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Cserhitszentivin Ktizs69 6nkorminyzata
K6pvisel6-testiilet6nek

11. sz6mri

jegyzdktinyve

K6sziilt: cserhftszentivrin Ktizs6g onkorminyzata K6pviset6-testiilet6nek
2017. november
napjin megtartott iil6s6r6l

13.

JEGYZOxONyv
K6sziilt: Cserh6tszentiviin Kozs6g Onkorm6nyzataKepviselo-testiilet6nek 2017. november 13. napj6n
megtartott iil6s6r6l.
Siraky Attila
Lord Eszter
Bal6s Istv6n Andr6s
B6nyey Zsolt
C servol gyi Zoltin Barnab6s

Jelen vannak:

polg6rmester
alpolg6rmester

k6pviselo
k6pviselo
kdpviselo

Tan6cskoz6sijoggal r6szt vesz: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

Siraky Attila polg6rmester koszontotte a megjelenteket. MegSllapitotta, hogy a k6pviselok koztil
mindenki megielent, a testlilet hatirozatkipes. Megk6rdezte, hogy a meghfv6ban foglalt napirenddel a
k6pviselok egyet6rtenek-e, van-ejavaslat tov6bbi napirendi pont felv6tel6re.
A k6pviselo-testi.ilet egyhangflag elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.
Napirend

1.

Javaslat a helyi ndpszavazis kezdem6nyezeserol sz6l6 rendelet-tervezet elfogad6sdra
Eloterjesao Siraky Attila polgirmester

2.

Javaslat a rekl6mok, rekl6mhordoz6k elhelyez6s6rol sz6l6 rendelet-tervezet elfogad6sSra
EloterjesaS: Siraky Attila polgrirmester

3. Egyebek
l.Napirend

Javaslat

a helyi

ndpszavazhs kezdem6nyezdserol

sz6l6

rendelet-tervezet elfogad6s6ra

Eloterj eszto Siraky Atti la pol gSrmester

Sirakv Attila polg6rmester elmondta, a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjeszt6st, a meghiv6val
egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulmiinyozhatta ( 1. szimri mell6klet ). Ktilonrisebbhozzifiizni val6ja
n incs, j avaso lta, fogadj a el a rende lett erv ezetet a k6pviselo-testiilet.

A K6pviselo-testiilet egyet6rtett a polg6rmester javaslat6val,
al6bbi rendeletet alkotta:

6s egyhangrilag

-

5 igen szavazattal

-

az

cserhr[tszentivdn Ktizs6g Onkorm{nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
7/2017.(XI.14.) tinkormfnvzati rendelete
a helyi n6pszav az6s kezdem6nyez6s6r6l
A rendelet a jegyzlkiinyv llamell6klete
2. Napirend

Javaslat a rekllmok, rekllmhordoz6k elhelyezes6,rol sz616 rendelet-tervezet elfogad6s6ra
E,loterj eszto: Siraky Atti la polgdrmester

2

Siraky Attila polg6rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz tartozo elSterjesztdst, a meghiv6val
egytitt mindenki megkapta, 6ttanulm5nyozhalla (2. szirmrl mell6klet ). Jogszab5lyi kotelezetts6g6nek
tesz eleget a k6pviselo-testtilet a rendelet megalkot6s6val. Kiilonosebb hozz6ftizni val6ja nincs,
javasolta, fogadja el a rendelet-tervezetet a k6pviselo-testiilet.

A K6pviselo-testtilet egyet6rtett a polg6rmester javaslat6val,

6s egyhangflag

-

5 igen szavazattal

-

az

al6bbi rendeletet alkotta:

Cserhitszentivin Ktizs6s 6nkormdnyzata K6pviselS-testiilet6nek
812017. (XI.14.) tinkorminyzati rendelete
a reklimok, reklimhordoz6k elhelyez6s616l
A rendelet

4.

Egyebek

A)

Javasl at

a

jegyzokon5,r 2la mell6klete

Als6told Fej leszt6s66rt A lapftv6ny tdmogat6s6ra
Eloterjeszto: Siraky Attila polg6rmester

B) Javaslat fogorvosi tigyelei ell6t6s biaositrisShoz feladatellititsi szerzod6s megkrit6s6re
Eloterjesfo: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

C) Javaslat a

Cserh6tszentiv6ni Korzeti Eg6szs6giigyi

6s Falugondnoki Szolg6lat

nev6nek

m6dositi{s6ra

Eloterjeszto: Siraky Attila polg6rmester

D)

Javaslat kar6csonyi csomag biztositrisra

El6terjeszto: Siraky Attila polg6rmester

*****
A)
Sirak), Attila polgSrmester javasolta, t6mogassiik az Als6told Fejleszt6sddrt Alapitv6nyt 44 ezer Ft-tal.
Ezzel az cisszeggel Bokor, Felsotold, Garrib 6s Kutas6 Onkorm6nyzata is hozzi$furul a v6don6i

szolghlateszkozfejleszt6s6nektbmogathsihoz.

A K6pvisel6-testiilet egyhangf lag

- 5 igen szavazatlal - az alibbihatirozatothozta:

Cserhitszentiv:in Ktizs6g Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
69 I 2017 . (Xll.l3.l sz. hathr ozata
Als6told Fejleszt6s66rt Alapitvriny timogatisdval kapcsolatban
Cserh5tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo+estiilete, mint dcint6shoz6
testi.ilet tgy hatilrozott, hogy 44.000 Ft-tal t6mogatja az Als6told Fejleszt6s66rt
Alapitv6nyt ( 3069 Als6told, Szabads6g [t 6. ).

A K6pviselo-testtilet felhatalmazza a polgdrmestert, hogy gondoskodjon a fenti dsszeg
iitutalSs6r6l, 6s a tov6bbi sztiks6ges int6zked6sdket tegye meg.

HatSrido: 6rtelemszerti
Felelos: Siraky Atti la pol girmester

J

B)
Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljeg-vzo elmondta, hogy a fogdszati iigyeleti ell5tSssal kapcsolatban
meg6rkezett a Salg6tarjrin 6s T6rsdge Onkormiinyzatainak Tiirsul6sa tilekoztat6 anyaga, amely
tartalmazza tobbek kozott az onkorm6nyzati hozzijirult,s v6rhat6 cisszeg6t is. 2018. janurlr l-tol
tortdno csatlakoz6st csak testiileti dont6s 6s al6irt feladat-ell5thsi szerzodds ( 3. sz6mri mell6klet )
birtok6ban van m6dukban elfogadni.

A k6pviselo-testtletnek hatirozallal kell dontenie csatlakoz6si sz6nd6k6r6l

A K6pviselo-testiilet egyhangirlag

- 5 igen szavazattal - az alilbbi hatlrozatothorta'.

Cserhitszentivf n Ktizs6s 6nkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
7 0 /2017 .(XI.l3.l szhmlfi hathr ozata
fogorvosi iigyeleti ell{tis biztositisival kapcsolatban
CserhStszentiv6n Kozs6g Onkorminyzata K6pviselo-testtilete hozzbjirul, hogy az
onkormSnyzat az egdszs6gi.igyi alapell6trisr6l sz6l6 2015. evi CXXIII.torv6ny 5.$ (1)
bekezdds c) pontj6ban foglalt fogorvosi i.igyeleti ell6t6st 2018. janu6r 1. napj6t6l a
Salg6tarj6n 6s Tdrs6ge Onkorm6nyzatainak T6rsul6sa iiltal fenntartott Salg6tarjAn 6s
T6rs6ge Egdszsdgtigyi-SzociSlis Kozpontj5val megkotdtt feladat-elkitSsi szerzod6s
itjrin biaositsa.

A

Kdpviselo-testi.ilet felhatalmazza

a

polgirmestert a jelen hatirozat mell6klet6t

kepezo feladat-ell6t 6si szerzodes alilirilsira.

Hat6rido: azonnal
Felelos: Siraky Attila polg5rmester

c)
Siraklz Attila polg6rmester javasolta, hory a Cserh5tszentivSni Korzeti Eg6szs6giigyi 6s Falugondnoki
Szolg6lat nev6t m6dositsrlk, figy hogy a Falugondnoki Szolg6lat megnevez6s ne keriiljon bele, ugyanis
ezt a funkci6t nem tcjlti be a szolg6lat. Egyetlen falugondnok sincs az int6zm6nyn6l.

Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljeryz6 t|jekoztatta ot, hogy minden alapit6 onkormiinyzatnak meg kell
hozn ia

kiilon-ktilon a titmo gato d<int6sdt.

A polg6rmester kdrte

a k6pvisel6k 6szrev6teleit,hozzhsz6l6sait

A k6pviselSk egyet6rtettek

a mapirendi ponttal kapcsolatban.

a polg6rmester javaslat6val

A kdpviselo-testiilet egyhang0lag

- 5 igen szavazattal - az alitbbihatfirozatothozta:

Cserhalrzenll6U I(qZSeg Q4kormiinvzata K6pvisel6-testiilet6nek
7 I D0 17,(Xl, 1 3,)szrirurt hatir pzata
a Cserhdtszentiv6ni Ktirzeti Eg6szs6giigyi 6s Falugondnoki Szolgilat nev6nek
m6dositis6val kapcsolatban
Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete, mint dont6shoz6
tgy hatirozott, hogy kezdemdnyezi a Cserh6tszentiviini Krjrzeti Eg6szs6gtigyi

testi.ilet

4

6s Falugondnoki Szolg6lat nev6nek m6dositris6t tgy, hogy

a

,,Falugondnoki"

ki kertiljon belole.
Kdpviselo-testiilet felhatalmazza a polgirmestert, hogy a dont6srol 6rtesitse az

megnevezds

A

drintett teleptil6sek k6pviselo-testiileteit, valamint a tov6bbi sziiks6ges intdzked6seket
tegye meg

HatSrido: 6rtelemszerii
Felelos: SirakyAttilapolg6rmester
D)

Sirakv Attila polg6rmester javasolta, hogy az elozo 6vekhez hasonl6an a karhcsonyi iinnepek
alkalmSb6l a lakoss6g r6sz6re kar6csonyi csomagot ajAndekozzanak kb. 2.000 Ft drtdkben.
K6rte a k6pviselok 6szrev6teleit,hozzirszol6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A

k6pviselo-testijlet tagjai egyetdrtettek
- az alilbbi hat6rozatot hozta'.

a

polg6rmester javaslat6val, 6s egyhangflag

- 5 igen

szavazallal

Cserh6tszentivin Ktizs6s Onkorm6nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
7 2 12017 .(XL 13.) szrimf httfrotata.
a lakossig r6szre karicsonyi csomag biztositis{val kapcsolatban

mint dtjntdst hoz6
hatirozotl, hogy a karricsonyi iinnepek alkalm6b6l a 2011. dvi
kolts6gvet6s6bol kb. 2.000 Ft 6rt6kben karricsonyi csomagot biaosit minden
Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkormdnyzata K6pviselo-testtilete,

testiilet

fgy

Cserh6tszentiv6ni csalld r6szdre.

A k6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgirmestert, hogy a d<int6ssel kapcsolatban a
tov6bbi sziiks6ges int6zkeddseket tegye meg.
Hatrirido: 6rtelemszerti
Felelos: Siraky Attila polgilrmester

T<ibb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg5rmester rir megk6szonte az
aktiv r6szv6telt, s az til6st bezSrta.

kmf.

Siraky

!-+ry6w:. ..Lat*+,t=*-. ..!!. ..
Nagynd Kaszala Katalin Kitti

Kt+

aljegyz6
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JELENLETI IV

Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
Cserhftszentiv6n Ktizs6g
megtartott iil6s6re
2012' novemUe"r 13' napjin

Siraky Attila

pol96rmester

Lord Eszter

alpolg5rmester

Bal5s IstvSrT Andr6s

k6pviselo

B6nyeY Zsolt

kdpviselo

Cservol

gY

Z<.Ue.fl.". A)..

---1,

k6pviselo

i Zoltin B arnab6s

TanScskoz6si joggal r6szt vesz:

dr. Turza Csaba

J6zsef

Nagyn6 Kaszala Katalin

jegYzo

Kitti

A lakoss6g r6sz6rol megielent:

aljegyzo
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Cserhiitszentivrin Kozs6g Onkorm6nyzata
3066 Cserh6tszentivdn. Kossuth utca l.

ffi

Telefon: (32) 382-056
Fax: (32) 382-026
e-mai I : csivan.korjegyzoseg@gmai l.com.

Meghiv6

Magyarorsz6g helyi onkormilny,atair6l sz6l6 2011. evi CLXXXIX. tiirv6ny 45. g-6ban foglaltak

alapj6n Cserh6tszentiv6n Ktizs6g Onkormrln yzata KepviselS-testtilet6nek iil6sdi

2017.

13.

naniin (h6tf6n

) 14.00

6rira

aMitttaszllosi Kozos OnkormrlnyzatiHivatal Cserhiitszentiv6ni Kirendelts6gdnek tan6cskoz6 termdbe
cisszehivom ( 3066 Cserhiltszentiv6n, Kossuth utca L ).
Napirendi iavaslat:

I

Javaslat a helyi ndpszavazis kezdemdnyezeseriSl sz616 rendelet-tervezet elfogadr{srlra

EloterjesZo: Nagyne Kaszala Katalin Kitti aljegyzo
S iraky Atti la polgrirmester

2.

Javaslat a rekl6mok, rekl6mhordoz6k elhelyez6s6rol sz6l6 rendelet-tervezetelfogad6s6ra

Eloterjesao: Nagyne Kaszala Katalin Kitti aljegyzo
Siraky Atti la polgdrmester

3.

Egyebek

Megj elends6re, aktiv k<jzremiikod6s6re felt6tlen szdm itok.

Cserh6tszentiv 6n, 2077 . november 7

Attila

,{ a'&urrl tuL!!t'b-U,l

ELOTERJESZTES

cserhdtszentivdn Ktizs6g onkorm{nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
2017. november l3-i iil6s6re

Tirgy:

Rendelet-terv ezet a helyi ndpsza v azis kezdem6nyezds6rol

EloterjesAo

Siraky Attila polg6rmester
Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzb

El6ad6:

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A

n6pszavazils kezdemdnyez6s6rol, az europai polg6ri kezdem6nyezdsrol, valamint a ndpszavazdsi
eljSr6sr6l szol6 2013.6vi CCXXXVIII. torv6ny (a tov5bbiakban: Ntv.) 92. g-6ban a k6pviselotestiiletet kizirolag a helyi ndpszavazbs kezdemdnyezesehez sztiks6ges vSlaszt6polg6rok szSm6nak
meghatiroz6s6ra kapott felhatalmazist. Az Ntv. 32. $ (2) bekezddse 6rtelm6ben a k6pviselo-testiilet
koteles elrendelni a helyi ndpszavazilst, ha azt az <inkorm6nyzati rendelet6ben meghat6rozott sz6m[
v6laszt6pol gilr kezdem6ny ezte.

Az Ntv. 34. $-a 6rtelm6ben a k6pviselo-testiilet 6ltal meghathrozott sz6m nem lehet kevesebb

a

v6laszt6polgbroktiz szizalekbnhl, 6s nem lehet tobb a vSlaszt6polg6rok huszonot szhzalekhnti.
Javaslom, hogy a helyi n6pszavazilskezdemenyezesehez sziiks6ges v5laszt6polgitrok szilmbt25 oh-ban
5llapitsuk meg.

K6rem

a

Tisztelt K6pvisel6-testtiletet az eloterjesztds megvitat6s6ra 6s

a

rendelet-tervezet

elfogad6s6ra!

C

serh6tszentiv 5n, 20

17 .

november

Siraky Attila sk.
polg6rmester

Nagynd Kaszala Katalin Kitti sk.
aljegyzo

Cserhitszentivin Ktizs6g Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
..../2017. (.........) tinkorminvzati rendelet-tervezete
a helyi nilpszavazhs kezdem6nyez6s6r6l

Cserh6tszentiv5n Kozs6g Onkorm6nyzat K6pviselo-testtilete

a

ndpszavazSs kezdemdnyezds''rol, az

kezdemJnyez6srol,valamint anlpszavazLisi eljSr5sr6l sz6l6 2013.6vi CCXXXVIII'
eur6pai polg6ri
-OZ.
g-aUan kapott felhatalmaziis alapj6n, az Alaptor"t5ny 32. cikk (l) bekezdds6nek a)
torvjny
pontj66an meghatilrozott feladatkor6ben eljSrva a kovetkezoket rendeli el:
1.g Cserh6tszentiv6n ktizs6gben a helyi nlpszavazist a telepiil6s vflaszt6polgrfrai 25'h6nak megfelel6 szfmrl vilaszt6polgir kezdem6nyezhet.

2.$ (1) Ez a rendelet20lT . november ......-6n l6p hat5lyba.

dr. Turza Csaba J6zsef

Siraky Attila

jegyzo

polgSrmester

Indokol6s

Cserhitszentivin Ktizs6g Onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
a helyi nfipszavazhs kezdem6nyez6s6r6l sz6l6
. . ..12017 . (.........) tinkormdnyzati rendelethez

1. $-hoz

A

n6pszavazis kezdem6nyez6sdrol, az eur6pai polg5ri kezdem6nyezdsrol, valamint a nepszavazisi
elj6r6sr6l sz6l62013.6vi CCXXXVIII. torv6ny 92. $-a hatalmazta fel a k6pvisel6-testiiletet a helyi
ndpszavazis kezdem6nyezesdhez sztiks6ges vSlaszt6polgfirok szdmhnak meghat6rozbsfura. A tdrvdny
6rtelm6ben a k6pvisel5-testlilet a iital megfiathrozott sz6m nem lehet kevesebb a v5laszt6polgirok tiz
szi.z;alekhnhl, 6s nem lehet t6bb a viilaszt6polg6rok huszon<it szbzal1kilnLl.

2. $ -hoz
HatSlyba l6pteto 6s hat6lyon

kiviil helyezo rendelkezdsttartalmaz.

,lla- wrl!-c1il4f.

Cserhitszentivin Ktizs6g OnkormSnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
7 /2017. (XI-t4.)
rendelete
a helyi n6pszav azhs kezdem6nyez6s6r6l

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete a n6pszavazSs kezdem6nyez6s6rol, az
eur6pai polg6ri kezdem6nyez{srol, valamint a ndpszavaz6si elj6r6sr6l sz6l6 2013. evi CCXXXVIII.
torv6ny 92. $-6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n, az Alaptorvdny 32. cikk (l) bekezd6s6nek a)
pontj6ban meghatbrozott feladatkor6ben elj6rva a kovetkezoket rendeli el:
Cserh6tszentiv6n kcizsdgben a helyi nepszavazast
me gfel e lo sz6mri v5l aszt6po I 96r kezdem eny ezhet.

l.$

2.S

(l)

a telepiil6s v6laszt6polg6rai 25Yo-6nak

Ez a rendelet kihirdetdse napj6n l6p hat6lyba.

h

Siraky Attila

..'.'t.......'
dr. Turza Csabe/J6zsef

.

polg6rmester
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nv zat K6nvi s e I 6 -tes tii I et6n ek
Cserhf tszentivf n Ktizs6s
.../2017. (... ...) tinkormdnvzati rendelet-tervezete
a rekl{mok, rekldmhordoz6k elhelyez6s6r6l

Cserhitszentivrin K6pviselo-testiilete az Alaptorveny 32. cikk (l) bekezd6s a/ pontj6ban
meghattrozott jogalkotdsi hat6skdr6ben, a teleptil6skdp v6delm6rol sz6lo 2016.6vi LXXIV.
tdrv6ny 12.S (5) bekezddsdben kapott felhatalmaz6s alapj6n a Magyarorszitg helyi
onkorm6nyzatairol sz6l5 2011. 6vi CLXXXX. tcirveny 23. $ (5) bekezdds 5. pontj6ban
meghathrozott feladatkor6ben elj6rva a telepiil6sk6p v6delme 6rdek6ben a kovetkezoket
rendeli el:

I. Fejezet

Altalfnos rendelkez6sek

1. A rendelet

c6lja 6s hatilya

1.$

(1) E rendelet cdlja Cserhftszentivfn teleptil6sk6p6nek v6delme 6rdekdben a teleptil6s
tertiletdn elhelyezheto rekl6mhordoz6k sztrmbnak, formai 6s technol6giai feltdteleinek,
val am

int

e I he I yez6

stik m6dj 6nak szabtly ozdsa.

rendelet hatftlya Cserhftszentivin kozigazgattsi tertilet6n a k<jztertileten, a
koztertiletrol l6that6 mag6ntertileten, kciztulajdonban 6116 ingatlanon vagy k<iztulajdonban

(2) E

valamint kozforgalmi szemelyszillitilsi szolg6ltatfst vegzo szem6ly tulajdon6ban
ingatlanon tort6no rekl6m, illetve rekl6mhordoz6 elhelyezeslre terjed ki.
6116,

6116

term6szetes 6s jogi szem6lyre, jogi
szem6lyis6ggel nem rendelkezo szewezetre - ide6rtve a ktilfoldi szdkhelyti v6llalkoziis
magyarorsz6gi fi6ktelepdt is -, aki Cserhftszentivdn a (2)bekezd6sben meghat6rozott helyen
rekl6mot teszkozze, rekl6mhordozot tart fenn, helyez el, valamint rekl5mot, rekl6mhordoz6t
kiv6n elhelyezni vagy ilyen c6llal feltiletet alakit ki.

(3) E rendelet szemdlyi hatiiya kiterjed minden

2. Ertelmez6 rendelkez6sek
2.$
E rendelet alkalmaz6s6ban:

a)

b)

CityLight formdtumil eszkdz: olyan ftiggoleges elhelyez6sri berendez6s, amelynek m6rete
hozziletolegesen 118 cm x 175 cm 6s hozzdvetolegesen 2 negyzetm6ter l6that6,
papiralapri rekl6mkozzeteteke alkalmas feliilettel vagy 72"-90" k6p6tl6ju, 16:9 ardnyt,
iil6 hely zetii di git6l i s kij elzovel rendelkezik ;
CityBoard formdtumil eszkdz: olyan 2,5 metert6l 3,5 m6ter magass6gri k6t l6bon 6116
berendez6s, amelynek m6rete 7-9 negyzetm6ter, l6that6, papir- (vagy f6lia-) alapri, nem

I

L

ragasztott, h6tulrol megvil6gitott rekl6mkozzeteteke alkalmas, h6ts6 f6nyforr6s 6ltal
megvil6gitott feliilettel, vagy ilyen meretri digitSlis kijelzovel rendelkezik;
c) funkciondlis c,llokat szolgiil1 utcabtitor: olyan utasv6r6, kioszk 6s inform6ci6s vagy m6s
c6lir berendezds, amely ldtesitesdnek c6lj6t tekintve elsodlegesen nem rekl6mkcizz6tetelre,
hanem az adott tertileten t6nylegesen felmertilo, a berendezds funkci6.i6bol ad6do
lakoss6gi ig6nyek kiel6git6s6re szol96l;
d) informdci1s cdlil berendezds.' az onkorminyzati hirdetotdbla, az cinkormdnyzati falitijs6g,
az informftci6s vitrin, az ttbaigazito hirdetm6ny, a kozerdekri molin6, valamint a
Citylight form6tumri eszkoz ds CityBoard form6tumri eszkoz;
e) kozdrdek{i molin6: olyan, elsodlegesen a teleptilds eletdnek valamely jelentos
esem6ny6rol val6 k6zdrdekri tilekoztatdst tartalmaz6, nem merev anyagbol k6sztilt
hordoz6feliiletri hirdetm6ny, amely falra vagy m6s feltiletre, illetve kdt feltilet kozdtt van
kifeszitve oly m6don, hogy aznemkepezi valamely 6pitm6ny homlokzat6nak tervezett ds
enged6lyezett 16sz6t.
fl kazirdekil rekldmfelillet: olyan rekl6mhordoz6 vagy rekl6mhordoz6t tarto berendez6s,
amelyen a rekl6m kozzetetele mds, egy6b c6hi berendezds kcizteriileten val6 l6tesitdsdre,
fenntart6sdra tekintettel kdzdrdekbol biztositott, 6s amely ezen egyeb cdlti berendezdstol
elktilontilten kertil elhelyez6sre;
g) mds cdlil berendezds.' a pad, a telefonfiilke, a korl:lt, @uadop;
h) dnkormdnyzali faliiljsdg.' az onkormirnyzat itltal a lakoss6g tfiekoztatitsa c6lj6b61 l6tesftett
6s fenntartott, els6dlegesen az <inkorm6nyzat testtiletei, szelei, tiszts6gviseloi
tevdkenysdgdrSl a lakoss6got ttlekoztato berendezds, mely az <inkorminyzat mukodds6t
szolg6l6 6ptiletek homlokzat6n kertil elhelyez6sre ds mely a kiizdrdekt tdjekoztat6si cdlt
m e ghal ad6an rekl6mok ko zzeteteldre i s szo I gdlhat ;
, onkormdnyzati hirdetdtiibla: az dnkorm6nyzat 6ltal a lakoss6g tdjdkoztatdsa c61j6b6l
l6tesftett 6s fenntartott, elsodlegesen a teleptilds 6lete szempond6b6l jelentos inform6ci6k,
k6zlem6nyek, tdjekoztat6sok, igy ktiloncisen a telepiil6s 6let6nek jelentos esemdnyeivel
kapcsolatos inform6ci6k kozzeteteldre szolgitlo, kozteriileten elhelyezett titbla, mely a
koz6rdekri tilekoztatitsi c6lt meghalad6an rekl6mokkozzeteleldre is szolg6lhat;
j) utbaigaz[td hirdetmdny: k<iz6rdekti inform6ciot nyrijt6 olyan kdztertileti jelzes, amelynek
funkci6ja idegenforgalmi eligazit6s, kdzoss6gi krizleked6si szolg6ltat6sr6l ti$6koztat6s,
vagy egy6b k6z6rdekti ti$ekoztatils;
[tovr{bbi, a rendeletben haszn{lt, mfs jogszabflyban nem meghatfrozott fogalmak]

II. Fejezet
RekLlmok elhelyez6s6re vonatkoz6 szabdlyok

1. Rekl{mok

elhelyez6s6nek 6ltal{nos szab{lyai ktiztertilten 6s a ktizteriiletr6l
l6that6 m a gf nteriileten

3.S

Cserhftszentivfn kozigazgat6si tenilet6n tiltott valamennyi e rendeletben, a teleptil6sk6prol
sz6l6 t<irv6nyben (a tov6bbiakban: Tvtv.), valamint a T'utv. felhatalmaz6sa alapj6n kiadott, a
teleptildsk6p vddelm6rol sz6l6 torv6ny rekl6mok kozzdtetelevel kapcsolatos rendelkez6seinek
v6grehajt6s6r6l sz6l6 10412017. (lV. 28.) Korm. rendeletben (a tov6bbiakban: Kr.) tiltott vagy
nem szab6l y ozott rekldm kozzetetele.

2

4.$

(1)
v

Rekl6mhordoz6k elhelyez6se

a

hagyom6nyosan

kialakult telepiildsk6pet

nem

iito ztathatja m e g h6tr6nyo san.

(2) Rekl6mhordoz6 az 6ptiletek utcai homlokzathn
helyezheto el.

(3)

Mag6ntulajdonban

all6

-

6pft6si rekl6mh6l6 kiv6tel6vel

ingatlanon elhelyezett rekl6mhordoz6

a

-

nem

telekhat6rt nem

keresztezheti ds k<izvetlentil a telekhat6ron nem helvezheto el.

(4) 6nkorminyzati hirdet6tibl6t6l, padt6l, telefonftitk6t6l, korkittr6l egy adott utszakasz
menetir6ny szerinti azonos oldal6n otven mdteren beltil tov6bbi rekl6mhordoz6 nem
helyezhetS el. A tilalom nem vonatkozik a rekl6mkozzetetelre nem haszn6lt inform6ci6s c6hi
berendez6sekre, funkcion6lis c6hi utcabftorokra, kciz6rdekti rekl6mfeltiletre, tov6bb6 az
dpit6si rekl6mh6l6ra.

(5) Rekldmhordoz6 megvil6git6sa cdlj6b6l kizfirolag 80 lumenAilatt m6rt6ket meghalad6
hat6konys6gi, statikus meles feh6r szinii fenyforr6sok haszn6lhat6k.
(6) Reklrim anal6g 6s digit6lis feltileten, 6lland6 es vdltoz6 tartalommal is kozz6tehet6

(7) A kdz6rdekti molin6, az epitesi rekl6mh6l6 6s a koztertilet ftild nyul6

6my6kolo
pon)'va
berendez6s kiv6tel6vel molin6,
vagy h6l6 rekl6mhordoz6k6nt, rekl6mhordoz6t tarto
berendez6sk6nt nem alkalmazhato .

2. Reklr{m

kdzz6tfltele a telepiil6sszerkezeti terv alapj{n meghatirozott teriileten

s.s
(1) E rendelet l. melldklete szerinti, a teleptildsszerkezeti terv alapjttn meghatiirozott teriileten
rekl6m kdzzetetele, illetve reklSmhordozok, rekl6mhordozot tart6 berendezdsek elhelyez6se
az l. melldkletben meghatdrozott sz6mbankizirolag utcabfitor alkalmaz6s6val lehets6ges.

(2) E rendelet 2. melldklete szerinti, a telepiildsszerkezeti terv alapj6n meghatirozott tertileten
nem tehet6 kdzze rekliim, illetve nem helyezheto el rekl6mhordozS, rekliimhordoz6t tarto
berendezds. A 2. melldklet [....] pontjaiban meghatitrozott teriiletenkizirolag funkcion6lis
c6lokat szolg6l6 utcabritor helyezheto el.

(3) Nem helyezheto el rekl6mhordoz6, rekkimhordoz6t tart6 berendezds
v6delem alatt 6116 tertileteken.

3. A funkcionrilis

a helyi tertileti

c6lokat szolgil6 utcabritorokra vonatkoz6 szabflyok

6.$
(1) E rendelet 2. melldkletben meghatftrozott tertileten kizirolag olyan funkcionSlis cdlokat
szolgiio utcabritor helyezhet6 el, amelynek kialakit6sa a teleptil6sk6pi megjelen6st
h6tr6nyosan nem befoly6solj a.

J

(2) E rendelet 2. mell,lkletben meghatitrozott tertileten ldtesitett funkcion6lis c6hi utcabritor
esetdn kizitrolag az utcabfitor feltilete veheto igdnybe reklitmkozzet6tel c6lj6b6l.

(3) A funkcion6lis c6lf utcabritoron rekl6mhordozot tart6 berendez6s - az utasv6r6ban ds a
kioszkon elhelyezett Citylight form6tumri eszkoz kiv6tel6vel - nem helyezheto el.

(4)

A

funkcion6lis cdlokat szolg6lo utcabritorkdnt ldtesitett inform6cios cdhi berendez6s
reklfimkozz6tdtelre alkalmas feltilet6nek flegfeljebb k6tharmadSn] teheto kozze rekl6m. A
mis c6hi berendez6s rekl6mc6lra nem haszn6lhat6, kiv6ve a kozteriilet fol6 nyrilo 6rny6kol6
berendez6s eset6n, amelynek eg6sz feltlete hasznosithat6 rekl6mcdlra.

4.

Egyes utcabritorok elhelyez6s6re vonatkoz6 kiiltinleges szabrilyok

7.$

(1) Cserh:ltszentivfn kozigazgat6si teriiletdn kizitrolag olyan utasv6r6 l6tesitheto, amely
megfelel az al6bbi technol6giai felt6teleknek: [felt6telek meghatirozfsa jogszabflyi
keretek ktiztittl.

(2) Cserh6tszentivfn kozigazgat6si tertileten kizitrolag olyan kioszk l6tesitheto, amely
megfelel az al6bbi technologiai felt6teleknek: [feltdtelek meghatfrozfsa jogszab{lyi
keretek ktiztittl.
(3) Cserhftszentiv{n kozigazgat6si teriilet6n a 3. mell,lkletben meghat6rozott k<jzmuvel6d6si
intdzm6nyek 2 szeresdvel megegyezo szirmri kozmrivelod6si c6hi hirdetooszlop l6tesitheto.
Kozmrivelod6si c6hi hirdet6oszlop rekl6m kozzetetelere igdnybe veheto feliilete a tizenk0t
n6gyzetm6tert nem haladhatja meg. A 4. melldkletben meghatfirozott kdztertileten kiz6r6lag
belso megvil6git6sri kozmiivelod6sri c6hi hirdetooszlop helyezheto el.

(4) Inform6ci6s c6hi berendez6s az altrbbi gazdasiryi rekl6mnak nem min6stil6 kozdrdekti
inform5ci6 kozl6s6re ldtesitheto

:

a) az cinkorm ttny zat mtikod6s k<ir6be taftozo inform6ci6k;
b) a teleptil6s szempontj6bol jelent6s esemdnyekkel kapcsolatos inform6ci6k;

c) a
d)
e)

teleptil6sen el6rhet6 szolgftltatttsokkal, tigyint6z6si lehetos6gekkel kapcsolatos

ti$ eko ztat6s nyrij t6s a ;
idegenforgalmi 6s kdzleked6si
a t6rsadalom eg6sz6t

inform6ci6k;
vagy sz6les r6tegeit 6rinto, elsosorban 6llami inform6ci6k;

(5) Az inform6ci6s c6hi berendez6s feltilet6nek legfeljebb k6tharmada veheto ig6nybe
rekl6m kozzetdtelere, feltilet6nek legal6bb egyharmada a (4) bekezd6s szerinti k<izdrdekti
inform6ci6t

ke

ll, tartalmazzon.

(6) A m6s c6hi berendez6s rekliimc6lra nem hasznitlhato, kiveve a k<izteriilet fti16 nyril6
6rny6kol6 berendez6s. A koztertilet fbl6 nyril6 6rnydkol6 berendez6s egesz feltilete
hasznosithat6 rekl6mc6lra.

5. Reklfmhordozilra,

reklfmhordoz6 berendez6sekre vonatkoz6 ktivetelm6nyek

4

8.$
(I

) Cse rhdtszentivi n kdztertiletein rekliimhordoz6n

a)
b)

c)
d)

")

horganyozott 6s szinterezett ac6lb6l, vagy szinterezett aluminiumbol k6sziilt eszkcizdn;
plexi vagy biztons6gi tiveg mdgott;
h6ts6 f6nyforr6s 6ltal megvil6gitott eszk<izben;
6lland6 ds v6ltoz6 tartalmat is megjelenito eszkozdn;
egym6st6l sz6mitott 2 m6teres t6vols6gon beliil - ide nem 6rtve az egyetlen
funkcion6lis c6hi utcabritoron tcirt6no tdbb rekl6mhordoz6 elhelyez6sdt - sem
horizont6lisan. sem vertik6lisan nem

helyezheto el.

(2) A kozdrdeku rekl6mfeliilet, az utasv6r6 6s a kioszk kiv6tel6vel a rekl6m elhelyez6sdre
szolgilo rekldmhordoz6n kialakithat6 rekl6mfeltilet legal6bb egyharmad6n
Cserhftszentiv:in az inform6ci6s c6hi berendezdsekre meg6llapitott informiici6k
ko zzetetelere j o go sult.

III.Fejezet
Ktizmfivel6d6si c6hi hirdet6oszlop l6tesit6se

e.$
(1) Cserhdtszentivfn kdzigazgat6si teriilet6n a 3. mell,ikletben meghatflrozott k<izmrivel6ddsi
int6zm6nyek ko zmtivel6 d6 s i c6 hi hirdet6o szl op haszniiatitra j o go sultak.

(2) E rendelet 4. melldkletdben meghatdrozott, teleptil6sk6pi szempontb6l meghatdrozo
koztertileten nem helyezhet6 el6 k<izmrivel6d6si c6hi hirdet6oszlop.
(3) Valamennyi, a 3. mell,lkletben meghat6rozott k<izmtivelod6si intezrneny teleptil6sk6pi
bejelent6si elj6r6sban kezdem6nyezheti a kdzmrivel6d6si hirdet6oszlop l6tesit6sdt.

IV.Fejezet
Elt6r6s a reklfmok elhelyez6s6re vonatkozS szab itlyokt6l

1.

Elt6r6s jelent6snek min6sitett esem6nyr6l val6 tflj6koztatds 6rdek6ben

10.$

(1) A

polg6rmester jelent6snek minositett esem6nyrol val6 ti$ekoztatits 6rdek6ben, a
jelent6snek minositett esem6ny idotartam6ra, legfeljebb azonban valamennyi jelentos
esem6ny eset6n, egyiittesen napt5ri 6vente tizenk6t hdt id6tartamra a vonatkoz6 jogszabrilyok
szerint teleptil6sk6pi bejelent6si elj6r6sban elt6r6st enged6lyezhet a rekl6m kozzdtevoje
szilmhta.

5

(2) A polg6rmester dont6se nem p6tolja, illetve helyettesiti a rekl6m kozzeletelehez
sziiks6ges, jogszab6lyban eloirt egydb hat6s6gi engeddlyeket, melyeknek a beszerzdse a
rekl 6m kozzetev oj6nek fe I adata.

(3) A rekl6m kozzetevoje az eltdr6st a telepiildskdpi bejelentesi elj6r6s lefolytat6s6ra irinyul6
ir6sbeli kdrelm6vel kezdemdnyezheti.

2. Epit6si reklimhil6 kihelyez6s6nek engeddlyez6se
11.$

[a telepiil6sk6pi szabilyokt6l val6 elt6r6s enged6lyez6s6re vonatkozS sztivegjavaslat az
irf nyad6 az alfbbi j avasolt el6r6sekkel: l
(1) A polg6rmester - telepiildsk6pi bejelent6si elj6r6sban - az epitesi tev6kenys6g epit6si
napl6val igazolt megkezd6s6tol sz6mitott az 6pit6si tev6kenys6g id6tartam{ra 6pit6si
rekl6mh6lo kihelyez6sdt engeddl ye zheti.

(2)

A

polg6rmester kivetelesen, ktiloncisen az 6pit6si tev6kenys6g folyt6n a telepill6sk6p
vSrhat6 javul6s6ra tekintettel az (l) bekezd6s szerinti hat5rid6t legfeljebb egy alkalommal 3
h6napra meghosszabbithatja, amennyiben a k6relmezo a k6relmet az (1) bekezd6s szerinti
id6tartam lej 6rtdt me gelozo 3 0 n app a I benyuj tj a.

(3) Egy 6piilet azonos kriztertiletre nezo homlokzatfu kizarSlag egy 6pitdsi

rekl6mhril6

helyezheto el.

V.

Fejezet

Teleptil6sk6pi bejelent6si eljdr{s a reklimok 6s rekl{mhordoz6k elhelyez6s6re
12.$

(1) A polg6rmester teleptil6sk6pi bejelentdsi eljdr6st folytat le a Kr.-ben szereplo Sltaliinos
teleptil6skdpi kovetelmdnyek 6s jelen rendeletben foglalt rekldm 6s rekldmhordoz6 elhelyez6si
kovetelmdnyek tekintetdben a rekl6mok 6s rekl6mhordoz6k elhelyez6s6t megelozoen.
(2) A polg6rmester a telepiildsk6pi bejelent6si elj6r6st a Tr,tv-ben, a teleptil6sfejlesztdsi
koncepci6rol, az integr6lt telepiil6sfejleszt6si strat6gi6r6l 6s a telepiil6srendezesi eszktizokrol,
valamint egyes telepril6srendez6si saj6tos jogint6zm6nyekrol szolo 31412012. (XI. 8.) Korm.
rendeletben (a tov6bbiakban: Tr.) 6s a jelen rendeletben foglalt eljrir6si szab6lyok szerint
folytatja le.
(3) A polgSrmester teleptildsk6pi bejelent6si tudom6sulv6tel6nek 6rv6nyess6gi ideje a
kiadm6nyozfstol sz6mitott egy 6v.

rekl6mhordoz6 elhelyezdse a telepiil6sk6pi bejelentds alapj6n a
Polg6rmester tudom6sul vdteldt tartalmazo hat6s6gi hatirozatdnak birtok6ban, az abban
foglalt esetleges kikot6sek figyelembev6tel6vel - megkezdheto, ha ahhoz m6s hat6s6gi

(4) A rekl6m 6s

enged6ly nem sztiks6ges.

6

(5) E rendeletben foglalt teleptildsk6pi kotelezetts6gek megs6rt6sdvel kapcsolatos hatos6gi
elj6r6sra a Tvtv., a Tr. es a Kr. illetve akdzigazgat6si hatos6gi elj6r6s 6s szolg6ltat6s 6ltal6nos
szabiiy atrol szo16 torveny rendelkez6seit kell alkalmazni.

VI.Fejezet
Z616 rendelkez6sek

13.$

(l)

Ez a rendelet .... napon l6phat6lyba.

Cserh6tszentiv6n, 2017 . november

dr. Turza Csaba J6zsef sk.
jegyz(i

Siraky Attila sk.
polg6rmester
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Melldkletek

l. melldklet
[Telepiil6sszerkezeti

terv alapjr{n meghatfrozott

^zon
alkalmaz{sdval lehets6ges, valamint a haszndlhat6 utcabritor

tertiletek, ahol utcabritor

szfma] 4 e
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2. melldklet

[Teleptil6sszerkezeti tcrv alapj{n meghat6rozott
funkcion{lis c6lokat szolg:iki utcabritor helyezhet6 el]

^zon

teriiletek, ahol kiz6r6lag

3. melldklet

[a...6nkorm6nyzatillet6kess6gitertilet6nmiiktid6ktizmiivel6d6siint6zm6nyek|._>
4.

F\

meudktel

u'' ' f16i!

L.;..-4rr+6'^.

Itelepiil6sk6p i szempontb 6l m egh atf ro z6 kdzter rd.letek]

8

.

a,lq wdl))..til

CserhStszentivfn Ktizs6e Onkormfnvzat K6pviseld-testiilet6nek
8/2017. (XI.14.) tinkormrinvzati rendelete
a reklSmok, rekl6mhordoz6k elhelyez6s6r6l

Cserhftszentivdn K6pviselS-testtilete az Alaptorveny 32. cikk (l) bekezd6s a) pontjthan
meghat6rozott jogalkot6si hat6skcir6ben, a teleptil6sk6p v6delm6rol sz6l6 2016.6vi LXXN.
torv6ny 12.$ (5) bekezd6s6ben kapott felhatalmazSs alapjin a Magyarorszitg helyi
onkorm6nyzatairol szol6 20ll.6vi CLXXXX. torv6ny 23. $ (5) bekezdds 5. pontjSban
meghatdrozott feladatkordben elj6rva a teleptil6sk6p v6delme 6rdek6ben a krjvetkezoket
rendeli el:

I. Fejezet
AltaLinos rendelkez6sek

1. A rendelet c6lja 6s hatr{lya
1.$

(1) E rendelet c6lja Cserhr{tszentivin teleptil6sk6p6nek v6delme 6rdek6ben a teleptlds
tertilet6n elhelyezhetS rekl6mhordoz6k szdm{tnak, formai 6s technol6giai felt6teleinek,
valamint elhe lyez6 siik m6dj 6nak szabiiy ozisa.

(2) E rendelet hatiiya Cserhftszentivrln kdzigazgatisi tertilet6n a

kdzteriileten,

a

k<iztertiletr(5| lathat6 mag6nteriileten, koztulajdonban 6116 ingatlanon vagy koztulajdonban
5116, valamint kdzforgalmi szemelysziilitirsi szolg1,ltatist vegzo szem6ly tulajdon6ban 6116
ingatlanon tdrt6no rekl6m, illetve reklimhordoz6 elhelyezdsdre terjed ki.

term6szetes 6s jogi szem6lyre, jogi
szemdlyisdggel nem rendelkez6 szervezetre - idedrtve a ktilfttldi sz6khelyri vtillalkoziis
magyarorsz6gi fi6ktelep6t is -, aki Cserh{tszentivr{n a (2) bekezd6sben meghatirozott helyen
rekl6mot teszkozze, rekl6mhordozlt tart fenn, helyez el, valamint rekldmot, rekldmhordoz6t
kiv6n elhelyezni vagy ilyen c6llal feliiletet alakit ki.

(3) E rendelet szem6lyi hatiiya kiterjed minden

2. Ertelmez6 rendelkez6sek
2.$
E rendelet alkalmazilsirban,

a)

b)

Citylight formdtumil eszkaz: olyan ftiggoleges elhelyez6sri berendezds, amelynek m6rete
hozz{wetblegesen 118 cm x 175 cm 6s hozzixetolegesen 2 negyzetm6ter liithat6,
papiralapri rekl6mk<jzzetdtehe alkalmas feltlettel vagy 72"-90" k6p6tl6jt, 16:9 arinyu,
tllo hely zetii di gitrilis kij elz6vel rendelkezik ;
CityBoard formdtumil eszkoz: olyan 2,5 mdtert6l 3,5 m6ter magass6gri k6t Libon 6116
berendezds, amelynek m6rete 7-9 negyzetm6ter, l6that6, papfr- (vagy f6lia-) alapf, nem

I

ragasztott, h5tulrol megvil6gitott rekl6mkozzetetelre alkalmas, h6ts6 fenyforr6s 6ltal
megvil6gitott feltilettel, vagy ilyen mdretri digit5lis kijelzovel rendelkezik;
c) funkciondlis c,llokat szolgdl6 utcabutor: olyan utasv6r6, kioszk 6s inform6ci6s vagy m6s
c6lri berendezes, amely l6tesit6s6nek c6lj6t tekintve elsodlegesen nem rekl6mkozz5tetehe,
hanem az adott teriileten t6nylegesen felmeriil6, a berendez6s funkci6j6b6l ad6d6
lakossrigi ig6nyek kiel6git6s6re szolg6l;
d) informaci6s c,llu berendezds: az onkormfinyzati hirdetot6bla, az onkormdnyzati falirijs6g,
az inforrnitci6s vitrin, az trtbaigazitl hirdetm6ny, a kozerdeku molin6, valamint a
Citylight form6tumri eszklz 6s CityBoard form6tumi eszkoz;
e) kazdrdekfi molinf: olyan, elsodlegesen a telepill6s 6let6nek valamely jelentos
esem6ny6r6l va16 kriz6rdekri titjekoztatast tartalmaz6, nem merev anyagb6l k6sziilt
hordoz6feliiletri hirdetm6ny, amely faha vagy mrls feltiletre, illetve k6t feltilet k<iz<itt van
kifeszitve oly m6don, hogy az nemkepezi valamely 6pitm6ny homlokzat6nak tervezett 6s
engeddlyezett rdszdt.

"0
d

h)

i)

j)

kazdrdekii rekldmfelalet: olyan rekl5mhordoz6 vagy rekldmhordozlt tart6 berendezds,
amelyen a rekl5m kozzetdtele miis, egy6b c6hi berendezds koztertileten val6 l6tesit6s6re,
fenntart6s6ra tekintettel kriz6rdekbol biztositott, 6s amely ezen egyeb c6hi berendezestol
elktil<jniilten kertil elhelyezdsre;
mds c,ilil berendezds: a pad, a telefonfiilke, a korl6t, villanyoszlop;
Ankormdnyzati faliiljsdg.' az onkormttnyzat itltal a lakoss6g tt$ekoztatitsa c6lj5b61 ldtesitett
6s fenntartott, elsodlegesen az dnkorm6nyzat testiiletei, szervei, tiszts6gvisel6i
tev6kenys6gerol a lakoss6got tt4ekoztat6 berendez6s, mely az cinkormirnyzat mriktidds6t
szolgitlo 6ptiletek homlokzat6n kertil elhelyez6sre 6s mely a koz6rdekti t{$ekoztatttsi c6lt
me ghalad6 an rekl5mok kozzeteteldre is szol g6lhat ;
1nkormdnyzati hirdetritdbla: az rinkormdnyzat iital a lakoss6g ti4ekoztatttsa c61j6b61
l6tesitett 6s fenntartott, els6dlegesen a telepiil6s 6lete szempontj6b6l jelent6s inform6ci6k,
kozlem6nyek, tt$ekoztat6sok, igy ktikinosen a telepiil6s 6let6nek jelent6s esem6nyeivel
kapcsolatos informiiciok kozzetdtel6re szolg6l6, kdzter{ileten elhelyezett titbla, mely a
kciz6rdekri tt$ekoztatttsi c6lt meghalad6an rekliimokkozzetetel6re is szolg6lhat;
iltbaigazit1 hirdetmdny: k<iz6rdekri inform6ci6t nyrijt6 olyan koztertileti jelzds, amelynek
funkci6ja idegenforgalmi eligazit6s, k<izdss6gi kozleked6si szolg5ltat6sr6l ti$ekoztatds,
vagy e gy6b k<iz6rdekti til 6ko ztatby.

[tovibbi, a rendeletben haszn6lt,

m6s

jogszabflyban nem meghat6rozott fogalmakl

II. Fejezet
RekL[mok elhelyez6s6re vonatkoz6 szabilyok

l.

Reklfmok elhelyez6s6nek riltalinos szabrilyai ktiztertilten
k[that6 magfntertileten

6s a

ktizteriiletrdl

3.S
Cserhdtszentivrln kozigazgat6si tertilet6n tiltott valamennyi e rendeletben, a teleptil6sk6pr6l
s2616 torv6nyben (a tov6bbiakban: Tvtv.), valamint a Tr.tv. felhatalmazisa alapjfun kiadott, a
telepiil6sk6p v6delm6r5l sz6l6 t<irv6ny reklimok kozzetetelevel kapcsolatos rendelkez6seinek
v6grehajt6sitrbl sz6l6 104/2017 . (IV. 28.) Korm. rendeletben (a tov6bbiakban: Kr.) tiltott vagy
nem szab6ly ozott rekklm kozzetetele.

2

4.S

(1)
v

Rekl6mhordoz6k elhelyez6se
iito ztathatla me g hStr6nyo s an.

a

hagyom6nyosan kialakult telepiil6sk6pet

(2) Rekl6mhordoz6 az 6piiletek utcai homlokzatin
helyezheto el.

(3)

Mag6ntulajdonban

-

nem

-

nem

all6 ingatlanon elhelyezett rekl6mhordoz6 a telekhattlrt

nem

6pit6si rekl6mh6l6 kiv6tel6vel

keresztezheti 6s kcizvetlentil a telekhatiiron nem helyezhet6 el.

(4) Onkorminyzati hirdet6trlbl6t6l, padtr6l, telefonfiilk6t6l, kork{tt6l egy adott irtszakasz
menetiriiny szerinti azonos oldal6n titven m6teren beltil tov6bbi rekliimhordoz6 nem
helyezheto el. A tilalom nem vonatkozik a rekl6mkcizz5tdteke nemhasznitlt informtici6s c6hi
berendezdsekre, funkcion6lis c6l[ utcabftorokra, kriz6rdekti rekl6mfeltiletre, tovribbd az
6pitdsi rekl6mh6l6ra.

(5) Rekl6mhordoz6 megviligit6sa c6lj6b6l kizitrolag 80 lumen/Watt m6n6ket meghalad6
hat6konys6gri, statikus m eles feh6r szinii fenyforr6sok haszn6lhat6k.

(6) Rekl5m anal6g ds digit6lis feltileten, rilland6 esviitoz6 tartalommal is kozz6tehet6.

(7) A kciz6rdekti molin6, az epitdsi rekltlmhril6 6s a kriztertilet ftil6 nyul6 6rny6kol6
berendez6s kiv6tel6vel mo1in6, ponyva vagy h5l6 reklSmhordoz6k5nt, rekl6mhordoz6t tart6
b erendez6 sk6nt nem alkalmazhat6 .

2. Reklim

kdzz6t6tele a telepiil6sszerkezeti terv alapjdn meghatirozott teriileten

s.s
(1) E rendelet l. melldklete szerinti, a teleptil6sszerkezeti terv alapjinmeghatirozott tertileten
rekl6m kozzetetele, illetve rekl5mhordoz6k, rekliimhordozot tarto berendez6sek elhelyez6se
az I. melldkletben meghatiirozott szimbankizir6lag utcabritor alkalmaz6stlval lehetsdges.

(2) E rendelet 2. melldklete szerinti, a teleptil6sszerkezeti terv alapjin meghatfuozott teriileten
nem tehet6 kozze rekl6m, illetve nem helyezheto el rekl6mhordozi, rekl6mhordoz6t tarto
berendez6s. A 2. melldklet [....] pontjaiban meghatirozott ter0letenkizfu1lag funkcionrilis
c6lokat szolg6l6 utcabritor helyezhetd el.

(3) Nem helyezhet6 el rekl6mhordoz6, rekl6mhordozot tart6 berendez6s
v6delem alatt iil6 teriileteken.

3. A funkcionrilis

a helyi teriileti

c6lokat szolgril6 utcabrfitorokra vonatkozr6 szabr{lyok

6.S

(1) E rendelet 2. melldkletben meghatdrozoll teriileten kizfuSlag olyan funkcion6lis cdlokat
szolgii6 utcabritor helyezhetS el, amelynek kialakit6sa a telepiil6sk6pi megjelen6st
hiitriinyo san nem befoly6solj a.

J

(2) E rendelet 2. melldkletben meghatirozott teriileten l6tesitett funkcion6lis c6lir utcabritor
esetdn kizdrolag az utcabritor feliilete veheto ig6nybe reklitmkozz6t6tel c6lj6b6l.

(3) A funkcion6lis c6hi utcabirtoron rekl6mhordozot tarto berendez6s - az utasv6r6ban 6s a
kioszkon elhelyezett Citylight form6tumri eszkoz kiv6tel6vel - nem helyezheto el.

(4) A funkcion6lis c6lokat szolg6l6 utcabftorkdnt l6tesitett inform6ci6s c6hi berendez6s
rekl6mkcjzzeteteke alkalmas feltilet6nek flegfeljebb k6tharmadfn] tehet6 kozze rekl6m. A
m6s c6hi berendez6s rekl6mc6lra nem haszn6lhat6, kiveve a koztertilet fol6 nyril6 6my6kol6
berendez6s eset6n, amelynek egesz feltilete hasznosithat6 reklimc6lra.

4.

Egyes utcabritorok elhelyez6s6re vonatkoz6 kiiltinleges szab:ilyok

7.$

(1) Cserhrltszentivfn kozigazgat6si tertiletdn krzfirolag olyan utasvSr6 l6tesitheto, amely
megfelel az al6bbi technol6giai felt6teleknek: [felt6telek meghatfrozfsa jogszabflyi
keretek ktiztittl.

(2) Cserhftszentiviin kozigazgat6si tertileten kizdr6lag olyan kioszk ldtesitheto, amely
megfelel az al6bbi technol6giai felt6teleknek: [felt6telek meghatfrozSsa jogszabflyi
keretek ktiztittl.
(3) CserhritszentivSn kozigazgatdsi tertilet6n a 3. melldkletben meghatdrozott kozmrivelod6si
intdzmenyek 2 szeres6vel megegyezo szdmir kiizmtiveloddsi c6hi hirdetooszlop l6tesitheto.
Kozmtivel6d6si c6lu hirdetooszlop rekl6m kozzetetelere ig6nybe vehet6 feltilete a tizenk6t
n6gyzetmftert nem haladhatja meg. A 4. melldkletben meghatdrozott koztertileten kizirolag
belso megvil6gitrlsri kozmrivelod6sri c6hi hirdet6oszlop helyezheto el.

(4) Inform6ci6s c6hi berendezds az altrbbi gazdasilgi rekl6mnak nem min6stil6 kriz6rdekti
inform6ci6 k<izl6s6re l6tesithet6

a)
b)

:

az rinkormitnyzat mrikod6s k<)r6be tartoz6 inform6ci6k;

jelentos esem6nyekkel kapcsolatos informrici6k;
teleptildsen el6rheto szolgiitatitsokkal, tigyint6z6si lehetos6gekkel kapcsolatos

a teleptil6s szempontj6b6l

c) a

taj eko ztatirs nyirj tiisa

;

d) idegenforgalmi 6s k<izleked6si inform6ci6k;
e) a tSrsadalom eg6sz6t vagy sz6les r6tegeit 6rinto, elsosorban

6llami informrlci6k;

(5) Az inform5ci6s c6hi berendez6s feliiletdnek legfeljebb k6tharmada veheto ig6nybe
rekl6m kdzzetetelere, feliilet6nek legal6bb egyharmada a (4) bekezd6s szerinti koz6rdekti
inform6ci6t kell, tartalmazzon.
(6) A m6s c6hi berendezds rekliimc6lra nem haszniilhat6, kivdve a kdztertilet fol6 nyril6
6rny6kol6 berendez6s. A kdzteriilet fr16 nyul6 6rny6kol6 berendez6s egesz feltilete
hasznosithat6 rekl6mc6lra.

5. Reklimhordozilra,

rekL{mhordoz6 berendez6sekre vonatkoz6 ktivetelm6nyek

4

8.$
(

1

)

C

serhrltszentivf n kozteriiletein rekl6mhordoz6n

a)
b)

c)
d)
e)

horganyozott 6s szinterezett acelbol, vagy szinterezett aluminiumb6l k6sziilt eszkdzdn;
plexi vagy biaons6gi iiveg mdgdtt;
h6ts6 f6nyforr6s 6ltal megvil6gitott eszkozben;
6lland6 6s v6ltoz6 tartalmat is megjelenit6 eszkozon;
egym6st6l szitmitott 2 m6teres t6vols6gon beltil - ide nem 6rtve az egyetlen
funkcion6lis c6hi utcabritoron tort6no tobb rekl6mhordoz6 elhelyez6s6t - sem
horizont6lisan, sem vertik6lisan nem

helyezhet6 el.

(2) A ktiz6rdekri rekl6mfeltilet, az utasv6r6 6s a kioszk kiv6tel6vel a rekl6m elhelyez6s6re

szolgiio rekliimhordoz6n kialakithat6 rekllmfeliilet legal6bb egyharmadrin
Cserhftszentiv{n az inform6ci6s c6hi berendez6sekre meg6llapitott inform6ci6k
ko zzetetelere j o g o s ult.

III.Fejezet
Ktizmtivel6d6si c6lf hirdet6oszlop l6tesit6se

e.s
(1) Cserhrfltszentivfn kozigazgat6si terulet6n a 3. melldkletben meghatdrozottkiizmrivel6d6si
intlzmeny ek kd zmrive I 6 d6 s i c 6 I ir hirdeto o s zl op hasznl,latSra j o go sultak.

(2) E rendelet 4. melldkletdben meghatirozott, teleptil6sk6pi szempontb6l meghattroz6
kciztertileten nem helyezhet6 elo k<izmrivelod6si c6hi hirdetooszlop.

(3) Valamennyi, a 3. melldkletben meghatirozott kiizmrivelSd6si int6zm6ny telepiil6skdpi
bejelent6si elj6r6sban kezdem6nyezheti a kcizmtivel6d6si hirdet6oszlop l6tesft6s6t.
IV.Fejezet
E

1.

lt6r6s a rekl6

m

ok elhelyez6s 6 re

vo n atkozil szab

itlyokttil

Elt6r6s jelentdsnek min6sitett esem6nyr6l val6 tijfikoztatr[s 6rdek6ben

10.s

(1) A

polg6rmester jelentosnek min6sitett esem6nyrol val6 titjekoztatits 6rdek6ben, a
jelentosnek min6sftett esem6ny id6tartamira, legfeljebb azonban valamennyi jelent6s
esem6ny eset6n, egytttesen napt6ri 6vente tizenk6t h6t id6tartamra a vonatkozo jogszab6lyok
szerint teleptil6skdpi bejelent6si elj6r6sban eltdrdst enged6lyezhet a rekl6m kozzeteviije
szimira.

5

(2) A

polg6rmester d<intese nem p6tolja, illetve helyettesiti a rekl6m kozzetetelehez
sztiksdges, jogszab6lyban eloirt egydb hatosdgi enged6lyeket, melyeknek a beszerzd,se a
rekl iim kozzetev oj6nek feladata.

(3) A rekl6m kozzetevoje az eltercst a teleptildsk6pi bejelent6si elj6r6s lefolytat6s6ra iriinyul6
ir6sbeli k6relm6vel kezdem6ny ezheti.

2.

Epit6si rekk{mhil6 kihelyez6s6nek engeddlyez6se
11.S

[a teleptil6sk6pi szabilyokt6l val6 elt6r6s enged6lyez6s6re vonatkozS sztivegiavaslat az
irf nyad6 az alflbbi j avasolt el6r6sekkel: l
(1) A polg6rmester - telepiildsk6pi bejelentdsi elj6r6sban - az epitesi tev6kenys6g 6pit6si
napl6val igazolt megkezd6s6tol sz6mitott az 6pit6si tev6kenys6g iddtartamira- 6pit6si
rekl6mh6l6 kihelyez6s6t enged6lye zhetr.

A

polgrirmester kiv6telesen, kiikjnrisen az 6pft6si tev6kenys6g folyt6n a teleptildsk6p
v6rhat6 jaurl6s6ra tekintettel M (l) bekezd6s szerinti hat6ridSt legfeljebb egy alkalommal 3
h6napra meghosszabbithatja, amennyiben a k6relmezo a k6relmet az (1) bekezd6s szerinti
id6tartam lejartat megelozo 30 nappal benyuj d a.

(2)

(3) Egy 6ptilet azonos kozteriiletre nezo homlokzat6n krzdrolag egy 6pit6si

rekl6mh6lo

helyezheto el.

V. Fejezet
Telepiil6sk6pi bejelent6si eljfr6s a reklimok 6s reklfmhordoz6k elhelyez6s6re
12.$

(1) A polgrlrmester teleptil6skepi bejelent6si elj6r6st foly.tat le a Kr.-ben szerepl6 6ltal6nos
teleptil6sk6pi kovetelmdnyek 6s jelen rendeletben foglalt rekl6m 6s rekl6mhordoz6 elhelyez6si
kcivetelm6nyek tekintet6ben a reklimok 6s reklSmhordoz6k elhelyezds6t megel6z6en.
(2) A polg6rmester a teleptil6skdpi bejelent6si elj6r6st a Trtv-ben, a telepiildsfejleszt6si
koncepci6r6l, az integr5lt teleptil6sfejleszt6si strat6giar6l 6s a teleptil6srendez6si eszk<iz<jkr6l,
valamint egyes telepiil6srendez6si saj6tos jogintezmenyekrol szolo 31412012. (XI. 8.) Korm.
rendeletben (a tov6bbiakban: Tr.) 6s a jelen rendeletben foglalt elj6r6si szab6lyok szerint
folytatja le.
(3) A polgdrmester teleptil6sk6pi bejelent6si tudom6sulv6tel6nek 6rv6nyess6gi ideje a
kiadm6nyo zitstol szftmitott egy 6v.
(4) A rekl6m 6s rekl6mhordoz6 elhelyez6se a teleptil6sk6pi bejelentds alapj6n a
Polg6rmester tudom6sul v6tel6t tartalmazo hat6s6gi hatirozattnak birtok6ban, az abban
foglalt esetleges kik<it6sek figyelembevdtel6vel - megkezdhet6, ha ahhoz m6s hat6s6gi
enged6ly nem sztiksdges.

6

(5) E rendeletben foglalt telepiil6skdpi kcitelezettsdgek megs6rt6s6vel kapcsolatos hat6siigi
elj6r6sra a Tvtv., a Tr. 6s a Kr. illetve akdzigazgat6si hat6sfgi elj6r6s 6s szolg6ltat6s 6ltal6nos
szabiiy airol sz6l6 tcirveny rendelkezdseit kell alkalmazni.

VI.Fejezet

Zir6

rendelkez6sek

13.$

(1) Ez a rendelet Kihirdet6se napj6n l6p hatdlyba

Cserh6tszentiviin, 2017 . november I 3

Siraky Attila
polg6rmester
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l.
[Teleptil6sszerkezeti

szdmil mell|klet

terv alapjr{n meghatirozott azon teriiletek, ahol

alkalmazrisfval lehets6ges, valamint a hasznrllhatt6 utcabritor szSma]

1 db hirdetot6bla

1

utcabritor

2. szdmti melldklet

[Telepiil6sszerkezeti terv alapj6n meghatrirozott azon teriiletek,
funkcionrllis c6lokat szolgf 16 utcabritor helyezhet6 ell

ahol kizf,rfilag

3. szdmdr melldklet

[a Cserhrltszentivr{n 6nkormfnyzat illet6kess6gi teriilet6n miiktid6 ktizmiivel6d6si
int6zm6nyekl
cserhiitszentiv6n

Kulturhdz

3066 cserhtfiszentivtn Kossuth utca 31

4. szdmil melldklet

[telepiil6sk6pi szempontb6l meghatr{ro z6 kdzteriletek]
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Teleptil6si Onkormai n.vzat Pol96rntestcre
Sz6khely6n

Tisztelt Pol96rmester AsszonYI
Tisztelt Polgirmestcr U r!
Salg6tarjdn es Tersdge Orkorm6nyzalainak Tdrsul6sa (a tovabbiakban: T6rsul6s) altal
biztositott fog6szati tigyeleti cll6tishoz 2018. janu6r 1-jet5l tdrt6no csatlakoz6si lehetosdg
tar gy6ban az al6bbiakr6 I t6j € ko ztatom :

A

A fogaszati iigyeleti c116tds 201 8. j anLrar I -ietol tdrteno biztosit6sa targyaban a Salg6tari6n is
Ters6ge Egdszsdgtigyi-Szoci6lis Kozpontia kdz-beszerzesi eli6rast folytatott le. A
kdzbeszeru6si eljzu'6s oktober 25-en Iezirrult, melynek eredmdnyek6nt a szolgdltat6st tov6bbra
is a MED-DENT Bt. (a tov6bbiakban: Szolg6ltat6) l6tja el.

A

2017. evi bevdteiekb6l ds kiadAsokbol kiindulva, 6s figyelembe vdve Szolg6ltato 6ltat
v6llalt megbiz6si dijat, a 2018. dvi onkorm6nyzat\ hozzdjdrulds vdrhat6 dsszege 104,722
Ftlloi6v (1. melldkler).

A fog6szati ligyeleti ell6trishoz 2018. janu.lr 1-jdt6l t6rtdno csatlakozds6hoz kerem, hogy a
k6pviselo-testiilet dontdsdt es az al6irt, pdnztigyi ellenjegyz6ssel ell6tott feladat-ell6t6si
szerzdddst legkes6bb 2017. novernber 30-ig megktildeni sziveskedjen a 2. melldkletben
foglaltak szerint. Tdjdkoztatom, hogy ezen iratok a mrikddesi dokumentumok beszerz6sehez
szilksdgesek, ezefi ezekhiilnydban a teleptilds csatlakozitsi,i' nem 611 m6dunkban elfogadni.
'I'6jdkoztatom egybeti arrol is, hogy az 6nkorm6r.ryzati hozzdj6rul6s dsszege - a 2018. 6r'i
koltsdgvetesi bevdtelek 6s kiaddsok bovebb ismereteben - a jelen levdlben kiizcilt adatokt6l
eltdrhet. A feladat-6tadasi meg6liapod6s III.1. pontj6ban lbglaltak alapj6n a szolgdltat6si dij
osszegdrol t6rgydv februdr 15-ig 6llapodnak meg a Felek.
Salg6tarj6n,2Al7 . november 6.
T.isztelettel:
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2.

melleklet

Hatirozati iay31AtAt
(MINTA)

t.l

"#'T%:'J.:i;

in,,ota"tui,r,"evu,onr.o.*X:ff;r.::i::'ili;TlTiY#'ffi rf
bekezdis c) ponddban fog.lalt fogorvosi iigyeleti ell6t6st 2018.
CtXXil. torver-ry 5. $"a(t)'salgotarj6'
es Tdrs6ge Onkorm6nyzatainak TArsul6sa altal

l. napj1irl
'fdriege Egiszsigiigyi-Szocialis Kdzpoltj6val megktitdtt
bnnrartort Sal96tarj6n es
feladat-cll6t6si szerz1des irtjan biztositsa. A Kepviselo-testtilet felhatalrnaz-za a
polgarrnestert a jeien hatirozitmeildkletdt kdpezo feladat-ell6tisi szerzodes al6ir6sdra'

ianu6r

Hatdrido: azonnal
Felelos:

2.1

polg6nncster

fogdszati tigyeleti ell6t6s 2018. 6vi mrikodtetdsdhez sztiksdges
vAl lalj a'
. . . . . . .. F t onkormd ny zati hozziljdrulils me gfi zetes6t

A Kdpviscl6-test1let a
Hatdrido: azonnal

Felelos:

3.1

..... Polg6rmester

A Kepviselo-testiilet a fogttszati tigyeleti elldt6s tov6bbi miikodtetds6hez a Salg6tarj6n
er ie.reg" Olkormilny zalaimkTaiiul6sinak az adott evre vonatkozo ktjltsigvetesdben
meglrat6iozott iinko#anyzatihozzdj6rul6st t6rgyevi koltsegveteseben biztositja.

Hat6rido: azonnal
Felelos:

polg6rmester

\
\\
\
4

melleklet
FELADAT.ELLATASI SZERZ6D65

Am el y

I

dtreiott

egy rdsz 16l

Salg6tarjdn 6s T6is6ge Eg6szs6gtigyi-Szoci6lis Ktizpontja
sz6khely: 3100 Salg6tarjdn, Filleki 0t 41.
addszdm: 15454395-2-72

kepviseli: Peleskei-Baldzs Rita igazgat6

mint Szolgdltat6, tovdbbiakban: Szolgdltat6

mdsr6sz16l

..OnkormdnYzata
sz6khely:
ad6szdm:
kd pvi se I i:

mint 6nkorm5nyzat,

a toviibbiakban:

6nkormiinyzat

-

tovdbbiakban egyUtt: Felek

kozott alulirott helyen 6s id6ben az eg6szs6gUgyrcil sz6l6 1997. 6vi CLIV. torveny (tov5bbiakban:
Elitv.), az e96szs6gtgyi alapelldtiis16l sz6l6 2015.6vi CXXlll. torv6ny (tovdbbiakban: Eatv.), az
a h6ziorvosi,
eg6szs6gUgyi tevekenysdg v6gz6s6nek egyes kerdeseir6l sz616 2003. evi LXXXIV, tOrveny,
h6zigyermekorvosi6s fogorvositev6kenys6grcjlsz6l6 4/2OOO. (11.25.) E0M rendelet, az eg6szsdgtigyi

elldtds folyamatos m0kodtetesdnek egyes szervezdsi kerd€sei16l szblo 47/2A04' (V. 11') ESzCsM
rendelet, tov:ibbd Magyarorszdg helyi onkormiinyzatai16l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX' torvdny
(tov6bbiakban: M6tv.), valamint a Polgdri Torvenykonyvr6l sz6lo 2013. 6viV. torv6ny (tov6bbiakban:
Ptk.) alapjdn az aliibbi feltdtelekkel:

l. El6zm6nYek

-

Felek rogzitik, hogy az Eatv. 5. 5 (1) bekezdes c) pontjfban foglaltak szerint a telepi.il6si
onkorm:inyzat az eg6szs6gUgyi alapelldtds kor6ben gondoskodik az alapell6tiishoz kapcsol6d6
fogorvosi tigye leti e liitiisrdl.
I

r

)
Az lVlotv.41.5 (6) bekezddse alapjiin a

kepviselcj-testiilet

a

feladatktjrebe tartoz6

kozszolgdltatdsok elldtdsiira - jogszabiilyban meghatdrozottak szerint - szerz6ddst kothet
tern'teszetes es jogi szemellyel vagy jogi szerndlyiseggel nem rendelkez6 szervezettel.

Felek rogzitik, hogy a Szolgdltat6

a fogorvosi iigyeleti elldtds biztositdsiira a Nogrdd

lVlegyei

Kormdnyhivatalsalg6tarjdniJiirdsi Hivatala hatdrozata alapj6n m(k6desienged6llyel rendelkezik.

ll, A szerz6d6s tSrgYa
Felek az

1

l\4otv.41.5 (6) bekezd6se alapjdn feladat-elldtdsi szerz6dest kotnek, mely alapjin

a

Szolgdltat6 2018. janu;ir 1. napj;it6l 2019. december 31. napjdig ell6tja az Onkormdnyzat r6szere
az Eatv,5. 5 (1) c) pontjiiban meghatiirozott, eg6szs6gUgyi alapelldtiishoz kapcsol6d6 fogorvosi
iigyeleti elliitds (a tovdbbiakban: Szolgdttat;is) megszervezes6t 6s folyamatos biztositdsdt az

aliibbiak szerint:

a) iigyeleti idc5: hetv6gen 6s iinnepnapokon 8 ordt6l L4 orAig,
b) elldtotti kijr: az 6nkormiinyzat k<izigazgatiisi tertrlet6n lak6- vagy tart6zkoddsi
rendelkez6 szemelyek,
elldt6s helye: 3100 Salg6tarjiin, Szerpentin rit 19.

c)
d) a Szolgdltatiis biztositiisdhoz szi.iks6ges t6rgyi felt6teleket

hellyel

az egtiszs6gtigyi szolgdltatdsok

ny0jtdsdhoz sz0kseges szakmai minimumfelt6telek16l sz6l6 60/2AA3' (X'20') EszCsM
rendeletre figyelemmel a Szolgdltat6 biztositja a sajdt tulajdondban, illetve haszndlatdban

e)

lev6 td rgyi eszkozokkel,
biztosit'
szemdlyi felt6telek: a Szolgdltat6 a feladatelldtdshoz fogorvost 6s asszisztenst

Z.

T6rs6ge onkormdnyzatainak
Felek rogzitik, hogy a Szolgdltat6 a Szolgiiltatdst a Salg6tarjiin 6s
feladat-eltdtdsi szerzriddst
Tdrsuldsa tagonkormiinyzatai, valamint a Szolgdltatoval az elldtdsra
kotott onkormdnyzatok r6szdre biztositja'

3.

A Szolgdltatds tiirsadalombiztos[tiis Sltal nem fedezett koltsdgeit a
on kormd nyzato

k

la

kossd gszil m

a rd

nyosa n biztos

11.2.

pontban meghatdrozott

itjiik'

a Szolgiiltat6 a

KSH tdrgydvi janudr 1-jei

4.

Felek rogzitik, hogy a szolg6ltatiisi dij szdmitiisiindl
lakossdgszdmra vonatkozd adatot veszi figyelembe'

5.

6vben """""""""""""Ft
A il/3. pontban foglaltakat figyelembe v6ve, az Onkormdnyzat 2018'

6.

dijat k6t egyenl6 r6szletben'
Az Onkormiinyzat a ll/5. pontban meghatdrozott szolgdltatiisi
a szotg6ltat6 11741000-15454395 sz'
minden ev Sprilis 30. 6s szeptember 30. napjdig dtutalja

szolgdltatdsi dijat fizet meg a Szolgiiltat6 16sz6re'

szdml6jiira.

lll. Egy6b rendelkez6sek

!

valamint az 6nkormdnyzat dltal
Felek rogzitik, hogy a 2018. evet kovetden a feladatelldtiisr6l,

I
I
6

fizetend<j szolgiiltatasi dij 6sszeg616l

Z. A Szolgilltato

minden 6v dprilis

tdrgydv

30

februdr 15' napjdig megiillapodnak

napj;iig beszdmol az 6nkormdnyzat fele az el6z6 6vi

feladate ll6tds16l.

3.

esetdn azonnali hatdllyal
Jelen feladat-elldtSsi szerz5drist a Szo196ltatd srilyos szerzciddsszegds
dijat az lll5'
f;f*""A;, S6lyos szerz5dtlsszeg6snek minrjsirl, ha az Onkormdnyzat a szolgdltatdsidltali
frdsbeli
is 1/7. pontban rneghatdrozott hatdrid6 elmulasztdsdt kovet5en a Szolgdltatd
meg'
fizeti
nem
beltjl
felsz6litiisban meghat6rozott p6thatdrid6t kovet5 30 napon

4.

Felek ktitelesek
Jelen feladat-elldtilsi szerz6dtis bdrmely okb6l torten6 megsz(n6se eset6n
egymdssal elszdmolni.

5,

a Ptk', az Motv', az
Jelen feladat-elldtdsi szerzdd6sben nem szabilyozott k6rd6sek tekintet6ben
jogszabiilyok
iillamhiiztartdsrdl sz6l6 2011. 6vi CXCV. t6rv6ny, valamint a vonatkoz6 egyeb

az

iriinyad6k.

!j

""""""""sziimrl

6.

lelen fetadat-elldtiisi szerz6d6st .,...............Onkorm:inyzata Kepvisel6-testi.llete
hatdrozatdval hagYta j6ve'

l.

j6vdhagy6lag
Jelen fetadatelliitdsi szerz6d6st Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
a liiirtdk.

Salg6ta rjdn,.

6nkormiinyzat
Szolg6ltat6

Ellenjegyeztel.,,,...,...."."....;-i..i+.r.......
iegYzd

Penztigyi ellenjegyz6:.

-...

