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Rendkívüli képviselő-testületi ülés
2016. október 11.
A rendkívüli képviselő-testületi ülésen
a Képviselő-testület megalkotta a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek
megszegésének következményeiről szóló
önkormányzati rendeletét,
és elfogadta a rendőrség
2015. évi munkájáról szóló beszámolót
A rendkívüli képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület megalkotta a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről
szóló önkormányzati rendeletét, melyet itt is közre bocsátunk.
Rendelkezik többek között a
közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt alkalmazható jogkövetkezményekről, a közigazgatási bírságról, helyszíni
bírságról.
A közterületek rendjéről, tisztaságának fenntartásáról és
rendeltetésszerű használatáról.
Plakátok, hirdetmények elhelyezésének rendjéről.
A településen folytatott kereskedelmi és vendéglátási
tevékenységek rendjéről.
A köztisztaság fenntartásáról,
állattartásról, a kötelezően
igénybe vett helyi közszolgáltatásról, környezet- és zajvédelemről, temető rendjé-

ről, házszámtábla elhelyezéséről, szeszesital árusításával
vagy közterületen fogyasztással kapcsolatos szabályokról.
A rendkívüli ülés másik napirendi pontjaként a Képviselőtestület elfogadta a rendőrség 2015. évi munkájáról
szóló beszámolót.
Varga Zsolt r.szds. őrsparancsnok, aki meghívottként
vett részt az ülésen, kéri a
lakosságot, merjék megtenni
bejelentéseiket, ezzel segítve
az ő munkájukat, valamint,
hogy Pócspetri továbbra is a
„béke szigete” maradhasson.
A Képviselő-testület döntött
még arról, hogy az időseknek
adott támogatást kiterjeszti,
így ez évben már a 70. életévüket betöltött korosztálytól
kapnak 5.000,-Ft. támogatást
Pócspetri idős polgárai,
melynek átadására a 2016.
november 11.-én megrendezendő Idősek Világnapja
ünnepségen kerül sor.

1. évfolyam
10. szám

Autópálya
mérnökség felhívása
Felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy
Pócspetri közigazgatási
területén halad át az
autópálya.
Több esetben a pályát
védő kerítés meg lett
rongálva,
ezzel veszélyeztetve
a közlekedést
a gyorsforgalmú úton.
Értesítjük a lakosságot,
hogy az autópályát
védő kerítés, vagy
bármilyen tárgy
megrongálása,
vagy eltulajdonítása
bűncselekménynek
számít.
Az esetekre való
tekintettel az autópálya
mérnökség kamerákkal
figyeli a nyomvonalakat.
Kérjük, mindenki
tartózkodjon az említett
bűncselekménytől!
Autópálya
mérnökség
k
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„Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az a háttér,
amit érzel, az a vélemény” - Lester Markel
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„Málenkij robot, avagy Gulág a földi pokol”
2016.11.27.-én, vasárnap 16.00.-tól Máriapócson
a Hungaricum Vendégházba, a Szovjetunióba
hurcolt magyar politikai foglyok és kényszermunkások emlékére, az Iránytű Klub-zenekar
zenés irodalmi történelmi műsora,
közreműködik a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület
A programot megnyitja: Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő
Közös imádság az áldozatokért: Orosz István görögkatolikus paróchus
„Emlékezzünk a kommunizmus áldozataira!” történelmi előadások,
vetítések: Vilmos István, Vállaj polgármestere; Szedlár János polgármester, Nagy László jegyző Encsencs; Dr. Báthori Gábor hadtörténész,
egyetemi docens főmuzeológus, Nemzeti Múzeum Báthori István
Múzeumának igazgatója.
A Máriapócsi Ifjúsági Egyesület, a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület, és az
Iránytű Klub-zenekar nevében (is), sok szeretettel és nagy tisztelettel
várunk minden kedves téma iránt érdeklődőt!

Tájékoztató szociális célú tűzifa igényléséről
Pócspetri Község Képviselő – testülete
11/2016 (XI.11.) számú rendeletében
meghatározta a szociális célú tüzelőanyag
támogatás helyi szabályait.
Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként
tűzifát biztosít annak a személynek, aki:
aktív korúak ellátásában, vagy
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
időskorúak járadékára jogosult, vagy
települési támogatásra (lakhatáshoz kapcsolód támogatás)
65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas és akinek jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át (mely
jelenleg 85.500 Ft)
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatást formanyomtatványon kérelmezni kell 2016. november 17 napjától – legkésőbb 2016.
november 30 napjáig. A polgármester a kérelmekről 2016. december 21
napjáig dönt. A döntést követően 5 munkanapon belül a polgármester
gondoskodik a kiszállításról. A szállítás költségei az önkormányzatot
terhelik. A támogatás kizárólagos forrása BMÖGF/69-50/2016 számú
támogató okirat az önkormányzat számára megállapított támogatás.
A rendeletben foglaltakon túl az önkormányzat szociális tűzifa támogatást
nem biztosít. A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési
sorrendjében történik. A forrás felhasználását követően, valamint az e
rendeletben megállapított határidőn túl benyújtott kérelmeket el kell
utasítani.
Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a rendeletben
meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család aki
erdőgazdálkodó, az elmúlt 1 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
valamint azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem
fűthető.
A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások
számától.

Civil és
Intézményi
Harsona!
Az 1956. évi
forradalom és
szabadságharc ünnepe
2016. október 21.
A templomban megtartott ünnepélyen, a szentmisét követően Tamás György polgármester úr köszöntése után a KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános
Iskola és Óvoda énekkara és 8.
osztályos diákjai műsorral emlékeztek 1956 hőseire, áldozataira.
Felkészítő tanáraik: Terdik Anett és
Koós Éva pedagógusok voltak.
A zord időjárás miatt a koszorúzásra a templom épületében került
sor.
Ezen a napon mi Pócspetriek nemcsak 1956 hőseire emlékeztünk,
hanem mindazokra, akik ennek a
kis falunak hősei voltak, mindazokra akik otthonukat elhagyva
indultak a harcmezőre, hogy védjék
szeretteiket, hogy életüket áldozzák nemzetükért és azokra is akik
az 1948 júniusi események áldozatai voltak.

Ezüstmise
Orosz Árpád kislétai
görögkatolikus parókus,
pappá szentelésének
25. évfordulóján
az Iránytű Klub-zenekar
egy rövid, zenés,
irodalmi összeállítással
kedveskedett az
ünnepeltnek, s a 250
fős vendégseregnek.
2.o.
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pályázati lehetőségek
fejlesztési elképzelések
közösségi események

IGFK

Pályázati Felhívás
Nyugdíjas pályázók számára
2017/2018-ban felhasználható üdülésre
A pályázat célja
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az
Erzsébet-program keretében - az egészség megőrzéséhez szükséges aktív
kikapcsolódás elősegítése érdekében - nyugdíjasok számára üdülési
pályázatot hirdet. Az Alapítvány a pályázattal elnyerhető támogatást
üdülési szolgáltatásra nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési
támogatásra kizárólag a jelen felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.
Kedvezményezettek köre
Azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét
betöltött személy, akinek rendszeres, a 2016. évre megállapított havi teljes
összegű ellátása nem haladja meg a 147 000 forintot, valamint további
adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.
Elnyert támogatás esetén a támogatott 5000 forint pályázati hozzájárulás
befizetésével veheti igénybe az üdülési támogatást elő-, valamint
utószezonban, az alábbiakban jelölt időszakokban: - előszezonban: június
15-ig; - utószezonban: szeptember 1.-december 20. között megkezdett
üdülésre.
Az elnyerhető támogatás
Az elnyert üdülési támogatás kizárólag a támogatott számára kiállított
Szálláshely Utalvány segítségével vehető igénybe a pályázati hozzájárulás befizetését követően, az előzetes szállásfoglalás során kiválasztott
szállodában.
Általános pályázati feltételek
A benyújtás előfeltétele, hogy a pályázó a www. erzsebetprogram.hu honlapon regisztráljon, majd személyes adatokkal feltöltött egyéni profilt
hozzon létre.
Jelen pályázati felhívás feltételei a pályázat létszámkeret kimerüléséig, de
legkésőbb 2016. november 25. napjáig állnak fenn.
A pályázati hozzájárulás befizetésének határideje: 2016. december 12.
Amennyiben a pályázatnyertes nem használja fel az elnyert üdülési
támogatást legkésőbb 2018. december 20-ig, úgy az elnyert támogatás
érvényét veszíti.

Pócspetri
Önkormányzat Hírlevele
Felelős kiadó: Tamás György
www.pocspetri.hu
pmhpocspetri@gmail.com
Főszerkesztő: IGFK
kovjanek@gmail.com

Vállalkozni
vágyakozók
figyelmébe ajánljuk
Bővült azok köre, akik támogatást
vehetnek igénybe első vállalkozásuk beindításához. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
projekt keretében akár 3 millió forint vissza nem térítendő támogatásban is részesülhetnek a pályázók.
A programra most mára 18-25 év
közötti, legalább egy hónapja álláskereső fiatalokon kívül azok a 25 és
30 év közötti pályázók is jelentkezhetnek,akik legalább egy hónapja
regisztrált álláskeresők, nincs felsőfokú végzettségük és nem pályakezdők.
A program szervezői szeretnék, ha
minél több olyan fiatal jelentkezne
hozzájuk, akik a vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel
és vállalkozói attitűddel rendelkeznek. A vissza nem térítendő,
legfeljebb 3 millió forintos támogatást ugyanis csak azok pályázhatják
meg, akik részt vesznek egy képzésen és elfogadott üzleti tervvel
hozzák létre vállalkozásukat.
Azok a résztvevők, akik a képzésből kikerülve, jóváhagyott üzleti
tervvel rendelkeznek és megalapították saját vállalkozásukat, valamint a folytatáshoz is kellően motiváltak, a Széchenyi 2020 keretében
az Európai Szociális Alap támogatása révén minimum 2, maximum 3
millió forint vissza nem térítendő
támogatásra pályázhatnak újdonsült vállalkozásuk induló
költségeinek fede- Petri Hírek
zésére.

4.o.
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Petri Hírek melléklete
Pócspetri Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
10 /2016.(X.12.) Önkormányzati rendelete :
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. §. (4) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - valamint Pócspetri Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014 (X.28.)
önkormányzati rendelet 2. függelék alapján az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Pócspetri község közigazgatási területén az e rendeletben
meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.
(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály
bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.
2. Értelmező rendelkezések
2.§ E rendelet alkalmazásában
a) közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek,
vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti és e rendelet a
közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít,
b) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 13. pontja szerinti terület,
c) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 2.§ 23a. pontja szerinti italok.
II. Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt alkalmazható jogkövetkezmények
és eljárási szabályok
3. Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság
3.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben, amennyiben az természetes személy
50.000- forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben, amennyiben az jogi vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet 300.000- forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
(3) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő a jogsértést teljes mértékben
elismeri, vele szemben 15.000,-forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.
4. Eljáró hatóság és eljárási szabályok
4.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság kiszabására a Képviselő-testület
átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult.
(3) A helyszíni bírság kiszabására a polgármesteri hivatal közterület-felügyelője jogosult.
(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető személyi és jövedelmi
viszonyait
a) ellene közigazgatási bírság még nem került kiszabásra,
b) Közös háztartásában hátrányos, halmozottan hátrányos gyermeket nevel,
, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó felhívására igazol.
(5) Közigazgatási bírság kiszabása helyett felhívás is alkalmazható, amennyiben a Ket. 94.§ -ában meghatározott
feltételek fennállnak.
1.o.

5. A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság megfizetése
5.§ (1) Kiskorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni. Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak
abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy vagyona van.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot – az elsőfokú
határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül - a határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy
banki átutalással Pócspetri Község Önkormányzata pénzforgalmi számlájára kell befizetni.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő
15 napon belül kell készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Pócspetri Község Önkormányzata pénzforgalmi
számlájára befizetni.
III. Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályai
6. A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata
6. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közterületek rendjének, tisztaságának
fenntartása és rendeltetésszerű használatának körében, aki
a) közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüktől eltérően a közterületek használatáról
szóló önkormányzati rendeletben foglalt közterületi engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használ, felbont,
b) közterületen üzemképtelen járművet közterület-használati engedély nélkül tárol, üzemképtelen járművet az
üzembentartó, tulajdonos a közterületről saját költségén a felszólítást követő 30 napon belül nem távolítja el,
c) a közterület bontásával járó közműépítési, javítási munkálatokra – kivéve a 6. § (2) bekezdésben foglaltak - a munka
megkezdése előtt a terület kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér,
d) a közút területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének nem
közlekedési célú elfoglalásához, illetve az út forgalmi rendjének ideiglenes megváltoztatásához a közút kezelőjétől kezelői
hozzájárulást nem kér,
e) közterület tartósan, állandó jelleggel – kivéve közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak
szerinti közterület-használati engedély alapján történő használatot - képviselő-testületi hozzájárulás és területbérleti
szerződés nélkül használ,
f) a közutat a közterület kezelőjének hozzájárulása nélkül nem közlekedési célra igénybe veszi,
g) közterületbe nyúló védőtetőt, előtetőt, ernyőszerkezetet, hirdető berendezést, reklámhordozót közterület-használati
hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon elhelyez,
h) építési munkával kapcsolatos létesítmény(eke)t, építmény(eke)t és törmelék(ek)et közterület-használati hozzájárulás
nélkül vagy attól eltérő módon elhelyez, tárol,
j) emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon, valamint a lejárati lépcsőn, kőpadon, templom előtti
lépcsővel határolt részen gördeszkázik, görkorcsolyázik, kerékpározik,
k) közterületi névtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát vagy emléktáblát beszennyez, eltakar, jogosulatlanul
kihelyez, vagy leszerel.
(2) Kezelői hozzájárulás nélkül a közterületet bontani csak abban az esetben lehet, ha az közmű, közműalagút, vasútüzemi
berendezés, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz vagy belvízvédekezés, helyi
vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges. Ebben az esetben a közterület bontását az igénybevevőnek a közút
kezelőjéhez haladéktalanul be kell jelenteni és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket meg kell
tennie.
7. Plakátok, hirdetmények elhelyezésének rendje
7. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a plakátok hirdetmények elhelyezésének
rendje körében, aki hirdetményt nem a meghatározott hirdetőfelületen helyez el vagy az idejétmúlt vagy
megrongálódott hirdetményt az azon feltüntetett rendezvény, műsor, program megvalósulását követő 2 napon belül
nem távolítja el.
8. Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység
8. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a kereskedelmi és vendéglátási tevékenység
körében, aki:
a) közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon alkalmi és mozgóárusítást, jogosulatlan kereskedelmi
tevékenységet végez;
b) az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével kapcsolatos előírásokat és kötelezettségeket megszegi;
c) vendéglátó-helyiséghez tartozó teraszt, előkertet közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon
létesít, működtet;
d) közterületen nem árusítható terméket értékesít, közterületen állatot forgalmaz,
e) közterületen zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést elhelyez és működtet, vagy közterületen olyan helyhez kötött
hangosító berendezést üzemeltet, amely nincs összefüggésben jogszerűen folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató
tevékenységgel - az engedélyezett közterületi rendezvény keretében történő zeneszolgáltatás kivételével - és amely
indokolatlanul zavarja mások nyugalmát.
2.o.

9. A köztisztaság fenntartása
9.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, az
ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a
használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartása tekintetében pedig a használó, illetőleg –a bérleti
jogviszonyból származó kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó), aki nem gondoskodik:
a) az egyes ingatlanok tisztán tartásáról,
b) 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, rovarmentesítéséről és rágcsálómentesítéséről,
c) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöld sáv is van, az
úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról,
d) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról,
e) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán
tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
f) az ingatlanokról, az ingatlan előtti járdaszakasz fölé, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, a fűfélék rendszeres
kaszálásáról, vágásáról, valamint ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek
takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról; oly módon, hogy az érintett járdaszakasz, területsáv,
illetőleg terület biztonságos közlekedésre alkalmas legyen,
g) arról, hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének használata során, a víz közterületen, közterületi
építményekben, kárt ne okozzon, a rendeltetésszerű használatot, az építmények állékonyságát ne akadályozza, és ne
veszélyeztesse,
h) a közterülettel határos ingatlan épületének madár fészkelő helyei alatti burkolattal ellátott közterületnek a madarak
okozta szennyeződéstől való megtisztításáról,
i) gépjárművet közterületen iparszerűen javít, vagy e szolgáltatáshoz kapcsolódóan gépjárművet közterületen tárol, a
zöldfelületen járművet javít vagy tisztít;
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, aki:
a) a szokásos mennyiségű hulladéknál nagyobb mennyiségű hulladék, többlet-hulladék összegyűjtéséről - amennyiben az a
hulladék elszállítását végző szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltakon kívül, az általa biztosított lehetőségek
igénybevételén felül keletkező hulladék –, annak a hulladékgyűjtő udvarra történő elszállításáról nem gondoskodik,
b) a község közigazgatási területén hulladékot közterületen, magánterületen nyílt téren éget, kivéve a külön
jogszabály(ok)ban meghatározott esetekben szükségessé váló égetés az ott szabályozott módon.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, az üzlet és
egyéb elárusító hely, vendéglátó egység, intézmény, szolgáltató egység tulajdonosa, aki a vendéglátó egységek,
intézmények, szolgáltató egységek bejárata mellett szemétgyűjtőt, csikktartót nem helyez el és azoknak a szemétszállításra
rendszeresített edénybe való ürítéséről nem gondoskodik.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, aki:
a) az építési területen és az építés közvetlen környékének tisztán tartásáról, az úttestre, járdára való sárfelhordás, egyéb
szennyezés folyamatos megszüntetéséről nem gondoskodik,
b) az építési, bontási, tatarozási munkákat, valamint minden közműépítéssel kapcsolatos burkolatfelbontási, illetve
talajfeltárási tevékenységet nem úgy végzi, hogy az annak során keletkezett hulladék, illetve a kitermelt anyag a
környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezetését ne akadályozza, a környező növényzetet ne károsítsa,
c) a földmunkák végzésénél a termőréteget külön tárolásáról (deponálás), a termőréteg fedőrétegként való visszaterítéséről
a munka végeztével nem gondoskodik,
d) az építkezési terület és az építési munkálatokkal beszennyezett környék takarítását elmulasztja, az építkezés befejezését
követően a munkálatok végzése során keletkezett építési törmeléket, illetve hulladékot folyamatosan, legkésőbb a munka
befejezésétől számított 48 órán belül nem szállítja, szállíttatja el, az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó
kötelezettségének nem tesz eleget,
e) közterületen építési, bontási és egyéb anyagokat közterület-foglalási engedély nélkül tárol, illetve munkaterületet a
jegyző engedélye nélkül létesít.
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, az ingatlan
tulajdonosa, használója, aki:
a) az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, járda hiányában egy méter széles
területsáv, lépcsők, síkosság mentesítéséről folyamatosan nem gondoskodik,
b) a járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy helyezi el, hogy a gyalogosforgalmat, gépjárműforgalmat, a
járda melletti víznyelők működését akadályozza,
c) A hórakást
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ca) útkereszteződésben,
cb) útburkolati jeleken,
cc) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén,
cd) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és egyéb közérdekű létesítmény köré,
ce) kapubejárat elé, annak szélességében helyez el.
d) síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül konyhasót úgy alkalmaz, hogy egyszeri
kijuttatásának maximális mértéke több, mint 40 g/m2.
e) síkosság elleni védekezéshez zöld területen és közvetlen környékén konyhasót használ.
(6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az az utcai árus, aki az utcai árusítás céljára bérelt
helyet, valamint annak közvetlen környezetét a használat időtartama alatt nem tartja folyamatosan tisztán, az árusítás során
keletkezett hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, elszállíttatásáról és megfelelő elhelyezéséről saját költségén nem
gondoskodik.
10.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, a rendezvény szervezője, aki vásárok, sportés egyéb rendezvények tartása idején, saját költségén nem gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő számú
illemhely, illetve szeméttároló edényzet biztosításáról és üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a
terület megtisztításáról, szükség esetén fertőtlenítéséről.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki
a) a közterületre történő növényültetésnél a következő szempontokat nem tartja be:
aa) nagylombú fát épület falától és egymástól minimum 7 méter távolságra szabad ültetni,
ab) az elültetett fa töve ivóvíz-, telefon-, kábeltelevízió-, csapadékvíz-és szennyvízvezetéktől, földkábeltől legalább 1,5
méterre, gázvezetéktől legalább 2 méterre lehet,
ac) meglévő közterületi fasorba idegen fafaj nem ültethető,
ad) közterületi légvezeték alá csak kistermetű, vagy gömbkoronás fa ültethető,
ae) sövény vagy fa telepítésekor be kell tartani a közutakra és a közlekedés biztonságára vonatkozó előírásokat.
b) fa közterületre történő ültetéséhez a polgármester előzetes írásos hozzájárulását nem kéri meg.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki hulladékgyűjtő udvaron, hulladékgyűjtő
szigeten, hulladéklerakóban, hulladékgyűjtő edényekből, a lomtalanítás idején a közterületre kihelyezett szükségtelenné
vált háztartási, szilárd hulladékból guberál.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki élelmiszer- és vendéglátó üzemekbe,
üzletekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre, egészségügyi intézménybe, óvodába, iskolába ebet – az üzemeltető által
meghatározott feltételek mellett, a vakvezető kutya kivételével- bevisz.
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) az ivóvizet szolgáltató kutak közvetlen környezetében - a közegészségügyi és építésügyi szabályokban meghatározott
távolság figyelmen kívül hagyásával - olyan szennyező forrást létesít, amely a kút vizét vagy a talajon keresztül a
talajvizet szennyezheti,
b) az ivóvizet szolgáltató kutat nem háztartási ivóvíz ellátás céljára használ, más célú felhasználáshoz nem rendelkezik a
vízszolgáltató előzetes engedélyével,
c) a közkutakból állatot itat, termőföldet locsol, gépjárművet mos.
10. Állattartás
11. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) a Község belterületén, lakott külterületén telkenként 2 ebnél több ebet tart, kivéve vakvezető, jelző ebek,
b) a felügyelete alatt álló háziállatot úgy visz vagy bocsát közterületre vagy nyilvános helyre, hogy nem tart magánál az
állat ürülékének feltakarítására szolgáló megfelelő eszközt, az állat ürülékét nem takarítja fel,
c) a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb más tulajdonában lévő magánterületre való átjutását, közterületre
kijutását lehetővé teszi,
d) aki nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség rendszeres takarításáról és fertőtlenítéséről, az állattartó
épületekben és környezetükben a rovarok és rágcsáló rendszeres irtásáról,e)
aki zárt rendszerű állattartás esetén nem
gondoskodik a trágyalé zárt szivárgásmentes gyűjtéséről.
11. Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele
12. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe,
b) a települési szilárd hulladékot nem szabványos gyűjtőedényben, vagy nem a szolgáltató által rendszeresített zsákban
helyezi ki elszállításra,
c) a rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladékot, építési-bontási törmeléket, termőföldet, szennyezetlen
talajt, kőtörmeléket helyez el,
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d) a gyűjtőedényben a dolgozók testi épségét, a szállító eszközök műszaki állapotát veszélyeztető anyagot vagy
folyékony hulladékot helyez el,
e) a gyűjtőedény tisztántartásáról, karbantartásáról nem gondoskodik,
f) települési szilárd hulladék tulajdonosa a hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő szigeten a felirattól eltérően helyezi el,
g) saját tulajdonú ingatlanon települési szilárd hulladékot halmoz fel,
h) a szelektív gyűjtés céljára kihelyezett gyűjtőedényben más hulladékot helyez el.
12. Környezetünk védelme, zajvédelem
13.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) a szennyvizet, akár saját területen kilocsol,
b) az ásott kutat szennyezi, ásott kútba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttat,
c) a meglévő vízelvezető árkot - ingatlanok előtti közterületen, kertekben - betölti, a víz lefolyását megakadályozza,
d)a közparkok területére gépjárművel, segédmotoros-kerékpárral, lovas szekérrel behajt, parkol,
e)közterületre telepített fát, facsemetét rongál,
(2)A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az a vendéglátó egység-, szórakozóhely
üzemeltető, szabadtéri zene- és egyéb műsorjel szolgáltató, aki
a) zene- és egyéb műsorjel-szolgáltatást május 15. és szeptember 15. közötti időszakban – a zajkibocsátási határérték
megtartása mellett – 23 órától tovább biztosít, egyéb időszakban 22 órától tovább biztosít,
b) zene- és egyéb műsorjel-szolgáltatást pénteken illetve szombaton – a zajkibocsátási határérték megtartása mellett –
éjjel 2 órától tovább biztosít.
13. Az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról
14.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) az építészeti örökség helyi védelméről szóló önkormányzati rendeletben védett természeti területté nyilvánított
területen olyan tevékenységet folytat, amely állapotát közvetlen vagy közvetett módon a természetvédelmi
célokkal ellentétesen megváltoztatja vagy veszélyezteti,
b) a védett természeti területté nyilvánított védett terület tulajdonosa, kezelője, aki a természetvédelmi hatóságnak a
védett természeti terület oltalmával, annak tudományos megismerése vagy bemutatása érdekében végzett
tevékenységével, így különösen annak bemutatásával, állapotának ellenőrzésével, és a hatósági tájékoztatóval,
valamint eligazító táblák elhelyezésével szemben fennálló tűrési kötelezettségének nem tesz eleget.
14. Temető rendje
15. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) síremlék fenntartási, -gondozási kötelességének nem tesz eleget,
b) temetőben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,
c) temető főbejáratán keresztül gépjárművel - kivéve a temetkezési szolgáltatás ellátásához szükséges közlekedést,
illetve a mozgásában korlátozott személyek szállítását biztosító gépjárműveket - behajt,
d) sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolja, azt nem a szeméttárolóban helyezi el,
e) temető területére kutyát visz be,
f) sorok közötti átjárást növényzet telepítésével akadályozza.
15. Házszámtábla elhelyezése
16.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan használója, kezelője, ennek
hiányában tulajdonosa, aki a házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség
szerint cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.
16. Szeszesital árusításával vagy közterületen fogyasztással kapcsolatos szabályok
17.§ (1) Tilos közterületen szeszesitalt fogyasztani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közterületi szeszes ital fogyasztási tilalom nem vonatkozik a közterület
használati engedéllyel rendelkező rendezvények helyszínére.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt magatartások jogkövetkezményeit a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény 200.§ (1) bekezdése tartalmazza.
IV. Fejezet
Záró rendelkezés
18. § Ez a rendelet 2016. október 12. napján lép hatályba.
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