124  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202  Közgyógyellátás 
882203  Köztemetés 
889942  Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943  Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások   
889967  Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása  
890301  Civil szervezetek működési támogatása 
890302  Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
              időtartamú közfoglalkoztatása 
890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
900400  Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931102  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése  
931301  Szabadidősport – tevékenység és támogatása    
960302  Köztemető-fenntartás és működtetés 
960900  Máshová nem sorolható egyéb személyi szolgáltatás 

______________________________________________________ 
 

 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 
módosítása tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
aljegyző 

 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Az időhatár 10 évvel kezdődik, a pontok száma eggyel csökken. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a szabályzat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
313/2013.(XII.19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalta, és az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 
 

„7. Törzsgárda 
 

20/A.§ (1) A stabil és szakmailag képzett személyi állomány kialakítása érdekében, valamint a 
Polgármesteri Hivatalnál eltöltött évek megbecsüléséül, és a további munkavégzés ösztönzésére a 
köztisztviselő - közszolgálati jogviszonyának időtartamától függően - törzsgárda elismerésben 
részesül, amelynek összege: 

a) legalább 10 év után a mindenkori alapilletmény 50%-a 
b) 15 év után 100%-a 
c) 20 év után 150%-a 
d) 25 év után 200%-a 
e) 30 év után 250%-a 

 
(2) Az elismerés megállapításának feltétele, hogy a köztisztviselő ellen 10 éven belül jogerős 
fegyelmi büntetés nem került kiszabásra.” 
 
Felkéri az aljegyzőt, hogy a Közszolgálati Szabályzat szövegének egységesítését készítse 
el. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Irattár 

______________________________________________________ 
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10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a konyha áthelyezése tárgyában 
  Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
  Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a konyha áthelyezésének és egy személy felvételének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
314/2013.(XII.19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a konyha áthelyezése 
tárgyában 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztésben 
foglaltakat a melléklettel együtt megtárgyalta, és a következő döntést hozta: 

 
1. A Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodától a konyha üzemeltetését Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzathoz helyezi át, szakfeladaton történő ellátással. 
2. A konyha élelmezési feladatainak ellátásához 1 fő 8 órás munkavállalót biztosít. 
3. A Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát a melléklet szerint módosítja. 
 
Határidő: 2014. január 1. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
6. Irattár 

__________________________________________________________ 
 
 
11.) Napirendi pont: 

 
  Előterjesztés ifj. Pásztor Gyula és felesége telekvásárlási kérelméhez 
  Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
  Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta a kérelem elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
315/2013.(XII.19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztor Gyula és felesége 
vételi kérelmének elbírálása tárgyában az önkormányzati tulajdonban lévő 1338 és 1337 
hrsz-ú területek értékesítésére vonatkozóan 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1338 és 1337-es helyrajzi 
számú önkormányzati ingatlanok kérelmező részére történő értékesítésével egyetért, 
amennyiben a területrendezési terv erre nem ad lehetőséget a kérelmezővel történő 
területcserével ért egyet. 
 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Vancsura István Polgármestert, hogy az értékesítés jogi 
feltételeit, valamint a lefolyórendszer felújítása, a kifolyó meghosszabbítása, az árok-
szakadék feltöltésének költségeit az előterjesztésben foglaltak szerint vizsgáltassa meg, illetve 
méresse fel, és a következő rendes testületi ülésre ez alapján tegyen javaslatot az érintett 
ingatlanok értékesítésére. 

 
Határidő: következő rendes testületi ülés 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Pásztor Gyula kérelmező 
6. Irattár 

___________________________________________________________ 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program által felállítandó bizottság 
létrehozása tárgyában  

  Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
  Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. A bizottság plusz 2 személy elfogadását javasolta tagként. 
 
Szavazásra bocsátotta a bizottság tagjainak elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
316/2013.(XII.19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Bizottság létrehozása tárgyában 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 48.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi Esélyegyenlőségi 
Bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 
1. dr. Vancsura István polgármester, 
2. dr. Puliusné Sárdi Mária önkormányzati képviselő, 
3. Barna Sándor önkormányzati képviselő, 
4. Ajtai Elemérné, a CNÖ elnöke, 
5. Hanó Mihály, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke, 
6. Kiss Mária, a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda vezetője, 
7. Győri Istvánné, a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója, 
8. Sándor Ernőné, családgondozó, 
9. Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője. 

 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. dr. Puliusné Sárdi Mária önkormányzati képviselő 
6. Barna Sándor önkormányzati képviselő 
7. Ajtai Elemérné  CNÖ elnök 
8. Hanó Mihály, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke 
9. Kiss Mária, a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda vezetője 
10. Győri Istvánné, a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola vezetője, 
11. Sándor Ernőné, családgondozó 
12. Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője 
13. Irattár 

_______________________________________________________ 
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13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat által 2014. évben 
megrendezendő programok és rendezvények tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést.  
 
Szavazásra bocsátotta a rendezvények és azok költségeinek elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
317/2013.(XII.19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségben 
2014. évben megrendezendő programok és rendezvények tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközségben 
2013. évben megrendezett programok és rendezvények tekintetében készített beszámolót 
megtárgyalta és elfogadta. 
 
2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpári Nagyközségben 
2014. évben megrendezendő programok és rendezvények tekintetében készített 
előterjesztést megtárgyalta, és a keretösszeget az alábbiak szerint 3.000.000,- Ft összegben 
biztosítja: 
 

RENDEZVÉNY 
MEGNEVEZÉSE 

VÁRHATÓ IDŐPONTJA ELŐIRÁNYZOTT 
ÖSSZEG (bruttó eFt) 

1. Tavaszköszöntő 2014 2014. április 25-27; május 1. 350 
2. XXI. Tiszaalpári 
Alkotó Tábor  

2014. június-július 200 

3. Tiszaalpári Napok  
2014 

2014. augusztus 15-17.; 20. 900 

4. XII. Bársony Mihály 
Tekerőlantos Találkozó  

 
2014. szeptember 28-29. 

 
850 

5. Ünnepi 
Megemlékezések 

2014. márc. 15., jún. 4.,okt. 
6. és 23. 

50 

6. Idősek Karácsonya, 
Kulturális Évadzáró 

 
2014. december 

100 

7. Karácsonyi csomagok, 
műsorok. 

2014. december 450 
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8. Artisjus jogdíj a 
rendezvényekre 

2014 100  

Összesen:          br. 3.000.000 Ft 
 

Felkéri a polgármestert, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi 
költségevetését ennek ismeretében készítse elő, és terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 2014. február 15. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Kerekes András rendezvényfelelős 
6. Irattár 

________________________________________________________ 
 
 
14.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. évi munkaterve tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
aljegyző 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Elmondta a bizottsági ülésen elhangzottak a módosítások. 
 
Szavazásra bocsátotta a 2014. I. félévi munkaterv elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
318/2013.(XII.19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkaterve 
tárgyában 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. I. félévi munkatervét a 
módosításokkal együtt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Molnár István belső ellenőr 
6. intézményvezetők 
7. KLIK Tiszakécskei Tankerületének vezetője 
8. a Munkatervben érintett szervezetek vezetőik útján 
9. a lakosság a honlap útján 
10. Irattár 

______________________________________________________ 
 
 
15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a kiskunfélegyházi Constantinum 
Nevelési - Oktatási Intézmény együttműködési megállapodása tárgyában: 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
aljegyző 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést.  
 
Szavazásra bocsátotta az együttműködés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
319/2013.(XII.19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat és a kiskunfélegyházi Constantinum Nevelési - Oktatási Intézménnyel 
kötendő együttműködési megállapodása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiskunfélegyházi Constantinum 
Nevelési - Oktatási Intézménnyel együttműködési megállapodása tárgyában készült 
előterjesztést megtárgyalta, és támogatja a diákok 50 órás közszolgálat teljesítése érdekében 
az együttműködést. 

 
Felkéri a polgármester, hogy a mellékelt keret megállapodásra irányuló szerződéstervezetet 
írja alá. 
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Felkéri a Polgármesteri Hivatal vezetőjeként az aljegyzőt, a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda, a Gondozási Központ és a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
vezetőjét, hogy az együttműködés részleteit dolgozza ki, és ezzel biztosítsa a közmunka 
lehetőségét a tiszaalpári középiskolás diákok számára. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester / Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző / 
Kiss Mária óvodavezető / Palásti Viktor GK vezető / Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Constantinum Nevelési - Oktatási Intézmény (6100 Kiskunfélegyháza, 
6. Kiss Mária óvodavezető 
7. Palásti Viktor GK vezető 
8. Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
9. Irattár 

______________________________________________________ 
 
 
16.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
Alapító Okiratának módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a könyvtár Alapító Okiratának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
320/2013.(XII.19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár Alapító Okiratának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár Alapító Okiratának módosítását megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal  
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Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
6. Irattár 

____________________________________________________________ 
 
 
17.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés a védőnői körzethatárok változásának tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta a körzethatárok elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
321/2013.(XII.19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői körzethatárok 
változásának tárgyában 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§ (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településen 2 védőnői körzetet 
alakít ki, melyek határait a melléklet szerint határozza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester / védőnők 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Győri Lászlóné és Borisné Czmarkó Erzsébet védőnők 
6. Irattár 

_________________________________________________________ 
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18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a reklám, cégér, hirdetmény és hirdető-berendezés 
elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról 

  Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
  Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a rendeletet. 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

33/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete 
 

A reklám, cégér, hirdetmény és hirdető-berendezés elhelyezésének, 
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 29.§ (6) bekezdés, 62.§ (6) bekezdés 2. és 3. 
pontjában, valamint a 143.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a 
Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság és az Ügyrendi Bizottság véleményét 
kikérve a következőket rendeli el: 

 
I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. A rendelet célja és hatálya 
 

1.§ A rendelet célja Tiszaalpár Nagyközség építészeti, településképi, idegenforgalmi és 
természeti értékeinek védelme érdekében a reklám-, információs- és hirdető-, valamint 
reklám-hordozásra alkalmas egyéb berendezések egységes elvek szerinti rendezett és 
esztétikus kialakítása, valamint ezek igényes fenntartása. 

 
2.§ (1) A rendelet hatálya Tiszaalpár Nagyközség közigazgatási területére terjed ki. 
 
(2) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) az Önkormányzat közigazgatási 
területén reklám-, információs- és hirdető-, valamint reklám-hordozásra alkalmas egyéb 
berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván elhelyezni, valamint ilyen céllal felületet alakít ki. 
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(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a választási plakátokra és a választási kampány során 
alkalmazott hirdető-berendezésekre. 

 
2. Értelmező rendelkezések 

 
3.§ E rendelet alkalmazásában  

1. cégtábla: kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó létesítmény (helyiség, helyiség-
együttes) nevét és az ott folytatott tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla, vagy felirat; 
2. cégér: valamely mesterség vagy tevékenység jelvényeként használt, rendszerint üzlet, 
műhely, vagy vendéglátó létesítmény bejáratához kifüggesztett tárgy vagy címerszerű ábra. 
Cégérnek minősül az a – nem az épület falsíkjára, valamint a kerítésre, kerítés-kapura 
kihelyezett – tábla is, mely csak a cégtáblán szereplő információkat tartalmazza. Nem minősül 
cégérnek az olyan hirdető-berendezés, amely nem közvetlenül a kereskedelmi-, szolgáltató-, 
vagy vendéglátó létesítmény jellegével, hanem az ott árusított vagy felhasznált termékkel 
kapcsolatos.] 
3. címtábla: az intézmény vagy vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla, 
névtábla; 
4. egyedi tájékoztató tábla: olyan – rögzített, egyedi méretű, állandó tartalmú – hirdető-
berendezés, mely gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó tevékenységet 
végzők megnevezéséről, tevékenységéről, telephelyéről, vagy megközelítéséről ad 
információt; 
5. fényreklám: rendszerint az építmény homlokzatán vagy tetőfelépítményén elhelyezett, saját 
fényforrással rendelkező, világító felületű, vagy külső fényforrással megvilágított, reklám 
célokat szolgáló felirat, vagy ábra; 
6. hirdetés: minden olyan figyelemfelhívásra alkalmas közlés, információ, amely valamely 
áru kelendőségének növelésére vagy szolgáltatás igénybevételére irányul, vagy valamely 
kereskedelmi vagy fogyasztói tevékenységet népszerűsít; 
7. hirdető-berendezés: minden – az e rendelet hatálya alá tartozó - reklám-, információs- és 
hirdető-, valamint reklám-hordozásra alkalmas egyéb berendezés; 
8. hirdetőoszlop: plakátok, vagy hirdetmények elhelyezésére szolgáló építmény, 
tartószerkezet; 
9. kirakat: kereskedelmi vagy szolgáltató létesítmény, műhely helyiségével közvetlen 
kapcsolatban lévő, elsősorban árubemutatásra szolgáló, közterületre vagy közhasználatra 
átadott területre nyíló, üvegezett felület; 
10. reklámgrafika, falfestés: reklámozás célját is szolgáló, bármely építési technológiával 
létesített alapfelületre festéssel vagy rokon technológiával készített felületképzés, grafika; 
11. reklámkorlát: általában nagyobb forgalmú közutak menti járdán – a közúttal 
párhuzamosan – elhelyezett, állandó tartalmú reklám-, vagy információs felületet is 
tartalmazó, a gyalogos közlekedés biztonságát szolgáló, fixen rögzített berendezés; 
12. reklámtábla:  

12.1. hirdetőtábla: változó tartalmú hirdetések, hirdetmények, közlemények elhelyezésére 
szolgáló, közterületről látható építmény, szerkezet vagy hirdetővitrin, 

12.2. citylight: változó tartalmú hirdetések elhelyezésére szolgáló, egy- vagy kétoldalú, 
általában világító hirdető-berendezés, 

12.3. óriásplakát: változó tartalmú, általában kereskedelmi célú hirdetések elhelyezésére 
alkalmas, A0 (841x1189 mm), vagy annál nagyobb felületű reklámberendezés, 

12.4. megállító tábla: valamely üzlet, vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó, 
közvetlenül az üzlet, vállalkozás környezetében elhelyezett ideiglenes hirdetőeszköz, 
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12.5. totemoszlop: általában főútvonalak mentén lévő, az átmenő forgalom, vagy 
jelentősebb vonzásterület kiszolgálását biztosító kereskedelmi és ellátó létesítmények 
nagyobb távolságból is látható, 3 méteres magasságot meghaladó hirdető-berendezése, 

13. reklámvitrin: egyedi megjelenésű, egy vagy több oldalon üveglappal borított szerkezetű, 
jellemzően termék elhelyezésével valamely üzlet, vállalkozás áruválasztékának bemutatását 
szolgáló, kirakatnak nem minősülő hirdető-berendezés; 
14. reklámzászló: olyan – rögzített, egyedi méretű tartószerkezetre (zászlórúdra) szerelt, 
állandó tartalmú – textil vagy textil-jellegű egyéb anyagból készült hirdető-felület, mely 
gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó tevékenységet végzők 
megnevezéséről, tevékenységéről, telephelyéről, vagy megközelítéséről ad információt; 
15. transzparens: építményen kifeszített, avagy építmények vagy más tartószerkezetek között 
átfeszített, textil vagy textil-jellegű egyéb anyagból készült reklámhordozó. 
16. közterület: A rendelet alkalmazásában közterületnek minősül a közterületek használatáról 
szóló külön önkormányzati rendeletben meghatározott terület. 
 

II Fejezet 
A HIRDETŐ-BERENDEZÉSEK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 
3. A hirdető-berendezések elhelyezésének általános szabályai 

 
4.§ (1) Hirdető-berendezés építése, elhelyezése, áthelyezése, átalakítása és bővítése a 

jogszabályok keretei között – a rendelet, valamint a helyi építési szabályzatok előírásainak, 
továbbá a közterület-alakítási tervek tartalmának megfelelően – az építésügyi hatósági eljárás, 
valamint a Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának településképi véleménye 
alapján kiadott igazolás (a továbbiakban: településképi bejelentési eljárás) alapján végezhető. 
 

(2) Az Önkormányzat a településképi véleményezésre vonatkozó szabályokat a közterület 
használatára vonatkozó önkormányzati rendelet bizottsági véleményezésre vonatkozó 
rendelkezések szerint állapítja meg. 

 
5.§ (1) Hirdető-berendezés általában csak építményre, kerítésre, támfalra, vagy egyéb 

tartószerkezetre szerelve (rögzítve vagy feszítve) helyezhető el, és mozgó felületet tartalmazó 
önálló hirdető-berendezés is csak ott és oly módon telepíthető, hogy az a közlekedés 
biztonságát nem veszélyeztetheti. 

 
(2) Épület falán, tetőfelépítményén, kerítésén, kerítéskapuján, támfalán, valamint az épület 

telkén álló bármely tartószerkezeten hirdető-berendezést elhelyezni, áthelyezni, átalakítani, 
vagy bővíteni csak az épület és az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulásával 
lehet. Társasház esetében a tulajdonosi hozzájárulás megadására – amennyiben a társasház 
alapító okirata vagy működési szabályzata, házirendje és magasabb szintű jogszabály másként 
nem rendelkezik – a társasház közgyűlése jogosult. 

 
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat kereskedelmi-, szolgáltató-, és vendéglátó rendeltetésű 

helyiségek esetében is értelemszerűen alkalmazni kell. 
 

6.§ (1) Hirdető-berendezés csak ideiglenes jelleggel – amennyiben a rendelet eltérően nem 
rendelkezik – legfeljebb 3 éves határozott időre vagy valamely feltétel bekövetkeztéig 
helyezhető el. A határidő lejárta, vagy a feltétel bekövetkezte esetén a tulajdonos – 
amennyiben a hirdető-berendezés tekintetében nem kapta meg a szükséges újabb 
engedélyeket, vagy nem kötötte meg a szükséges újabb szerződéseket – köteles a hirdető-
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berendezést, valamint annak tartószerkezetét haladéktalanul, kártalanítási igény nélkül, 
elbontani (eltávolítani), és a berendezéssel érintett felületet vagy környezetet a műszaki, 
településképi követelményeknek megfelelően helyreállítani. 

 
(2) A hirdető-berendezés elhelyezője az építési engedélyben, vagy a bizottsági 

településképi véleményben meghatározott feltételek bekövetkezése esetén, kártalanítási igény 
nélkül köteles a hirdető-berendezést – a kötelezéstől függően – átalakítani vagy lebontani, 
különös tekintettel, ha 

a) az a településképi szempontoknak nem felel meg, 
b) a hirdető-berendezés elhelyezését szolgáló közterület településfejlesztési vagy más 

célú, felhasználása válik szükségessé, 
c) az építési vagy közterület-használati engedély, vagy a hirdető-berendezés 

elhelyezésére vonatkozó szerződés időtartama lejárt, vagy visszavonásra került, 
d) a hirdető-berendezéssel érintett üzlet, intézmény, vállalkozás, stb., vagy annak 

tevékenysége megszűnt, továbbá a hirdető-berendezés aktualitását vesztette, vagy 
műszakilag kifogásolható állapotba került, vagy 

e) egyéb fontos közérdek azt indokolja. 
 
7.§ A hirdető-berendezésnek a meglévő épített és természetes környezetbe, a 

településképbe illőnek kell lennie. 
 

8.§ (1) Hirdetés és hirdetmény – a kézből osztott szórólap kivételével – csak hirdető-
berendezésen helyezhető el. 

 
(2) Közterületről két- vagy több oldalról látható hirdető-berendezés csak valamennyi – 

közterületről látható – oldalát hirdető-felületként kialakítva létesíthető. 
 
(3) Hirdető-berendezésen nem alkalmazható 

a) a KRESZ-ben szereplő táblaforma és színösszeállítás, valamint az azokra 
szabványosított tipográfia és jelrendszer, 

b) villogó, káprázást okozó fény, futófény, fényvisszaverő felület és olyan világítótest, 
amely a közlekedés biztonságát veszélyezteti. 

 
9.§ Egyedi műemléki védelem alatt álló építményen, valamint műemléki környezetben az 

építésügyi hatósági, vagy településképi bejelentési eljáráshoz kötött tevékenységekkel 
kapcsolatos kérelemhez, csatolni kell az illetékes műemléki (szak)hatóság állásfoglalását. 

 
10.§ A kihelyezett hirdető-berendezésen tartós kivitelben és olvasható méretben fel kell 

tüntetni a tulajdonos nevét és székhelyét vagy címét. Az adatokban bekövetkezett esetleges 
változásoknak megfelelően a feliratot haladéktalanul módosítani kell. 

 
11.§ (1) A hirdető-berendezés tulajdonosa köteles gondoskodni annak rendszeres 

karbantartásáról, valamint arról, hogy a berendezés ne okozzon kárt az általa érintett 
létesítményben, és annak rendeltetésszerű használatát ne korlátozza. 

 
(2) Ha a berendezés tulajdonosa az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget 

és azt felszólításra sem teljesíti, úgy – engedélyhez kötött berendezés esetén – az építési 
hatóság az engedélyt, vagy – bizottsági véleményhez kötött berendezések esetén – a 
polgármester a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolást annak érvényességi idején 
belül is visszavonhatja, és előírhatja a berendezés leszerelését. 
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4. Az épületportálok kialakítására, a cég- és címtáblák elhelyezésére vonatkozó egyes 

szabályok 
 

12.§ (1) A kereskedelmi-, szolgáltató- és vendéglátó rendeltetési egységet, valamint 
közforgalmú irodát, és bemutatótermet magába foglaló új épület településképi véleményezési 
tervének, továbbá meglévő épület esetén az ilyen rendeltetés-változásra vonatkozó bejelentés 
mellékletének tartalmazni kell az épület közterületről látható felületén (a homlokzaton, a 
kapualjban, az épület előtti kerítésen, vagy támfalon) elhelyezendő cég- és címtáblák, 
valamint reklám- és hirdető-berendezések, az egyéb épületszerkezetek (pl. esővédő tetők és 
kirakatszekrények), továbbá a homlokzat érintett szakasza megvilágításának megoldását. Ezt 
a kötelezettséget abban az esetben is teljesíteni kell, ha még nem ismert a reklám-, vagy 
hirdető-berendezéssel, valamint az egyéb szerkezetekkel érintett konkrét funkció. A terven 
ebben az esetben is fel kell tüntetni valamennyi lehetséges cég- és címtábla, valamint reklám- 
és hirdető-berendezés elhelyezését, méretét, tartó-, vagy hordozó felületét és szerkezeti 
megoldását, ha azok megvalósítása több ütemben történik. 
 

(2) Az (1) bekezdés szerint engedélyezetteken, és bejelentetteken túl az épület (építmény) 
használatbavételi engedélyének kiadását, vagy a bejelentés tudomásul vételét követő két éven 
belül ugyanarra az épületre (építményre) – beleértve az épület (építmény) előtti kerítést és 
támfalat is – újabb reklám- és hirdető-berendezés nem helyezhető el. Ez a rendelkezés nem 
akadályozza a már elhelyezett hirdető-berendezéseknek a szükséges engedélyek birtokában 
történő cseréjét. 

 
13.§ Amennyiben az épület földszintjén, vagy első emeletén olyan kereskedelmi-, 

szolgáltató- vagy vendéglátó egység létesül, melynek bejárata a közterületről közvetlenül nem 
látható, az épület földszintjének közterületről látható felületén gondoskodni kell ezen 
rendeltetési egységek – legalább – cég- és címtábláinak elhelyezési lehetőségéről is. 

 
5. Hirdető-berendezések elhelyezése építmények közterületről látható felületén 

 
14.§ (1) Építmény homlokzatán, építési telek kerítésén, kerítéskapuján és támfalán – a (2) 

és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag az ingatlan rendeltetési egységeiben folytatott 
kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó hirdető-
berendezés (cég- és címtábla, cégér és ilyen célú fényreklám) létesíthető, és az építési telken 
csak hasonló tartalmú önálló hirdető-berendezés helyezhető el. 
 

(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik a közösségi célú intézményi 
épületek, építmények homlokzatán, az ilyen célú ingatlanok kerítésén, kerítéskapuján és 
támfalán létesített, vagy elhelyezett hirdető-berendezésekre. 
 

(3) Közterületi telekhatáron és a telek közhasználatra átadott területének határán álló épület 
homlokzatán, valamint építési telek kerítésén, kerítéskapuján és támfalán – az egyedi 
műemléki védelem alatt álló építmények kivételével – 

a) egyedi tájékoztató táblák (3.§ 4. pont), és cégérek, valamint  
b) az Önkormányzattal kötött egyedi megállapodás keretében hirdetőtáblák és 

óriásplakátok (3.§ 12.1. és 12.3. alpont) 
helyezhetők el. 
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(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint tervezett hirdető-berendezések tartó-, vagy hordozó 
szerkezeteit, felületeit úgy kell kialakítani, hogy azok méretei, arányai és alkalmazott anyagai 
illeszkedjenek az érintett épület (építmény), valamint egyéb felület építészeti megoldásaihoz. 
Az engedélyezett, vagy – településképi bejelentési eljárás során – tudomásul vett tervnek 
megfelelően a tervezett hirdető-berendezések tetszőleges sorrendben szerelhetők fel, és a 
szerkezeten belüli tényleges reklám-, vagy információs felületek külön terv nélkül alakíthatók 
ki úgy, hogy az alkalmazott tipográfia és grafika, valamint a kiválasztott színek lehetőleg 
illeszkedjenek az érintett épület karakteréhez. Az épület sajátos építészeti adottságait 
figyelembe véve, a településkép esztétikus kialakítása érdekében az bizottsági településképi 
véleményben adott javaslat alapján kiadott igazolásban a reklám- és információs 
berendezések elhelyezésének sorrendje (ütemezés) meghatározható. 

 
15.§ (1) A 14.§ (1) és (3) bekezdésében foglaltak nem vonatkoznak a zártsorú formában 

beépíthető, átmenetileg beépítetlen telkekre néző, és takaratlan tűzfalak felületén ideiglenesen 
elhelyezett hirdető-berendezésekre, valamint a hasonló célú felületképzésre (tűzfal-festésre). 
Az építési hatóság, vagy településképi bejelentési eljárás esetén a polgármester ebben az 
esetben előírhatja a tűzfal teljes felületének burkolását vagy a reklám-célú használattal nem 
érintett falfelület tisztasági festését is. 
 

(2) Reklám-, és hirdetési célt is szolgáló molinó, építési védőháló, védőszövet csak az 
építés idejére alkalmazható, azt a használatbavételi engedély megkérése előtt a homlokzatról 
el kell távolítani. 
 

(3) A molinó, építési védőháló, védőszövet teljes felülete – a rendeletben foglalt előírások 
betartásával – reklám céljára is felhasználható. 

 
16.§ (1) Építmény, kerítés, kerítéskapu és támfal közterületről látható felületén – a (2) 

bekezdésben foglalt kivétellel – reklám-, vagy információ-hordozó célú falfestmények, 
felületképzések nem létesíthetők. 

 
(2) A településképben zavaróan megjelenő, valamint zártsorú beépítés esetén ideiglenesen 

takaratlanul hagyott tűzfalakon vakhomlokzatot ábrázoló – termékmegjelenítést is tartalmazó 
– falfestmény létesíthető, melynek szín- és méret-helyes grafikai tervét a településképi 
bejelentés mellékleteként be kell mutatni. 

 
6. Az óriásplakátok elhelyezése 

 
17.§ (1) Óriásplakát – a jogszabályi előírások betartásával – kizárólag 

a) közterületen, 
b) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatában szereplő kiemelt területeken lévő 

nem közterületi ingatlanokon, valamint 
c) építési terület lehatárolására szolgáló ideiglenes kerítés felületén 

helyezhető el. 
 

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti területeken az óriásplakát kizárólag egyedi 
elbírálás alapján, az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében helyezhetők el. 

 
(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem helyezhető el óriásplakát 

a) egyedi műemléki védelem alatt álló épület homlokzatán, tetőzetén, kerítésén és 
támfalán, 
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b) jogszabályban megnevezett műemléki környezetben, valamint 
c) helyi védelem alatt álló épület telkén és telekhatárán. 

 
7. A településképi bejelentési eljárás egyes szabályai 

 
18.§ (1) A hirdető-berendezés (ide értve a cég- és címtáblát is) építése, elhelyezése, 

áthelyezése, átalakítása és bővítése (a továbbiakban együtt: létesítése) a rendeletben 
meghatározott körben településképi bejelentési eljárás alapján végezhető. 

 
(2) Jogszabály szerint építésügyi hatósági engedély alapján létesíthető hirdető-berendezés 

településképi bejelentéshez – ha a berendezés közterületen létesül, vagy a közterület fölé 10 
cm-t meghaladó mértékben benyúlik – csatolni kell a közterület tulajdonosának előzetes 
tulajdonosi hozzájárulását. 
 

(3) Épület falán, tetőfelépítményén, kerítésén, kerítéskapuján, támfalán, valamint az épület 
telkén álló bármely tartószerkezeten hirdető-berendezés elhelyezése, áthelyezése, átalakítása, 
vagy bővítése esetén településképi bejelentéshez csatolni kell a rendelet 5.§ (2) bekezdése 
szerinti hozzájárulást. 

 
 

III. Fejezet 
A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 
8. A közterületi hirdető-berendezések 

 
19.§ (1) Közterületen hirdető-berendezést – függetlenül annak méretétől és szerkezetétől – 

a jogszabályi tilalmakra is figyelemmel úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a 
közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, valamint ne 
sértse a szomszédok jogait és törvényes érdekeit. Közterületen elhelyezettnek minősülnek a 
közterületen lévő építmények (beleértve a közmű-műtárgyak) felületein elhelyezett hirdető-
berendezések, valamint a közterület, és az építési telek be nem épített területe fölött átfeszített 
reklám-felület is. 

 
(2) Közterületen elhelyezettnek minősül továbbá minden olyan hirdető-berendezés, 

amelynek tartóeleme (fal, kerítés vagy egyéb tartószerkezet) magánterületen van, de a 
berendezés függőleges vetülete 10 cm-t meghaladó mértékben a közterületre esik. 

 
(3) A közterületi építményeken (pavilon, telefonfülke, kapcsolószekrény és egyéb 

gépészeti berendezés felületén, valamint építési állványra szerelt védőhálón) elhelyezett 
hirdető-felületeket úgy kell tekinteni, mintha az elhelyezésre szolgáló építmény a hirdető-
berendezés tartószerkezete lenne. Az ilyen típusú reklámokra és hirdetésekre a tartószerkezet 
létesítésére, elhelyezésére vonatkozó engedélytől függetlenül közterület-használati engedélyt 
kell kérni, és a hirdető-berendezés után az e rendelet szerinti díjat kell fizetni. 

 
20.§ Közterület fölé átfeszített reklám-felület, valamint transzparens csak a közterület 

tulajdonosának vagy kezelőjének hozzájárulásával létesíthető. 
 
21.§ Nem helyezhető el hirdető-berendezés emlékműveken és köztéri műalkotásokon. 

 
9. A közterület használatára vonatkozó szabályok 
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22.§ A hirdető-berendezés közterületen való elhelyezéséhez (a továbbiakban: közterület-

használat) – a 31-32.§-ban meghatározott eltérésekkel – a tulajdonos hozzájárulása, valamint 
közterület-használati szerződés megkötése szükséges. 

 
23.§ (1) A közterület-használathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 

polgármester dönt. 
 
(2) Amennyiben a hirdető-berendezés elhelyezése építésügyi hatósági engedély- vagy 

településképi bejelentés-köteles, úgy ezen eljárások lefolytatása érdekében előzetes 
tulajdonosi hozzájárulás is kiadható, amely alapján csak az építési engedély (új épület építése 
esetében a használatbavételi engedély) jogerőre emelkedése, vagy a településképi bejelentés 
tudomásul vétele esetében köthető meg a közterület-használathoz szükséges szerződés. 

 
24.§ (1) A kedvezményezettel a közterület-használatra vonatkozó szerződést – a 

tulajdonosi hozzájárulás megadását követően – a polgármester köti meg. 
 

(2) A szerződés megkötésére csak azt követően kerülhet sor, ha a kedvezményezett 
rendelkezik a közterület-használathoz és a hirdető-berendezés elhelyezéséhez szükséges 
valamennyi jogerős hatósági engedéllyel és egyéb hozzájárulással. 

 
(3) A 23.§ (2) bekezdése szerinti előzetes tulajdonosi hozzájárulás érvényét veszti, ha a 

kedvezményezett annak kiadásától számított 120 napon belül nem köti meg a szerződést. 
 

25.§ (1) A tulajdonosi hozzájárulás (előzetes tulajdonosi hozzájárulás) megadása, és a 
közterület-használati szerződés megkötése kérelem alapján történik. A kérelmet írásban, a 
Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet annak kell benyújtania, aki a közterületen a hirdető-

berendezést el kívánja helyezni. A kérelmet az építtető vagy megbízása alapján a kivitelező is 
benyújthatja. 
 

(3) A közterület-használati szerződés megkötése iránti kérelemhez mellékelni kell 
a) a jogerős építési engedélyt vagy a településképi bejelentés tudomásul vételét 

tartalmazó okiratot, vagy  
b) amennyiben a hirdető-berendezés létesítése nem építési engedély- vagy településképi 

bejelentés köteles, úgy – a cégér és a megállító-tábla kivételével – az érintett 
közterületrészt és közvetlen környezetét ábrázoló rajzot, melyen meg kell jelölni az 
elhelyezni kívánt berendezés pontos helyét és méreteit.  

 
26.§ (1) A közterület-használati szerződés megszűnik: 

a) a szerződésben meghatározott idő elteltével, 
b) a szerződésben meghatározott feltétel bekövetkeztével, 
c) ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt, vagy az Önkormányzatnak fontos 

közérdekből szüksége van, 
d) a szerződésben vagy a közterület-használatra, vagy az ezzel kapcsolatos 

tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti felmondással. 
 

(2) Ha a közterület-használati szerződés megszűnik, a jogosult kártalanítási igény nélkül 
köteles a hirdető-berendezést elbontani, és a közterület eredeti állapotát – különösen annak 
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tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani. Amennyiben a kötelezett ennek a kötelezettségnek 
az előírt határidőre nem tesz eleget, a polgármester a munkák elvégzéséről határozattal dönt, 
és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben foglalt szankciót 
alkalmazhat (a továbbiakban: településképi kötelezési eljárás). 
 

(3) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati 
díj megfizetése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, 
ameddig a kötelezett az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította. 

 
10. A közterület-használati díj 

 
27.§ (1) A hirdető-berendezés (ide értve a közterület fölé 10 cm-t meghaladó mértékben 

benyúló hirdető-berendezést is) közterületen történő elhelyezéséért közterület-használati díjat 
kell fizetni. 

 
(2) A közterület-használati díjak havi díjtételek alapján kerülnek meghatározásra. 
 
(3) A közterület-használati díjat a jogosult a közterület-használati szerződés időtartama 

alatt a közterület tényleges használatára, és a hirdető-berendezés tényleges elhelyezésére 
tekintet nélkül köteles megfizetni. 

 
28.§ (1) A közterület-használati díj megállapításánál 

a) a hirdető-berendezés teljes hirdetőfelülete, több hirdetőfelület esetén azok 
egybeszámított felülete, vagy 

b) a hirdető-berendezéssel elfoglalt terület (ide értve a hozzá tartozó – az alapterületen 
túlnyúló – szerkezet is) 

négyzetméterekben számított területe közül a nagyobbat kell figyelembe venni. 
 

(2) Az (1) bekezdés szerinti számítás során minden megkezdett négyzetméter egész 
négyzetméternek számít. A közterület-használati díj megállapítása szempontjából a 
figyelembe vehető legkisebb elfoglalt terület 2 m2. 

 
29.§ (1) A közterület-használati díjak mértékét a rendelet melléklete tartalmazza. 

 
(2) Amennyiben ugyanazon kérelmező nagyobb számú (tíznél több) hirdető-berendezést 

kíván elhelyezni, úgy kérelmére a Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 
közterület-használati díjat a mellékletben meghatározottnál alacsonyabb mértékben is 
megállapíthatja. 

 
(3) A közterület-használati díjat a kérelmező az engedélyezett időtartamra – a (4) 

bekezdésben foglalt kivétellel – előre és egy összegben köteles megfizetni az Önkormányzat 
részére. A közterület-használati szerződés megkötésének feltétele a közterület-használati díj 
megfizetése.  
 

(4) Három hónapot meghaladó időtartamú közterület-használat esetében a közterület-
használati díj havi bontásban – havonta előre, a tárgyhónap 15. napjáig – is fizethető. 
 

(5) A meghatározott időtartamra megfizetett díj esetében a közterület-használat idő előtti 
megszűnése esetében a már megfizetett díj nem jár vissza. 
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30.§ (1) A közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól a polgármester 
kérelemre a hirdetés jótékony vagy közérdekű céljára tekintettel részben vagy egészben 
felmentés adhat. 

 
(2) A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat intézményei és az Önkormányzat 

tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság által szervezett rendezvényekkel 
kapcsolatos hirdető-berendezések után a polgármester részleges vagy teljes mentességet adhat 
a közterület-használati díj megfizetése alól. 

 
11. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok reklám célú hasznosításának sajátos 

formái 
 

31.§ (1) Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok meghatározott körének reklám célú 
hasznosítása versenyeztetési eljárás útján – az e §-ban meghatározott feltételek szerint – 
szerződéssel harmadik személyeknek átengedhető. 
 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a pályázat nyertese a szerződésben 
meghatározottak szerint az önkormányzati tulajdonú ingatlanok meghatározott köre 
vonatkozásában, azokon meghatározott típusú és számú reklámtáblát (ezen belül a 3.§ 12.1. 
pontja szerinti hirdetőtáblát, a 12.2. pontja szerinti citylight-ot, a 12.3. pontja szerinti 
óriásplakátot vagy a 12.5. pontja szerinti totemoszlopot) helyezhet el vagy azt ilyen 
reklámtáblák elhelyezésére bérbe (használatba) adhatja. 
 

(3) A reklámtáblák (2) bekezdés szerinti elhelyezése során a rendelet előírásait kell 
megfelelően alkalmazni az alábbi eltérésekkel: 

a) a reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulást a meghatározott 
ingatlanok vonatkozásában a kedvezményezettel az (1) bekezdés alapján kötött szerződés 
tartalmazza. Ezen szerződés a rendelet alkalmazásában egy tekintet alá esik a közterület-
használati szerződéssel; 

b) a konkrét reklámtáblák elhelyezéséhez szükséges hatósági engedélyek és egyéb 
hozzájárulások megléte nem előfeltétele az (1) bekezdés szerinti szerződés megkötésének, 
azokat a kedvezményezett a reklámtábla felállítását megelőzően köteles beszerezni; 

c) a reklámtáblák elhelyezéséért fizetendő díjakat a kedvezményezett szedi be, ennek 
során a rendelet szerinti díjtételektől eltérhet. A beszedett díjak a kedvezményezett 
bevételét képezik; 

d) a reklámtáblák bérbeadásának (hasznosításának) egyéb feltételeit – legfeljebb az (1) 
bekezdés szerinti szerződés időtartamára – a kedvezményezett határozhatja meg. 

 
(4) Az (1) bekezdés szerinti szerződés határozott időre, legfeljebb 15 éves időtartamra 

köthető. 
 

(5) Az (1) bekezdés szerinti szerződés időtartama alatt a kedvezményezett a 
versenyeztetési eljárás során kialakult díjat köteles fizetni az Önkormányzat részére. Ezen díj 
megfizetése ellenében a szerződésben meghatározott valamennyi ingatlant reklámtáblák 
elhelyezésének céljára – a rendelet és a szerződés keretei között – a kedvezményezett maga 
hasznosíthatja. A díjfizetési kötelezettség teljesítése független a tényleges reklám célú 
hasznosítástól, és a reklámtáblák tényleges elhelyezésétől és számától. 

 
(6) Az (1) bekezdés szerinti pályázat kiírására és elbírálására a Képviselő-testület Pénzügyi 

és Gazdasági és Bizottság jogosult. A pályázati kiírásban szerepeltetni kell az érintett 
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ingatlanok megjelölését, ezen belül az elhelyezhető reklámtáblák típusát és számát, és a 
díjfizetési kötelezettségre vonatkozó feltételeket. 
 

(7) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítás nem érinti  
a) az érintett ingatlanokon a szerződés megkötésekor már meglévő hirdető-

berendezéseket, az azokra vonatkozó közterület-használati szerződés időtartamának 
lejártáig, vagy azok elbontásáig. 

b) az Önkormányzatnak azt a jogosultságát, hogy az érintett ingatlanokra a működésével 
kapcsolatos tájékoztató jellegű reklámtáblákat helyezzen el, vagy azokon – a rendelet 
előírásainak megfelelően – a kedvezményezett jogainak sérelme nélkül más, a szerződés 
hatálya alá nem tartozó hirdető-berendezés elhelyezését engedélyezze. 

 
32.§ (1) Az önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása vagy más módon történő 

hasznosítása esetében a bérlő (használó) a szerződésben feljogosítható arra, hogy az 
ingatlanon lévő reklámhelyeket maga hasznosítsa. Erre az esetre a 31.§ (3) bekezdése 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  
 

(2) Amennyiben az ingatlan hasznosítására ellenérték fejében kerül sor, úgy az (1) 
bekezdés alkalmazása esetében ezt a körülményt az ellenérték meghatározásánál figyelembe 
kell venni. 

 
 

IV. Fejezet 
A JOGELLENES HIRDETŐ-BERENDEZÉSEK 

 
33.§ Aki a hirdető-berendezést 

a) a szükséges engedélyek hiányában, vagy 
b) a közterületen közterület-használati szerződés nélkül, vagy a szerződéstől eltérő 

módon (különösen a szerződésben meghatározott mértéket meghaladó alapterületben), 
vagy 

c) a rendelet egyéb előírásainak megsértésével 
helyezi el, létesíti vagy tartja fenn, köteles az Önkormányzat vagy megbízottja felhívására 
a jogellenes állapotot haladéktalanul megszüntetni, továbbá – közterület esetében – 
kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. 

 
34.§ (1) Aki a hirdető-berendezést a közterületen közterület-használati szerződés nélkül, 

vagy a szerződéstől eltérő módon helyezi el, létesíti vagy tartja fenn, azzal szemben – a 
ténylegesen használt időtartamra és területi mértékre – az egyébként meghatározott 
(meghatározható) közterület-használati díj tízszeresének megfelelő összegű díjfizetési 
kötelezettséget kell megállapítani. 

 
(2) Amennyiben a jogellenes közterület-használat az engedélyezés feltételeinek egyébként 

megfelel – kérelemre – a közterület-használati szerződés a jövőre vonatkozóan megköthető. 
Ezzel azonban a használó nem mentesül az (1) bekezdésben említett díjfizetési kötelezettség 
alól. 

 
35.§ (1) A rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelő, vagy a 

Polgármesteri Hivatal megbízott ügyintézője a helyszínen vagy más alkalmas módon 
ellenőrizik. 
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(2) Jogellenes közterület-használat esetén a szükséges intézkedések megtételére a jegyző 
jogosult. 

 
(3) Jogellenes közterület-használat esetében a közterület-felügyelő is intézkedhet. 
 
36.§ (1) A polgármester a rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében 

– jogszabályban meghatározott esetekben és módon – településképi kötelezési eljárást folytat 
le. 

 
(2) A településképi kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén a magatartás 

elkövetőjével szemben 50 000 forintig terjedő bírság szabható ki. 
 

V. Fejezet 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
37.§ Az önkormányzati rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 
 
38.§ (1) A rendelet hatályba lépésekor már meglévő (felszerelt) cégtáblák, címtáblák és 

cégérek továbbra is változatlanul fennmaradhatnak mindaddig, amíg azokat a tulajdonos 
(alkalmazó) nem kívánja áthelyezni, átalakítani vagy bővíteni. Ez utóbbi esetekben már a 
rendelet előírásai szerint kell eljárni. 

 
(2) Amennyiben valamely a rendelet hatályba lépésekor már meglévő (felszerelt) cégtábla, 

címtábla vagy cégér után a rendelet szerint közterület-használati díjat kell fizetni, úgy azt 
2014. január 1. napjától kezdődően – amennyiben a 2014. január 1. napja előtt létrejött 
közterület-használati szerződés ennél magasabb díjat nem határoz meg – a rendelet szerinti 
mértékben kell megfizetni. 

 
39.§ A rendelet hatályba lépésekor jogszerűen, valamennyi szükséges érvényes engedély, 

megállapodás és – közterület esetében – közterület-használati szerződés birtokában fennálló 
hirdető-berendezések az engedélyek, megállapodások, és közterület-használati szerződés 
lejártáig változatlan feltételekkel fennmaradhatnak azzal, hogy – közterület esetében – azok 
után 2014. január 1. napjától kezdődően – amennyiben a 2014. január 1. napja előtt létrejött 
közterület-használati szerződés ennél magasabb díjat nem határoz meg – a rendelet szerinti 
közterület-használati díjat kell megfizetni. Az engedélyek (megállapodások, hozzájárulások) 
lejártát követően a rendelet előírásai szerint kell eljárni. 

 
40.§ (1) A rendelet hatályba lépésekor a szükséges engedély, megállapodás vagy – 

közterületen álló hirdető-berendezés esetében – közterület-használati szerződés nélkül 
fennálló hirdető-berendezéseket a tulajdonos 2014. február 28. napjáig köteles elbontani vagy 
leszerelni a 33.§ előírásainak megfelelő alkalmazásával. A hirdető-berendezés elbontása nem 
mentesít a jogellenes kihelyezés jogkövetkezményei alól.  
 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti hirdető-berendezés a jogszabályok és a rendelet 
szerinti engedélyezési feltételeknek megfelel, úgy a tulajdonos 2014. február 28. napjáig 
kezdeményezheti a fennmaradás engedélyezését. Ebben az esetben a tulajdonosnak e 
határidőn belül kezdeményeznie kell a szükséges engedélyek kiadását, megállapodások 
megkötését és – közterület esetében – a tulajdonosi hozzájárulás megadását, valamint a 
közterület-használati szerződés megkötését. A szükséges engedélyek iránti kérelem elutasítása 
esetében, vagy az egyéb szükséges feltételek hiányában, valamint – közterület esetében – a 
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tulajdonosi hozzájárulás vagy a közterület-használati szerződés megtagadása esetén az (1) 
bekezdés szerint kell eljárni azzal, hogy a bontást az engedély (hozzájárulás) megtagadásától 
számított 15 napon belül kell elvégezni. 

 
(3) Közterületi hirdető-berendezés fennmaradásának engedélyezése esetében a kötelezett a 

rendelet szerinti közterület-használati díjat 2014. január 1. napjától kezdődő hatállyal köteles 
megfizetni. 

   
  jegyző távollétében helyettesítésével megbízott 

 
    Dr. Vancsura István             Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
         polgármester                          aljegyző 
 
 

Melléklet 
a 33/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A hirdető-berendezések utáni 
közterület-használati 

(használati) díjak A hirdető-
berendezés típusa 

kiemelt díjtételek 
Kiemelt útvonalak és 

területek esetében 

(Ft/m
2
/hó,+ÁFA) 

általános díjtételek 
Minden más útvonal és 

terület esetében 

(Ft/m
2
/hó,+ÁFA) 

cég- és címtábla 500  400  
cégér 500  400  
cégérszerű reklámtábla 750  600  
egyedi tájékoztató tábla 500  400  
hirdetőoszlop kis plakátozással 1.000  800  
hirdetőoszlop óriás-plakátozással 1.250  1.000  
hirdetőtábla, hirdetővitrin 1.000  800  
Reklámvitrin 1.000  800  
citylight berendezés 1.250  1.000  
megállító tábla 750  600  
óriásplakát 1.250  1.000  
reklámtábla (hirdetőtábla) 1.250  1.000  
Reklámkorlát 1.250  1.000  
előtető, napvédő ponyva 
reklámmal 

1.250  1.000  

integrált információ-hordozó 1.250  1.000  
Totemoszlop 1.250  1.000  
Reklámzászló 1.250  1.000  
Transzparens 1.250  1.000  
reklám-célú építési védőháló, 
molinó 

1.250  1.000  

________________________________________________________ 
 
 
19.) Napirendi pont: 
 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, előző Képviselő-testületi 
ülés óta történt fontosabb eseményekről  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
322/2013.(XII.19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és az írásbelivel 
egyezően elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető  
5. Irattár 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta az előző ülés óta történt fontosabb események elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
323/2013.(XII.19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előző Képviselő-testületi 
ülés óta történtek tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és az írásbelivel 
egyezően elfogadta az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló 
tájékoztatást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető  
5. Irattár 

____________________________________________________ 
 
 
20.) napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 

a) létszámstop 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Hoztak egy határozatot korábban, amelyen szükséges módosítani, hogy ebben az évben is be 
tudják tartani. Szavazásra bocsátotta a határozat módosításának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 

 
324/2013.(XII.19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete létszámstop elrendelésének 
tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatánál és a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott 
munkavállalók álláshelye tekintetében, amennyiben bármilyen ok miatt a köztisztviselő, a 
közalkalmazott vagy egyéb munkavállaló személy munkavégzésre irányuló jogviszonya 
megszűnik, akkor a helyére új személyt kinevezni, felvenni csak a Képviselő-testület 
jóváhagyásával lehet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
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A határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Irattár 

 
 

b) polgárőrség kérelme 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Lada Niva téli gumijának felszerelésére szeretnék költeni az összeget. Szavazásra bocsátotta a 
kérelem elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
325/2013.(XII.19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Polgárőrség 
támogatási összeg átcsoportosítási kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpári Polgárőrség 
100.000,- forintjának átcsoportosítását - a használatukban lévő Lada Níva terepjáró téli 
gumiabroncsainak megvásárlására - megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Tiszaalpári Polgárőrség (6066 Tiszaalpár, Dózsa György u. 40.) 
6. Irattár 
 

 
c) ÁROP pályázat 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a közbeszerzési szakértő alkalmazásának elfogadását. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
326/2013.(XII.19.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁROP-1.A.5. kódszámú 
pályázat közbeszerzési szakértőjének tárgyában 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete az előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalta és támogatja, hogy az ÁROP-1.A.5. kódszámú pályázat megvalósítása folyamán 
közbeszerzési szakértőt alkalmazzanak.  
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a felkérő levelet küldje ki és a szakértővel a 
megbízási szerződést kösse meg. 
 
Határidő: 2014. január 15. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.(1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.) 
6. Irattár 
 

 
d) szilárdhulladékkal kapcsolatos rendelet felülvizsgálata 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyet már elfogadtak, nem elég? 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem. Minden településnek készítettek szilárd hulladék tárgykörben rendeletet. Ezt ki kellene 
emelni. ha benne lenne a rendeletben.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a felülvizsgálat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
327/2013.(XII.19.) Kth. 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyonáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendeletek felülvizsgálata tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szóbeli előterjesztést 
megtárgyalta és megállapította, hogy az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati 
rendelet és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata szükséges. 
 
Felkéri az aljegyzőt a felülvizsgálat elvégzésére. 
 
Határidő: 2014. február 15. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester / Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Irattár 

_______________________________________________________ 
 
 
21.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Képviselők kérdései, interpellációi 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Dr. Berényi Ferenc elhunyt, mai napon volt a megemlékezése. Kérte, egy perc néma 
felállással tisztelegjenek emlékére. 

_____________________________________________________ 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, a Képviselő-testület ülését 15:36 órakor zárt ülés 
keretében folytatta tovább. 
 

K.m.f. 
 

Jegyző távollétében, helyettesítésével megbízott 
 
 
/:  Dr. Vancsura István  :/                             /:  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna  :/ 

                  polgármester                                    aljegyző 


