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Cserhitszentivin Ktizs6g Onkorm:inyzata

K6pvisel6-testiilet6nek

1. szf mri

jegyz6kdnyve

K6sziilt: Cserhitszentir'6n Kiizs6g Onkorm{n;-zata K6pvisel6-testiilet6nek 2021. augusztus 26.
napjdn megtartott nyilt iil6s6r6l
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JEGYZ6x6xvv

K6sziilt: Cserhitszentiviin Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilet6nek 2021. auguszlus 26. napjin
a Kulhirh:iz kisterm6ben (3066 Cserhitszentiv6n, Kossuth utca 3l .) megtartott rendes nyilt 0l6s6rol.

Tan6cskozasi -iosgal: Kissnd Cyori Orsolya

JegyzSk0nyvvezeto: Nagyveradi lstviinnd

Siraky Attila
Baliis Iswiin Andriis
Baros Erzs6bet
CservOlgyi Zolt6n Barnab6s
Kahics JAnosn6

polg6rmester
alpolg6rmester
k6pviselo
kepviselo
k6pvisel6

megbizou jegyz5

tigyint6z6

Siraky Attila polq6rmester: Nagy tisztelettel kdszontdk mindenkit a mai cserhStszentivani testiileti
iil6sen. A mai a testiileti tit6sr6l diktafon haszn6lat lesz, ugyanis SzMSz-iink dtint6se alapjiin.
Meg6llapitom, hogy Cserh6tszentiv6n k6pvisel6-testiitete 5 fobol 6ll, mind az tjten, tehat 100 %-os a
jelenl6t. ez6rt Cserhiitszentiviin kdpvisel6-testi.ilete hatiirozatk6pes.

Sirakv Attila polg6rmester: Mindenki sziimiira kiktilddsre keriilt a meghiv6 az eloteieszdsekkel
egyiitt. Remdlem, hogy sikeriilt mindenkinek valamilyen szinten etolvasnia. Meg szeretn6m k6rdezni a
Tisaelt Kdpvisel6-testi.iletet, hogy a felsorolt napirendi pontokkal egyet6rt-e, illewe elfogadja-e.
Amennyiben igen, akkor k6zfelnytjtrissal k6rem a szavazS,st.

Napirendi iavaslat:

Javaslat a kdztisztasdg fenntan6s6r6l. valamint a zoldteriiletek haszn6latrir6l sz616 rendelet
megalkot6s6ra
Eloterieszto: Siraky Aftila polgirmester

Javaslat a kozteriiletek haszniilati{r61. valamint a parkol6helyek l6tesitdsd16l 6s hasznrilat6r6l
sz616 rendelet megalkotSsrir6l
El(itelieszto: Siraky Attila polgermester

Javaslat Cserhdtszentiv6n Ktizsdg Onkormdnyzat6nak 2021 . 6vi kOlts6gvet6s6rol sz,llo 412.021

(II I. 1 2. ) dnkormSnyzati rende let6nek m6dositrisrira
El6teriesao: Siraky Attila polg6rmester

Javaslat Cserh6tszentivAn KOzsdg OnkormS,nvzatdnak 2021. I. f6livi teljesitett bevdteleirol 6s
kiadisai16l sz6l6 fij6koztat6 elfogadrisiira
Eloterjeszto: Sirakv Attila polgiirmester

Javaslat a Magyar Allamkincst6r riltal Cserh6tszentiv6n Kiizsdg onkorm;inyzata ds az i tala
irinyitott koltsegvetdsi szervek 2020. 6vi kincstiri ellenorzes6rol k6sziilt ellenorz6si jelentds
el fogadi4sira

')

+

El6teriesao: Siraky Attila polg6rmester

6. Javaslat az elozo testtileti iilds 6ta tdft6nt esemdnveket tartahnaz6 besz6rro16 eltbsad6s6ra
Eloteriesa6: Sirakv Anila polgdrmester

Javaslat a veszdlyhelyzet alatt hozott polg6rmesteri ddnt6sek elfogadlsar6l
Elcitedesa5: Siraky Attila polg6rmester

Jelen vannak:

1.

5.



tt Javaslat a M5trasz6losi Ktiz6s Onkorm6nyzati Hivatal 2020 6vi munkrijir6l sz6l6 beszimo16

M6rkus Srindor jegYz6

Javaslat a 2021/20 22 tandvre iskolakezd6si timogat6s megillap(tris6ra

EIoteri eszto: Siraky Attila polg6rmester

l0 Javaslat az tinkormiinyzati belteriileti ftildutak16l

EIoteriesao Siraky Attila Polg6rmester

9

l2

l3

1.+

11. Javaslat a N6
Kirendelts6g P

EI szt6: S

srdd Megyei Katasarofav6delm i lgazgatosdg Salgotarj6ni' Katasztr6lav6delmi

isaoi Hivatdsos Tiizolt6-parancsnof,".aglOZO. ."i blszimol6jdnak elfogadds6ra

iraky Attila Polg6rmester

Javaslat a N6gr6d Megyei Katasztr6favddelmi lgazgat6s6g Salg6tarj6ni Katasztr6fav6delmi

ri*.J.f ,teg z6zo 6vi biszSmol6jinak e lfo gadisS'ra

Elote nesa6: Siraky Attila Polgfrmester

JavaslatazNO/TFol3g.1l2o21.sz6mItiirv6nyess6gifelhiv:iselfogadis6ra
El6terjesa6: Siraky Attila polgtrmester

JavaslatazNo/TFC,139.51202:l.szSmirttlrvdnyess6gifelhivSselfogadisiira
Eloterieszt6: Siraky Attila polg6rmester

15. Javaslat az NO/T FOl39-4412021. szimir ttirvdnyess6gi felhivAs elfogadrisSra

Elote rieszto: Siraky Attila polgirmester

i6 Javaslat az NO/TF Ol39-661202I. sz6mt t6rv6nyess6gi felhivris elfogadisiira

Elote rieszto: Sirak y.' Attila polg6rmester

Javaslat az NO/TF O139-6712021- sz6mir torvdnyess6gi felhiv6s elfogadSsiira
17

E loterieszto: Siraky Attila polg6rmester

l8 Egyebek

Attila DolsarmesterSirakv Meg6llapitom. hogy Cserhatszentivan K6pviselo-testiilete a mai napra

elfogadta a testiileti meghiv6ban szereplo napirend i pontokat. Azt is meg szeretndm kerdezni a Tisaelt

Kdpviselo-testiilett6l. esetleg van-e valakinek javas lata tj napirendi pont felveteldre. Hoglha igen.

akkor k6zfelnyrijt6ssal. Megrillapitom, hogy a testtilet rigy ddntdtt. hogy rij napirendi pontot nem ttiz a

mai napon. Nagyon sz6pen kdsztin<im. Megpr6b6lunk sorban elmenni

1. Napirend

Javaslat a kciztisztasdgi ferutaaisnil. valamint a kozertiletek. ztjldtertiletek haszn6latir6l
sz6ki rendelet megalkotris6ra (1. mell6klet)

Siraky Attita polg6rmester: Ezt m6r k6rtiik jegyzo Urt6l rdgebben, most k6szitette el. Meg szeretndm
k6rdezni a Tisaelt Kepviselo-testiiletet. hogv dnanulminvozds utln mindenki nvilr dnitsa v6lemen-v"6t.
ha irgy gondolja ezzel kapcsolatban.

Cservdlgyi Zoltiin Barnabris k6pviseki: Azt mondan6m ene, hogy ez kicsit tul velos.6n r.igy 6rzem.
hogy ez nem pont Cserhdtszentivrinr6l sz6l ez az eglsz- Azt tudnrim mondani, hogy ezt nekiink 5t k6ne
jobban ny5lazni, mert m6g tblk6sziildsi ido se volt annyira 16,, hogy ezt teljesen ut6nan6zziink 6s
megalkonri a mi rendeletiinket, ami a Cserh6tszentiv6n kdzs6gnek a javit szolgriln5, merl 6s rigy
6rzem, hogy ez tal6n rnintha nem a mi6nk lenne.

e lfogadrisAra
Eloterieszt6:
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Balis IsWiin Andr6s alpolq6rmester At kell tanulmrinyozni, hogy mi erinti minkket. meg mi nem
fontos 6s utina a legkdzelebbi til6sre gyakorlatilag be kell vezetni. mert igy ahogy Zoli is mondta, igy
gyakorlatilag sok minden benne van, amit egy-egyben nem lehet igy elfogadni.

Baros Erzsdbet: Szerintem napoljuk ezt el

Kabiics Jrinosn6: N apoljuk el

A k6pviselok rdsz6rol egy6b dszrev6tel. hozzisz6lds nem hangzott el

Siraky Attila polgarmester: kdrem a Tisztelt K6pviselo-testiiletet. hogy amennyiben irgy d6nt, hogy az
els6 napirendi pontot napoljuk el, akkor k6zfelnyirjtrissal jelezzdk.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tartozkod6s ndlkiil - az alAbbi

haterczalot l|,ozta'.

Cserh{tszentivin Ktizs6s Onko {nvzata K6or isel6-testiilet6nek
l /202 l.(\'IIr.26.) tin kormlnvzati hat6r ozata

a kiiztisztas:ig fenntart{sir6l, valamint a ztildteriiletek hasznilati16l
sz6l6 rendelet megalkotisinak elnapolisri16l

Cserh6tszentiv6n Kdzsdg 6nkorminyzata K6pviselo-testiilete megt6rgyalta a

,,Javaslat a kdztiszlasdg fenntartdsdr'l. valamint a z<)ldterilletek

haszntilatdrbl sz6lo rendelet megalkotdsara" cimii el6terjesztdst 6s az alSbbi

dOnt6st hora:

Cserh6tszentivdn K0zs6g Onkormiinyzat6nak Kdpvisel6-testtilete a

kOztisztas:ig fenntartisiir6l. valamint a zdldteriiletek hasznSLlatdr6l sz6l6

rendelet megalkot6sa cimii napirendi pont megt6rgyalisrit elnapolja'

Hatrirido:
Felel6s:

6rtelemszer0en
Siraky Attila Polgermester

2. Napirend

Javaslat a kdztertiletek hasznilat6rol. valamint a parkol6helyek l6tesitdsdrol 6s hasznilat6r6l

sz6l6 rendelet megalkotisrira (2' mell6klet)

Sirakv Attila pol garmester: U

rnegkdrdeznem mindenkinek a v

Kab6cs JSnosn6 k6oviselo: Hiit ebben is van' amt 6rint minket. de nagyon sok, ami nem' figyhogy

szeretn 6m ea is, hogY ritn6zz0k m6g norm6lisabban

En is azt gondolom, hogy ez nem mind vonatkozik ide CserhitszentivSnra-

nk, meg egYebek.

evszintdn Jeg-,-26 Ur kdszitette Ha nem haragszotok' 6n inkAbb

7i"-6nv6t. lehet, hogy itgy celszeri'rbb lesz'

aro L et r, iselo

hogy parkol6si d(jat szedii

C no levi Itan Barnab6s kepviselo R6giuk 6t itjra.

B CS igy van. ahogY mondjrlk'
S

Sirakv Atti la oolgarm ester: Akk

pontban t6rgyalt dolog, az egY

or6niselmondan6.m.Enirg-vgondolom'hogyam6sodiknapirendi
v6rosnak az 6let6t tiikrdzi, nem fedig "gy 

iut'et' Tehit akkor' ha
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igazrindib6l a ttibbs6gi vdlem6ny szerint az elnapoldsr6l d6ntritttink, akkor k6rem, hogy aki azt
szeretn6, hogy ezt a napirendi pontot napoljuk el, akkor k6zfelnytjtissaljelezze.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodiis ndlktil - az ahibbi
hatirozatot hota:

Cserhitszentivdn Ktizs6g 6nkorm{nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
Z 12021.N[n.26.\ tin korminvzati hat6rozata

a ktiztertletek haszn6lat6r6l, valamint a parkol6helyek l6tesit6s616l 6s

hasznilati16l sz6l6 rendelet megalkot:is{nak elnapol6sirril

Cserh6tszentivin Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testi.ilete megtargyalta a

,,Javal;lat a kdzteriiletek haszndlatarol, valamint a parkol6helyek
Ittesitistrdl ts haszndlatlir6l sz(tl6 rendelet megalkotdsdra" cimi
eloterjeszt6st ds az alibbi d<jnt6st hozta:

Hatdrido:
Fele16s:

6rtelemszenien
Siraky Attila polgfrmester

3. Nanirend

Javaslat CserhStszentivin Kdzsdg Onkorminyzatinak aZOT. evi kdltsdgvet6sdr6l sz6l6
4 l2o2l. (lll.1 2.) lnkormenyzati rendeletdnek m6dositisrira (3. mell6klet)

Sirakv Attila Dols6rmester: Ha megengedn6tek, p6r sz6val elmondaftim, hogy ezt a ktilts6gvetdsl
m6dosit6st, ugye a kdnyveloiroda vdgzi a ktinyveldsiinket, ezt ok kdszitett6k el. Els5sorban az6rt volt
r5 sziiks6g, mert ugye az rinkormSnyzaton 6tmen6 p6nzforgalom, piiyiuatok, stb. m6dosult. En

maximilisan megbizom benniik 6s egyet 6rtek ezzel a kOltsdgvet6ssel.

A polg6rmester kdrte az dszrevdteleket, hozzisz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kabiics J6nosn6 k6pviselo: En is term6szetesen. nem tudok erre mit

Baros Erzs6bet k6pvise16: Szerintem 6k az illet6kesek benne

Cservolgv i Zoltiin Barnabris k6pvisel6: Bizom bennli k. a szak6rtelmiikben

A kdpvisel6k r6sz6r6l 6szrevdtel, hozzisz6lis nem hangzott el.

A polg6rmester a napirendi pontot szavazAsra tette fel.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal. ellenszavazat 6s tan6zkod6s ndlkiil - az al6bhi

rendeletet alkofta:

Cserhdtszentivin Ktizs6s 6nkormrinvzata K6nvise16-testiilet6nek
10t2021.(]/III.27. ) 6nkormriny zati rendelete

Cserhitszentivin Kcizs6g Onkorm6nyzat6nak Kdpviselo-testiilete a

kdaeriiletek haszn6latir6l, valamint a parkol6helyek ldtesit6s6rol ds

hasznilat6r6l sz6l6 rendelet megalkotisa cimii napirendi pont

megt6rgyal6sit elnapolja.
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Cserh:itszentivin Ktizs6g 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek az
tinkorminyzat 2021. 6vi kiilts6gvet6s616l sz616 412021. (m.12.)

tinkorminyzati rendelet6nek m6dositisir6l

a rendelet a jegyzokdnyv 3/a. mell6klete

4. Naoirend

Javaslat Cserh6tszentivin Kozsdg Onkorm6nyzatinak 2021. I. fd16vi teljesftet bev6telei16l ds

kiadisair6l sz6l6 tdj6koztat6 elfogadrisrira (4. mell6klet)

S ilakv Attila polg6rypsteq El szeretndm mondani. hogy az elso fdl6vrol besz6liink, itt aa a
pdnzforgalmat lehet litni. ami t6nylegesen megt0rt6nt. Err6l k6sziilt egy kimutatis. V6lem6nyem
szerint a k0nyvelo teljesen j6l csin6lja a feladat6t, rdszemrol ezt teljesen rendben tal6ltam.

A polg6rmester kdrte a kdrd6seket.

A k6pviselok r6sz6r6l kdrd6s nem volt.

A polgdrmester k6rte az 6szrev6teleket. hozz6szolfsokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kabics Jinosnd k6pvisel6: Nincs . megbizom benniik

Baros Erzsdbet kdpviselo: En is elfogad6srajavaslom

A k6pvisel6k rdsz6rol egydb 6szrev6tel, hozzlsz6l6s nem hangzott el.

A polgirmester a napirendi pontot szavazd.sra tette fel.

A k6pvisel6-testiilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodis n6lkiil - az al6bbi
hatarozatot hofia:

eserLitsz!ntivSn Kiizs6s Onkorminyzata K6pvise16-testiilet6nek
3/202 l.(\ III.26.) iin korminvzati hatfrozata

Cserhitszentiv6n Ktizs6g Onkorm inyzztinzk 202l I. f6l6vi teljesitett
bev6teleir6l 6s kiadrisair6l sz6l6 ftd6koztat6 elfogadis:i16l

Cserh6tszenti!in Kiizseg Onkormiinvzata K6pvisel6-testiilete megtirgyalta
az eloterjesztdst es akk6nt haterozott, hogv Cserhritszentivrn Kozsdg
Onkorm6nyzata 1021. l. f6levi teljesitett bev6teleir6l €s kiad6sair6l kdsziilt
t6jekoztat6t elfogadja.

Hat6rid6: 6rtelemszenien
Felel6s: SirakyAttilapolg6rmester

5. Napirend

Javaslat a Magyar Allamkincsrir 6ltal Cserhitszentivdn K6zseg 0nkonniintzata ds az 6ltala
irrinyitott kdlts6gvetdsi szervek 2020. evi kincst6ri ellenozdsercil kesziilt ellenorz6si jelentds
elfogadiisrira (5. mell6klet)
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Attila ester
dolgok. amik m6dositSsra,
adatszolg6ltatest, i lletve a jel

En ezt v6gigolvastam. Igaziindib6l term6szetesen vannak benne olyan
vagy p6tliisra szorulnak, de dsszessdg6ben megfelelonek talaltlk az

ent6seket. Ez az 6n v6lem6nyem.

A polgiirmester k6rte az dsz'evdteleket, hozziisz6liisokat a napirendi ponftal kapcsolatban.

Kab 6nosnd k6 Elfogadom, nem tudok hozz6sz6lni ehhez

Baros Erzs6bet kepviselo: Eltirgadom, de az6rt arra k6m6m a dolgoz6kat. meg akinek kriteless6ge.
leg"enek ilyen felsz6lft6sok 6s
OZ

hogy az6rt kicsit figyeljiink jobban oda ezekre a dolgokra, hogy n€
hogy min6l hamarabb a hirinyp6tl6sok fel legyenek t6ltve a kdrelmez6h

A k6pvisel<ik rdsz6r<il egydb dszrev6tel, hozz6sz6tris nem hangzott el.

A polgd.rmester a napirendi pontot szavazisra tette fel.

A k6pvisel6-testiilet egyhangtilag - 5 igen szavazattal. ellenszavazat 6s tart6zkod6s ndlkiil , az akibbi
haterozatot hozta:

Cserhitszentiv{n Ktizs6e Onkorminvzata K6ov isel6-testiilet6nek
112021.(\11r.26.\ on rminvzati h^tfrozata

a Magyar Allamkincstrir 2020. 6vi kincst:iri ellen6rz6s616l k6sziilt
ellen6rz6si jelent6s elfogadisri16l

Cserhitszentivin Kdzsdg Onkorminyzata K6pviselo-testillete megt6rgyalta
az el6terjesadst ds akk6nt hatdrozott. hogy a -.Magyar Allamkincst6r
239 12020. szimf ellenorzdsi jelent6s6t eltbgadja.

A K6pviselo testtilet .felhatalmazza a polg6rmesteft- hogv a dontesrol
trij 6koztassa a Masvar Al lam k incstiir N6grrid Me g_v.'ei I gazgat6siig6t.

Hat6rido: drtelemszenien
Felel6s: Siraky Attila polg6rmester

6. Napirend

Javaslat az eloz6 testiileti iil6s 6ta td(6nt esemdnyeket tartalmaz6 besz6mol6 elfogadrisrir6l

Siraky Attila polqrlrmester: Akkor elmondanim r<jviden, di6h6jban, hogy mi ttirt6nt ds akkor majd
drtdkelitek

o Vesz6lyhelyzet volt kihirdetve. ezdrt 6n irgy gondolom, hogy trij6koztattalak kcizben szinte
mindenrol, ami tdrt6nik a teleptilds 6let6ben, elsosorban ami szimottev6 6s anyagi vonzata is
van.

. EI szeretn6m nektek mondani, hogy ugye volt a mtlt 6vben egy megnyitott iigyiink, a
Majorvdlgyi t6 kdzepdben egy 6rt6kesit6s, a 018/36 6s 0l 8/4 helyrajzi szfmon, ugye err6l volt
egy testtileti ddntds, hogy felhatalmaztak dz drt6kesitdsre. aztln majd ez vissza fog koszdnni
t0rv6nyess6giben stb. De az a ldnyege az egdsznek, hogy ez a folyamat vdghez ment, ez egy
leziirult dolog. Az ad6sv6teli szerz<jd6s. a tulajdonjog bejegyzds m6r megtdrtdnt a vevo jar dra.

A v6tel6rat kiegyenlitettdk.
. tllewe volt Als6toldon eg1 Altaldnos Iskola. amiben volt rdsziink- ez a 145/2 hel;rajzi szdmon

tal6lhat6, mivelhogy ennek az tizemeltet6se szerzodds szerint most lehetett vAltoztatni azon a

t6nyen, hogy tovdbbra is szeretndnk a Kontakt Alapitv6nnyal egyiitt dolgozni vagv sem. Mivel
Cserhitszentivdn Kdpviselo-testi.iletdtol volt mtr egy olyan inditvanyozris, hogy ezt a tulajdoni
hiinyadot adjuk el, ezdrt ftl lett ajrinlva els6sorban a ttibbi tulajdonos, r6sztulajdonos rdszdre.
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6k elou6t.li jogukr6l lemondtak, viszont vdteli sz6nd6k6t jelezte Turi Evi, a Kontakt

Alapitvrinynak a vezeto helyettese 6s az o r6sz6re lett 6rtdkesitve az ingatlan. Ez per pillanat

adasvdteli szerz6dds megkutese megt0ft6nt, a Foldhivatalndl van 60 napos iigyint6z6si

hatrirido alatt. Az tigyv6d Urat. aki intdzte az eg6szet. hirinyp6tlisra sz6litottik fel, ezeket

teljesitette, ha teljesen lezi4rul, akkorjelezni fogom. 3 000 0000 Ft volt a veteliir.

Az]li.rrl an is tudnotok kell, hogy volt ugye egy olyan, hogy van a CserhStszentiviin 116

helyrajzi szilrnon - irgy egyszerilbb lesz. hogy ez Fenyvesi AttilSnak a mostani terillete - 23

m2 teriilet, ami Cserhdtszentivin <inkorminyzat6nak tulajdona. Ezt meg szerette volna toliink
vS,sirolni, de mivelhogy ez egyresil fogalomk6ptelen m6sr6szt az eladds nem lett volna
c6lravezetri, ezdrt egy polgiirmesteri hat rozat 6rtelm6ben megkapta haszn6latra rigy, hogy
semmit nem 6pithet rri. illewe brirmely rdsz'rll ez a tertilet 2 h6napos felmond6ssal

visszavonhat6 a drintds. Tehit haszn6thada, fgy mint bekeritheti. de semmi f6le fajta
6pitm€ny nem 6pithet ri.
Azten, amit m6g tudnotok kell, de szerintem ezt latjitok Ti is, igy nem is szeretn6k senkinek a

nev6vel p6ld:il6zni, de ahhoz hogy ezek a dolgok v6ghez mehessenek, illetve mfikddjenek,6n
M6rkus Sindor Jegyz6 Urt6l igaz5ndib6l segits6get nem kaptam, 6n rigy gondolom, hogy
pontosan tudj6tok. hogy mi6rt. ed nem kell ecsetelnem. En <irtilok, hogy rlg-v tiinik, hogy ez a

mflt lesz most m6r. Ezdrt kdnyelen voltam egy hat,rozatot hozni, hogy egy kiils5 segit6t
fogok alkalmami, ameddig ezek a ziirds iigyek ki nem futnak. Neki volt egy megbizilsi
szerzoddse 3 h6napig, miLr az6ta nincs, mert nagyon rem6lem, hogy saj6t libon meg tudunk
rilln i.

Aztin volt mdg olyan, hogy a Rrik6czi frtra kavicsot Schmidt Gabi illetve Lord Eszter6k fel6 2
aut6 kavicsot sziillittatottunk. ugyanis a csapad6kviz elmosta. Ez igaz6ndib6l egy 50 000 Fcos
kdlts6ggeljrirt.
Azt is tudnotok kell. hogy voltak benyirjtott prilyrizataink kcizben.dnkormdnyzati szilard,
[rtburkolati [t, a Vdrdsmarty [t teljes aszfaltozist nyert teljes hosszban mintegy 18 6s f6lmilli6
forint brutt6, illetve a Kossuth irt 1., ami eddig volt az iroda, ez 20 6s f6lrnilli6 forint rdszleges
f'elirjit6si t6mogat6sban rdszesiilt. Ezek a p6nzdsszegek m6r, a T6mogat6i Okiratokaz
Cserhitszentiv6n Onkormrin;-zatinSl vannak, illetve a pdnzutalSsok megtdrtdntek. Per pillanat
arra v6r 6s az fog ktivetkezni. hogy aj6nlatbek6r6ket kikiildji.ik a c6geknek, 6s akkor ut6na
testiileti iildsen el fogiuk bir6lni. hogy ki lesz az a nyertes. aki elv6gezheti a munk6latokat.
Azt is el szeretn6m nektek mondani, hogy vihar esetdn is tdrt6nt olyan, hogy fiiztbt, stb.
kicsavart, veszdlyes lett, patakmederbe zuhant. Azt tudtuk vAlasaani, hogy elsosorban ugye
kihivtuk a Katasztr6fav6delmet. Ok az elsodleges hibrit elhdritjik, de ugye azdrt mindig azzal
jnrt, hogy ottmaradt a hullad6k. a fa. volt olyan, hogr rinkormdnyzati tulajdonri kirtba sajnos
belefulladt ellat, stb., ezdr6t felkdrtem a Bokri Tiizolt6 Egyesiiletet, hogy segitsenek 6s ezeket
a munk6latokat elv6geztdk. Es ezdrt a Boki Tiizolt6 Egyesiilet 40 000 Ft t6mogatiisban
16szesiilt Cserhiitszentiven dnkormAnvzat6t6l.

A polg6rmester kdrte az dszrevdteleket- hozziszolSsokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pvisefok rdszdrol dszrevetel, hozzaszol s nem hangzott el

A polg6rmester a napirendi pontot szavaz6sra tette fel

A kdpvisel6-testtilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal. ellenszavazat 6s tart6zkodris n6lk0l - az alabbi
hati\rozalot hozta:

Cserh6tszentivin Ktizs6g Onkorm{nyzata K6Dvisel6-testiilet6nek
5/2021.(VIII.26. ) dnkorminv zati hrt*rozzta

A polgermester k6rte a kdrddseket.

A k6pvisekik rdsz6rol k6rd6s nem volt.

I
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az el6z6 testiileti iil6s 6ta ttirt6nt esem6nyeket tartalmaz6 beszimol6
elfogad6si16l

Cserh6tszentivin Kdzs6g 0nkorminyzata Kepviselo-testiilete
Cserh6tszentivin Kdzsdg OnkormAnyzata Polgrrmester6nek az elozo
K6pviselotesttileti iil6s ut6ni fontosabb esemdnyekrol 6s munk:ijrir6l sz6l6
jelent6sdt elfogadja.

7. Napirend

Javaslat a veszdlvhelyzet alatt hozott polg6rmesteri ddntdsek elfogad5sir6l (6. mell6klet)

S irakr Attila oolsirmester Az anyag tartalmazza, gondolom ezt megndadtek, hogy milyen dOnteseket
hoztam. Arra szeretn6k visszautalni, hogy amit a besz6mol6mban elmondtam, legyen az, hogy kellett
egy segito, legyen az, hogy v6ghez tudjuk vinni a ket eladist, illetve legyen az, hogy a Fenyvesi Attila
k6relme teljesiiljtin, en gy gondolom, hogy ez <isszhangban van.

A polgiirmester k6rte a kdrd6seket

A kdpvisel6k 16sz6rol kdrdds nem volt.

A polgdrmester kdrte az dszrevdteleket, hozzisz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban

Kab6cs Jdnosn6 kepviselo: Nincs vilemdnyem, egyet6rtek a ddntdseddel.

Baros Erzs6bet kdpviselo: En egyet drtek a d<int6seddel, ezt m6sk6pp irgysem lehetett volna megoldani
szerintem.

Cservoleyi Zoltin Barnab6s k6pviselo: Nem tudok mit hozzdsz6ln i, 6n elfelejtettem, hogy mi volt

Sirakv Attila polg6rmester: Elmondom m6g egyszer termdszetesen. ha nem sikeriilt figyelni semmi
probl6ma. Vannak polgi:mesteri d6nt6sek. amelyek a vesz6lyhelyzet idej6n lettek meghozva, dn ezt
egy szem6lyben dontottem el. Ezek a hat6rozatok. drint€sek ott vannak sorban felsorolva- az volt a

kerd6s, hogy igaz6ndib6l a Tisztelt K6pvisel6-testiilet ezeket elfogadja-e. j6vrihagyja-e, avagy sem ds

annyit mondtam hozzit. hogy ha megndzitek ezeket a ddnt6seket. szinkronban vannak azzal
kapcsolatban. amit a besziLmol6ban elmondtam. Illetve ami pluszban van m6g dclnt6s. azt igazSndib6l
ktildnbozo k<iltsdgvet6si szervek is kdftdk toliink, tehit, ha ftolvastitok, azt kdrtem. hogy ezek a
polgarmesteri ddnt6seket, amiket hoztam kdzben. ezeket elfogadjetok-e vagy sem.

Balds lstvdn Andras alpolsiirmester: Rendben van.

A kdpvisel6k r6sz6r6l egydb 6szrevdtel, hozz6sz6l6s nem hangzott el.

Kissn6 Gyori Orsolya megbizott jegyzo: Mindegyikrol legyen kiildn hatirozat, mivel sz6szerinri
jegvz6krinyv kdsztil, tehSt ahogy az el6terjesztdsben fel van sorolva.

A polg6rmester a napirendi pontban szereplo 1 . hat6rozati javaslatot szavazesra tette fel.

A kdpvisel6-testiilet egyhangfrlag - 5 igen szavazattal. ellenszavazat 6s tart6zkodas ndlkiil - az al6bbi
hat6rozatot hozta:

Cserhitszentiv{n Ktizs6e 6nkorm{nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
6/202 1.(YII.26.) tinkorminvzati hatirozata
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^ 
612020. (XL05.) iinkorminyzati rendelet tudom6sul v6tel6r5l

Cserhdtszentiv6n Kdzs6g 0nkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete meglirgyalta
az eloterjeszt6s l. szimri mell6klet6t kepez6, ..Cserhrltszentiv{in Kdzs6g
Onkormrinyzata Polgrirmesterdnek 612020. (Xl. 05.) szimri rendeletdt" ds

j6vrihagy6lag tudomAsul veszi.

HatdridS: drtelemszeriien
Felel6s: Siraky Attila polgiirmester

A polg6rmester a napirendi pontban szerepl6 2. hat6rozati javaslatot szavazesra tette fe[.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodis n6lkiil - az al6bbi
hatarozatot hozta:

Cserhitszentivin Ktizs69 Onkorminvzata K6pvisel6-testiitet6nek
7 l202l.Nlll.26.\ iinkormin zeti hatrrozatx

a 712020. (XI.05.) tinkormrinyzati rendelet tudomisul v6tel616l

Cserhitszentivin Kdzs6g Onkorminyzata K6pviselGtestiilete megtirgyalta
az elSterjesa6s 2. szimi mell6klet6t k6pezo, ..CserhitszentivSn Kdzs6g
Onkorm6nyzata Polg6rmester6nek 7 /2020, (Xl. 05.) szrimri rendelet6t'' es
j6vrihagl olag tudomdsul reszi.

Hat6rido: 6rtelemszenien
Felel6s: Siraky Attila polg6rmester

A polgermester a napirendi pontban szereplo 3. hatirozati javaslatot szavaz6sra tette fel.

Cserhitszentivin Kiizs6s Onkorm:invzata K6nvisel6-testiilet6nek

z 812020. (XI.05.) tinkorminvzati rendelet tudomrisul v6tel616l

Cserh6tszentivin K6zsdg Onkonniinyzata Kdpviselo-testiilete megtiirg)alta
az eloterjesztds 3. szrimri mell6kletet k6pezo. ..Cserhritszentiven Kdzsdg
O rorm6nyzata Pole6rmester6nek 8/2020. (XI. 05.) szimri rendeletdt" 6s
j6viiha.ey6lag tudom6sul veszi.

Hat6rid6 : drtelem szenien
Felel6s: Siraky Attila pol girmester

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodis n6lktll - az akibbi
hatarozatot hola:

Cserhitszentivin Ktizs6s Onko invzata K6pvisel6-testiilet6nek
9 12021.(Y lll.26.\ ii n korm6nvzati hrtirozata

a 9/2020. (XI.0l.) tinkorminvzati rendelet tudom{sul v6tel616l

A k6pviselo-testiilet egyhang ag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkoddLs n6tkiil - az aLibbi
hat6rozatot hozta:

8/202 l.(VItr,26.) tinkorm:invzati hatirozata

A polg6rmester a napirendi pontban szereplo 4. hatilrozatijavaslatot szavaz6sra tette fel.
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CserhiitszentivSn Ktizs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testtilete megtii-rgyalta
az el6terjesa6s 4. szimri mell6klet6t kdpez6, ,.Cserhitszentiv6n Krizsdg
Onkormrinyzata Polgermesterdnek 9/2020. (XL 01.) szimri rendeletet,' 6s
j6vihagv6lag tudom6sul veszi.

Hat6rido: 6rtelemszeriien
Felel6s: Siraky Attila polgSmester

A polgfimester a napirendi pontban szereplo 5. hatiirozati javaslatot szavazdsra tette f'el

A k6pviselo-testi.ilet egyhangtilag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodris n6lktil - az al6bbi
hat rozalot hoz]La'.

Cserhitszen tivrin Kiizsep Onkorminyzata K6nvisel6-testiiletSnek
10/2021.(V I.26.) tinkorminyzati hatir ozata

az l/2021. (I.22,) tinkorm6nyzati rendelet tudomrisul v6tel6r6l

Cserhdtszentivdn K<izs6g Onkormfnyzata K6pvisel6-testiilete megtargyalta
az eloterjeszt6s 5, szfmri mell6klet6t kdpez6, ,-Cserh6tszentivin Krizsdg
Onkorminyzata Polgermesterenek l/2021. (1.22.) szimri rendelet6t" 6s
j6v6hagy6lag tudomisul veszi.

HatriridS: dfi elem szenien
Felel6s: Siraky Attila polg5rmester

A polgArmester a napirendi pontban szereplo 6. hat6rozati javaslatot szavaz6sra tette fel.

A kdpvisel6-testiilet egyhangrllag 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil az alSbbi
hat6rozatot hozta:

Cserhitszentiv6n Ktizs6e Onkormdnvzata K6pvise16-testiilet6nek

a 212021. (I.26.) iinkorminyzati rendelet tudomrisul v6tel6r6l

Cserh6tszentivin Kdzs6g OnkomSnyzata K6pvisel6-testiilete megtergyalta
az eloterjesztds 6. szimri mell6klet6t k6pezo, ,,Cserhitszentivin Kdzsdg
OnkormSnyzata Polgirmesterdnek 2/20?1. (1.26.) sz{mt rendelet6t" 6s

j6vihagy6lag tudomesul veszi.

Hatiirido: 6rtelemszenien
Felelos: Siraky Attila polgiirmester

Sirak-v Attila polgirmester: Ha esetleg pici pihen6sre van sziiksdg 6s utena akaltok ndzni, akkor
tudunk viimi

Kab5cs Jdnosn6 kdpvisel4 Nem, ntzzik

Cserudlevi Zoltin Barnabis k6ovisel6: Te mit nezel?

S irakv Attila Dolsermester: Segitsetek Zolinak l6gy szives, hogy hol tartunk

Cservolevi Zolt.in keoviselo: Nekem a 8-16l nincs semmi.... Megvan. .

1 1/2021.(VIII.26.) iinkorm6nvzati hatirozata
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A polgarmester a napirendi pontban szereplo 7. hatarozatijavaslatot szavazasra tette fel.

A kdpvisel6testiilet egyhangtlag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lki.il - az al,bbi

hatarozatot hozta:

Cserhitszentivin Ktizs6s Onkorminvzata K6ovise16-testiilet6nek
t2t2021.(vt II.26.) tinkorm:invzati hatirozata

Hatiirido: 6rtelemszerrien
Felel6s: Siraky Attila polg6rmester

A polg6mester a napirendi pontban szereplo 8. hat6rozatijavaslatot szavaz6sra tette fel.

A k6pviselo-testiilet egyhangflag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat ds tart6zkod6s ndlktil - az al6bbi
hat6rozatot hozta:

Cserhitszentivin Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
t3t202t.(YIIL26.) iinkormdnvzati h^laroz l^

t 112021. (III.12.) dnkorm{nvzati rendelet tudomisul v6tel616l

CserhStszentivSn K<izsdg Onkorm6Lnvzata Kdpviselo-testiilete megt6rgyalta
az el6terjesads 8. szimri mell6kletdt kdpezo, .,Cserh6tszentivin Krizs6g
Onkorm6nyzata Polgfrmester6nek 412021. (lll.l2.) szimri rendelet6t" 6s
j6v6hagy6lag tudomdsul veszi.

Hat5rido: 6rtelemszer[ien
Felelos: Siraky Attila polgirmester

A polg6rmester a napirendi pontban szerep16 9. hatiirozatijavaslatot szavaz6sra tette fel.

A k6pvisel6-testi.ilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat ds tart6zkodSs n6lktil - az alibbi
hateroatot hoaa:

Cserh{tszentivin Ktizs6s 6nkorminvzata K6rrvise16-testiilet6nek
L1/202 l.(\:III.26.) 6nkorminvzati hat:irozata

tz 5/2021. (IV.26.) iinkormfnvzati rendelet tudom{sul v6tel616l

Cserhdtszentiv6n Kdzsdg 6nkom6nvzata Kepviselo-testtilete megt6rgyalta
az eloterjesaes 9. szimri mell6kletdt kdpezo- --Cserhiitszentivin Kiizsdg
Onkorm6nvzata Polgirmester6nek 5/2021. ([V.26.) szimri rendelet6t'' ds
j6vihagy6lag tudomesul veszi.

Hat5rido: dnelemszeruien
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

A polg6rmester a napirendi pontban szereplo 10. haterozati iavaslatot szavaz6sra tette fel.

^ 
312021. (IL2{.) tinkorm:lnyzati rendelet tudom{sul v6tel616l

Cserhitszentiv6n K6zs6g 6nkorm6nyzata Kepviselo-testiilete megt6rgyalta

az eloterjesa6s 7. szimri mell6kletdt kdpezo. ..Cserhdtszentivin Kcizsdg

Onkonninyzata Polg6rmesterdnek 312021. (1l.24.) sz6mri rendeletdt" 6s
j6vrihagy6lag tudomisul veszi.
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A k6pviseio-testiilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal. ellenszavazat 6s tart6zkodris n6lkiil - az alSbbi
hat6rozatot hoaa:

ClethAlLszrntivan Ktizs6q Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
l5/2021.(VIII.26.) tinkorm{nyzati hati,r ozztz

t 6/2021. (IV.26.) tinkorrninyzati rendelet tudomisul v6tel6r6l

Cserhiitszentiv6n K<izs6g Onkormrinyzata K6pviselo-testiilete megt6rgyalta
az eloterjesztds 10. szimri mell6kletdt k6peztl, ..Cserh6tszentiv6n K<izsdg
Onkorm6nyzata Polg6,rmester6nek 612021. ([Y.26.) szdmri rendelet6t" 6s
j6v6hagy6lag tudomAsul veszi.

tlatrirido: drtelemszertien
Felel6s: Siraky Attila polgiirmester

A polgdrmester a napirendi pontban szerep16 I 1. hat6rozati javaslatot szavaz6sra tette fel

A k6pvisel6-testiilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal. ellenszavazat 6s tart6zkod5s n6lktil - az al6bbi
hat6rozatot hozta:

Cserhitszentiv6n Kiizs6e Onkorm :lnvza ta K6nvise16-testiilet6nek
l6/2021.(y lIl.26.) iinkorm{nvzati hatrirozata

a 712021. (IV,26.) tinkorminyzrti rendelet tudomisul v6tel6r6l

Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkormrinyzata Kdpviselo-testtilete meglergyalta
az el6terjeszt6s ll. szimri meU6klet6t kdpez6, ..Cserh6tszentiv6n Kdzs6g
Onkormdnyzata Polgirmesterdnek 7 12021. (IY.26.) sz{mri rendeletdt" ds
j6vrihagy6lag tudom6sul veszi.

HatSrid6: 6rtelemszenien
Felel6s: Siraky Attila polgirmester

A polgirmester a napirendi pontban szerepl6 12. haterozatijavaslatot szavazisra tette fel.

A kdpviselo-testtilet egyhangilag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil - az alibbi
hallrozatot hoz]ta:

Cserhitszentivin Ktizs6s Onkorminyzata K6 l6-testiilet6nek
17 /2021.N1IJ.26.) tinkormin vzlti hatirozata

a 812021. (Y,28.) tinkorminyzati rendelet tudomisul v6tel6r6l

Cserhdtszentiv6n Kdzs6g 6nkormiinyzata Kdpvisel6{esttilete megtergyalta
az eloterjesztds 12. szhmt mell6kietdt k6pezo, ,.Cserhitszentiv6n Kdzs6g
Onkormdnyzata Polgirmesterdnek 8n021. (V.28.\ sz{mri rendeletdt" 6s

j6vrihagy6lag tudom6sul veszi.

Hat6rid6: 6rtelemszenien
Felelos: Siraky Attila polgiirmester

A polgermester a napirendi pontban szereplo 13. hat6rozati javaslatot szavazisra tette fel.



t4

A kdpviselo-testiilet egyhangilag - 5 igen szavazattal. ellenszavazat 6s tart6zkod6s ndlkiil - az al6bbi

hatarozatot hozta:

Cserh6tszentivin Ktizs6s Onkorminvzata K6nvise o-testiilet6nek
18/2021.ry[I.26.) tinkormin zati hat^roz la

t 912021. (V.28.) iinkormrlnyzati rendelet tudomrisul v6tel616l

CserhStszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testtilete megt6rgyalta
az el6terjesa6s 13. szimri mell6kletdt k6pezo. ,,Cserhritszentiv6n K6zs6g

Onkorm6nyzata Polg5rmester6nek 912021. N.28.) sz6mri rendeletdt" ds

j6vrihagy6lag tudom6sul veszi.

Haterido : 6rtelemszer[ien
Felel6s: Siraky Attila polg6rmester

A polg6rmester a napirendi pontban szereplo 14. hat6rozati javaslatot szavazdsra tette fel.

A k6pviseto{estiilet egyhangtlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodris n6lkiil - az alibbi
hat6rozatot hozta:

Cserh6tszentiv{n Kdzs6s Onko rminvzata K6ovisel6-testiilet6nek
19 l202l.NllI.26.) dnkorminvzati hatirozata

a Polg{rmester iltal vesz6lyhelyzet alatt hozott hatirozatok tudomisul
v6tel616l

Cserhitszentivin K6zs6g Onkorminyzata K6pvisel6testiilete
megtirgyalta az el6terjeszt6s 14. szimri mell6klet6t k6pez6

..Cserh6tszentiv6n Kdzseg onkormrinyzata Polgarmesterdnek 8/2020. (XI.
04.) sz6mri hatatoz^tft o belsd ellen6r dijdnak kdzds viseldsdrdl',

..Cserh6tszentivin K6zs6g Onkormiinyzata Polg6rmesterdnek 9/2020. (XI.
04,) sz:imI hatirozat{t a cserhdtszentivdni Kijr:eti Egiszsigiig",i Szolgilat
- jogi s:endlyisiggel rendelkezd tdrsultis - TAR\UL4SI MEGALLAPODAS
m6dositdsdr6l',

.-Cserhitszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata Polg6rmesterenek l0/2020. (XI.
04.) szimf hztfrozatflt a Cserhdtszentivdni Kdrzeti Egiszsigtiggti Szolgitlat

jogi szemdlyisriggel rendelkezti tdrsulas - T4RSUK,!Y MEG/|LLAPODiS
m6dositdsttr6l'.

.,Cserh6tszentivin Kdzs6g Onkorm5nyzata Polg6rmester6nek l112020, (XI.
04.) szimri h^t5,roz^t6t a Cserhatszentivan Kozsig Onkormdnyzata
KipviselS-test letinek iiliseir6l klsziih jegyzdkdryv egy eredeti pilddnyimak
a kdpvisel6-testiilet rendelkezdsire bocsdtds/tr6f',

..Cserh6tszentiv6n K<izsdg Onkormiinyzata Polg6rmesterdnek l2l2020. (XL
0,1.) sz:imri h^t6roz tit Cserhdtszentivan kiilteriilet 018/1 is 018/36
helyrajzi szdm alatti ingatlanok uditsvdteli.szerzdddsinekjottihugttistirol'

,,Cserh6tszentivin Kdzs6g Onkormrinyzata PolgArmester6nek 13/2020. (XL
04.) szrirnri . hatfrozatil a lakossdg rdszdre lgaritcsonyi csomag-
biztositdsar6l'
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..Cserhitszentiv6n K6zs6g Onkormiinyzata Polg6rmesterdnek 1412020. (XI.
04.) szrlmri hatirozatht kdzme ghall gatas idripon tj dr6l',

..Cserhitszentiv6n K0zs6g onkorminyzata PolgArmesterdnek l5/2020. (XI.
30.) szimri hztirozrtitt a Mataszrilisi Kozos Onkormdnyzati Hiyatal
I i tre hozdsdr6 I sz6 I 6 me gdllapodds m6dos itdsdr6 l'.

,.CserhitszentivSn Kdzsdg Onkormrinyzata Polg6rmester6nek 16/2020. (XI.
30,) szimri h^taroz t^t a Matasztjl[isi Kd:ais Onkormanvzali Hit,atal
Szeryezeti ds Mffkdddsi Szabdlyzatdnak e lfogaddstir6f',

..Cserhiitszentiviin Kdzs6g 0nkormrinyzata Polgermester6nek l7l2020. (X[.
17.) szSmri hutfroz l^t a Helyi Esdlyegtenl1sigi Prograrn
fe I ii I v izs gd I at aval kapc s o I ut b an" -

,.Cserhitszentiv6n Kdzs6g Onkormrinyzata Polg6rmester6nek l8/2020. (XI.
31.) sz6mf hatarozat^l I fd megbizdsi s:erzddis alapjdn tdrtind
foglalkoztatdsdr6l',

..Cserhitszentiv6n Kdzs6g Onkorminyzata Polg6nnester6nek 1/2021. (I. 26.)
szimfi hatirozatit az Als6told belter let 115/2 hrsz-i ingatlan 10/210
t ul aj doni him.,-addnak forgalom ki pe s s i n_vilvdn itasdr6 l',

..CserhAtszentivin K6zs6g Onkormiinyzata Polg6rmesterdnek 2/2021. (1.26.)
sz{mri hat{rozatit a Cserhatszentivdn kiilteriilet 018/l ds 018/36 hrsz-i
ingat lan forgalomkipes iizleti ttagtonnd nyilvdnltdsdrbl'.

..Cserh6tszentivin K6zs6g Onkorm6nyzata Polgdrmester6nek 3/2021. QI.
12.) szSmri hathrozatit a 2/2021. (1.26..1 polgdrmesteri hatdrozat
visszovondsdrril' ,

,,Cserh6tszentivin K6zs6g Onkormrinyzata Polgirmester6nek 4/2021. ( .

12.) sz:imri hatiroz^t t a Cserhdts:entivdn kiilteriilet 018/1 is 018/36 hrsz-
ingatlan forgalomkdpes zleti vag,,onnd nyilvdnit(tsdr6f',

..Cserh6tszentivin K6zsdg Onkorm6nyzata Polgrirmesterdnek 5/2021. QI.
26,) sz:imri h^l^roz t6t az Als6told belter let 115/2 hrsz- ingatlan
lrtdkesitisdrdt' ,

.,Cserhitszentiv6n Ktizs6g Onkormrinyzata Polgirmesterdnek 6/2021. (V.
I 0.) sz6mri h^tirozat t a: N O / TF O/ 3 - 2 I I / 2 0 2 0. i h at 6 s z dmti t ttn' iny e s s d g i

.felhivds e l,fogadlisdr6P' ,

..Cserhitszentivin Kdzs6g Onkorm6nyzata Polgirmesterdnek 7/202 l. (V.
11.) sz6mri hatflroz;rtat tdmogatdsi igdnlt beny jtdsa viz- is
c s atornaszolgaltalas rdford itas dnak cs \kkenti sd re -r5l',

,,Cserhitszentiv6n Kdzs6g onkorm5nyzata Polg6rmester6nek 8/2021. (V.
ll.) szimri hatlrozztirt a Salgotarjan is Tirsdge Egiszsigiigti- Szocidlis

Kdzpontj aval kbtendti.feladat-e lldtdsi szerzddi s e lfogaddsdr'f',

.,Cserhitszentiv6n Kdzs6g dnkormdnyzata Polgermester6nek 9/2021. (VI.
01.) szrimri h*lrozatlt dnkormdnyzalok rendkiviili tdmogatdsdra pdll'azat
beny jtdsdr,l',
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..Cserh6tszentiv6n Kcizs6g Onkorm5nyzata Polgirmester6nek 10/2021. (VI.
01.) szrimri hatirozztitt Cserhdtszentivon belteriilet 299 hrsz-tli ingatlan
haszndlatba addsr6l'-

..CserhStszentiv6n K0zsdg Onkorm6nyzata Polg6rmesterdnek I l/2021. (VI.
07.) sz:imri hatirozat{t a l2/2020. (LY.01..t polgdrmesteri hatlirozat
meger6sitisirSl'

6s jtlvihagy6lag tudomrisul veszi.

Felelos: polg6rmester
Hatrirido: 6rtelemszeriien

8. Nanirend

Javaslat a MStraszolosi Kdztis Onkorm6nyzati Hivatal 2020. 6vi munkrijrir6l sz6l6 besziimol6
elfogadrisiira (7. mell6klet)

Sirakv Attila polgdrmester: Gondolom , hogy id6t0k megengedte. el tudtitok fogadni

A polgiirmester k6rte a k6rddseket.

A kdpviselok r6szdrol k6rd6s nem volt.

A polgirmester k6rte az 6szrev6teleket, hozz6sz6lSsokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kabics J6nosn6 k6pvisel6: Biztos, hogl a lAnyoknak nagyon sok dolguk van, meg minden, [rgyhogy
minden elismerdsem az 6v6k. En elfogadom a munkiijukat.

Baros Erzsdbet k6pr' iselo: Koszdncim szt-ipen. en is elfbsadorn.

CservdlEai ZoltAn Barnabds k6pvisel6: En is elfogadom.

Baliis Istviin Andris alpols6rmester: Rendben van

A kdpviselok rdszdr6l egy6b 6szrevdtel, hozzisz6lin nem hangzott el.

A polg6r'mester a napirendi pontot szavazisra tette fel.

A kdpviselo-testtitet egyhangrilag 5 igen szavazattal. ellenszavazat 6s tart6zkod6s n€lkiil - az al6bbi
hatfuozatol hozta:

Cserhitsze ntivin Ktizs6s Onkorm{nvzata K6nvisel6- testiilet6nek
2UZAL.(ylll.26.) iinkorminvzati hatirozata

a Mitrasz6l6si Ktiztis Onkormrinyzati Hivatal 2020. 6vi munkiirirril
sz616 besz6mo16 elfogadisi16l

Cserhdtszentiv6n Kozseg Onkorminyzata Kdpviselo-testiilete megtergyalta a

..Miitraszol6si Ktjzcis Onkormiinyzati Hivaral 2020. dvi munk6jrirol" sz616
eloterjesztdst ds a csatolt melleklet alapjrin elfbgadja a beszdmol6t.

Felel6s: polgrirmester
Hat6rido: 6rtelemszeriien
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9. Napirend

Javaslat a 202112022. tan6vre iskolakezddsi tilmogat6s megrillapitris6ra (8. me 6klet)

Sirakv Attila polsermester Sajnos a mflt 6vben nem volt lehetosdg iskolakezddsi t6mogat6st adni 6s
nagyon sziik kdriilm6nyek k<iz6 keriilt Cserhatszentiv6n koltsdgvet6se. H5la Istennek ez m6r mostanra
orvosol6doft ds dn 6ppen ez6rt megk6rtem Aljegyzo Asszonlr, hogy a 2019-es iskolat5mogat6si seg6ly
anyag6t keresse ekl, illetve informil6dtam a komyez6 falvakb6l is. R6szemrol azt javaslom, hogy a
2019-es 6v mintijSra 2021. 6vben ugvanezekkel a pdnzrisszegekkel iskolakezd6si segdly
adom6nyozzon- utaljon ki Cserhritszentiv6n az illetdkes gyerekek, csalSdok szim6ra.

A polgirmester kdrte a k6rddseket.

A kepviselok rdsz€rol k6rd6s nem volt

A polg6rmester kdrte az dszrev6teleket, hozzdsz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kabdcs J5nosn6 kdpviselo: Egyet6rtek ezzel termdszetesen

Baros Erzs6bet k6pvisel6: En is egyetdftek

Cservcilsl i Zoltin Barnab6s kdpviselo: Rendben van.

Bal6s Iswdn Andr6s alpolg6rmester: Rendben van

A k6pviselok r6sz6rol egy6b 6szrev€tel, hozzitsz6las nem hangzott el.

A polg6rmester a napirendi pontot szavaz6sra tette fel.

A kdpviselo-testiilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodiis ndlkiil - az alibbi
hatarozatot hozta:

Cserh{tszentivin Ktizs6q Onkorm:inyzata K6pvisel6-testiilet6nek

iskolakezd6si timogatfs megillapitris616l

Cserhitszentiv6n Kozs6g Onkormdnyzata K6pviselo-testiilete irgy
hatirozotL hogy - figyelembe v6ve a Korm6ny csakidpolitik6jrit - az

iskolakezd6ssel kapcsolatos kiadrisok enyhitdse 6rdek6ben egyszeri
temogat6ssal segfti az 6rintett csalidokat 6s az 6vod6s gyermekeket 5 000.-
Ft/fo, az dltalilnos iskolis gyermeket 10 000,- FVfo, a kdzdpiskoltis
gyermeket 20 000,- Frfo, a felsofokt oktatisi int6zm6nybej6r6 gyermekeket

30 000,- Ft/fd 6sszegti trmogatesban reszesiti.

A Kdpviselo-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert. hogy gondoskodjon a

tiimogatils kifizetds6r6l 6s a toviibbi sziiks6ges intdzked6sek megtetel610l.

Felelos: polgdrmester
Haterido: 6fielemszenien

lo. IleErglg

Javaslat dnkorm6nyzati belteriileti liildutakr6l

2 l/2021.(Y-III.26.) tinkormrinvzati hat:lrozata
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Sirakr Attila Dolsermester: Nagyon nivid leszek. Tcjbb jelz6s drkezett hozzim, hogy

Cserhitszentiv6non a belteriileti ltildutakn6l olyan iillapotok vannak. ami igazrlLndib6l t5n

nyomdafest6ket sem tr.ir, teh6t nem lehet ktizlekedni rajtuk, nem ott megy, ahol kellene,

magfurtulajdonban van, ki van saj6tiwa, teh6t ez ttibb sebbol is v6rzik. Ez6rt azzal ajavaslattal 6ln6k a

Tisaelt K6pviselo-testiilethez. hogy ha 6k is irgy gondoljrlk, akkor 6n, mint Cserhdtszentiv6n telepii[6s

polg6rmestere felhatalmaziist szeretn6k k6mi a Tisztelt Kdpviselo-testiilettol a tekintetben, hogy

ezeket a fiildutaknak a kim6r6s6t valamilyen szinten rendbe kellene tenni. Ahhoz, hogy meg tudjuk ea
kezdeni, els6 korben esetleg azzal. hogy felkeresndk egy ftildkimdr6t. vagy tajbbet, k6rn6k egy

iirajiinlatot, mennyi6rt tudni ezeket elv6gezni 6s a tovAbbiakban folytatnrink ezt a dolgot. Az lenne a

tiszeletteljes k6r6sem, hogy mondjiltok el a v6lem6nyeteket ezzel kapcsolatban.

A polgermester kdrte a k6rddseket

Cservrjlsvi Zolten Bamabfs k6pviselo: Eltbsadom isv

Bal6s Istv6n Andr6s alpolg5rmester: Rendben van igy. elobb ut6bb pontot kell tennia v6g6re vagy igy-

vagy tigy. Most kicsit gondolkozzunk. szerintem terjedjen ki a bel-ds kiiltertileti utakra is, mert
p6ldriul, ha itmegyiink Bokorra, az m6r kiilteriilet. Szerintem a loldutak helyre6llit6sa legyen, amibe a

ktil- ds belteriileti utak is beletartoznak. Ha nagyon nagy 6sszeg fog szerepelni az iirajiinlatban, akkor
esetleg a jtjvo dvi k6ltsdgvetds tervezdsekor figyelembe kell venni. mert elobb-ut6bb meg kell csiniilni.

A kdpviselok rdsz6r6l egyeb 6szrev6tel. hozzisz6lits nem hangzott el

A polg6rmester a napirendi pontot szavaz6sra tette fel

A kdpvisel6testtilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal. ellenszavazat 6s tart6zkodiis n6lktl - az al5bbi
haterozatot hozta:

Cserh{tszentivin Kdzs6s Onkormln r zata K6pvise16-testiiletenek
22 12021.(VlIl.26.) iin korminvzali hatrrozatr

6nkorminvzati fiildutak kim6r6s6r6l

Cserh6tszentivd.n Kdzsdg Onkorminvzata K6pviselo-testiilete fgy
hat6rozott, hogy felhatalmazza a polgiirmestert a teleptil6s bel-ds kiilteriileti
loldritjainak kimdresdvel kapcsolatos intdzkedesek (rirajSnlat kdr6se,
tijldtertilet kimdret6se) megdtel6re.

Felelos: polg6rmester
Hat6rido: drtelemszeriien

A kdpvisel6k rdszdr6l k6rd6s nem volt.

A polgrirmester k6rte az 6szrev6teleket, hozzesz6lesokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

KabScs J6nosn6 k6pvisel6: En felk6m6m a Polgdrmester Urat arra. hogy igenis legyen kim6rve 6s

t6nyleg a megfelel6 embert megtal6lni ehhez 6s a megfelel6 pdnz<isszegdrt. Szeretn6m, ha t6nyleg
rendben lenn6nek m r ezek az [t dolgok 6s mindent helyre lehetne ezzel allitani tal6n.

Baros Erzs6bet k6pviselo: En is felkdrlek 16 6s a k6vetkezo testiileti iildsen szerintem t6jdkoztatni
tudsz minket 6s akkor utiina el tudjuk fogadni, hogy mehet-e tov6bb vagy nem.
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11. Napirend

Javaslat a N6griid Megyei Katasztr6fav6delmi Igazgat6s6g Salg6tarjeni Katasztr6favddelmi
Kirendelts6g PSszt6i Hivat6sos Tiizolt6-parancsnoks6g 2020. €vi beszrimoldj6nak
elfogadfsdra (9. mell6klet)

A polg6rmester k6rte a k6rd6seket.

A k6pviselok r6sz6r6l k6rd6s nem volt.

A polg6rmester k6rte az 6szrev6teleket, hozz6sz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kab6cs Jiinosn6 k6ovisel6: Elfogadom.

Cservci Zolt6n Bamabis kdoviselo Ellbgadom.qv1

A k6pvisel6k r6sz6r6l egy6b 6szrev6tel, hozzitszol s nem hangzott el.

A polgrirmester a napirendi pontot szavazisra tette fel.

A k6pviselo-testiilet egyhangirlag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodis n6lkiil - az alibbi
hatirozatot hozta:

Cserhitszentivin Ktizs6p Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
23 /2021.N111.26.) iinkormdnyz ti hltfltoz ta

a N6gr6d Megyei Katasztr6fav6delmi Igazgat6sig Salg6tarj6ni
Katasztr6fav6delmi ICrendelts6g P:iszt6i Hivatisos Tiizolt6-

parancsnoksig 2020. 6vi beszdmol6j{nak elfogadisrir6l

A K6pvisel6-testtilet a csatolt 9. melldklet alapjan elfogadja a P6szt6i
Hivatisos Tiizolt6-parancsnoksd.g 2020. 6vi tevdkenys6gdrol sz6l6
beszdmol6t.

A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgSrmestert, hogy a P6szt6i
Hivat6sos Tiizolt6-parancsnoks6got t6j6koztassa a Kdpviselo-testiilet
drint6s6r6l 6s a toviibbi sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Felelos: polg6rmester
Hat6rid6: dfielemszeriien

12. Nanirend

Javaslat a N6grid Megvei Katasztr6fav6delmi Igizgat6s:ig Satg6tarj6ni Katasztr6fav6delm i
Kirendeltsdg 2020. 6vi beszimol6j6nak elfogad6sira (10. mell6klet)

A polgiirmester k6rte a k6rd6seket.

A k6pvisel6k rdsz6r6l k6rd6s nem volt.

A polg6rmester k6rte az 6szrev6teleket, hozziisz6liisokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselok rdsz6rol dszrev6tel,hozzisz6l6s nem hangzott el.

A polg6rmester a napirendi pontot szavazasra tette fel.
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hat6rozatot hozta

Cserhitszentir'6n Ktizs6s Onkorminvzata K6nvisel<i-testiilet6nek
21t2021.(Vllt.26.) tinkorminvzati h Lt^rozat^

a N6grrid Megyei Katasztr6fav6delmi lg^zgat6sig Salg6tarjrlni
Katasztr6fav6delmi Kirendelts6g 2020. 6vi beszimol6jinak

elfogadSs{16l

A K6pvisel6-testiilet a csatolt 10. mell6klet alapj6n elfogadja a N6grrid

Megyei Kataszh6favedelmi Igazgat6siig Salg6tarjrini Kirendeltsdg6nek

2020. dvi tevdkenys6g6rol sz616 beszSmol6t.
A K6pvisel6-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a N6gr6d Megyei
Kataszh6fhvddelmi lgazgat6seg Salg6tarjSni Katasztr6favddelmi
Ktendelts6gdt trj6koztassa a Kdpviselo-testiilet dtint6s6rol 6s a tovribbi
sziiksdges intezked6seket tegye meg.

Felelos: polg6rmester
Hat6rido: 6rtelemszenien

13. Napirend

Javaslat az NO/TFOl39-112021. sz6mI t0rv6nyess6gi felhiv6s elfogadris6ra (l l. mell6klet)

Sirakv Attila Dolg6rmester: Gondolom meg!6zt6tek ezt a tdrv6nyessdgi felhivrist, ez arr6l sz6l, hogy a

Ber6nyi Krisztiniinak eladott 01 8 6s 4 ds I 8/36 helyrajzi szrimir ftldteriiletek. Lett egy hatirozat hozva
a K6pvisel6-testiilet riltal. ami alapjin Cserh5tszentiv6n KdpviselS-testiilete drt6kesiteni kivrinja
Berdnyi Srindomak ezt a liildteriiletet, illetve Ber6nyi Krisainrinak. Ezt a tcirvdnyessdgi felhivrist tgy
l6tom, hogy 2021. 02. 26. napjdig kellett volna megv6laszolnunk 6s janu6r l9-6n drkezett. Liitom,
hogy a v6g6n a Jegyz5 Ur pr6brilt is a Baranya Anik6nak vilaszolni. Nem 6rtette pontosan, mit
szeretne t6liink. De dn [g-v gondolom. hogy ez m6r az6tiit6l valamilyen szinten rendezodott, hiszen ez
a teriilet forgalomk6pessd lett t6ve- illewe az eladiisi szinddk meg lett erositve egy hosszadalmas
hivatali tigyintdzds miatt. ez6rt meg szeretndm k6rni az Aljegyz6 Asszonlt. hogy ezeket a
hiiinyoss6gokat, amit az Anik6 kdr, ea lehetosdg szerint mihamarabb p6toljuk neki. Mert ugye lesz
egy olyan testiileti hatirozat, ami szerint el szeretndnk adni nekik, utiina Anik6 irt, hogy nem ldptiink a
forgalomk6pessdg ir6n-"-dba semmit. a Jegvzo Ur valaszolt rd. hogy nem drti. hiszen m6g nem is tort6nt
semmi, azt6n a k<ivetkezo testi.ileti hatarozat, ami ugye a vesz6lyhelyzet alatt kdszi.ilt. az an6l sz6l,
hogy fogalomk6pess6 lett nyilviinftva, a Kataszterben megn6ztem, 5t van vezetve, az eladiis vdgbe
ment 6s amidrt ilyen hosszt ideig tartott. ezert van egy' polg6rmesteri haterozat, benne is van k<izte,
jfnius 7-dn sziiletett, ami megerositi azt. hogy a hivatali iigyint6z6s miatt, kiildnben ez az egdsz
ad6svdtel m6r a Fdldhivatal szerint is lezerult, a tulajdonjog bejeglz6s megtdrt6nt. Viszont 6n kdrem a
Tisaelt K6pviselo-testiiletet. hogy ezt a tdrv6nyessdgi felhiv6st 6rtdkelje, illetve ha egyet 6rt vele,
akkor k6zfelnyijtissal jelezze.

A polgiinnester k6rte a kdrddseket

A polgirmester kdrte az 6szrevdteleket. hozz6szol6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban

A polgirmester a napirendi pontot szavazesra tette fel.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod5s n6lkiil - az aliLbbi

A kdpviselok r6sz6rol kdrd6s nem volt.

A kdpvisel6k rdsz6rol 6szrev6tel- hozzisz6l6s nem hangzott el.
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A k6pvisel6-testiilet egyhangflag 5 igen szavazattal, ellenszavazat ds tart6zkodiis ndlktil - az aLibbi
haterozatot hozta:

CserhitsLentivin Ktizs6g 6nkorminvzata K6ovisel6-tes tiilet6nek
25l202l.f\{tr.26.) rinkorminyzati haltiroz t^

a N6gr6d Meg"vei Korm{nyhivatal NO/TFO 139-112021. sz mi
tiirv6nvess6gi felhivris elfogadris:i16l

Cserh6tszentivin Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete napirendre
nizte 6s megtergyalta a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal 6ltal kiildott
NO/TFO/39-l12021. iktat6szimon tett tdrvdnyess6gi 1'elhiv6s5t, melyet
elfogad 6s az abban foglaltaknak marad6ktalanul eleget tesz.

A kdpviselo- testiilet felhatalm azza a polg|rmestert. hogy a testtilet
ddntds6rol tejekoztassa a N6grrid Megyei Korminyhivatal Tdrvdnyess6gi
Feliigyeleti Oszt6lyet 6s a toviibbi sztiksdges int6zked6seket tegye meg.

Ielel6s: polgiirmester
Hat6rid6: drtelemszeriien

14. Napirend

Javaslat az NO/TFOl39-512021. sz5mri ttirvdnvessdgi felhivfs elfogaditsira {12. mell6klet)

Sirak\ Attila polsSrmestcr: En r'6gigolvastam ez ds igy l6ttam. hogf igazandib6l a torvdnyesseg az
kifog6,solta, hogy az ipaniz6si ad6nak a nemleges. teh5t, hogy- nem vethedink ki ipanizdsi ad6t,
mivelhogy helyi ad6k kivet€set a vesz6lyhelyzetben a Magyar Kormriny nem engedte. visszavontuk.
teh6t nem vezetfiink be ipariizdsi ad6t ds ez nem kertilt feltdltesre az o rdsztike. Teh6t egy ilyen
tdrvdnyessdgi felhivrist kitok- amit nem teljesitett igazrindib6l azon munkat6rs, aki jogosult arra, hogy
feltdltse az NJT-re ezeket a dolgokat. Tehit ezzel Cserhitszentivin K6pviselo-testiilete rigy hiszem,
hogy mivel ez egy megttjrt6nt t6ny, hogy nem t6rt6nt fehrilt6sre azon hat6ridoig, amig Anik6 killdte,
igy kdrdem a Tisztelt Kdpviselo-testiiletet, hogy a t0rv6nyess6gi felhiv6st elfogadja-e.

A polg5rmester k6rte a kerddseket

A kdpvisel6k r6szdr6l k6rd6s nem volt.

A polgrirmester kdrte az dszrevdteleket, hozz6szol6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban

A kdpvisel5k r6sz6rol dszrevdtel, hozzdsz6lis nem hangzott el.

A polg6rmester a napirendi pontot szavazisra tette fel.

A k6pviselo-testiilet egyhangflag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s ndlkiil - az alibbi
hatirozatot hozta:

Cserhritszentivin Ktizs6s Onkorm{nvzata K6ovisel6-testiilet6nek
26t202t.Nttt.26.) tinkorminvz^li hat^toz t^

a N6gr:id Megyei Korminyhivatal NO/TFO/39-512021, szirmit
tdrv6nyess6gi felhivis elfogadisi16l



)1

Cserh6tszentiv6n Kdzseg Onkorminyzata K6pviselo-testiilete napirendre

tiiae 6s megtiirgyalta a N6grrid Megyei Kormiinyhivatal riltal kiildott
NO/TFO/39-5i2021. iktat6sziimon tett tdrvdnyess6gi felhiv6srit, melyet
elfogad ds az abban foglaltaknak marad6ktalanul eleget tesz.

A k6pviselo- testiilet felhatalm azza a polghrmestert, hogy a testiilet
dontds6rol tiij6koztassa a N6grrid Meg;-.ei Kormrinyhivatal Tdrvdnyess6gi

Feliigyeleti Osztiilyit ds a tov6bbi sztiksdges intdzkedeseket tegye meg.

Fele16s: polg6rmester
Hatrirido: drtelemszenien

S irakv Attila DolsArmester: Megk6rem az Aljegyzo Asszon)'t, hogy amennviben ez a mai napig sem

keriilt feltolt6sre, akkor valamilyen szinten ez orvoso[6djon.

15. Nanirend

Javaslat az NO/TFOl39-4412021. sz6mri tdrvdnyessegi felhivriLs elfogadis6ra (13. mell6klet)

Siraky Attila polgarmester: Ez arr6l sz6l. hogy Cserh6tszentivan K6pv isel6-testiilete megalkotta a

telepiil6st6mogatSs ds szem6lyes gondoskodiist nyrijt6 szocirilis ds gyermekj6l6ti ellitrisok6l sz6l6
rendelet6t ds m6dositva lett ds a m6dositiis megt6rtdntekor m6r Cserh6tszentiviin Hivatali
Kirendelts6ge nem mfikdddtt 6s az 6szrev6telekkel val6 forduliist a lakossdg vagy brirki r6sz6r<il

Cserhitszentiv6n kirendeltsdge van ir6nyiwa van iriinyitva a postacim vagy el6rhetos6g szempontjAb6l
6s mrir akkor MitraszolosOn t6ftdnt az iigyintdz6s, 6s ezt kifog6solja a Tiirv6nyess6gi Oszt6ly.

A polgirmester k6rte a kerddseket

A k6pviselok r6sz€r6l k6rd6s nem volt

A polg6rmester kdrte az dszreveteleket- hozz6sz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban

Kissnd Gvori Orsolva megbizott iegvzo: 2021. dvben minden dnkormfnyzat szoci6lis rendelet6t
ellen6rzik a kozponti ellenrjrz6si terv alapj6n. Minden telepiil6siinktin ellen6rzik ezen rendeleteket 6s

hasonl6ak a hibik minden teleptl6sen.

A kdpviselok r6sz6r6l 6szrev6tel, hozz6sz6l6s nem hangzott el

A polgSrmester a napirendi pontot szavazasra tette fel

A k6pvisel6-testiilet egyhangtlag - 5 igen szavazattal. ellenszavazat 6s tart6zkodiis n6lkiil - az al6bbi
hatarozatot hozta:

Cserh6tszentiv:in Kiizs6s Onkorm6nvzata K6nvise[6- testiilet6nek
2712021.(\Ift.26.\ 6nkorminvzati hatf rozata

a N6grid Megvei Korm{nyhivatal NO/TFO 139-1112021. szimit
ttirv6n-vess6gi felhivis elfogadrisi 16l

Cserhitszentivin Kdzs6g Onkorminyzata Kdpviselo-testtilete napirendre
tiiae 6s meglrirg.valta a Nogrrid Megyei Kormiinyhivatal :iltal ktilddtt
NOITFO/39-441202 I . iktat6szimon tett tdrv6nyess6gi felhivrisSt. melyet
elfogad 6s az abban foglaltaknak maraddktalanul eleget tesz.



23

A k6pviselti- testiilet felhatalmazza a polgirmestert. hogy a testiilet
diint6s6rol tiijdkoaassa a N6gr6d Megyei Kormiinyhivatal Trirv6nyessdgi
Feliigyeleti Osztillyiit 6s a tov6bbi sziiks6ges intdzked6seket tegye meg.

Fele16s: polg6rmester
Hatririd6: ertelemszeriien

16. \apirend

Javaslat az NO/TFOl39-6612021. sz6m[ t6rv6nvessdgi felhivris elfogadrisira (14. mell6ktet)

Sirakv Attila pols:irmcster: Itt abba a hibSba esttink, hogy egy az egyben magiba foglalja a
tdrvdnyessdgi. hogy 2021 . 6vben 9 db rendelet kdzz6t6tel6re keriilt sor, azonban a 2,4.6,7.8,9-es szrlmLi
nem keriilt a TFIK rendszerbe feltdltdsre. Ez6rt szeretn6m az Aljegyzo Asszon\t felk6mi, hogy
amennyiben a mai napig sem t6rt6nt meg, akkor mihamarabb tdrtdnjen meg.

A polgiirmester kdrte a k6rd6seket

\- A kdpviselok r6szdrol kdrdds nem volt

A polgdrmester kdrte az 6szrev6teleket, hozzisz6l6sokat a napirendi pontlal kapcsolatban

A kdpviselok r6szdr6l dszrevdtel, hozz6sz6l6s nem hangzott el

A polg6rmester a napirendi pontot szavazSsra tette fel

A kdpviselo-testiilet egyhangirlag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodes ndlkll - az alabbi
hatrrozatot hozta:

Cserh6tszentivin Ktizs6s Onko rmf nvzata K6nvisel6-testiilet6nek
28 12021.(Ylll.26.) tinko rmin \za.ti ha tiroz,tl

a Nrigrid Megyei Kormdnyhivatal NO/TFO/39-66/2021. szfmi
ttin'6n1 ess6gi felhivis elfogad:isi16l

Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkormiinyzata K6pvisel6-testtilete napirendre

tiizte 6s megt6rgyalta a N6grid Megyei Korm6nyhivatal iltal kiild6tt
NO/TFO/39-66/2021. iklat6sz6mon tett tdrv6nyessdgi felhivris6t, melyet
elfogad ds az abban foglaltaknak maraddktalanul eleget tesz.

A k6pviselo- testtilet t'elhatalm azza a polgirmestert, hogy a testiilet
d<intdsdrol tSjdkoztassa a N6gr5d Megyei Kormiinyhivatal Tdrv6nyess6gi

Feliigyeleti Oszt6lyet ds a tovibbi sztiksdges int6zkeddseket tegye meg.

Felelos: polg6rmester
Hat6rido: drtelemszeriien

17. Napirend

Javaslat az NO/TFO139-6112021 . sz6mI t6rvdn]-ess6gi felhivris elfogadriLsrira (15. mell6klet)

Sirakv Attila DO garTneSteI Itt ilgy l6tom, hogy ugyanazt s6relmezi a tcirv6nyessdg, hogy az ipariizesi

ad6 nemleges viiaszira m6g mindig nem keriilt t'eltdlt6sre r6sziikre az anyag. Amennyiben v

igy van. k6rem az Aljegyz6 Asszon)'t. hogy legyen szives megtennt
akiban
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A polg6rmester kdrte a k6rd6seket.

A k6pviselok rdsz6rol k6rd6s nem volt.

A polgrlrmester kdrte az 6szrev6teleket. hozz6sz6t6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pvisel5k rdsz6rol dszrevdtel. hozzisz6lhs nem hangzott el.

A polg6rmester a napirendi pontot szavazSsra tette fel.

A k6pviselo{estiilet egyhangflag - 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodiis n6lkiil - az alibbi
hatarozatot hozta:

Cserhritszentivin Kiizs6s Onko rminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
29t2021.Nilt.26.) tinkorminv zati hat6rozata

a N6grid Megyei Korm{nyhivatal No/TFO 139-6712021. sz6mi
tdrv6nyess6gi felhiv{s elfogad ris:i 116l

Cserhitszentiv5n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete napirendre

t[zte ds megt6rgyalta a N6grrid Megyei Korm6nyhivatal 6ltal ktildOtt

NOITFC.139-6712021. iktat6szrlmon tett tijrv6nyess6gi felhivris6t. melyet

elfogad 6s az abban foglaltaknak marad6ktalanul eleget tesz.

A kdpvisel6- testiilet felhatalm azza a polgirmestert, hogy a testiilet
d6nt6s6r6l tSjikoaassa a N6grrid Megyei KormSnyhivatal T6rv6nyess6gi

Feltigyeleti Osztiily6t 6s a tov6bbi sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Felelos: polg6rmester
Hatririd6: 6rtelemszeriien

18. Napirend

Egyebek

Siraky Attila polgirmester: szeretn6m elmondani. hog)'

fehetos6g nyilt I 000 000 Ft megprily6zisira pont azert. mert eddig veszdlyhelyzet volt
kihirdetve, rendezvdny szervez6s- stb. Erre regisariilni lehetett egy bizonyos feliileten, a

regisariilSs megttjrtdnt, dn [rgy tudom. hogy az 5 000 f6 alatti telepiildsek prilyrizhatnak rri, frgy
tudom, hogy'nagy val6szinris6ggel mindenki meg fogja kapni, tehiit mi r6sziinkrol meglettiik,
most vdrjuk a visszajelzdst. ktildnben a h6nap utols6 napja a hat6rido. A rendezv6nynek a
lebonyolitrisi hatdrideje 2022. Lprilis 22. Gondolom. ha kdzben valamilven fajta miis helyzet
lesz az orsz6gban kihirdetve. akkor ez is m6dosulni fog. Foglak tiijekoztatni benneteket, hogy
mi fog tdrt6nni.
M6g annyit szeretn6k elmondani €rdekess6gkdppen. hogy itt van. majd nagyon szivesen
kdlcson adom. nem szeretndm ezzel hrlzni az idot- majd mindenki v6gig ndzi. ha akarja. Volt
.gy ASZ ellen6rz6s is. amit igaziindib6l 130 telepiil6sn6l hajtottak vdgre. Osa5lyoaik 1-5-os
drdemjeggyel. A 130-b6l I0 db van. aki el6Seleni.il vdgzett. ebbol M6rkus S6ndor vezetdse
alatt Mitrasz6los K6zris Onkormrinyzatib6l 6 db telepi.il6s. ezen kiviil m6g 4 van. Meg lehet
ndzni, itt a lista. ez b6rki sz5mdra elerheto.
Azt szeretn6m elmondani. hogy van egy belsS ellen6rtink- 6n irgy Littam, hogy a f'alugondnok
sz6m6ra egy egdsz m6s i.izeman-""ag-elszimol6si normativ6t. illetve futristeljesitm6nvt szeretne
elszimoltatni, mds papfralapon. UtSna j6rtam, kdrtem rilkisfoglalest Csdrsz KllLnit6l, a
Falugondnokok Orsz6gos Szdvetsdgdnek elndkdtol, nem liitja indokoltnak azt az elsz6mol6si
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form6t, amit kdr, illetve ktilddtt egy mintiit, a ktivetkezo testiileti iildsen. mert m6g fogok
kdzben a belso ellenor Urral. a Csepe Urral egyeaetni- tegnap is beszeltem vele. Ki fogunk
talilni egy olyan megoldiist. ami mindenki szimira a legkedvezobb. illewe a legegyszenibb.
Visszat6ri.ink 16, de lesz egy egyszerii tizemanyag-elsz6moliis, illetve teljesitmdny elszimoliisi
normativinak a kivitelezdse papir alapon. A k0vetkez6 testiileti iildsen szeretn6k erre
v6laszolni. Tegnap beszdltem vele. 6n annf iban indokoltnak tartom azt, amit o szeretne- mert
ezek a gdpjrirmiivek nem jcinnek ki abbol a normrib6l, ami hivatalosan meg van neki szabva,
gondolom az6rt, mert a teljesitm6nye egy ritlagost6l eltdro, mert ugye h n6l-h zig kdzlekedik.
Van egy olyan lehetos6g a t6rv6nyek szerint, hogy plusz 90 % -os szorz6t lehet rakni ezekre a
g6pj6rmtivekre, de azon esetben viszont egy plusz kimutat6st kell vezetni. Teh6t ebben
szeretn6k k6zds utat Cs6pe Urral 6s akkor a kdvetkez6 testiileti til6sre bevissztik. ha kell,
akkor a testiilet hat6roz an6l. hogy a gdpjrirmii lizemeltetds milyen elsziimolds alapjSn
tijrtdnjen.

Tdbb napirend nem volt, egy6b kdrdds. 6szrev6tel nem hangzott el, a polgirmester megkriszdnte a
reszv6telt. 6s az iil6st bezirta.

kmtl

S tt ila ,f'""\ Iilr...{fu,S'4-.,
Kissne Gy6ii Orsolya' /

megbizottjegyz6 /polgiirmester aa,5
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JELENLETI iV

Cserhritszentiv6n Kdzs6g Onkormiinyzata K6pvisel6-testtilet6nek
2021. augusaus 26. napjfln megtartott iil6s6rdl

ZSiraky Attila polgiirmester

BaLis Istvan Andrris alpolg6rmester

Baros Erzsdbet kdpvisel6

Cservdlgyi Zolt6n Bamab6s k6pvisel6

Kab6cs JSnosnd k6pvisel<i

Taniicskoz6si ioggal meghivottak

Kissn6 Gyori Orsolya jegyzit megbizollja

Lakoss6g kclr6bol megj elent:
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CserhiitszentivSn K<izs6g Onkorminyzata

3066 Cserh6tszentiv an. Kossuth utca I

Telefon: (32) 382-056
Fax: (32)382-026
e-mail: titkarsag@matraszol

El6teriesao: Siraky Attila polg6rmester

Javaslat az elcizo teshileti iil6s 6ta t6rtdnt esem6nyeket tartalmaz6 beszifunol6
elfogadasiira
Eloterjeszto: Siraky Attila polg6rmester

7. Javaslat a vesz6lyhelyzet alatt hozoft polgermesteri dcintdsek elfogadrisrir6l

&*"i
m

os.hu

Meghiv6

2021, aususztus 26. napi rin (csiittirtiik) 13.00 rirdra

Javaslat a kdaiszasAg l-enntaftAsar6l. valamint a zdldteriiletek haszn6lauir6l sz6l6
rendelet megalkot6sara
Eloteriesao: Siraky Attila polgiirmester

Javaslat a kozteriiletek haszniilat6r6l, r.alamint a parkol6helyek ldtesitdsdr6l ds

hasmrilat6r6l sz6[6 rendelet megalkot6siir6l
Eloterieszto: Siraky Attila polgriLrmester

Javaslat Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzatrinak 202 I . dvi kcilts6gvetdsdrol sz6l6
412021. (Iil.12.) 6nkormiinyzati rendelet6nek m6dosit6sara
El6teriesao: Siraky Attila polg6rmester

Javaslat Cserh6tszentiv6n K<izs6g Onkorm 6nyzalinak 2021.1. fdllvi teljesitett
bevdteleir6l 6s kiad6sai16l sz616 t6j6kozat6 elfogad6siira
El6terieszto: Siraky Attila polg6rmester

Javaslat a Magyar Allamkincstrir 6ltal Cserhrltszentiv6n Kdzseg Onkorm Anyzata 6s az
iiltala ir6nyitott k61ts6gvet6si szervek 2020. 6vi kincstriri ellen6rz6s6rol kdsziilt
ellenorz6si j elent6s elfogadrlsara

Magyarorsz6ghelyidnkormanyzatair6lsz6l6..20ll.6viClxxxx.t6rv6ny45.$.riban
fogiuft* atalj an 

-Cserh6tszenrivdn 
Kcizsdg Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek soros

Il6sdt

2

J

I

5

6

El6terieszto: Siraky Attila polg6rmester

6sszehivom.

Az iil6s helve: Kulturhaz kisterme (3066 Cserh6tszentiviin, Kossuth utca 31.)

Napirendi iavaslat

l.



C se rhitszent iv6n Kdzsdg Onkorminyzata
3066 Cserhritszentivrin. Kossuth utca l.
Telefon: (32) 3 82-056
Fax: (32) 382-026
e-mail: titkarsag@matraszolos.hu

8 Javaslat a M6trasz<il6si Kdzcis OnkormilLnyzati Hivatal 2020. 6vi munkrijrir6l sz6l6
beszlmol6 elfogad6srfua
El6terieszt6: Mrirkus S6ndor jegyz<i

9 Javaslat a 2021 12022 tan6vre iskolakezddsi tiimogatAs meg6llapitiis6ra
El6teriesztS: Siraky Attila polg6rmester

10. Javaslat az dnkormrlnyzati belteriiteti fttldutak6l
Eloteriesa6: S iraky Attila polgiirmester

l1 Javaslat a N6gr6d Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgatosig Salg6tarj6ni
KatasZr6fav6delmi Kirendeltsdg P6szt6i Hivatrisos Tiizolt6-parancsnoksrig 2020. 6vi
beszriLrnol6j anak ellogadrisara
Eloteriesao: S iraky Attila polg6rmester

12. Javaslat a N6grrid Megyei Katasztr6lav6delmi lgazgat6sirg Salg6tarjAni

Kataszh6fav6delmi Kirendelts6g 2020. dvi beszrimol6jrinak elfogadrisrira

Eloterieszt6: Siraky Attila polg6rmester

13. Javaslat az NO/TFO|39-\12021. sz6mir tcirvdnyess6gi felhivris elfogadiis6ra

El6terjeszt6: Siraky Attila polgiirmester

14. Javaslat az No/TFOl39-512021 . szifuntl t6rv6nyess6gi felhiv6s elfogad6srira

Eloterjeszt6: Siraky Attila polg6rmester

15. Javaslat az NO/TFC|139-4412021. szAmt t6rv6nyess6gi felhiv6s elfogad6s6ra

El6terieszt6: Siraky Attila polgdrmester

16. Javaslat az No/TFOl3g-6612021.. szimt tdrvdnyess6gi f'elhivris ellogadris6ra

El6teriesztS: Siraky Attita polgarmester

17. Javaslat az No/TFOl3g-6'712021. sz6mu tdrvdnyessdgi felhivris elfogad6s6ra

El6terjeszt6: Siraky Attila polg6rmester

18. Egyebek

Megjelen6sdre, aktiv kdzremtikdd6s6re feltdtlen sz6mitok'
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Cserh6tszentiv6n, 2021. augusztus 1 9
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El6terjeszt6s

a kiiztisztasdg fenntartis616l valamint a ztildteriiletek haszndlatfrril sz6ki rendelet
megalkotrlsfn5l

Tisztelt K6pvisel6-testr.ilet !

Cserh6tszentiviin Kdzsdg Onkorm Anyzata itltal meghozott rendeletek f'eliilvizsg6lata ds a
lakossiigi ig6nyek alapjrin szabrilyozni sztiksdges a kdztisztasrig 1'enntartiis6val. valamint a

26ldteriiletek hasznrilatrival kapcsolatos teriiletet.

Kdrem a Tisztelt K6pviselo-testiiletet, hogy az el6terjesztds alapjan a rendelettervezetet
t6rgyalja meg, majd d<jntsdn a kdztisztasag fenntartdsiir6l, valamint a zdldtertiletek
haszn6lat6r6l sz616 rendelet megalkot6sdr6l.

*pzs6G
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Cserh:itszentivin Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek ../2021. (VIII' ...)

tinkormrinyzati rendelete a ktiztisztasrig fenntart6s616l valamint a ziildteriiletek
hasznrilatri16l

(tervezet)

Cserhatszentivan Kozs6g OnkormSnyzata Kepvisel6{estulete az Alaptdrveny 32 cikk (2)

u"turJeren"n meghatdr-ozott eredeti jogalkot6i hat6sk6r6ben 6s a hullad6kr6l szol6 2012'

lri CiXXXV t6rvZny 88. g 1+) ne[eid6seben kapott felhatalmazds alapj6n az al6bbi

rendeletet alkotja.

l. fejezet
Altalenos rendelkez6sek

1.S

(1) A rendelet cblla az ingatlanok 6s kozteruletek tiszt5ntart5s6val, a zoldteruletek

fenntartaseval iapcsolatos helyi szabSlyok megdllapit5sa, tovdbb6 a term6szeti 6s

epitett kOrnyezet meg6visa, a kornyezettudatos magatartas kialakit6sa

2.S

A rendelet targyi hatSlya Cserhdtszentivdn kozseg kozigazgatasi terirlet6re terjed ki.

A rendelet szemelyi hatSlya valamennyi term6szetes 6s jogi szem6lyre, valamint jogi

szemelyis69gel nem rendelkez6 szervezetre kiterjed.

Fogalmi meghat6rozisok

3.S

E rendelet alkalmazSsa szempontj6b6l

a) K6ztisztasAggal 6sszefti996 tev6kenys6g. az egyes ingatlanok - ezen belul
kulonosen a lak66ptiletek 6s az emberi tart6zkod6sra (iidirl6s, pihen6s, sz6ll6s stb.)
szolg5l6 mes 6puletek, tov6bbd a nem lak5s c6lj6ra szolg6l6 helyis6gek 6s a hozzajuk
tartoz6 tertrletek-, valamint a kozterirletek tiszt5n tart6sa.

b) Kdzteriilet. az ingatlan-nyilvantartesban a kozigazgatdsi tertrleten belirl kozteruletk6nt
nyilv6ntartott foldreszlet (kozrlt, j6rda, t6r, kozpark) tov5bb6 az 6pitm6nyek
kozhaszn6latra etadott r6sze (6puletdrk6d alatti j6rda, alul- 6s felulj6r6) tulajdonost6l
fUggetlenul.

c) Tisztintart5s: az egyes ingatlanok 6s kozteruletek tisztitdsa, h6- 6s sikosseg-
mentes[t6se, illet6leg pormentesitese, valamint az ingatlanon fellelheto hulladek
elszallit6sa.

d) Z6ldteriilet: l-latvarr_vliros..szabAlyozisi terv6ben erre a c6lra kijeldlt terUlet-
felhaszn5l6si egyseg, tov6bb5 ilyen kijelol6s n6lkul is a lakossdg pihen6s6re,
testedz6s6re, sz6rakozdsdra, a veros szerkezet6nek tagol6s6ra szolgal6, jellemz6en
n6v6nnyel boritott k6zterirlet. A zoldtertrletek kor6be tartoznak elsrjsorban a
jdtsz6terek, a sportpaly6k, a parkok 6s az ezekhez kapcsol6d6 s6tdnyok, virdggal
beUltetett terirletek, tovibb5 az utak 6s terek fOldsdvjai, a megkezdett parkositessal
6rintett, tov6bb5 a roncsol6dott zoldterirletek, valamint az egy6b zold nov6nnyel boritott
k0zteriiletek.

e) Kiizforgalm0 terUletsav. Az ingatlan-nyilv6ntartasban kozterUletk6nt nyilv6ntartott
foldr6szlet, amely k6t szomsz6dos ingatlan kdzdtt helyezkedik el.

0 Arok: a talaj felszin6ben kialakitott, csapad6kviz elvezet6s6re vagy elszikkaszt6s6ra
szolgdl6 csatorna.

S) Ateresz: nagy teherbir6s[, 6ltalSban kor keresztmetszetli m[it6rgy, amely utak,
vasutak, tolt6sek, kapubej6r6k alatt vezeti 6t a kasebb csatornek, 6rkok, vizfoly6sok
viz6t.

(1)
(2)





h)

i)

i)

k)

Nyilt csapad6kviz elvezet5 rendszer: az 6rkok 6s etereszek osszess6ge, mely a
keletkezett kozterUleti csapad6kvizet a telepUl6s befogad6 6loviz6be vezeti.
Zart csapad6kviz elvezet6 rendszer: olyan 6tereszcsovekb6l 6s akn5kb6l 5116

r.endszer, mely a fdldfelszln alatt vezeti el a csapad6kvizet.
Utcsatlakoz6s: a k6zriti kozleked6srol sz6l6 1988. 6vi L torv6ny (Kkt) fogalma az
i16nyado.
csapaddkviz elvezet6s6t akad6lyoz6 6teresz, csatornaszakasz: nem megfelel6
keresztmetszeti merettel, fen6km6lys6ggel kialakitdsra kerult csatornaszakasz, illetve
olyan csatornaszakasz, amelynek tisztitdsa nem biztositott, a szabad csapad6k-
vize lvezet6st akadAly ozza.

ll. fejezet
Az ingatlanok, k6zterailetek, valamint nyilt vizelvezet6 Arkok tisztantartasa

A tisztantartesi k6telezetts6916l 6ltalSban

4.S

Cserh6tszentiv6n Kozs6g koztisztas6g6nak meg6rz6se 6rdek6ben mindenki koteles
hat6konyan kozremrlkodni 6s tart6zkodni minden olyan tev6kenysegtol, magatart6st6l,
mellyel a telepUl6si kornyezetet szennyezn6, fert6zn6.
Tilos koztertrleten a hullad6kot elhagyni, a gy(jtes, begy(jtes, lerak6s szab5lyait6l
elt616 m6don felhalmozni, ellenorizetlen kdrUlm6nyek kdzott elhelyezni, kezelni.
A kozterUleten elhelyezett hullad6kgyUjt6 edenyek, kont6nerek kortil a hullad6k,
vesz6lyes hulladek, egy6b lomok elhelyez6se ( kiv6ve az 6nkorm6nyzat Sltal
szervezett lakossdgi vesz6lyes hullad6k gy6jtest, gumiabroncs gy[jtest, zoldhulladek
gy(jt6st illetve lomtalanitast ) tilos
Tilos a lak6- 6s emberi tart6zkodSsra szolgel6 mds 6puletek ablak5b6l, erk6ly6r6l
hullad6kot, cigaretta csikket illetve b6rmely anyagot, t6rgyat kidobni.
Tilos az [ton, jarddn, kozteriileten elhelyezett berendez6si, felszerelesi t6rgyak,
m[itdrgyak, m(alkot6sok beszennyez6se, rongdl6sa.
Tilos dugul6s vagy rong6l6s okozds6ra alkalmas anyagot, t6rgyat (tormeleket, epit6si
anyagot, hullad6kot, t[iz- 6s robban6svesz6lyes anyagot, egy6b anyagot, szennyvizet)
a kozcsatorna viznyel6j6be, csapad6kelvezet6 csatorn6ba vagy 5rokba sz6rni, onteni,
bevezetni.
Allati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a korny6k
levegoj6t szennyezheti, az eg6szs6get vesz6lyeztetheti, sem kozteruleten, sem
maganteruleten elhelyezni nem szabad.
Elo vizfolydsba, belvlzelvezeto csatorn6ba, Arokba szennyvizet, trdgyalevet vagy mAs
szennyezett folyad6kot, eg6szs6gre 5rtalmas anyagot bevezetni vagy egy6b m6don
ki.juttatni tilos.
A parkositott, fuves tertrletet rendeltet6sellenesen hasznalni, a n6v6nyeket rong6lni,
csonkitani, leszakitani tilos.
Koztertileten g6pj6rmlivek javitdsa, szerel6se - kiv6ve az azonnali hibaelh6ritAst - es
mosdsa tilos. Amennyiben a kdzrjti jdrmr-1, munkag6p uzemelese 6s parkolasa sor6n a
kozterulet szennyez6dik, vagy mas m6don k6rosodik, a jArmil tulajdonosa
halad6ktalanul koteles a szennyez6d6st eltavolitani, az eredeti ellapotot helyre6llitani,
a balesetvesz6lyt int6zked6s6vel megel6zni, vagy megszUntetni.
Kozteruleten szennyez6 anyagot csak oly m6don szabad sz6llitani, hogy a
sz5llitm5nyb6l semmi ki ne hulljon, por- 6s csepeg6s ne keletkezzen. Ha szellitas
kozben a terulet szennyezodik, a szennyezes eloid6z6je k6teles azt eltdvolitani 6s a
tov5bbi szennyez6d6s megakad5lyoz5s516l gondoskodni.
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H6- 6s sikossig mentesit6s

5.S

Ha e rendelet m6sk6nt nem rendelkezik, a tulajdonos koteles gondoskodni
a) az ingatlan el6tti, melletti j5rdaszakasz, jdrda hi6ny5ban egy m6ter sz6les

terUletsev
b) tombhSzas telken a kUlon tulajdonban all6 egyes 6pUletek gyalogos

megk6zelit6s6re 6s kOrijll616s6ra szolg6l6 terirlet, t6rburkolat, illetve l6pcso
eset6ben 1 m6ter sz6lessegri sav 6nos es6t6l, jegt6l vagy h6t6l va16
mentesit6s616l, szi.rks69 szerint naponta tobbsz6r is.

Sz6rakoz6helyek, vend6gldt6-ipari 5s szolgSltat6 egys6gek, uzlethelyis6gek es m6s
el5rusit6 helyek el6tti jard6k burkolatenak - 6nos es6t6l, Jegt6l vagy h6t6l - tdrt6n6,
szUks6g szerinti sikossdg mentesit6se az uzemelteto kOteless6ge.
A jdrddr6l letakaritott havat k6zrjt eset6n a j6rdasz6len kell osszegy(jteni igy, hogy a
gyalogos kozleked6s szemera megfelel6 szabad terulet 6s az olvad6k elvezet6se
biztositott maradjon.
A h6 eltakaritasa soran gondoskodni kell a116l is, hogy az osszegyLijtdtt h6 a
kozszolg5lati felszerelesi tdrgyak, vagy egy6b koz6rdek[i letesitmenyek (pl. trizcsap,
szem6tt6rol6, 96z- 6s kozm[i akna fed6lap, stb.) hasznalatet ne akad6lyozza.
A gyalogos 6s k6ztlti forgalom zavartalansaganak biztosit6sa 6rdek6ben h6rakAst tilos
elhelyezni
a Itkeresztez6d6sben

ittorkolatban
ki.ielolt gyalogrltkel6 helyen
kapubej516 el6 annak teljes sz6less6g6ben
tomegkozleked6si 15rm( meg6ll6j6ban, ott az fttest 6s a j5rda koz6
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(6) s kossdg elleni v6dekez6s kor6ben az 6nos escitol, h6t6l vagy j6gt6l sikoss6 vdlt j6rd6t
kozeg6szs6gUgyileg vesz6lytelen k6rnyezetki m6lo anyaggal (homok, salak, f(r6szpor
stb ) kell csrisz6smentess6 tenni. A j6rda felsz6rds5ra boml6 szerves anyag, vagy a
burkolatra keros anyag nem alkalmazh at6. A sz6r6anyag beszerz6s6r6l a
tisztintart6sra kotelezettnek kell gondoskodni

Az ingatlan turajdonosok kiizteriiret 6s ingaflan tisztan tartesavar, varamint 6rkok
karbantartds6val kapcsolatos feladatai

6.S

(1) Az egyes inga,anok tis16l t?iti.slrot az ingattan tutajdonosa. kezetoje. haszn6t6ja,illetoreg haszon6rvezoie_(a twdbbiakban egvitt. iririoono.l. mdsnak a haszndratdbanrevo inga'anok (inoaranr6szek. nervise#rr tisz-Gn tart6sd16r pedig a haszndr6,ittetc,reg - a uerleti iogviszonvboi Jriri"iL't<l-tlierettsege szerint _ a b6rr6 (atovdbbiakban egyutt: haJzndtol'tot"r". g;nJo-Jtod;i'



(2) Az ingatlan tulajdonosa koteles gondoskodni:
a) az ingatlan el6tti, melletti jdrdaszakasz, - j6rda hi6ny6ban egy m6ter sz6les

terUletsav - tovdbba ha zoldsav is van, az ingatlan hater6t6l az ittestig terjed6
teljes terUlet gondozAsdr6l, tisztan tartasar6l, kasz6l5s5r6l, hullad6k- 6s
gyommentesit6s6rcil, a hulladekgyrijt6 ed6nyzet kornyezetenek tiszt6ntart6sd16l;

b) az ingatlan hat5r5t6l az [ttestig terjed6 teruleten 16v6, valamint az ingatlannal
hatdros nyilt 6rok 6s ennek mfit6rgyai tiszt6ntartaser6l, gaztalanitis 6rol, az
eredeti m6lys69 megtartes6val a feliszapol6d6s megszuntet6s6r5l;

c) tombtelken a kUl6n tulajdonban 5l16 egyes 6pUletek gyalogos megkdzelit6s6re 6s
koruljSr6sSra szolgdl6 terulet tisztan tart6s616l, kasz6l5sd16l, a csapad6kviz
zavarlalan lefoly6sat akadAlyozo anyagok es mes hullad6kok eltAvolitds616l;

d) a beepitett 6s a be6pitetlen telekingatlan tiszt6n tart6s5r6l, gyommentesit6s6r6l
6s a ftrves teruletek gondozSsa16l,

e) a jardan felburj6nz6 gyom kiirtds5r6l, a jdrda 6s az ittest kdzleked6sre
alkalmass6 t6tel616l a balesetmentes k6zleked6st vesz6lyeztet6 ndv6nyek,
beny0l6 5gak, bokrok megfelel6 nyesesevel, valamint a kozleked6st akad6lyoz6
vagy vesz6lyeztet6 targyak eltavolit6saval,

f) ritcsatlakozAsnAl az itburkolatok csatlakoz6si pontjdt6l m6rt 5 m t6vols6gban az
0ttest burkolatmagassag6t6l 60 cm-n6l magasabb nov6nyzet 60 cm-re t6rt6n6
visszav6gds6r6l, fdk eset6ben a lombkoronanak az ittest burkolatmagassdg6t6l
szSmitott 2 m-re tortdno felnyes6s6r6l oly m6don, hogy a nov6nyzet, a fa a
bel6t6st ne zavarja.

(3) A (2) bekezdesen kivtili speciSlis eseteket e rendelet 1. sz6m0 mell6klete tatlalmazza.
(4) K6t szomsz6dos terUlet, 6ptilet kozotti kOzforgalmi tertrletsAv vagy 5tj516 eset6ben a

tisztan tart5si, zdldtertilet gondozasi kotelezetts6g a tulajdonosok kozott 50-50 %-ban
oszlik meg.

(5) Az ingatlantulajdonosok a koztertrleti savok takaritdsab6l keletkezett szemetet, nov6nyi
6s egy6b hullad6kot, az ingatlanukhoz rendszeresitett hdZart6si hullad6kgy(jt6
ed6nyben kotelesek elhelyezni.

(6) A rendszeresitett hSztartisi hullad6kgy(jto ed6nyzet befogad6 k6pess6g6t meghalad6
hullad6k mennyis6g hullad6klerak6ra t0rt6n6 elszallitis616l, elsz6llittates616l a
tulajdonos koteles gondoskodni.

Kereskedelmi- 6s szolgaltat6 tev6kenys6get folytat6 egys6gek kcitelezetts6gei

7.S

(1) A sz6rakoztat6-, vend6glSt6- 6s arusit6 helyek, Uzletek, szolgeltat6 egys6gek el6tti,
melletti jardaszakaszt, illetoleg ha a jdrda mellett zoldsav is van, az ittestig terjedo
teljes teruletet - ett6l elt6r6 meg5llapod5s kiv6tel6vel - a haszn616 koteles
folyamatosan tisztan tartani, kaszdlni, 6s a hullad6kot eltevolitani.

(2) Az (1) bekezd6sben meghatSrozott haszndl6 k6teles az ingatlanr6l az 0ttest vagyj6rda
ter6be benyil6 egak, cserjek 6s egy6b nov6nyzet nyeses6r6l, vdg5s6r6l gondoskodni.
Utcsatlakoz6sndl az 0tburkolatok csatlakozdsi pontj6t6l m6rt 5 m tdvolsdgban az 0ttest
burkolatmagass5g6t6l 60 cm-n6l magasabb nov6nyzet 60 cm-re torten6
visszav5g6sd16l, f5k eset6ben a lombkoron6nak az [rttest burkolatmagassegat6l
sz6mitott 2 m-re tort6n6 felnyeses6r6l oly m6don, hogy a n0v6nyzet, a fa a belSt6st ne
zavarja.

A nyilt piacok 6s v6s6rterek tisztdn tartds6r6l a piac, vds6rt6r uzemeltetdje koteles
gondoskodni.
Koztertrleten megrendezett sport- 6s egy6b rendezv6ny idejen a rendezv6ny
szervezrije koteles a v6rhat6 forgalomnak megfelel6 szdm0 illemhelyet biztositani,
valamint a rendezv6ny idej6n a terulet tisztan tartas5r6l gondoskodni.

(
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A ktizforgalmri kcizriti krizleked6s c6ljira szolg6l6 t6tesitm6nyek rendszeres
tiszt5n tart6s5r6l 6s az ott keletkez6 hullad6k elszillitis6r6l

8.S

K6zforgalmri k6zriti kozleked6s c6ljera szolgel6 t6megk6zleked6si jdrm0vek eset6ben:
a) a kozterUleten l6vcj Ozemi teruletek, v6gdllom5sok, pSlyaudvarok tekintet6ben a

j6rmUvek uzembentart6ja.
b) a belteruleten l6vo 6s az a) pont al6 nem tartoz6 v6r6helyisegek, viirakoz6helyek,

jdrdaszigetek 6s a j6rdat6l ftrvesitett terUlettel vagy egy6b m6don elkUlonitett
meg6ll6helyek tekintet6ben az onkormanyzat a kozszolg6ltat6 0tjan,

c) vasutat keresztezo jfuda eset6ben a vasit Uzembentart6ja,
d) a kiilteruleten l6v6 6s az a) pont hatalya ale nem tartoz6 var6helyisegek,

v6rakoz6helyek es meg6ll6helyek tekintet6ben a kozforgalm0 jirm[i tizembentart6ja,
aut6busz megAll6helyek tekintet6ben a koztlt kezel6je koteles a rendszeres
tiszt6ntartes16l, tov6bb5 az ott keletkezett hullad6k elt6volitasa16l gondoskodni.

Epit6si 6s bontasi tertiletek tiszt6n tartasa

s.s

(1) Az 6pit6si, bontSsi, felijitesi munk6k v6gz6se eset6n az 6pit6si terirleten 6s kozvetlen
korny6k6n (az 6pit6s korUli kOzterirleten) a terulet tisztasagat 6s a biztonsegos
kozleked6s lehet6s6get folyamatosan biztositani kell.

(2) Beruhiz5s, feltljitas eset6n - a munkaterUlet dtadds5t6l a munkatertrlet visszav6tel6ig
- a kivitelez6nek vagy az 6tad5sr6l sz6l6 jegyz6konyvben rogzitett m6s 6tvev6nek kell
gondoskodni az Allala elfoglalt terulet tiszt6ntart6s616l.

(3) Epit6snel, bont5sn5l vagy tatarozasnel a munkalatokat Ogy kell v6gezni, az 6pit6si 6s
bont6si anyagokat, a kidsott foldet lgy kell tdrolni, hogy por 6s egyeb szennyezodes ne
keletkezzen.

(4) Kozm(hib6k javit6s6t kovet6en az utak szennyez6d6set a hiba elharit6j6nak kell
eltakaritani.

10.s

(1) Aze rendelet 5. $-dban, a 6. S (1)-(2) bekezdeseiben, a 7. S (1) - (5) bekezd6seiben
megjelolt kotelmi korbe nem tartoz6 kozutak, kozparkok, egy6b zoldteruletek,
s6t6nyok, j6tsz6terek, az ezeken keresztul vezet6 gyalogja16k tiszt6ntartasa16l,
valamint a 8. S (1) bekezd6s b) pontj6ban foglalt feladatok elldt6s6r6l, a keletkez6
kozter0leti hullad6k 6sszegyrl.ites6rol 6s elsz5llittat6si16l az onkormanyzat
gondoskodik.

lll. fejezet
26ldterUletek l6tesit6se, fenntartasa, hasznilata

Ndv6nyek telepit6se

11.S

(1) Az ingatlan hatdr6n6l olyan nov6nyzet telepithet6 - az e rendelet 1 . mellekleteben el6irt
telepit6si t5volsdgok betartAsa mellett -, amely a szomsz6d ingatlan 6pitmenyeinek 6s
kerit6senek karbantartAsdt nem akadalyozza, allaget nem rontja.

Az 6nkorm6nyzat kdztisztasaggal kapcsolatos feladatai



(2) Szomsz6dos ingatlan ttizfalSnak, kerit6s6nek krisz6ndvennyel val6 befuttatSsdt csak a
tulajdonos enged6ly6vel lehet megval6sitani.

(3) KozterUletre f6t, cserj6t illtetni - ha jogszab5ly m6sk6nt nem rendelkezik - csak
Cserh6tszentiv5n Kozs6g Onkormdnyzata K6pviselotesttrlete enged6ly6vel lehet, az e
rendelet 1. mell6klet6ben el6irt telepit6si tdvols6gok betartdsa mellett. A k6relmet e
rendelet 2. mell6kletben szerepl6 nyomtatvenyon kell beny0jtani a M5trasz6l6si Kozos
Onkorm6nyzati Hivatalba. A t6rsashdzak eset6ben a k6relemhez mell6kelni kell a
t6rsash5z kozgyLil6si hatdrozat6t, m6s kozos tulajdon eset6ben minden tulajdonos
egyet6rt6 nyilatkozat5t.

(4) Koztertrleten fa, cserje a kovetkez6 felt6telekkel lrltethet6:
a) vonalas l6tesitm6nyek (utak, vasutak, vezet6kes kdzmfivek), hirk0zl6si

objektumok - vonatkoz6 el6irasok szerinti - v6d6tdvolsdgAt meg kell tartani, ezen
l6tesitm6nyek Uzemeltet6ivel, kezeldj6vel val6 egyeztet6st igazolni kell
amennyiben azokat nem az 1nkotmanyzat Uzemelteti;

b) a meglev6 utcai fasorba a Helyi Epit6si Szab5lyzat zoldteruletek kialakit6s6ra
vonatkoz6 elSirasa szerinti fafaj ultethet6;

c) l6gvezet6k alatt csak olyan kis ndv6sii fak Ultethet6k, amelyek rendszeres
csonkol6sa nem szUks6ges;

d) sov6ny vagy fa telepit6sekor be kell tartani a k6zutakra vonatkoz6, hat5lyos
eloirdsokat, valamint e rendelet 7 5 (1) bekezd6s 0 pontjaban es 8. S (2)
bekezd6s6ben foglaltakat.

(5) Zoldterirletre haszonn0v6nyt irltetni tilos.
(6) A nov6nyek telepit6sekor figyelembe kell venni e rendelet el6irdsain t men6en a Helyi

Epit6si Szab6lyzatban foglalt rendelkezeseket 6s az egyeb, kUlon jogszab6lyban foglalt
rendelkez6seket.

ZtildterUletek fenntartesa, haszn5lata

12.S

(1) Az ingatlan el6tti kozteruletre kiirltetett ndvenyek gondoz6sd16l - a nov6nyzet
sajAtossagenak megfelel6en - az ingatlantulajdonosnak kell gondoskodni. A fuves
teruletek gondoz6s6ndrl tekintettel kell lenni a terulet gyommentesit6s6re, kulondsen a
pollenallergiat okoz6 ndv6nyek elleni mentes[t6sre.

(2) Kozteruletre kitiltetett noveny (fa, cserje) az onkormanyzat tulajdon6ba kerUl,
kdz6rdekbol azzal az onkormAnyzat szabadon rendelkezik.

(3) K6zter0leten f6t kiv6gni a kUl0n jogszab6lyban foglalt szab5lyok szerint enged6ly
birtok5ban lehet. A fakivSgasi engedely iranti k6relmet a f6s szani nov6nyek
vedelm6r6l sz6l6 34612008 (Xll. 30.) Korm. rendelet 2. szAm' mell6klete szerinti
nyomtatv6nyon lehet beny0jtani. A tarsash6zak eset6ben a k6relemhez mellekelni kell
a t6rsash5z kozgyfl6si hat6rozat6t, m5s kozds tulajdon eset6ben minden tulajdonos
egyet6rt6 nyilatkozatat.

(4) Az enged6ly nelkirli fakivagas eset6n a szabalys6rt6 koteles a fa, cserje6rt6k osszeg6t
is megfizetni vagy ezen osszegnek megfelel6 6rt6k0 fat Ultetni, azt p6tolni. A p6tlas
nem tekintheto teljesitettnek, ha az Ultet6st, p6tlSst kovet6 vegetaci6s id6szak
kezdet6n a fa, cserje nem hajt ki. Ebben az esetben az itltet6st meg kell ism6telni.

lll/A. fejezet
Csapad6kviz elvezet6s6nek szabSlyai

13. S

(1) Helyi k6z0t, illetve kapubei616 alatti 6teresz minim5lis m6rete 300 mm 6tmer6j[i
korszelv6ny vagy minimum 300 mm oldalmeretLi n6gyszdgszelveny Az atereszt a
Metrasz6l6si Kdzos Onkorm6nyzati Hivatal Sltal megadott fen6km6lys6ggel kell

elhelyezni.



(2) Az (1) bekezdes el6irdsainak meg nem felel6 6tereszeket a kapubej6r6 tulajdonosa,
illetve egy6b, az ingatlan tulajdonosa 6ltal megval6sitott 26rt csapad6kcsatorna
eset6ben a csapad6kviz elvezet6s6t akadelyoz6 Stereszt, illetve zerl
csapad6kcsatornat koteles halad6ktalanul elbontani, ennek hiany6ban a bont6si
munkekat Cserhdtszentivdn Kdzs6g OnkormSnyzata elv6geztetheti az
ingatlantulajdonosok kolts6gere.

(3) Az Sltal5nos szabdlyokt6l elt6rni csak 6rv6nyes kozUtkezel6i 6s vizkezel6i enged6ly
birtokdban lehet, melyet ktrlon k6relemre Cserh6tszentivSn kozseg polg6rmestere a
Metrasz6losi Kozos Onkormdnyzati Hivatal [tj6n ad ki.

(4) Pa Arok karbantart5sat szUks6g szerint, de evente legal6bb egy alkalommal el kell
v6gezni.

(5) A helyi kozlt alatti dtereszek, kdzterirletek el6tti Srokszakaszok, Illetve zert
csapad6kcsatorn6k tisztitds6t 6s karbantart6sat Cserhdtszentiv6n Kozs6g
Onkorm6nyzata sajdt vagy kUls6 szerv bevon5s5val v6gzi.

lV. fejezet
Eljir5si szabilyok

14.S

(1) Ha jogszabaly mdsk6nt nem rendelkezik, az e rendeletben szab6lyozott onkormdnyzati
hat6s6gi i.rgyekben az elj'rAs a jegyz6 hateskor6be tartozik.

V. fejezet
2616 rendelkez6sek

1s.s

( l) E rendelet 202 1. augusztus ..... napjrin ldp hat6lyba

P.H.

Miirkus Srindor
jegyz6 Siraky Attila

polgiirmester

Kelt: Cserh:itszentivAn,2O2l . augusZus . . .. .



1. El6zetes hatrisvizsgrllat
A jogalkot6sr6l sz6l6 2010.6vi CXXX. t<irv6ny 17. $-a alapj6n, mint a fenti jogszabrily

el6kdizitoje az althbi el6zetes hatrisvizsg6latot v6geztem el a szabiilyoz6s viirhat6

kcivetkezm6nyeir6l, melyr<il most t6jdkoztatom a k6pviselotesttiletet.

A tervezett jogszabily hatisai:
a) trirsadalmi, gazdas6gi, kdlts6gvet6si hat6s:

- tSrsadalmi hatiisa: nem jelent6s,
- gazdasiLgi hat6sa: nem jelentcis,
- k6lts6gvet6si hatrisa: nem jelentos.

b) kcimyezeti 6s eg6szs6gi kdvetkezm6nyek:
- nincsenek.

c) adminisztrativ terheket befoly6so16 hatiisok:
- nincsenek-

A jogszab6ly megalkotrisfnak sziiks6gess6ge, a jogalkotrls elmaradrisdnak v:irhat6
kiivetkezm6nyei:

- a rendelet megalkotrisa az klztisztasiLg lenntartdsa valamint a zdldtertletek
haszniilatrinak szabiiy ozdsa miatt sztiksdges,
- a jogalkot6s elmarad6s6nak nincs kdvetkezmdnye.

A jogszabrily alkahnazisdhoz sziiks6ges felt6telek:
- a szem6lyi feltdtel: rendelkezdsre iill
- szervezeti feltdtel: rendelkez6sre rill.
- tdrgyi felt6tel: rendelkezesre rill.
- p6nziigyi felt6tel: rendelkez6sre 6ll.

2. Indoklis
A K6pviselo+estiilet a kdzisztas6g fenntartiisa. valamint a zcildtertiletek hasznilatiinak
szabiilyoziisa miatt tartja sztks6gesnek a rendelet megalkot6set.
A rendeletnek nincs eur6pai uni6s joggal kapcsolatos dsszehangoLisi 6s egyeaetdsi
vonatkozdsa.
3. V6lem6nyeztet6s
A rendelet tervezetet

- kdtelezo vdleminyeztetisi k6telezettsdg nem terheli

Kelt: Cserh6lszentiv6n. 2021 . jrinius . . . .

Mrirkus Srindor
jegyz6

El6zetes hatrisvizsg:ilat, indokl:is, v6lem6nyeztet6s

Cserh:itszentir'6n Kiizs69 6nkormrinl-zata K6pvisel6-testiilet6nek ......12021. (VIII. ..'.)
rendelete a kiiztisztasrig fenntartrisir6l valamint a ziildteriiletek haszn{latir6l sz6l6

tervezethez



1. szimf mell6klet

Az ingatlan hatdrSt6l sz6mitoft legkisebb telepit6si (iiltet6si) tavolsagok a kcivetkez6k

csak olyan n6v6ny telepithet6, amely kifejlett 6llapotAban sem rong6lja az 6pUletet, a
keritest vagy az egyeb 6pitm6nyt;
nem vesz6lyezteti az 6pUlet kdzm(ell6totts6g5t.

sz6lcj, valamint 3 m6tern6l magasabbra nem nOvo gyirmOlcs -
6s egy6b bokor, 616 sov6ny eseten:
3 m-n6l magasabbra nem ndv6 gytimolcs 6s egyeb fa eset6n:
3 m-n6l magasabbra nov6 gyiimdlcs - 6s egy6b fa, valamint
gyumdlcs 6s egy6b bokor, 616 soveny eset6n:
di6-, gesztenye 6s cseresznyefa eset6n:

0,5 m
1,0 m

2,0 m
4,0 m

0,8 m
2,O m
2,5 m
3,5 m
4,0 m
5,0 m
8,0 m

KUI rtr n z n klvOl

gyum0lcsfa-iskolanevel6s alatt 5ll6 n0v6nyek, tovSbb6 sz6lo,
koszm6te-, ribiszke 6s m5lnabokrok eset6ben;
minden egy6b gyumolcsbokor (naspolya, mogyor6 stb.) eset6n;
birs-, naspolyaalanyra oltott kortefa, tov5bb6 oszibarackfa eset6n;
torpe alanyra oltott almafa, tovdbb6 meggy-, szilva 6s mandulafa eset6n;
vadalanyra oltott alma- 6s kdrtefa, tov6bbd kajszibarackfa eseteben;
cseresznyefa eset6n;
di6- 6s gesztenyefa, tovdbb5 minden fel nem sorolt gy0molcsfa eset6n.

Kiilteriilet - zart kerten kivul - ha e s7r)m foldterulet sz6lo. ovirm0lc sos aov z6rtkertcl

qyUmOlcsbokor es qyumolcsfa kiv6tel6vel

1 m-n6l magasabbra nem nov6 bokor,616 sdv6ny eset6n;
2 m-n6l magasabbra nem n6v6 bokor, elo s6v6ny eseten;
2 m-ndl magasabbra n0v6 bokor, 616 sOv6ny eset6n;
fa eset6n.

0,8 m
1,2 m
2,O m
8,0 m

minden gyumdlcs 6s egy6b f6n6l, valamint bokorn6l legal6bb
3 m-n6l magasabbra n6v6 fa 6s bokor eset6n legalabb

1,5 m
2,5 m

Lakohdzak elokertr6ben:

Belterirleten 6s z6rt kerten belul:

\, A vasut teruleten, ha a szomszed fdldterulet szol6. ovumolcsos, vaqv z6rt kert:





Cserhetszentivin K<izs6g 6n korm6nyzata
ndv6nytelepit6si enged6ly k6relem k6zteriileten

K6relmezo neve:

2. szAmrJ mell6klet

CIme:

Adatok a telepitend6 f5r6l, cserjer6l.

A kerelmezett nov6nytelepites helyszine.

Csatolt dokumentumok felsorol6sa:

\, Cserh6tszentivan,

k6relmezo

Fajta Faiskolai jellemz6i Db
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El6terjeszt6s

a ktizteriiletek hasznrllatri16l, valamint a parkokihelyek l6tesit6s616l 6s hasznrilati16l
szr5li rcndelet megalkotrisrirr5l

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Cserh6tszentiviin K6zs6g Onkorm inyzata lital meghozott rendeletek f'eltlvizsg6lata 6s a
lakoss6gi ig6nyek alapjrfur szab6lyozni sztks6ges a kdztertiletek hasmrilatrival, valamint a
parkol6helyek l6tesit6s6vel 6s hasm6latiival kapcsolatos teriiletet.

K6rem a Tisztelt K6pviselo-testtiletet, hogy az el6terjesZ6s alapj6n a rendelettervezetet
tdrgyalja meg. majd ddnts<in a kdaertletek haszn6latiir6l, valamint a parkol6helyek
l6tesit6s6r6l ds hasznrilatrir6l sz6l6 rendelet megalkot6srir6l.



Cserhritszentivf n Kiizs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek ../2021. (VIIf. ...)
tinkorm{ny'zati rendelete a ktizteriiletek haszn{latri16l, valamint a parkoftihely.ek

l6tesit6s6rtil 6s hasznilat{16l

(ten ezet)

Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm Anyzallnak Kdpvisel<i-testiilete kdzhatalmi megbizatesihak
eleget t6ve. alkotm6nyos feladatkiir6ben eljiirva a telepiil6sk6pi, kdzlekeddsbiaons6gi,
valamint a rendezvdnyek megtartAsdval kapcsolatos k<ivetelm6nyek szempontj6b6l a
k6zertilet eredeti funkci6j6t6l elt6rd haszniilat6nak, illetve engeddlyez6sdnek, a
parkol6helyek ldtesit6s6nek feltdtelei ds hasznrilatrinak meghatiiroz6sa 6rdek6ben az dpitett
kdmyezet alakitrls6r6l 6s v6delm6r6l sz6lo 1997. 6vi LXXVIII. t6rv6ny, a k<izriti
kcizleked6srol sz6l6 1988. 6vi I. t5ru6ny, a k<jzriti k<jzleked6s szab:ilyair6l sz6l6 1.11975. (il.
05.) KPM-BM egyiittes rendelet (a tovribbiakban: KRESZ), a kdzutak igazgatiisiir6l sz6l6
1911994. (V. 31.) KHVM rendelet 6s a vdlasztrisi etjrir6sr6l sz6l6 1997 . 6vi C. tdrvdny
szabrilyait tigyelembe v6ve - a helyi 6nkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990. 6vi LXV. tdrv6ny 16. $
(l) bekezddsdben, az Orszlgos Teleptildsrendez6si ds Epitdsi Kdvetelmdnyekrol s2616

25311997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: OTEK) 42. $ (11) bekezd6s6ben, a
szabrilysdrl6sek<jl sz6l6 1999. €vi LXIX. tcirvdny l. { (1) bekezd6s6ben, valamint az egyes

szabiilysdrt6sekrol sz6l,5 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. $ (i) bekezdds a) pontjiiban
kapott ttlhatalmaz6s alapj6n a helyi k6riilm6nyekb6l ad6d6 saj6toss6gokra tekintettel a

k<ivetkez6ket rendeli:
I. fejezet

Altal6nos rendelkez6sek

A rendelet hatdlya

1.S

(i) A rendelet trirgyi hatiilya Cserh6tszentiviin k<izs6g kcizigazgatdsi teriilet6n taliilhat6
valamennyi Cserh6tszentiviin Kcizseg 0nkormanyzata 1a tovribbiakban: dnkormdnyzat)

tulajdondban ldvo koztertileffe terjed ki.

(2) A rendetet szem6lyi hat6lya valamennyi term6szetes 6s jogi szemdlyre, valamint jogi
szem{lyisdggel nem rendelkez6 szervezetre (a tovribbiakban: hasmril6) kiterjed, amennyiben

a kdztertiletet eredeti rendeltet6s6nek megfelel<ien vagy att6l eltdro c6lra hasm6lja, vagy

kiv6nja haszn6lni.

Ertelmez6 rendclkez6sek

Jelen rendelet alkalmazris6ban:

a) rlrubemutat6: iizlet homlokzata el6tti teriilet haszn6lata az ;'izlel Altal forgalmazott term6k

bemutatasa c6lj6b6l;

b) dpitmdny: az €pitell kdmyezet alakit6siir6l 6s v6delm6r6l sz6lo 1991 .6vi LXXVIII. t6rvdny

(tovdbbiakban: Etv.) 2. $ 8. pontja szerinti meghatiirozis:

c) 6piilet: azEtv.2. $ 10. pontja szerinti meghat6roz6s;

d) jrirmti: a kozriti k6zleked6s szab6lyair6l sz6lo lll975. KPM-BM egytittes rendelet (a

toviibbiakban: KRESZ) 1 . fi.iggel6k II. a. pontja szerinti meghat6rozds;

2.$



e) ker6kbilincs: a jdrmri kerek6nek kiilso r<igzitds6re szolg6l6, a jdrmrivel t<irt6n6 elhajtris,
illetve elvontatds megakadrilyoziisrira alkalmas olyan mriszaki eszk<iz. amelynek illetdktelenek
6ltal tdfl6n6 eltrivolit6sa nem lehetsdges vagy ar6nytalan nehdzs6ggelj6r;

1) kozremuk6d6: szerz6d6s alapj rin - a jegyzo utasitrisainak megfelel6en a jrirmri
elsz6llit6s6t vdgzo technikai eszk6z iizemeltet6je, a ker6kbilincs alkalmaz6srindl a rdgzit6-
szere16 munkafblyamat gyakorlati v6grehajt6sriban segit6 szem6[y/ek;

g) k6zteriilet: a k6zteriilet-feliigyeletr6l sz6l6 1999. 6vi LXIII. tdrydny 27. $ a) pontja szerinti
meghatiirozds. Ut- 6s jrirda haszni athra vonatkoz6an az ingatlan-nyilvAntart6st6l lilggetleniil
az ide vonatkoz6 kiilcin szab6lyok az iriinyad6k.

h) kdztertilet rendeltet6se ktil6n6sen: k<izleked6s biaositrisa, pihen<i-
kialakit6sa, k<izmiivek elhelyez6se;

CS eml6khelvek

i) l6tesitm6ny: a b) pontban meghat{irozott dpitmdnyen kiviil minden, az orkorminyzat
kdzforgalmri tertletdn elhelyezett tiirgy;

j) mozg6bolt: a kereskedelemr6l sz6l6 2005. 6vi CLXIV. trirvdny (a tov6bbiakban: Kertv.) 2
$ 17. pontja szerinti meghatiiroz6s;

k) szabiilytalan megiill6s 6s viirakoziis: a ker6kbilincs jegyzo iitali alkalmaz6siira, a j 6rmrivek
elsziillitiisiira, valamint a f'elmeriilt k6lts6gekre vonatkoz6 szabrilyok6[ sz616 55/2009. (X.16.)
IRM rendelet (tovrlbbiakban: IRM rendelet) 1. $ b) pontj a szerinti meghatSrozils.

l) szeszes ital: a Kertv. 2. S 23a. pontja szerinti meghat6roz6s;

m) szexu6lis term6k: a fogyaszt6v6delemr6l sz6l6 1997. €vi CLV. t<irv6ny 2. $ v) pontja
szerinti meghataroz6sl

n) iizemeltet6: a jrirmii forgalmi enged6ly6be bejegyzett tulajdonos, tov6bb6 a tulajdonos
bejegyz6s6ig az 6ru6nyes adiis-v6teli szerzod6s szerinti vev<i. illet6leg a j6rmf forgalmi
enged6ly6be bejegyzett iizemben tart6. vagy a4 aki a j6rmrivet egy6b jogcimen haszndlja;

o) iizemk6ptelen jdrmt: az a jrirmii, amely a k<izriti forgalomban csak hat6srigi engeddllyel ds
jelzdssel rendelkezik, de a j6rmii miiszaki 6rv6nyess6ge lejrlrt;

p) iizlet: a Kertv. 2. S 27. pontja szerinti meghat6.roziis;

q) zdldteriilet: a szab6lyoz6si tervben erre a cdlra kijel<ilt teriilelfelhaszniikisi egys6g. tovribbri
ilyen kijelillds ndlktil is a lakoss6g pihendsdre, testedzds6re, szorakozitsfua. a v6ros
szerkezet6nek tagoldsrira szo19616, jellemzoen ndvdnnyel boritott k<izteriilet. A zdldteriiletek
ktirdbe tartoznak els6sorban a jritsz6terek. a sporlpdlyak, a parkok 6s az ezel}rez kapcsol6d6
s6t6nyok. viriiggai betiltetett teriiletek. tovibb| az utak ds terek ftldsrivjai. a megkezdett
parkositiissal drintett. tovAbb6 a roncso[6dott zdldtertletek. valamint az egy6b zdld ndv6nnyel
boritott kdztertiletek.:

r) telepiildsrendezdsi eszkozdk: az 6pitett kdmyezet alakitas6r6l ds v6delmdrol szolo 1997. evi
LXXVIII. tdrvdny 9/8. g (2) bekezd6s a) ds b) pontja szerinti meghatdroz6s.



II. fejezet

A ktizteriilet rendeltet6s6t6l elt616 c6lra tiirt6n6 hasznrilat{nak riltalinos szab6lvai

Az enged6lyez6si eljrirris

(l) Kdaeriilet rendeltet6s6tol elt6ro haszn6lat6nak engeddlyezdse olyan dnkormrinyzati
hat6sagi tigy. melyben a jegyz6 a (2) bekezddsben lbglaltak kivdteldvel hatrirozattal diint.

(2) Ha a k<iztertilet [tk6nt vagy jrirdakdnt funkcioniil. a haszn6lat enged6lyezdsdre a 18. $
rendelkezdsei az iritnyadok azzal, hogy az tigyben a jegyzo kdzftkezel6i hozzijdruliist ad ki.
Ut 6s jarda nem kdzlekeddsi cdlir haszn6lat6ra vonatkoz6an a k6relmet a 5. mell6klet szerinti
nyomtatvilnyon a Mritraszolosi Kdz<is Onkormrinyzati Hivatalba kell benytjtani, amely az
iigyben lefolytatja az eljtLrAsl. Ut ds jrirda nem kdzlekeddsi cdhi ig6nybevdtel66rt a 2.
melldklet6ben meghat6rozott ig6nybevdteli dijat kell fizetni.

(3) Kdztertilet rendeltetdsdt6l elt6r6 hasznAlatiira vonatkoz6 hat6siigi engeddly ideiglenes
jelleggel. jelen rendeletben meghatiirozott id6tartamra adhat6.

(4) Kcizteriilet rendeltetdsdtol elt6rd haszn6lat6ra vonatkoz6 k6relmet a 1. melldklet szerinti
nyomtatvdnyon - a tervezett hasznrilat elott legaLibb 5 nappal koriibban kell benytjtani a

Mritrasz5l6si K6zds Onkormrinyzati Hivatalba. amely az tigyben lefolytatj a az el16rdst.

3.$

(5) Koaeriilet rendeltetdsdt6l elt6r6 haszndlatera
kdzigazgatdsi rendtartdsr6l sz6l6 2016. 6vi CL. ttjrv6ny
kell alkalmazni a bekezd6sben loglaltak kiv6teldvel.

vonatkoz6 eljdrrisra az iiltalinos
(a toviibbiakban: Akr.) rendelkez6seit

(6) Kdzertilet filmforgatdsi c6hi ig6nybev6tele eset6n a j6vahagyott hat6s6gi szerzciddst vagy
a j6v6hagyrist megtagad6 nyilatkozatot a legyzo a k6relem be6rkez6sdt kdvet6 2 munkanapon
beliil. siirgos elj rirris eset6n pedig halad6ktalanul megkilldi a N6gr6d Megyei
Kormrinyhivatalnak.

(7) Kciztertilet rendeltetds6t6l ett6r6 haszn6lat66rt a 2. mell6kletben meghat6rozoft hasznrilati

dij at kell fizetni, kiv6ve, ha jelen rendelet miisk6ppen rendelkezik. A hasznrilati dij
megfizet6se al6l mentesit6st rdszben vagy eg6szben a jegyzo a polg6rmester egyet6rtdsdvel

adhat. A dijfizet6s al6li mentesit6s esetdn a haszndl6 a tertilet hasmiilatridrt mest6l dijat nem

k6rhet.

(8) Kcizteriilet rendeltetds6t6l elt6r6 haszn6latiira vonatkoz6 hat6s6gi enged6ly nem mentesit

az egy6b jogszab6lyokban eloirt kdtelezetts6gek teljesitdse a161.

(l) A kdaeriilet rendeltetds6t6l elt6r6 haszn6latrldrt meghatiirozott dijat a kdrelem

benyujtiis6val egyidejrileg elore, egy osszegben. t<ibb dvre sz6l6 hat6srigi enged6ly esetdn az

adoit 6vre ir6nyad6 dijat 6vente egy dsszegben elore, a t6rgydv lebrurir 28. napjriig kell

megfizetni.

(2) A ldtesitm6nnyel elfbglalt kdzteriilet nagysrig6nak meghatiiroz6siin6l, a ldtesitmdny

alapteriilet6t ketl ligyelembe veruri oly m6don. hogy minden megkezdett ndgyzetmdtert

eg6sznek kell venni.

1.$





(3) Amennyiben a haszniilati dij Ft/m2,416 <isszegben van megdllapitva. tgy a haszndlati dijat
minden megkezdett h6napban eg6sz havi dijk6nt kell megiillapitani.

(4) A l6tesitm6ny n6tkiili utcai 6rusit6ssal elfoglalt kdztertilet a fizetendo dij szempontj6b6l
minimum 5 m2-nek tekintend6.

(5) Hirdetoberendez6sek kihelyez6s6n6l a hasmos f'eliiletet kell a dijszab6sn6l figyelembe
\-ennl

(6) A haszndl6 a haszndlati dijat a kdaeriilet t6n)'leges hasznilat6ra tekintet ndlktil kciteles
mcgfizetni.

(7) Amennyiben a hasmal6 bizonyitottan a kdzteriilet tulajdonos6nak enged6lye,
hozzdjiLrullsa n6lkiil jogszenitleniil haszn6lja a kdzteriiletet, a jogszerlitlen haszniilatnak a

hat6siig tudom6sera jut6situ1ak napj6t6t kezd6d6en a hasznril6 p6tdijat k6teles fizetni a
jogszeriitlen haszn6lat idotartam6ra. A p6tdij dsszege a t6nyleges haszn6lat id6tartamara
vonatkoz6an a 2. mell6kletben meghat6rozott haszn6lati dij tizszerese.

(8) A k6pviselo-testtilet a rendelet 2. melldkletdben meghatiirozott dijakat minden 6vben
december 31-ig feltilvizsg6lja, az tj dijszab6s a kdvetkez6 6v janudr I . napjrival l6p hat6lyba.

A hatr5s{gi enged6ly

s.s

(1) K6ztertilet rendeltet6s6t6l elt6r6 hasznrilatara vonatkoz6 hat6srigi enged6ly jelen
rendeletben meghatiirozott felt6telekkel adhat6.

(2) A hatttrozotl idore sz6l6 k<jzteriilet-haszn6lat legrdvidebb id6tartama egy nap, leghosszabb
id6tartama 6t 6v.

(3) A kcizteriilethaszn6lati
ruhazhat6k et.

enged6lyben foglalt jogok CS kdtelezefts6gek m6sra nem

(4) A hat6s6gi engeddllyel ellentdtes kdzeriiler-hasm6lat eset6n a jegyz6 jogosult a hat6s6gi
engeddlyt hatarozattal azonnali hatrillyal visszavonni, amennyiben a haszniil6 ism6telt
felsz6litiis ellendre sem jelen rendelet szabdlyai szerint jiir el.

(5) Kdztertilet rendeltetdsdt6l eltdr6 c6lra t<irtdn6 hasznrilat6ra vonatkoz6 hat6s6gi enged6ly
kdz6rdekbol hatitrozattal b6rmikor visszavonhat6 a haszndlati dij id<ialinyos viiszafiet6se
mellett.



A hatrisrigi enged6l-v megsziintet6se

6.$

(1) Az egy dvn6l hosszabb id6tartamra sz6l6 kdaertilet rendeltet6sdtol elt6ro haszn6lat6ra
vonatkoz6 hat6s6gi engeddly az engeddly jogosultjrinak ir6sbeli k6relme alapj6n sztintethet6
meg. amennyiben a jogosult val6szinrisiti. hog), a k6zteriilet tov6bbi haszniilata l6nyeges.
jogos 6rdekdt sdrti, ds az ezl okozo kciriilm6ny a hat6s6gi enged6ly iriinti k6relmdnek
benyijt6s6t 6s az engeddly kiad6sdt k<ivet6en mertilt fel.

(2) Az (l) bekezddsnek megfelel<ien benytjtott kdrelem szerint a hat6sagi enged6ly
megsziifntetdsdt a jegyz6 m6rlegel6s alapjrin, m6ltrinyossigb6l enged6lyezi oly m6don, hogy a
hat6sdgi enged6ly az (1) bekezd6s szerinti k6relem k6zhezv6tei6t kdvet6 h6nap utols6
napjrival sziinik meg.

(3) A hat6s6gi enged6ly (2) bekezd6s szerinti megsztintetdse esetdn az enged6ly jogosultja
kdteles az eredeti 6llapotot saj6t kciltsdgdn, megt6rit6si 6s egydb ig6ny ndtkiil helyre6llitani. A
helyre6llit6si k6telezettsdgnek az enged6ly jogosultja a megsztintetdsr<jl sz6l6 hatiirozat
k6zhezvdtel6tol szamitott 30 napon beliil kdteles eleget tenni. melynek megt6rtdnt6t a
M6trasz6l6si Kdzds 0nkormrinyzati Hivatalba irrisban be kell jelenteni.

(4) A kriztertilet eltdr<j haszniilat6drt el6re befizetett hasznrilati dij 1'ennmarad6 r6szdt a
hat6srigi engeddly megszi.intet6s6t krivet6en, a (3) bekezdds szerinti irrisbeli bejelent6s
bedrkez6s6t6l szamitott 30 napon beliil a Miitrasz<ilosi Kdzris dnkormiinyzati Hivatal
visszatdriti az enged6ly jogosultja rdszdre.

(5) A k<laert.ilet rendeltetds6t6l eltdr6 haszn6latiira vonatkoz6 hat6s:igi enged6ly
meghosszabbitiisa irrinti k6relem elutasithat6. amennyiben teleptil6sk6pi szempontb6l
kifbgrisolhat6 a haszniilat meghosszabbitiisa. Ez esetben az engeddly az abban meghatiirozott
haszn6lati idotartam utols6 napjdn megsztinik.

(6) A hat6srigi enged6ly (5) bekezd6s szerinti megsztintet6se eset6n az enged6ly jogosultj6nak

kdtelezefts6geire a (3) bekezd6s szabiiyai az irinyad6k.

Kiiztertilet rendeltet6s6t6l elt6r6 hasznrilat6nak szab6lyai

(1) Kijzteriiletet rendeltetds6t6l eltdroen csak rigv lehet haszniilni. hogy a tdbbi teriilet
rendeltetdsszenl haszn6lat6t ne zavarja. Haszniilati enged6ly ndlkiili vagy egy6b okb61

jogszerutlen, vagy az engeddlyben foglaltakt6l eltdr5 haszn6lat eset6n - ha a hasm6lat nem

6piiletre vonatkozrk - az cinkormdnyzat vagy az dltala megbizott szen' a jogszenitlen

haszndlatot a haszn6l6 kdlts6g6re megsziintetheti, a jogszeriitleniil elhelyezett t6rgyakat,

eszk<jzriket eltiivolittathatja, azokat a Polgari T<irv6nyk6nyr.r6l sz6l6 2013. dvi v. t<irvdny (a

tovribbiakban: PTK.) ide vonatkoz6 rendelkezdsei szerint birtokolhatja. Ez esetben a PTK 5:9

g (3) bekezd{se drtelm6ben a birtokos jogrill6srira a megbiz6s ndlkiiti iigyvitel szab6lyai

iranyad6k. A jogszeriitlentil elhelyezett eszkdzcik targyak elszrlltit6sa. t6ro16sa esetdn a 610liis

dija 1.000 tnltiap. de legalibb i.OOO ft/nup azzal, hogy minden megkezdett m2 egy egdsz

m2-nek sz6mit. A tarolis dij6t a tarolAs megkezddsdnek napj6t6l kell szrimitani.

7.$



(2) Amennyiben kdaeriileten krjaertilet-hasmrilati engeddly ndlkiil 6ptiletet l6tesitettek 6s az
iigyben az elj6rds nem tartozik mris szen, hat6skcir6be - a K6pviselo-testiilet dont az dptlet
tulajdonosiinak kdtelez6sdrol. az engeddly n6lkiili hasznrilat megsziintetds6nek 6s az eredeti

rillapot helyre6llitds6nak elrendelds6r6l. Ez esetben az dpt.ilet tulajdonos6t az 6. $ (3)

bekezddsdben foglalt kdtelezetts6gek terhelik. A ktitelezds tinkormiinyzati hat6srigi iigy,
melyben az e\6rist a Jegyzo folytatja le az Akr. szabiilyai szerint.

(3) Mutatvrinyos, cirkuszi tev6kenys6g csak olyan kdzeriileten folytathat6, ahol azt a

telepiil6srendez6si eszkrizdk nem tiltj6k.

(4) KdZeriileten dpitdsi eszkciz6k, anyagok trlrolisrira engeddly csak indokolt esetben adhat6
ds az 6pitdsi anyag csak rendezett m6don tiirolhat6. Fehijit6s, bontds sor6n keletkezett anyag
csak kont6nerben 6s legfeljebb 30 napig t6rolhat6. Az enged6ly megadiisa sordn figyelembe
kell venni a kciztisaasrigi kdvetelmdnyeket. A haszniil6 kdteles a k<jzmrivek biztons6gos
tizemeltet6sdnek a felt6teleirol sondoskodni.

(5) Amennyiben az eltdro haszn6lat sor6n a gyalogos krizlekeddsre szolgril6 kdzteriilet teljes
sz6lessdg6ben drintett" 6s a gyalogos kdzlekedds m6shova nem terelheto. rigy a haszn6l6
kciteles a gyalogosok sziimrira ritjar6t l6tesiteni a vonatkoz6 jogszabiilyoknak megfeleloen.

(6) A haszn6l6 kdteles az ig6nybe vett tertiletet 6s kdmyezetet folyamatosan tisaen tartani ds
a keletkezett hulladdk, szem6t dsszegyiijt6s6r6l gondoskodni. A mobil, mozgathat6 6rusit6
helyeket naponta - az 6rusit:is befejezdse utan - a tdzterttetrol el kell trivolitani.

(7) A hasznril6 k<iteles a kdztenilet haszniilati enged6lyt, valamint az egy€b dokumentumokat(vrillalkoz6i igazolvriny, mrikriddsi enged6ly stb) a helyszfnen tartani, 6s azokat a jegyz6, aszakhat6s6gok vagy a rend6rs6g ellenoiz6se esetdn kdr6sre fermutatni.

(8) Kdaeriilet haszniilati engeddly adhat6 filmforgatris cdrri igdnybev6rerre. a 17. $-banmeghatifuozott felt6telek szerint.

(1) Kdzteriiletet rendeltetds6tor elt6r<i cdlra haszniilni vdgleges hat6sagi engedd,vel 6s a
Lxl"Till:,iilrdlati 

dij megfiz'te" 
"rLrei- ,'j."r.irj'.,"oen meghardroiort haszniirati

Nem adhat6
esetekben:

(2) A hasznril6 csak a sziimrira kijet6lt helyet fbglalhatia el

e.$

kdaerfilet rendeitet6s6t6l eltdr6 hasznrilatrira hat6srigi engeddly az alAbbi

a) kdzeriileten tdrtdno zajos. biizris. t.iz_ ds robbandsr.szexudlis dru bemutatdsa di drtetesirdse; eszelyes tevdkenysdg gyakorlisa.

b) a k<izlekedds biaonsiigdt veszdlyeaet<i berendezdsek, aayagok elhelyezdse:
c)_ a teleptileskdpi kdvetelmenvetz,-r --'- t.:-t ! .. " .elhelyezdse; 

--r' "- "'"rn6nyeket nem kieldgit<i 6pitm6nyek. berendezdsek, anyagok

d) saitorgarr2s Idtesitdse;

8.$





e) lak6kocsib6l t6rt6n6 6rusit6s. kiv6ve az cinkorm6nyzat iiltal szervezett kcizsdgi
rendezvdnyek idej6n;

g) iizlet homlokzatival drintkez6 kcjaeriiletre val6 kitelepiilds. ha a kitelepiil6 az ijzlet

iizemeltetds6re nem rendelkezik 6rvdnyes miik6d6si enged6llyel vagy iizlet bejelentdssel;

h) kdztertilet rendeltetdsdt6l elt6r6 hasznAlatiira vonatkoz6 hat6srigi engedellyel ellentdtes

vagy hat6srigi enged6ly n6lktli kdzteriilet-hasznelatot megval6sit6 kdrelmez6 esetdn a
jogszenitlen k<iztertilelhasm:ilat megval6sitris:it kdveto harom 6vig.

Ktizteriilet rendeltet6s6t5l elt616 hasznrilati dij {izet6se n6lktli haszndlatrinak szabrilyai

10.s

Kdzteriilet rendeltetds6t6l elt6r6en k<izteriilet-haszn6lati enged6ly alapjan hasznrilati dij
megfizet6se ndlkiil a 7. $-ban foglaltakat figyelembe v6ve az aliibbi esetekben hasznillhat6:

a) a 8. $-ban meghatarozott esetekben, amennyiben a polg6rmester a hasm6lati dij fizet6se
al6l i mente sit6 sh e z hatir o zatAv al ho zziil 6nlJt1'

b) kdzl-eladatot ell6t6 int6zm6ny 6ltal szerwezett rendezv6ny esetdn, a 11. $ i) pontj a szerinti
szab6lyoz6s kiv6tel6vel.

Ktiztertilet rendeltet6s6t6l elt616 enged6ly n6lkiili 6s haszn{lati dij megfizet6se n6lkiili
haszndlatinak s zabiiy ai

l1.s

Kdzteriilet rendeltet6s6t6l elt6r6en kdzteriilerhasmelati
megfizet6se ndlkiil a 7. $-ban foglaltakat figyelembe veye az al

a) kriAisaasriggal kapcsolatos 6pitmdnyek 6s targyak elhelyezdse;

b) szobor. emldkmii, diszktt. vizmedence. sz6k6k[t.
elhelyezdse;

engedell es hasznalari dij
iibbi esetekben hasznrilhat6 :

alappal rendelkez6 zdszlortd

c) kciarirgyak (padok, figyelmeztetd-
tart6oszlopok) elhelyez6se;

6s t6j6koaat6 r6bl6k, k6zvil6git6si ltlmprik,

d) kdzfeladatot elkit6 szervek, magrinszem6lyek rdszdre sziillitott tiizel6 vagy egydb anyag,
targy kdzteriileten t6rt6n6 triroliisa, rakodrisa, ha annak id6tartama a 12 6rar n; hiiadja meg;

e) dpit6anyag, dpit6shez sziiksdges szerkezet 24 orinii rdvidebb id6tartamra val6 elhelyezdse- mag6nszem6lyek eset6ben -. ha az a tev6kenys6g a forgalmat, kcizreked6st ,".;;;j;,'
1) kozmrivek vezet6keinek meghibrisodrisa eset6n 72 6r6t meg nem halad6 igdnybevdtel olym6don, hogy a k<izmtitulajdonos vagy kdzmri iizemeltet6 tegkds<ibb a hiba elhriLritrisrit kdveto5 napon beliil kdteles adatszolgriliatrist nytijtani az iitala iizemeltetett tti-.,ll.,r"r.ter."t
meghibrisodiisrinak helyszineir<il:

1) elarusit6 helyek, iizletek k<irny6kdn 6ru- ds gdngydlegtrirol6s;



h) <inkormrinyzati beruh6ziis megval6sitiisa;
i) az <inkorm6ny zat \agy a k6zfeladatot ell6t6 intdzm6nyek 6ltal szervezett rendezv6nyen az

<inkormiinyzat vagy a kdzf'eladatot elliit6 int6zmdnyek altal nytjtott kereskedelmi, venddgl6t6-
ipari tev6kenys6g;

j) 6nkormrinyzati hirdet6s, hirdet6berendezds elhelyez6se

Kiizteriilet rendeltet6s6t6l elt6r6 c6lra ttirt6n6 haszn6lat6ra vonatkozr5 k6relem alaki 6s

tartalmi kell6kei

12.s

(1) A kdrelmet a l. melldklet szerinti nyomtatviinyon kell benyrijtani.

(2) A k6relemhez mell6kelni kell:

a) kdzteriilet-haszn6lati dij megfizetds6t igazo16 bizonylatot;

b) 1:1000 mdretar6nyri helyszinrajzot, melyen a k6relemben szerepl6 tertlet helye, mdrete be
van.jeldlve;

c) az elhelyezni kivant berendezds, egydb t6rgy tervei olyan m6retariinyban. amely a
16szleteket is egy6rtelmiien {br|zolja;

d) kdzutkezet6i hozz6jrirukist, amennyiben a kdzteriilet-haszniilat kdzutat 6rint;

e) id6nyjellegri 6s alkalmi drusitiis eset6n az arusit6 eszkdz megjelen6s6t 6br6zol6 tervet.
fdnyk6pet;

t) vend6gl6t6-ipari el6kert eset6n nyilatkozatot a nyitva tartris id6tartamrir6l;

g) dlelmiszer. 6lelmiszer jellegri term6k rirusitrisrihoz sztks6ges 6llateg6szs6giigyi hat6srigi
enged6lyt;

h) a tev6kenlsdg gy'akorlas6ra jogosit6 okiratokat bemutat6s c6lj6b6l:

i) a telepiildsk6p v6delmdr6l sz6l6 6nkormiinyzati rendelet hatrilya aki tartoz6 kdztertilet-
haszn6lat vonatkoziisdban telepiil6sk6pi hatrirozatot.

(3) Epit6si enged6lykdteles 6pitm6ny kdzteriileten val6 elhelyez6s6hez a polg6rmestemek az
3. melldklet szerinti tulajdonosi hozz6jdruliisa sziiksdges. A tulajdonosi hozzdjrlrul6s nem
mentesiti a hasm6l6t a kdztertilet-haszniilati engeddly beszerz6se 6s a hasznrilati dij
megfizetdse al6l.

g) iizlethomlokzat. kirakatszek6ny. 6rusit6- 6s bankautomata ldtesit6se, ha az a kciztertiletbe
10 cm-en tul nem nyrilik be;



A ktiztertlet haszn:ilat6nak ellen6rz6se

13.S

(1) A kciaeriilet-haszn6lat jelen rendeletben fbglalt szabiilyainak betaftas6t a M6trasz6l6si
Kdz<is 0nkormanyzati Hivatal ellen6rzi.

(2) Kdztertilet rendeltet6sdt6l elt6r<i cdlu haszniilata eset6n az ellen6rzdsre jogosult hat6srigi
eljiiriist kezdemdnyezhet, valamint ajogszeni hasznrilat helyrerillitrisa drdek6ben a hatiiskdr6be
tartozo intezkeddseket megteszi.

IlL fejezet

A kiizteriilet rendeltet6s6t6l elt616 hasznrilatrinak kiiltintis szabilvai

A j6tsz6terek haszn:ilata

1.1.$

( i) A jritsz6t6ri eszk6zdk, sporteszkdzrik kiziir6lag a rendeltet6siiknek megl'elel<ien. az iillaguk
meg6v6sa mellett haszndlhat6ak. sziil6i, kis6r6i feli.igyelettel vagy an6lkill, de a sziil6,
gondviselo lelelossege mel len.

(2) A j6tsz6t6ri j6t6kokat. eszkdz<iket 14 6ven aluli gyermekek hasm6lhatjak azzal, hogy
haszn6latuk soriin ligyelembe kell venni a jritsz6t6ri eszk<iz6n vagy e c6lb6l kihelyezett t6b[6n
felttintetett stlykorliltoz6 el<iiriisokat is.

(3) A jritsz6t6rre tiveget, illetve sdri.il6st, balesetet okoz6 trirgyat vagy oda nem ill6 eszkcja
bevinni tilos.

(4) A jdtsz6tereken alkoholt vagy mris b6dit6 hatrisu anyagot fbgyasztani, szemetelni,
valamint ajdtsz6tdri j at6kokat beszennyezni tilos.

Ktizteriileti rendezv6nyek enged6lyez6s6nek 6s megtart6sinak szab6lyai

1s.s

(l) Kdzteriileti rendezvdny megtartiisrira abban az esetben adhat6 engeddly, ha a kdrelemben
megjelcil6sre keriil:

a) a f6rendezo szem6lye, aki a rendezv6ny eg6sz66rt teljes felel6ss6ggel tartozik;

b1 a resavevok v6rhato szdrma:

c) a rendezv6ny megtart6siihoz sziiks6ges technikai eszkdzdk felsorol6sa, az azok
miikddds6hez szi.iks6ges kdzrntvek megjelcildse.

(2) A rendezv6ny megtartris6hoz sztiks6ges kill6n enged6lyek beszerz6se a rendez6 f'eladata.

Kdztertilet-hasm6lati engeddly alapj rin a rendezvdny csak akkor kezdhet6 meg, ha annak

megtartrisrihoz sziiksdges 6s v6gleges kiil6n enged6lyek rendelkezdsre 6l1nak. Ezek megl6t6t

az enged6lyez6 hat6srig ellenorizheti.



(3) A rendezvdnyen l6vo arusok. mutatvrinyosok, egy6b hasznril6k 6ltal hasznriland6
eszkdz6k. berendez6sek. 6p(tmdnyek telepitdsenek, felszereldsdnek idcitartama - legfeljebb 3

napig - dijmentes.

(4) A rendezvdny belejez6sdt kdvet<ien az drusok, mutatv6nyosok, egydb hasznril6k 6ltal
telepitett eszk6zdk, berendezdsek. 6pitm6nyek bontdsrinak, elszrillitris6nak idotartama -
legieljebb 2 napig- dijmentes.

(5) Az 6rusok, mutatviinyosok, egydb hasznril6k iiltal tdnylegesen haszn6lt tertiletet annak

ellbglal6sakor a Mritraszol6si K<izds Onkorm6nyzati Hivatal ellenorzi, az elfoglalt kdzteriilet
nagysrigdt jegyzokdnyvben rrigziti 6s err6l a rendezv6ny szervezdj6t ajegyzokdnyv dtadrisiival
halad6ktalanul, de legk6sobb az ellen6rz6st kdveto napon trijdkoztatja. A rendezreny
szervez6je a a. $ (1) bekezd6se szerint elore befizetett dij 6s a jegyz<ikdnyvben megrillapitott
haszn6lat ut6n m6g fizetend6 esetleges dijkiilcinb<izetet legk6s<ibb a rendezv6nyt kctveto kett6
munkanapon beltl kdteles megfizetni Cserhritszentiv6n Kdzsdg 6nkormiinyzata K6ltsegvet6si
Elsz6moliisi sziimldjiira (toviibbiakban: dnkormiinyzat szdmkija).

(6) Mutatvanyos 6s cirkuszi tev6kenys6g. valamint rendezv6nyekhez kapcsol6d6 iirusit6s es

sz6rako;ztat6 tev6kenys6g folytatdsa eset6n a k6ztertilet hasznii6ja kdteles a kdztertiler
haszniilati dij 20 %-6nak megfelel<i dsszeget takaritiisi dij jogcim6n - a kozteri.ilet-haszn6lati
dij befizetdsdvel egyidejiileg - az 6nkormiinyzal szirmliildra befrzetni.

t6.s

(1) Rendezvdnyen a haszn6l6 csak a kijeldlt helyet foglalhatja el, a rendezvdny teljes
id6tartama alatt kdteles a helyszinen tart6zkodni ds azt csakikkor hagyhada el v6glegesen, ha
erre a rendezv6ny szervezdje engeddlyt adott.

(2) Kriaertileti rendezv6nyen minden 50 f6 utrin egy rendez6t kell biztositani.

(3) A rendezv6ny teljes id<itartama alatt ds az azt meghalad6 egy 6riiban a rendezok kritelesekbiztositani a rendet ds a rendezv6ny helyszindr6l tdidn6 kulturdlt elvonulisl. A rendez6knek
Teg kell. akad6lyozni a szifudek^os rongdl6sokat 6s gondoskodniuk kell a 6. mell6kletben ldv6Onkormdnyzati Rendezvdnyek Szabrilylzata betartaJ*Of . 

-

(4) A rendezvdny teriiletdnek foryamatos tiszeintart6s{ir6l a rendez<i kciteles gondoskodnimegfelelo sziimri hu,adekovtijt<i 
, 
kihelyezd.6*l; f;il;;tos iirir.sdvel. Az igdnybe vertteriilerer es az ervonurdsi rlivonarakat : u ..na.rreriyi koveto nap 6.00 6rriig az eredetirendelterdsnek megfetel<i rillapotba kell "i.;;ii;; 

-"'' '

(5) A rendezvdny ideje alatt az illemhelyek iizemeltetds6t a rendez6nek kell biaositania.
(6) A krizteriilet kiemelt renle.z1enref, linnepsegek celjara t6rtdn6 ig.nybevdtere eset6nrendezvdny a zai- es rezsesvedere#6r ,rolJ ;"g"r*uii'or u.,*a., mereu r0.00 orat6rlegfeljebb mdsnap 0l .00 Onlig tartfrat6.

(7) Amennyiben az 6rusok, mutatviinyosok. egy6b hasmdl6k a rendezv6ny elokdszitdsdre
illetve rendezv6ny utiin a bontiisi munkiilatokra a (3)-(a) bekezddsben meghatiirozott
dijmentes id6tartamon trilmenoen tovdbb haszn6ljiik a kdztertiletet 6s ennek t6ny6t a
Miitrasz6l5si K6zds Onkorm inyzati Hivatal ellenorz6se soriin meg6llapitja, valamint
jegyzokcinyvben r6gziti, ugy a t6nylegesen hasznilt teljes id6tartam dijkdteles.



A ktiztertlct filmforgat{si c6hi ig6nybev6tele

17.$

( 1)Cserhiitszentiv6n Krizsdg Onkormiinyzata tulajdon6ban l6vo kdaerDleteknek a
mozg6k6prol szol6 2004.6vi II. tdrv6ny (a tovribbiakban: Mktv.) szerinti filmalkot6s, forgatiis
cdlj6b6l tdrtdno igdnybevdtele vonatkozdsiiban a rendelet szabiilyai az e szakaszban foglalt
elt6r6sekkel kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a filmlorgatris nem tartozik a mozg6kdpr6l sz6l6 2004. dvi II. t6rv6ny
hatrilya al6. 6s az k6ztertileten val6sul meg. rigy a haszn6l6 a 15. $-on kivtili, vonatkozo
szab6lyainak betart6s6val hasznrilhatja a teri.iletet.

(3) A filmforgatAs c6lt kdzteriilet-haszniilatra vonatkoz6 hat6srigi szerz6dds j6vdhagy:isrir6l,
annak megtagadrisrir6l, dijfizetdsi mentess6g meg6llapit6srir6l CserhritszentivriLn Kdzsdg
Onkorm6nyzata Kdpvisel6restiilete {iltal {itruhazott hat6skdrben a jegyz<i d6nt.

(4) A kdzteriilet-hasznrilati dijat az Mktv. 3. mell6klet6ben foglalt dijt6telek mindenkori
m6rt6ke alapjdn kell meghatiirozni, a dijat a kdrelmez6 a forgat6s megkezd6s6nek napjrin
kciteles kitlzetni.

(5) A fizetendo dij 50 %-kal csdkken. ha a lllm lbrgat6sdnak c6lja CserhStszentiv6n kcizsdg
t6r16nelm6nek. kulturrilis 6rriks6gdnek. egyhrizi 61et6nek, gazdasdgi. tudom6nyos. mriv6szeti
drt6keinek. sportj6nak. kultur6lis 6let6nek. kdzmrivelod6si kin6latriLnak, k<iz6ss6gi
szintereinek, civil szervezeteinek 6s tevdkenys6g0knek, az |pitelt 6s term6szeti kdrnyezet
drtdkeinek, nevezetessdgeinek, a Cserhritszentiviini sz6khellyel miik<id6 dnkorm6nyzati 6s

i lamigazgatisi szervek tev6kenysdgdnek, k6ltsdgvet6si szervek tevdkenysdgdnek bemutatiisa.

(6) Dijfizetds al6li mentess6g kizrir6lag kdz6rdekii cdlokat szolg6l6 filmalkotiisok forgat6sa
esetdn adhat6. K<izdrdekii c6lokat szolg6lnak kiil<inosen az oktatrisi, tudom6nyos. az

ismeretterjeszto t6m6jri. vagy lllmmtiv6szeti 6llami felsooktatrisi k6pz6s keretdben k6sziil6
filmalkot6sok.

(7) A filmforgatris c6lu kdzteriilet-haszn6lat ideje nem haladhatja meg a 10 munkanapot. Az
6nkorm6nyzat iiltal szervezett rendezv6nyeket nem zavarhatj a.

(8) A forgatrist akadiilyoz6, de a k6relmezcinek nem felr6hat6, valamint a rendkiviili
termdszeti esem6nyek esetdn a k6zteriilet-hasznrilati engeddlyt olyan id6tartamban kell
meghosszabbitani ds a kdztertilet-hasznrilatot engeddlyezni, ameddig a hlmforgatris
akadrilyozott volt. A kilzteriilet-haszniilatot ilyen esemdnyek eset6n az akad6ly elhiirul6sa ut6n

azonnal. termdszeti esem6ny esetdn az esetleges krirelharit6st 6s helyre6llitiist k<ivet6en ujra
biaositani kell.

(9) A filmforgatils sor6n a szomszddos lak6ingatlanok gyalogos vagy g6pkocsival t6lt6n6

megkdzelitds6t a k<jztertilet-hasmAl6 koteles folyamatosan biztositani.

(10) Ha az Mktv. szerinti enged6ly k6relem be6rkez6s6nek idopontjriban a kdztertiletre

vonatkoz6an drv6nyes kdzenilet-hasznStati engeddly van kiadva. akkor a kdzertlel
haszniilatot meg kell tagadni.

(11) A kdzteriilet filmforgat isi c6hi igdnybev6teldvel kapcsolatos eljar6sra az Mktv. 6s annak

t-elhatalmazasa alapjdn kiadott, a tdrvdny v6grehajt6sar6l sz6l6 jogszab6ly rendelkez6sei az

iranyad6k.



Kiizrit, i:irda nem kiizleked6si c6hi ig6nybev6tele

18.$

(1) A kciztt, jArda teriilet6nek nem kozleked6si c6hi ig6nybev6telddrt - az rittesten kivtil
vdgzett kdzmii6pit6si vagy fenntartrisi munka kiv6teldvel - ig6nybev6teli dijat kell fizetni.

(2) Az igdnybev6teli dij 6sszeg6t e rendelet 2. mell6klete larlalmazza.

(3) Amennyiben az ig6nybev6teli dij Ftlm2lh6 <isszegben van megiillapitva, rigy
ig6nybev6teli dijat minden megkezdett h6napban egdsz havi dijk6nt kelt me96llapitani.

AZ

(4) A k6zut nem kdzleked6si c6l[ ig6nybevdtele eset6n a 3. g (1) bekezd6sdben foglaltakon ttl
egyebekben a kdzuti kdzleked6sr<il sz616 kiildn jogszab6lyban foglaltakat kell alkalmami.

IV. fejezet

Jirmiivek tirolfsrira 6s parkol6helyek l6tesit6s6re vonatkoz6 szab6lyok

Jirmiivek tirol6sa 6s iizemk6ptelen j{rmiivek elsz{llit{sa
le.s

(l) 3500 kg legnagyobb megengedett dssaomeget meghalad6 srilyri j6rmri - aut6busz,
tehergdpkocsi, mezogazdasitgi vontat6, lassri j6rmri, j6rmriszerelvdny, neh6z p6tkocsi €s

lak6kocsi, valamint munkag6p - k6ztertileten nem tiirolhat6. T6rol6snak minosiil, ha a j6rmtl
egy 6rinril hosszabb ideig folyamatosan kdzteriileten varakozik.

(2) K<laertileten tizemktlptelen j6rmri kozteriilet-hasmiilati engeddly nrilkiit legfeljebb l0
napig, kilzteriilet-haszn:ilati enged6llyel legfeljebb 30 napig tirolhat6. A hat6srigi jelz6ssel

nem rendelkezo jrirmiivek t6rolisiira a KRESZ 59. $ (3) bekezddsdnek szab611ai az irrinl'adok.

A kdzteriileten szab6lytalanul elhelyezett j6rmrivek vonatkoziisiban a jegyz6 a kdzteriilet-
fbliigyeletr6l s2616 1999. 6vi LXIII. t<irvdny 20. $-6ban foglaltak szerint jiir el. A jrirmtivek
elszrillitrisa esetdn a ker6kbilincs jegyzo riltali alkalmazris6ra. a jrirmiivek elszAllitasAra,
valamint a felmertilt k6lts6geke vonatkoz6 szabrllyokr6l sz6l6 5512009. (X.16.) IRM rendelet
(a tov6bbiakban: IRM rendelet) szab6lyai az ir6nyad6k.

21. s

A jegyz6 a kdaertleten szab6lytalanul elhelyezett jrirmrire - amennyiben rend6rsdgi
intdzkedds nincs lblyamatb an - az IRM rendelet 6s a ker6kbilincs alkalmazrisiival 6s a
jdrmrivek elsz:illitisiival kapcsolatos elj iiriis sorrin alkalmazand6 kiegdszito 6s eltdro
kdzigazgat6si hat6srigi eljrir6si szab:ilyokr6l sz6l6 51212017. (XII.29) Korm. rendelet
szabiiyai szerint ker6kbilincset helyezhet el. tovribb6 elrendelheti a jrirmri etszillitrisrit.

20. $

A jirmiivek elindul:is:it gdtki ker6kbilincs alkalmazdsa



A parko16helyek l6tesit6si hozz6jf ru16sa 6s iisszeg6nek felhaszn6Lisa

22.$

(l) Ha az fpitteto az 6ltala bedpitdsre sziint tertileten vagy megl6v6 6piilet nagyobb parkol6-
ig6nnyel jar6 b6vit6se. tov6bb6 rendeltetdsi m6d v6ltoztatds eset6n nem tudja biZositani a
parkol6helyeket, az 6nkormrinyzattal meg6llapodast kdteles kdtni arra vonatkoz6an. hogy az
<inkormiinyzat a be6pit6sre sziint tertilett6l legfeljebb 500 m-es kdrzeten beliil megdpiti a
kdzteriiletek kdzleked6sre szdnt teriilet6n az epitteto helyett a sziiksdges sziirnri
parkol6helyeket, amennyiben a megdpitds feltdtelei az lr:1r.ormitrryzat szrimiira adottak.

(2) Uj epitmeny, vagy funkci6v6lt6s engeddlyez6sdnek felt6tele a mindenkor hat6lyos
magasabb szintii jogszabiilyban el6irt sz6mu parkol6hely biaositiisa.

(3) Az (2) bekezd6sben meghatarozott sz6mri parkol6helyet az dpittet6nek els6sorban saj iit
telkdn beltil kelt (lelszini, vagy t6rszint alatti parkol6ban) biaositania. Amennyiben igazoltan
ds indokoltan ez a telken beliil csak rdszben. vagy egy6ltal6n nem biztosithat6, a sztikseges
sz6mri parkol6hely az (1) bekezdds szerint k<izteriileten is megdpitheto, illetve kijettilheto.

(4) Az 6pitteto az (1) bekezd6sben foglalt esetben l6tesit6si hozzrijrirukist {rzet az
dnkormiinyzatnak, amelynek dsszeg6tjelen rendelet 4. meil6klete tarlalmazza.

(5) Az onkormanyzat az (1) bekezd6s szerinti megrillapoddsban v6tlalja, hogy a befizetett
ldtesitdsi hozziij iirulis teljes dsszegdnek megfizet6s6t kdvetoen egy 6ven beltil a kdaeriiletek
k<izleked6sre szAnt tertilet6n kialakitja a sztiLks6ges parkol6helyeket.

(6) Az dpittet6 az (l) bekezd6s szerinti megiillapodiis aLiirris6val 6s a l6tesitdsi hozzrijrirulis
megfizet6sdvel teljesiti a sziiksdges parkol6helyek kialakit6srit.

(7) A kUztertiletek kdzlekeddsre szdnt teriilet6nek felhasm6kis6val kialakit6sra keriil6
parkol6helyek tovribbra is az <inkorm6nyzat tulajdonriban maradnak. az 6pittet6 sem

tulajdonjogot, sem kiz6r6lagos haszniilati jogot nem szerez.

(8) Az (l) bekezd6s szerinti parkoliisi ig6nyti l6tesitm6ny tulajdonosa, illetve bdrl<ije virltozAsa
esetdn - amennyiben nem mertil fel tdbblet ig6ny, illetve nem tdrtdnt visszat6ritds - nem kell
l6tesitdsi hozzrijarulast fi zetni.

(9) Az dpittet<ik 6ltal befizetett l6tesit6si hozzijrirul6sok dsszeg6t kizrir6lag parkol6helyek
ki6pit6s6re lehet forditani.

(10) Amennyiben a parkoldsi ig6ny a ldtesit6si hozzilirulits bellzet6s6t k6vet6en cs6kken az
6pittet6 6ltal a parkol6helyre behzetett ldtesitdsi hozzilArulls cs6kken6ssel ar6nyos r6sz6t a
befi zetdskori cisszeg alapulvdtel6vel az cinkorm6nyzat visszatlzeti.

(11) Ha az 6pittet6 telepiildsrendezdsi c6lb61 ingyenesen t'elajanlja az lnkormanyzarnak az
ingatlan egy rdszdt kcizertiler c6lj.ira, akkor a sajiit kdlts6g6re az rinkormiinyzat iiltal
ellenorzcitt 6s meghattirozott m6don megdpitheti a kialakitott koztertileten a sziiks6ges
parkol6helyeket.

(12) A l6tesit6si hozzrijriruliisok befizet6s6rol, az dnkorminyzat riltali visszaf izet6sek<il, a
parkol6helyekr6l a jegyz6 naprak6sz nyilviintartest kdteles vezetni.



(13) A kdpviselo-testiilet jelen rendelet 4. melldkletdben foglalt l6tesit6si hozziilitrultts
6sszeg6t minden 6v november 30. napj6ig feliilvizsgrilj a. a l6tesit6si hozz$irulirs rijonnan
megdllapitott dsszege a krivetkez6 dv januiir 1. napj6t6l ldp hat6lyba.

V. fejezet

Zdrri rendelkez6sek

23.S

(1) E rendelet 2021. jtlius ..... napj6n ldp hatdlyba.

(2) Jelen rendelet hatrilyba l6pds6vel egyidejiileg a k6zleriilet hlmforgat6si c6hi
igdnybev6telr6l szol6 612013. (lX. 06.) dnkormrinyzati rendelet hat6ly6t veszti.

Kelt: Cserhiitszentivrin. 2021 . jirlius .... .

P.H.

Miirkus Srindor
jegyz6

Siraky Attila
polgiirrnester



El6zetes hat{svizsg{lat, indoklls, v6lem6n-_veztet6s

Cserhritszentivrin Kiizs69 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek ....../2021. (VIII. ....)
rendelete a ktizteriiletek hasznilatrirril, valamint a parkokihelyek l6tesit6s616l 6s
hasznf lat:i116l szri16 tervezethez

1. El6zetes hatdsvizsgrilat
A jogalkot6sr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. tdrvdny 17. g-a alapjrin, mint a fenti jogszabrily
elokdszitoje az alihbi el6zetes hatiisvizsgiilatot vdgeztem el a szabiiyoz6s varhat6
kdvetkezm6nyeir6l. melyrol most t6j6koztatom a k6pviselotestiiletet.

A tervezett jogszab:lly hatisai:
a) tiirsadalmi, gazdas6gi, kcilts6gvetdsi hat6s:

- t6rsadalmi hatrisa: nem jelent6s.
- gazdasigi hat6sa: nem jelent6s,
- kdlts6gvet6si hatrisa: nem jelent6s.

b) kdrnyezeti ds eg6szs6gi kcivetkezmdnyek:
- nincsenek.

c) adminisZrativ terheket befolyrisol6 hat6sok:
- nincsenek.

A jogszabdly megalkot{srinak sziiks6gess6ge, a jogalkotis elmarad{s6nak v6rhat6
ktivetkezm6nyei:

- a rendelet megalkotiisa az koztisztasiLg fenntart6sa valamint a z<jldteriiletek
haszndlatrinak szabdlyoz6sa miatt sztiks6ges,
- a jogalkot6s elmarad:isiinak nincs kdvetkezm6nye.

A jogszab6ly alkalmaz6srihoz sziiks6ges felt6telek:
- a szem6lyi feltdtel: rendelkezdsre rill
- szervezeti felt6tel: rendelkezdsre ril1.

- targyi f-eltdtel: rendelkez6sre rill.
- p6nziigyi feltdtel: rendelkezdsre iill.

2. Indokl{s
A K6pvisel6-testiilet a kdzteriiletek hasmiilatrinak, valamint a parkol6helyek
szabdlyozilsa miatt tartja sztiks6gesnek a rendelet megalkot6siit.
A rendeletnek nincs eur6pai uni6s joggal kapcsolatos <isszehangoliisi 6s

vonatkoziisa.
3. V6lem6nyeztet6s
A rendelet tervezetet

- k6telez6 v6lem6nyeZetdsi ktitelezetts6g nem terheli.

Kelt: Cserh6tszentivrin. 2021. augusztus . . . .

l6tesitds6nek

egyeztetdsi

Markus Srlndor
jegyz6



I . melldklet a 12021 . (Yll. ....) <inkorm6nyzati rendelethez

KERELEM
ktizteriilet rendellet6s6t6l elt6r6 haszn{latrinak c6ljrira tiirt6n6 ig6nybev6tel6hez

l. Az ig6nybevdtel

a) helye:CserhStszentivin,
b) cdlja:

utca, hizsz.ttm

2. Annak a szem6lynek (szervezetnek) a neve 6s cime, akinek az drdek6ben az
ig6nybev6tel tdrt6nik:

3. Az elfoglalni kfv6nt koaeriilet
a) hosszrls6ga:
b) sz6lessdge:

c) nagysriga: _ ml.

4. Az irrdnybevetel
a) kezdetcnek ten, ezeft idoponda:
b) befejezisdnek teruczett idopontja:

5. Az engeddlyben foglal felt6telek betart6s66rt felelos szem6ly
a) neve:
b) cime:
c) telefonsz6ma:

6. Az ig6nybevdtel eredm6nyek6nt a kozteriileten (az alatt vagy felett) elhelyezett
6pitm6ny (ldtesitm6ny)

tulajdonosiinak
neve:
cime:

tizerneltetrl.jinek
neve:
cime:

7. A r6sztvevok v6rhat6 sz6rna:

8. A rendezv6nyt rekt6moz6 tSbLik sz6ma, transzparensek kihelyez6s6nek m6d.ia,

helye 6s rendje:

9. A rendezv6ny megtart6s6hoz sztiks6ges technikai eszkdzdk felsorol5sa, s azok
miikddtet6sdhez sziiks6ges forr6sok (viz, villany, energia):

10. Rendezvdny meglart,s6ra vonatkoz6 hasznilati dijfizet6s al6l mentesit6st

k6r nem k6r (megfelelo al5hfzand6)
oka:

I 1. A hat6sigi eljir6s megindit6sdr6l lev6lben 6fiesitdst k6r:

igen nem (megfelelo alihirzand6)



12. Tndomisul veszem, hogy a helyi rinkorminyzati rendelet alapl n az engeddlyben
rdgzitettek szerint a Cserh6tszentiviin K6zsdg Onkorm6nyzat 6ltal kirillftott, illetve migktilddtt
sziimla alapjiin vagy a befizetdsi csekken az igdnybe vett kdztertilet-haszn6lat utrin a iendelet
2. mell6klet6ben rdgzitett mertdkii dijfizetesi kdtelezettsdg terhel.

13. A kdrelemben szerepl<i szemdlyes adataim kezel6s6hez hozziij6rulok.

14. Biintet6jogi felel6ss6gem tudatriban nyilatkozom arr6l, hogy az |ltalam k6z6lt adatok a
val6s6gnak megfelelnek.

15. Kdzteriilet-haszn5lati enged6ly ir6nti kdrelem j6vrihagyrisa esetdn fellebbezdsi jogomr6l
lemondok.

Ddtunr: e\' h6 _ nap

k6relmezo al6ir6sa (cdgszer[i)

Mell6kletek:

-k6zteriilet-hasznrilati dij megfizet6s6t igazol6 bizonylatot;

- I : I 000 mdretar6nyir helyszinrajzot, a k6relemben szerepl6 teriilet hely6nek 6s mdret6nek pontos
megjekil6sdvel;

-az elhelyezni kivint berendezds, egy6b trirgy tervei olyan m6retarSnyban, amely a r6szleteket is

egy6rtelmrien |briuolja: betiiforma, illetve felirat egys6ges megjelendse, szinek megjeltlldse;
l:1000 vagy l:500 m6retardnyir forgalomterheldsi tervet. amennyiben a koaertilet-hasznelat a

kdztti forgalmat befolyrisolja;

-kdzttkezeloi hozzttiirdist, amennyiben a kcizteriilet-haszn6lat kdzutat 6rint>

-iddnyjellegii ds alkalmi 6rusit6s esetdn a mobil 6rusit6 eszkriz megjelen6sdt 6br6zol6 tervet vagy
f6nyk6pet;

venddgl6t6-ipari elokertn6l nyilatkozat a nyitva tartes idotartam616ll

6lelmiszerek, illetve 6lelmiszer jellegii term6kek Srusit6sShoz sztiks6ges rillat-eg6szs6giigyi
hat6s5gi enged6lyt

-a tevdkenysdg gyakorl6siira jogosit6 okiratokat bemutatris cdljrib6l;



2. melldklet a 12021 . (Yll. . . ..) rinkormiinyzati rendelethez

Hasznrilati dijak

Hasznilat megnevez6se

I t Arusiro ds egyeb fulke:
iddn1, jellegti rirusit6s
ideiglenes je!!egii epftmdny
) Alkalmiiirusitris

) Vend6gl6t6-ipari elokefi

) Javit6-szolgdltat6 tev6kenysdg

) Epit6si munkiival kapcsolat-s:
6pitesi anvag t6rol6s 6s
rlllv6qyoz6s

) Kont6ner (Els5 5 nap ingyenes. 6. napt6l)

I1) IAXI - bdrkocsi. gdpkocsinkdnt

Hasznrilati dij

650,- Ft/m':/h6
250,- ltlm2lh6

400,- Ft/nap/ m2

300,- Ft/m'?lh6

150.- Frm'?/h-

200.- Ft/m2/h6
100,- Ft/m2lh6

100,-Ft/kont6ner/nap

) Kdzteriilet-bont6ssal jfr6 munk6latok esetdn

1 
( zemkeptelen jdrmri

l Tehergdpkocsi - autobusz (3500 kg tjssadmeg alatri)

I 0) I Iirdeto-bercndezds
hasznos f'eliilet)

60,- F!m2lnap
700.- Ft/m'zlh6

700,- Ft/m2lh6

1000,- Ft/mr/ho
1. 100.- FV h6 /gk

160,- Ft / mr /l;t
B.- Ft / ,,.'/nup

l2) Ki6llit6s

l3) Arubemutat6

141 Mutatv6nyos ds cirkuszi leGkenyseg:
napi 45,- Ft/mr/nap

16,- Ft/m1h6
15.000,-FVnap

I 7) Ceg-, term6kbemutat6 600,-Ftllm2lnap

I 8) Arusil6-. bankautomaliik tizemeltetdse
700.-Ft/m':lh6

Ktizrit, jirda nem kdzleked6si c6hi ig6n-"-bev6tel6nek dija:

20.- Ft/m2lnap
I 0.- Ft/m2/nap
I 0.- Ft/m2/nap

l9) Ktizrit, jSrda tertiletenek 6pit6si munkatertilet celjdra
tdrt6no ig6nybev6tele
-kdzmiivezet6k dpit6s pormentesftett iton ktjzmri
- kdzrniivezetdk 6pit6s nem pormentes fton
- 6llviinyoziis

20,- Ftln2lnap20) K<izirt. jSrda tertiletdnek egy6b c6lra tdrtdn6
igdnybevetele

200,- Ft/m']/6ra
2l) Ktizril teljes lezdriisa b5rmely c6lb61

650,- Ft/m']lh6
250.- Fr/mrh6

22) Kdzitt. iSrda teriilet6nek arusit6 6s

elheli,ezdse cdlj6b6l tdrt6no hasznosit6s:
- iddny jellegLi 6rusft6s
- ideiglenes lellegri dpitmdny

egy6b flilke

,100,- Ft/mr/nap23) Alkalmirirusit6s

300.- Ft/m2/h624) Venddgl6t6ipari el6kert

| 5) K0zhaszndlatra m.g at *. udott kozteriilet ideigGne-
hasznositdsa
l6) Rendezv6ny dija

l

l

I

I



25) Kontener (elso 5 munkanap ingyenes. 6. napt6l
100,- Ft/kont6ner/nap

26) Mozg6bolt
I 5.000.-Ft/aut6/h6

27) Kirillitris 1 00.- Ft,rmrlhdt

28) Arubemutat6 25,- Ft I m2 lnap

29) Cdg- ds term6kbemutat6
600,- Ft / m']/nap

30) Arusit6-, bankautomata
700--Ft/m']/h6

Onkorm6nyzati rendczv6nyek eset6n {izetend6 hasznrilati dijak:

3 l) Kereskedelmi, szolg6ltat6 tev6kenys6g:
- Alkalmi erusites, pavilonban 6 mr -ig
- Alkalm i rirusitris. pavilonban 6 m2 litl6tt l2 mr - ig
- Alkalmi 6rusit5s, pavilonban l2 m2 foldtt, legfeljebb 30 m2

- Arusit5s ideiglenes asztal vagy 6llviiny 5 rn2 -ig
- Arusit6s ideiglenes asztal vagy 5llvriny 5 m2-tol l5 m2-ig
- Sr4Ltorb6l legfeliebb 15m': -ig

2.500.- Ft/nap
4.000,- Ft/nap
5.000,- Ft/nap
I .500,- Ft/nap
3.000,- Ft/nap
4.000,- Ft/nap

32) Sz6rakoztat6 tev6kenysdg
- Mutatvenyos
- Kdpzomiiv6szeti tev6kenys6g
- Utcai zendl6s
- Lova ItatSs

100.- Ft/nap/ml
I .500,- Ftinap
I .000,- Ftlnap
50 Ft/m2 /na



3. melldklet

Tulajdonosi hozzdjirul:ls
ktizteriiletet 6rint6 6pit6si enged6lyes elj:irrlshoz

Alulirott polgiirmester Cserh6tszentiv6n K<izsdg Onkorm6nyzata

(sz6khely: 3066 Cserh6tszentiviin. Kossuth utca l.) kdpviselet6ben ezirton elozetes tulajdonosi

hozz6jriruldsomat adom ahhoz, hogy (k6relmez6 neve)

(lakcim/szdkhely: 6pit6si enged6lyes

eljdrrisra (dpitdsi engeddlyes eljrir6s tdrgyanak

megnevez6se) cdlj6b6l a Cserh6tszentiv6n, (k<iaeriilet

megjel<ll6se) kdztertiletre 6pit6si enged6lyt kapjon azzal a felt€tellel, hogy az 6pitdsi

enged6lyk<iteles tevdkenys6g megkezd6se elott 30 nappal kozertilet rendeltet6s6tol eltdr6 c6lu

haszn6latra k6relmet nyrijt be. Az 6pit6si enged6lykdteles tev6kenys6get az enged6lyes

kizix6lag drv6nyes kdaeriilet rendeltet6s6tol elt6r<i c6l[ hasznfrlalfira vonatkoz6 enged6ly

bitokiiban kezdheti meg.

Jelen tulaj donosi hozziildrdis visszavoniisig, de legfeljebb 5 6vig 6rv6nyes.

Cserh6lszentiv6n. (d6tum)

polgrirmester

)



4. melldklet

Parkol6helyek 16tesit6si hozzijirukisinak m6rt6ke

A parkolo fdrohely hozzrijrirul6s m6rt6ke szemdlygdpkocsi eset6ben egysdgesen brutt6 500 ezer
Ft/f6rohely. amely risszeg 60 %o-it az dpitdsi engeddly ir6nti k6relem benyrijt6s6val egy idoben kell
befizetni.
A fennmarad6 40 Yo-ot a haszn6latbavdteli engedily irilnti kdrelem benyfjtris6val egy id6ben kell
befizetni, de legk6sobb az 6pit6si engeddly ir6nti kdrelem benyirjtisrit kdveto egy 6ven beltl.



5. mel16klet

Kiizritkezel6i hozzitjhrulfls irrinti k6relem a ktizrit felbontfsdhoz, 6pitm6nv
elhelyez6s6hez, kiizft nem ktizleked6si c6hi ig6nybev6tel6hez

1 . K6relmez6

a)neve

b) cime

c) ad6sziima

2. Az igdnybev6tel

a) helye:........

b)
cdlja

3. Annak a szemdlynek (szervezetnek) a neve ds cime, akinek az 6rdek6ben az igdnybev6tel
tciftdnik (a hozzrij rirul6s jogosultja)

a) neve

b) cime

c) ad6szima

4. Az elfoglalni kiv6nt tertilet

a) hosszris6ga .m

b,1 szeless6ge.... m

m2v c) teriilete. . . ... ... . .

5. Az igdnybev6tel

a) kezdet6nek tervezett id6pontja...... ..

b) befe.jez6s6nek tervezett id6pontja. . . . .

6. A kezeloi hozz6j6ru16sban foglalt feltdtelek betarlris66rt felel6s szem6ly

a) neve:. .

b) cime

c) telefbnszAma:. . . .. . ..



7. Az igdnybev6tel eredm6nyekdnt a kdzirt tertiletdn (alatt, felett, mellett) elhelyezett
dpitmdny

- tulajdonosa

a)

b) cim:

- iizemeltetoje

a)

b) cim:

Kelt

Benytjtand6 melldkletek :

- az ig6nybev6telt bemutat6 terv (helyszinraj z, virzlat, miiszaki leir6s) 2 pld.
- az flt drintett szakaszdnak hossz- 6s keresZszelvdnye 2 pld.
- az ig6nybev6tel miatt sziiks6ges forgalomszab6lyozris terve 2 pld.

(cdgszeni) al6iriis



6. mell6klet a k<iaeriiletek haszniilatiir6l. valamint a parkol6helyek l6tesitdsdroi 6s
hasznrilatrir6l sz6l6 . ... 12021. ryn. ....) rinkormrinyzati rendelethez

6nkorm:inyzati Rendezv6nyek Szab6lyzata

l. A szabrilyzat c6lja:

Cserhdtszentivrin K<lzsdg Onkorm iny zata iital szervezett rendezvdnyek riltalinos
c6lja, azok jelleg6tol ftiggetleniil, hogy a rendezvdnyek kulturalt kiirtilmdnyek
kcizdtt keriiljenek lebonyolit6sra ds biztosftsdk az rillampolg6rok kikapcsol6d6siit.
Ennek egyik oldalr6l elengedhetetlen felt6tele, hogy az 6llampolgiirok a
rendezvdnyeken mind szemdlyiikben, mind vagyonukban biztonsrigban €rezzek
magukat, mrisik oldalr6l, hogy a trlrsadalmi egyiittdl6s alapvet<i szabblyait betartva
vegyenek r6szt azon.

A Szabiiyzat c6lja, hogy meghatirozza azon legalapvetobb szab6lyokat, melyeket
fent nevezett iiltaliinos c6lnak megl-elelnek, 6s amelyeket a rendezv6nyen
r6sztvev5knek be kell tartaniuk.

2. A rendezr,6nl'ek rendje:

1. AltalAnos szab6ly. hogy a

lelelossdggel.
rendezv6ny bizons6g66rt a szervezo tartozik

2. A rendezv6nyen. ahol megbomlott a rend 6s mask6pp nem iillithat6 helyre. a
rendors6g kezdem6nyez6s6re a szervezo kdteles a rendezv6nyt megszakitani vagy
lelfiiggeszteni.

3. A szervez6 kiiteles megtenni, vagy az illet6kes hat6sdgn6l kezdem6nyemi
minden olyan int6zked6st, amely a rendezv6nyen r6szt vevok szem6lyi- 6s

vagyonbiztonsiigiinak meg6v6sa, valamint a btnmegeloz6s 6rdek6ben sztksdges.

4. A szewez6 a rendezv6ny tertiletdn j6l l6that6 m6don k6teles kiftiggeszteni az

Onkormrfury zati Rendezv6ny ek S zab itly zatii.

5. Kozteriileti rendezvdnyen a rendezv6ny jelteg6nek megl-e1el6 szrimban kell
rendez6t biztositani. A rendez6nek e min6s6g6t kiils<ileg is drz6kelhetovd ke[1 tenni.

6. A rendezv6ny teljes ideje alatt 6s az azt meghalad6 egy 6r6ban a rendez<ik

kotelesek biaositani a rend betartris6t. ds a rendezvdny helyszindrol tortdno kultur6lt
elvonuldst. A rendezciknek meg kell akadrilyozni a sz6nddkos rong6l6sokat.

7. A rendezv6ny teriiletdnek iblyamatos tiszt6ntart6sar6l a rendez6 kciteles
gondoskodni, megfelelo sz6m[ szem6tt6rol6 kihelyezds6vel. lolyamatos tiritdsdvel.
Az igdnybe vett teriiletet 6s az elvonul6 titvonalakat - a rendezvdnyt ktivetci nap
6.00 6r6ig az eredeti rendeltetdsnek megt-ele16 6llapotba kell visszaiillitani.

8. A rendezv6ny ideje alatt az illemhelyek iizemeltet6sdt a rendez6nek kell
biaositania.

9. Az elvonukis biaositiis6ra, az ritvonalak
megakadrilyozris6ra vonatkoz6 szabrilyok a
rendezv6nyek szervez6ie is vonatkoznak.

tisztiintartAsAra, a
nem kdzenileten

rongiikisok
megtartott



10. A rendezvdny teljes ideje alatl es az aZ meghalad6 egy 6rriban a rendez<ik

kdtelesek biaositani a rend betart6srit, ds a rendezvdny helyszindr6l tdrt6no kulturalt
elvonul6st. A rendez6knek meg kell akadrilyozni a szrind6kos rong6l6sokat ds

gondoskodniuk kell e szab|lyzat betart6s6r6l. A rendezv6ny szervez6i
egyiittmiikddnek a rend fenntarl6sa 6rdekdben a biztons6gi szem6lyzettel.

1i. A rendezvdnyeket tilos megzavami. A rendezv6nyek megzavaris6t jelenti, ha
valaki verekszik. hangoskodik, vagy zajkelt6 eszkcizok hasznilartwal az
el6adrisokat. vagy mrisok szem6ly6t, vagy vagyondt zavarja, vagy megs6rti.

12. A rendezv6ny biztosit6srl6t lelel6s szerv -biztonsrigi szolg6lat jogosult, hogy
a rendezvdny megzavar6siira irrinyul6 magatart6s abbahagyrisiira sz6litson 1'el. Aki a
f'elsz6litris ellendre nem hagy fel magatart6srival, kdteles a rendezvdnlt elhagyni.
Amennyiben a szemdly magatartds6val kapcsolatban szab6lys6rt6s, vagy
biincselekm6ny gyanuja meriil f-el a szervez6 jogosult 6t a rendorhat6sig
megdrkezds6ig feltafi6ztatni. ds annak 6tadni. A rend6rhat6srig int6zked6s6ig a

rendezv6ny rendjdt megzavar6 szemdly rendezv6nyen t<irtdnS r6szv6telet a szeryezo
felfiiggeszli 6s a rendezv6ny megzavariis6r6l jegyzok<inyvet vesz fel, melyet a
rendzavar6 szemdllyel aldirat ds ajegyzokrinyv egy p6ld6ny:it rdsz6re 6tadj a.

13. Azon szem6llyel szemben, aki a rendezv6nyt megzavarja minden esetben

szabriLlys6rl6si vagy rendorhat6s6gi elj 6r6st kezdem6nyez a j egyzo.

14. A rendezvdny szervez<ije a rendezv6nyen elveszett trirgydrt nem viillal
felel<issdget. Az elveszett 6s megtal6lt trirgyakat a rendezv6ny szervez6je a talitll
dolgok tekintet6ben k<ivetend6 elj6rrisr6l sz6l6 18i1960. (lV. 13.) Korm. rendelet
szerint megorzi, 6s a rendezv€nyt kcivet6 munkanapon ajegyz6nek 6tadj a.

15. A zenes, t6ncos rendezv6nyek miikdd6sdnek biztons6gosabbri t6tel6r5l sz6l6

2312011. (lII. 8.) Korm. rendelet hatilya al6 tartoz6 dnkormdrnyzati rendezvdny

esetdben jelen szabtiyzat el<iir6sait kieg6szit6 jelleggel kell alkalmazni.

16. Jelen Szabiiyzar 202l. augusztus l-dn l6p hatrilyba.

Cserhdtszentivdn. 2021. jtlius ....

&,d,T
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Siraky Attila
polg6rmester
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EL6TERJESZTES

az onkorm6nyzat 2021 6vi kdlts6gvetdsi rendeletdnek m6dositrisara

Tisaelt KdPvisel6{estiilet!

I. Et5ir:inyzat v6ltozis int6zm6nyenk6nt

\-' 1. C serh6tszentiv6n Kdzs6g Onkormdnyzata

CserhritszentiviiLrrK<izs6gonkorminyzal6lta|.a.4120.21(1il.12.)sz.kdpviselotestiiletirendelettel
eltbgadott 2021. evi koltsegretisi.."i.i.,u".:.rren bevdtelek es nuaasot dsszege 31 460 669 Ft-

'i;:'i;,'*rr^r rr6dositasra az 6v kiizben megdrkezett bev6telek 6s azok t-ethasznatdsa, a k6pvise16-

testt.ilet kdltsdgvet6s at"g"ii#- tor"-,0-* "n 
kotelezettsdgv6llaliisai miatt sztiks6ges'

onkormdnyzati ,rint.r, u t"r6i"li 6s kiadrlsi fodsszeg az eredeti eloiriin"vzat 6ta 5 214 553 Ft-tal no'

Kiemeltel6ir{nyzat Eredetiel6ir'nyzat Il6dositott e16irIrYZat

Szemell i juttatiis 14 800 000

2 150 000

15 100 000

I 150 000 0

q6$,,yr"ryiJP.q 
,

+ 300 000

-10 000
Munk6ltat6i j6rul6k

Dologi kiadds 7 037 s55 7 02'7 555

Ell6tottak.j uttat6sai 700 000 700 000

+210 000
Elvon6sok.egy€b-
belizet6sek

Mukoddsi kiad6sok. tart. 745 901 5 445 901 - 1 700 000

Beruh6z6s. 1'elujittis

E16zo 6vi megelolegez6s
visszafizet6se

8 r 2660 827 213 - 1-l 551

\7 Kiadisok i)ssiesen: 26 246 116 31 460 669 5 214 553

Mrikdd6si
t6mogatrisok

K<izhatalmi bevdtel

c6hl 22 3t6 502 21766 502 + 2 450 000

900 000 900 000 0

Felhalmoziisi
t6mogat6sok

cdlt 0 0 0

Felhalmozisi cdlu ber- 1 000 000 3 9.+0 000 +2 940 000

\lLikodesi bev6tei 200 000 203 520 r 3520 l
Mrik<rddsi cdhi pe.iitv. 0 0 0

fi nansziroziisi bev6telek l 829 614 1 650 647 -178 967

Bevitelek iisszesen: 26 246 116 31 460 669 + 5 214 553

adatok FFban

210 000



2. Cserh6tszentivrini K<irzeti Egdszs6giigyi Szolgilat

Kiemelt el6irdnvz-at Eredeti el6irrnvzat ]46dositott el6irdn) znt El6iriny-'zat vri ltozis

Szemdlyi juttat6s 43 037 000 43 037 000 0

Munkriltat6i jriruldk 6 670 000 6 670 000 0

Dologi kiadiis 1212 507 4 242 507

Iv{rikod6si
tdmogatasok

cdhi 0 4 500 000 + 4 500 000

Kiaddsok i)sszesen: 53 949 507 58 449 507 + 4 500 000

Mriktid6si
t6mogatasok

c6hi ,19 96.1 000 54 164 000 + 4 500 000

Miikdddsi bevetel 400 000 400 000 0

Pdnzmaradv6ny
ig6nybevdtele

3 585 507 3 58s 507 0

Bevitelek dsszesen: 53 949 507 58 449 507 +4 500 000

adatok -Ft-ban



II. Hatisvizsg:ilat

1. T{rsadalmi, gazdasigi, kiilts6gvet6si hatisktirben

A helyi Onkormdny zat az ailamhlziafiiisrol sz6lo 201l. dvi CXCV tdrveny (Alt.) 23. $. (1) bekezd6se drtelmdben a

kiiltsdgveteset ktiltsdgvetesi rendeletben allapitja meg. A koltsdgvetes vdgrehajtrisa soriin elsobbsd-set dlvez az

Onkorir6nyzat m[kOdokdpessdgdnek biztosit6sa, az onkormdnyzat kOtelezo feladatainak elliitAsahoz sziikseges forrds

biztositdsa. A kdltsegvetes ev kozben modosithato.

2. Kitrnyezeti 6s eg6szs6giigyi ktivetkezm6nyek

A kOltsegverdsi tervezet rendelkezik tobbek kttzdtt az egdszsdgiigyi, szocidlis feladatok elldtdsdrdl, ezaltal biaositja az

itnkormiinyzat iiltal elliitand6 feladatok zdkken6mentes megvalositiisiit.

3. Adminisztrrtiv terheket befoly6so16 hatasa

A kttltsegvetds elkdszitdse. az ekiiriinyzatok m6dositiisAnak dokumental6sa ds a hozzi kapcsol6d6 feladatok elldtiisa a

\- polgiirmesterihivataldolgozoinakmunkakdri leirds6banszerepel.

4. Ajogszabdly megalkotrsrnak sziiks6gess6ge, a jogalkot6s elmaraddsrnak vdrhat6 kOyetkezm6nyei

Az Aht.24. $ (3) bekezddse szerint a jegyzd dltal elkeszitett koltsdgverdsi rendelettervezd a polgarmester a ktizponti
kdltsdgvetdsr6l sz6l6 titrveny hat6l),balepeset kdveto negyven6tirdik napig nytjtja be a kdpvisela-te;fliletnek.
Az Aht. 34. $ (4) bekezddse szerint kdpviselo-testiilet - az elso negyeddv kivdtelJvel - negyedeyenkent. a dontese szerinti
idopontokban, de legkdstibb az dves koltsegverdsi beszrimolo ;lkdszitesenek hataridijeig, december 3l-i hatallyal
modositja kdltsegvetdsi rendeletdt.

5. A jogszabdly alkalmaz6sdhoz sziiksdges szem6lyi, szervezeti, tiirgvi 6s pdnziigyi felt6telek

Tdbblet erdforriisok biaositiisara nincs sziikseg.

Kerjiik a f is,leh Kepvisel6-testiiletet az eloterjeszes megtergyalasdra. ds a rendelet-tervezet elfosadiisdra!

Cserhatszentivii[, 202 l. augusztus 4

Siraly Attila
polgrirmester Mdrkus S:indor

jegyz6



RENDELET

Cserh{tszentivin Kiizs6g Onkormrln-vzata K-6pvisel6-testiilet6nek a /2021 (VIII' )

iinkorminyzati ."na"t"t" n"riif."r,,erirr, ZOZi 6ni ktilts6gtet6s616l sz616 1/2021(III'12')

tinkormf nyzaii rendelet m6dositisir6l

cserhdtszentiv6n rorreg oni.ori"#vr"rl"-rep.."ro-restiilete az Alapt6rv6ny 32' cikk (1) bekezd6s

(t) pontjdban megfbgalmazottt:U:i il;"td;iiu'atr'oteu"" elidrva' a kdztersasiigi megbfzottak'

valamint eg-ves centr6tis "ter";;;;r;;{l';i.*"t 
r"r"a"r- es hatdskdreirol szolo I9q1 evi xx t6n'6n-v

138. S. (l) bekezd6s6nek a);:jff;Gfr"rit"r"n t'eladatiordben eljdrv'a a kovetkezoket rendeli

el:

Cserh6tszentiv6n K6zs6g Onkorm6nyzata

dnkorm6nyzati rendelet (a tov6bbiakban:

rendelkez6s I6P:

6l1nak:"

kdltsigvetdsrol sz6l6 4/2021' (III'12 )

5. (f bekezd6s helY6be a kovetkezo

1. $.
2021. dvi

Rendelet) 3

..Ak6pviselo-testiiletazOnkormrinyzatonkormdnyT'ti.szintenosszesitett202l'6vikdltsdgvetdsi
iiiraal e, bevdteli ttiosszeg6t 31 460 669 forintban 6llapitja meg'

2. $.

A Rendelet 3' $ (1) helydbe a kovetkezo rendelkezds l6p:

..Az Onkorm6ny zat 2O2l. dvi kcilts6gvet6si bevetelei kiemelt eloir6nyzatonk6nt:"

,. Az onkorm6nyzat 2021 .6vi kiemelt kiadiisi eloir6nyzatai az aliibbiakban meghatiirozott tdtelekb6l

24 766 502Mrikod6si c6lit t6mo k
900 000Kozhatalmi bev6telek
203 520Mrikod6si bev6tele

0dtvitel)v{ukodesi c6i[
3 940 000Felhalmozrisi cdlt bevitelek

06tvdtelFelhalmozdsi c6lu
1 650 647Finansziroziisi bevdtelek

31 460 669Bevitelek i)sszesen:

Szem611 i jellegu kiad:isok 15 100 000

Munkaad6t terhelo j6rul6kok 2 150 000

Dologi jellegri kiadisok 7 027 555

Ellitonak pdnzbeli j uttat6sai 700 000

Elvonisok. befizetdsek

x sul-

5 445 901

-

Egydb miikciddsi c6lLi kiad6sok

Beruhrtdsok. fehij itrisok

finansziroz6si kiadisok

210 000



Eloz6 €vi megelolegezds visszailzetdse

Kiadrisok dsszesen:

827 213

3t 460 669

Rendelet 3 $. (8) hely6be a kdvetkezo rendelkez6s ldp:

.. A Cserhiitszentivrini Kdrzeti Eg6szsdgtigyi Szolgiilat 2021. dvi kciltsdgvetdsi bevdtelei kiemelt
el<iiriinyzatonkdnt: "

,. Az Kdz6s Onkormiinyzati Hivatal 2021. . dvi kiemelt kiadrisi eloiriinyzatai az alibbiakban
meghatarozott tdtelekb<il rillnak:"'

Ez a rendelet a kihirdetdsdt kdveto napon l6p hatrilyba.

Cserhiitszentiv:iLn. 2021 . augusztus 04.

Siraky Attila
polgdrmester

Mdrkus Siindor

1egyz6

Altalanos indokliis:

C serh6tszentiv6n Kdzsdg Onkorm dnyzata 2O2l.6vi k6ltsdgvet6sdr<il sz6l6 ..../2021. (UlI. )
dnkormdnyzati rendelet m6dosftiisa az dv k6zben meg6rkezett. eredeti el6ir6nyzatban nem tervezett
bevdtelek 6s azok lelhaszniil6sa 6s az eloir6nyzatok kOzdtti iitcsoportosit:isok miatt szilksdges.

Mrik<iddsi c6hi tirnogat6sok 54,164 000
\ltikciddsi bev6telek 100 000
Finansziroz6si bev6telek 3 585 507
Bevilelek iisszesen: 58 449 507

Szemdlyi luttatis :13 037 000

Munkdltat6i jdruldk

Dologi kiadris 1)_12 501

Egy6b mrikod6si t6mogatasok I 500 000

Kiadds dsszesen: 58 449 507

6 670 000
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Cserhitszentivrin Kiizs69 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek 10t2021. (VIII.27.)
iinkorminyzati rendelete

az iinkormf nyzat 2021. 6vi ktilts6gvet6s616l szriLi 412021. (lll.l2.) tinkorminyzati rendelet
m6dosit:isrlrril

Cserhritszentivrin Kdzs6g Onkormiinyzata K6pviselo-tetsiilete az Alaptcirv6ny 32. cikk (1) bekezd6s
f) pondriban megfbgalmazott eredeti jogalkot6i hat6sk<jr6ben elj6rva, a kdzt6rsas{igi megbizottak,
valamint egyes centr6lis al6rendelts6gri szervek t'eladat- 6s hatiiskcireir6l sz6l6 1991. 6vi XX. t<irv6ny
138. $ (l) bekezd6s6nek b) pontj6ban meghatiirozott f'eladatkdr6ben elj6rva a kdvetkez6ket rendeli
el:

l.s

(1)Az dnkormdLny zat 2021.6vi k<ilts6gvetds6r6l sz6l6 4/2021 (n1.12.) dnkorm6nyzati rendelet 3. $
(1) bekezdds a) ds b) pontja hely6be a k<ivetkez6 rendelkez6sek l6pnek:

(Az Onkormdnyzat 2021 . dvi)

.,a) k<ilts6gvetdsi kiad6sa 31 460 669 forintban
b) kciltsdgvet6si bev6tele 31 460 669 forintban keriil meg6llapit6sra, melyet az 1. szAmri mell6klet

tartalrnaz 16szlete s en. "

(2) Az <inkorm6nyzat 2021. 6vi k6lts6gvetds6r6l sz6l6 412021 (nl.l2.) <inkorm6nyzati rendelet 3. $

(7) bekezd6s a) ds b) pontja hely6be a kdvetkez6 rendelkez6sek l6pnek:

(A Karzeti Egdszsigiigti Szolgdlat 2021. ivi)
,,a) kdlts6gvetdsi kiaddsa 58 449 507 forintban,
b) k<ilts6gvetdsi bevdtele 58 449 507 forintban keriil megrillapitiisra, melyet a 10. sz. melldklet

tartalmaz rdszletesen."

(l) Az onkormrlnyzat 2021.6vi k6ltsdgvet6s6r6l sz6l6 4/2021 (nI.12.) 6nkorm6nyzati rendelet l.
mell6klete hely6be az 1. melldklet l6p.

(2) Az <lnkormriny zat 2021.6vi k6ltsdgvet6s6r6l sz6[6 412021 (111.12.) 6nkorm6nyzati rendelet 10.

mell6klete hely6be a 2. melldklet l6p.

3.$

Ez a rendelet a kihirdet6s6t k6vet<i napon 16p hatrilyba.

Cserh6tszentiviin. 2021. au 27.

2.S

ll'rUto-'W- A?k
Kissnd Gyori OrsoYa /a

megbizott jegyzopolg6rmester
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GSERHATSZENTVAN KOZSEG ONKoRMANYZATANAK 2021. EvI
KOLTSEcvETESt BEVETELEt Es xraoAst

1. szAm'i mell6klet

BEVET ELEK
F6konyv megnevez6se 2021 . ev\

ekiirdn!2at
B1 M Akiidisi c6li td mogati,sok 6llam hiiztartiison befi lriSl 24 766 502

Kdzhatalmi bevdtelek 900 000
B4 Miik6ddsi bev6telek 203 520
L MUkiid6si bev6telek B1+83+84 25 870 022
ll. Felhalmoziisi bev6telek 82 3 940 000
B8 F i n a ns z i ro z ; s i b ev6telek 3 940 000
ll. FinanszirozSsi bev6telek 88 1 650 647

Bev6tel iisszesen l.+ll. 31 460 669

KIADASOK
2421 6vi

ela l'n.|zat
Kl 101 Tdrveny szeinti illetmenyek, munkab6rek e16i15nyzata 8 220 AO0
K1147 B6ren kivrjli iuflatasok el6irinyzala 200 000
K1'111 Foglalkozabttak eqy6b szemdlyi l!ttat6sai 0
K121 VAlasaot tiszts69visel6k juttatdsainak el6irdnyzata 5 380 000

K122
Munkav6gzdsre irdnwl6 egydb jogviszo nttra n nem sajat
foglalkoAatottaknak fizetett iuttatasok el6irdn\,zala 1 000 000

K123 Eqyeb kLils6 szemel!1 iuttal6sok el6irenyzata c
K1 Szemalvi iuttattisok 15100 000
K2 M u n k aa d 6 kat terhel6 i 6 ru I 6ko k 2 150 000
K311 Szakmai anvaqok besze126se el6irjnlzata 200 000
K312 lJ2emeltetesi anvaqok besze126se e16ir5nlzata 1 130 000
K32i Informatika szolg6ltat:isok genybev6tele e16irdn]rzala C

K322 Egy6b kornmunikici6s szolgSltaiSsok e16ir5n)zala 650 000
K331 Kdz0zemi diiak e16i16nrzata 1 700 000
K332 V6saro t 6lelmezes a

K334 KarbantarlSsi, kistavitasi szolq6ltalesok el6irany?ata 600 000
K335 Kozvetitett szolq6ltat6sok 0

K336 Szakmai tev6kenvs6qet seqit6 szolq6ltat6sok el6i16ny2ala 0

K337 Eqv6b szolqahalasok el.j rin!zala 1 100 000
K34T KikLlldet6sikiaddsok
K351 M0kodesi c6l0 el6zetesen felsz6milon altaldnos forqalmi ad6 El
K353 Kamatkiaddsok 0

K355 Eqv6b doloqi kiadasok el6iran\,zata 400 000
K3 Dologi kiadisok 7 027 555
K18 Eav6b nem int6zmdnvr el16t6sok el6i16n\rzata 700 000
K4 E I I iitotta k pd nzbe I i i utta6 s a i 700 000
K502 Elvondsok es befizet6sek 210 000
K506 Eqv6b mnk6d6si celLi tamogatesok allamhezartdson belulre El 5 445 901

K512 Eqy6b m0koddsi celu tdmoqa6sok 6llamh6zarlason kivrilre El 0

K513 Tanaldkok 0

K5 Eov6b miik5ddsi c6li kiaddsok 5 655 90'
lll. irik6disi kiadisok K1 +K2+K3+K4+K5 30 633 456

K61 lmmaterialis javak beszerzese 0

K62 lnqallanok besze126se 16lesit6se 0

K64 Eqv6b tSrqvi eszk6zok beszezese, letesitese eb ranlzal
K67 Beruh6zAsic6lU el6zetesen felszamitott eltaHnos forgalmi ad6 El 0

K6 BeruhAzesok 0

Ktl inqatlanok feluiitasa 0

K74 FelLriitds 6fa 0

K7 0

lV. Felhalmozesi kiadasok K6 0

K914 Atlamnazarf;ison Oetr;tl meoel5legez6sek visszafizet6se El 427 213

K915 Kdzponti. ir;nyito szervi tamogatis foly6sitisa e16ift)nyzala 0

V. Finansziroz6si kiadisok Kg 827 213

Kiadasok aisszesen lll.+lV.+V 31 460 669

Cm*rd"l.tou*,s&"- {z;areh
6a*actc-'
o iAca-r (vtttc\ / ,,

L4A-dGte-'{^A}'fah €t^do{.r}<1

Rovatrend

Rovatrend F6konyv megnevezdse

I

T-______l
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csERHATszENTMANt KORZETI EGEszsEGUcyt szoLGALAT 6ar^-c{

2021.6vi kiilts6gvet6si bev6teli 6s kiadSsai
10. sziimU melleklet

adatok Forintban

BEVE TELEK
Rovatrend F6konW megnevez6se 2O21 . evi elciiriinyzat
816 Egyeb mrllkodesi c6kl tamogatErsok bev6telei 6llan 54 464 000

e bbOL brsad a lomb izlositdsi ala ptol 54 464 000
B1 Miik<id6si t6mogat6sok 54 464 000
8403 Kozvetftett szolq6ltatdsok 400 000
l. Mfiktid6si bev6telek 84 400 000
88131 El6zo evi kolts6gvet6si maradvd nV iq6nybev6tele 3 585 507

ll. Finansziroz6si bev6telek 88 3 585 507

Bev6tel tisszesen l.+ll. s8 449 507

KIADASOK
Rovatrend FSkonyv meqnevezese 2021 . 6vi elotAnyzat

Torv6nV szerinti illetm6nvek, munkab6rek elciirdny 32 283 000
K1 106 lutalom 3 866 000
K1107 B6ren kivuli iuftatesok ebtenyzata 450 000
K1 109 Kozleked6si kolts6qt6rit6s elcii16nyzata 0
Kl 1 '13 Foqlalkoztatottak eoy6b szem6lyi iuttat5sai elcji16r 4 944 000

K122

[\,4 u nkav6gz6sre i16nyul6 egy6b jogviszonyban
nem saj5t foglalkoztatottaknak fizetett juttatdsok
el<jir5ny.zata 1 494 000

K123 EqV6b kr.ils6 szem6lvi iuttat6sok 0

K1 Szem6lyi iuttatdsok 43 037 000
K2 M u n ka a d6kat terhe I 5 jdru I 6kok e 15 ird nyzata 6 670 000
K31'1 Szakmai anyaqok beszez6se el6ir Anyzala 400 000

Uzemeltet6si anVaqok beszerz6se eloir6nyzala 300 000
K321 lnformatikai szolq6ltat6sok ig6nybev6tele elcii16ny 350 000
K322 EqV6b kommunik6cios szolqAltat6sok elcji 16nyzat; 300 000
K331 Koziizemi diiak elcii16nvzata 800 000
K334 Karbantart5si, kisjavitSsi szolgaltatdsok el6irAnyze 0

K335 Kozvetitett szolqaltatasok 0
K336 Szakmai tev6kenys69et seqft6 szolq6ltat6sok e16i 0
K337 Eqy6b szolqdltatiisok elSirdnyzata 1 100 000
K341 Kikuldetesi szolq6ltat5sok 400 000
K35'1 M0kodesi c6hi el6zetesen felsz6mftott 6ltaldnos f( 592 507
K355 EQveb dologi kiaddsok el6ir5nyzata 4 500 000
K3 i kiaddsok I742 507
lll. Mfik<id6si kiadesok K1+K2+K3 58 449 507
K64 Egyeb tSrgyi eszkozok beszerz6se l6tesft6se elcii 0
K67 Beruh5ziisi c6lI el6zetesen felszdmitott Slta16nos 0
K6 0
lV. Felhalmozdsi kiaddsok K6 0

Kiaddsok tisszesen ll!.+lV. 58 449 507
[,4rikod6si egyenleg (r.- I r. ) -5B 049 507

K1 101

K312

Beruhdzdsi kiaddsok



Felhalmoz6sl egyenleg ClV.) 0

v Finanszirozdsi egyenleg (ll.) 3 585 507
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ELOTERJESZTES

Cserhitszentiv{n Ktizs69 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2021. augusztus 26-i nyilv6nos iil6s6re.

T6rqv: Javaslat az iinkorminyzat 2021. l. f6l6vi teljesitett bev6teleir6l 6s kiadisair6l k6sziilt
ttlj 6koztatri elfogadis:i ra

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Cserhi.tszentiv6n K<izs6g Onkorminyzata 2021. l. f6l6vi teljesitett bevdteleirol 6s kiad6sair6l
tij6kodat6 elk6sziilt.

K6rem a tisztelt k6pvisel5- testliletet sziveskedjenek az eloterjesa6st 6s a hozzit csatolt tejdkoztat6t
megtargyalni 6s az al5bbi hat6rozati javaslatot elfogadni!

Hatirozati javaslat:

Cserh6tszentiv6n KOzs6g 0nkormrinyzata KdpviselS-testtilete megtargyalta az eloterjesztdst 6s akk6nt
hatSrozott. hogy Cserh6tszentiv6n Krizseg Onkorm6nyzata 2021. I. f6l6vi teljesitett bev6teleirol 6s

kiad6sai16l kdsztilt t6jdkozat6t elfogadja.

HatArido: drtelemszenien
Felelos: Siraky Attila polgiirmester

Cserhdtszentiv6n. 2021 . augusztus 19.

/5
n,.<, Siraky Attila

;t Ko?

(r) #'l
pol96rmester

\



Cserhilsientivdn Kiiudg 6nkormtinyzat

Ttij i ko :tstd ai A n ko rm.inlzqt
2020. l. Jdlivi teljesitefi beveteleiriil is kiaddsairdl

BEVETELEK KIADASOK

megnevezds Etedeti
e16irdnyzal

Teljesit{s Ere eti
eldirdnvot

7'cljesitis

l
Szemelyi j uttat6sok 11800 000 7 ri7 088

- mrikOdesi iiltaliinos tiimogatd,s 9 655 502 5 038 27.1 jdrulekok

- koanevelesi f'eladatok Kdszlet beszerzds

Informatikai szolsdltatdsok

-szociiilis, gyermekj6leti 8 391 000 5 340 090 Egyeb kommunikacios
szolgaltat6sok

2 150 000 r 060 085

I 330 000 492 001

17 115

650 000 165 903

- cvermekdtkeztetdsi feladatok 0 0 Kdziizemi dijak I 700 000 729 803

- kulrurali: tiladrr.rl timor,trtdsa 2 270 000 1 r80 -100 KarbantartAs

Szakmai tevdkenysdget segito
szolg

600 000 i95 100

10 626

1100 000 696 66iEgyeb szolgdhatasok

Kdzfoglalkoztatottak temogatesa 2 000 000 I 419 591 .lfa l 257 555 t69 61'7

Egydb dologi .100 000 67 091Ad6k

- kommuniilis ado 800 000 562 i89 Elldtottak penzbeli juttatasai

100 000 Mrikridesi cdlt kiadiisok 7.15 901 5 629 285- idegenforsalmiado

- gdpjdrmiiado

3 t97

200 000 -i 1 8q5

Felhalmozasi bevdtelek l 000 000 I 981 .169

Finanszirozdsi bevdtelek

Elszdmokisbol szdrmazd bevdtelek

r 829 611 l 650 6.17
f-

l-inansziroziisi kiad6sok 8 12 660 82'.7 2 l3

l0

6srzcscn: 26 ).16 tt6 22 221 958 Osszesen: 26 216 |6 11 19'7 085

84.69 % 6'1 .8t. %

megnevezds

Normativdk:

700 000 39 075

ootlekok
\-.

-talajterhelesi dij

Miikoddsi bevetelek

Mrikoddsi cdhi dtvett pe.



Cserh{tszentiv{ni Kii rzeti Eg6szs69iig1_'i Szolg{lat ktilts6gvet6si bev6telei 6s kiadisai
feladatonk6nt

BEVETELEK KIADiSO K

megnete:is Eredeti
el6i inyist

Teljesitis megneveais Eredeli
eldininyzat

Teljesitis

fu ilkoddsi cdlI tdmogatas l9 961 000 26 786 860 Szeme l.vi jutlatAsok li 037 000 18007610

Eloz6 dvi maradvio_"- 3 585 507 3 585 507 .i6ruldkok 6 670 000 121 239

mtikoddsi bevdtelek 100 000 t25 29t Kdszletbeszerzds 700 000 Li 1 896

Intbrmatikai szolgdltatdsok i50 000 85 E6-r

Egydb Kommunikdcios
szolgiiltatasok

i00 000 80 12l

Kdziizemi dijak 800 000 33'l 2l I

Egydb Szolgdltatiisok r 100 000 25.1 -136

Kikiildetdsek. rek ldm kiaddsok 100 000 r00 672

ifa 59: i07 t9'7 2i2

Egydb dolog i 2 09I

Egydb mrikodesi cdlt kiadasok l I 17 195

5t 949 507 t0 197 658 0sszesen 5t 949 507 24 i58 987

53.53% 45. i 5e6

0sszesen

Cserhiitszentiv6n . 202 1 -08.02. Sirakl' Attila pol giirmester
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Cserhitszentivin Kiizs6g Onkorm6nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
202I. augusztus 26-i nyilvrinos iil6s6re.

Tfrw: a Mag-ar Allamkincst6r 6ttal a Cserhftszentivin Ktizsdg 6nkormdnvzata 2020.6vi
kincstiri ellen6rz6s616l k6sztlt ellen6rz6si jelent6s elfogadisira

Tiszteh K6pviselo-testtilet!

A Magyar Allamkincst6r 23912020. sz6m alatt szabrllyszeriisdgi p6nziigyi ellen6rz6st folyatott le
Cserh6tszentiv6n Ktizs6g Onkorm6nyzatinil, amely alapj6n ellenorz6si jelent6s (1. sz. melldklet)
k6sziilt.

Kdrem a tisztelt kdpviselo- testiiletet sziveskedjenek az eloterjesztdst €s a hozzi csatolt ellenorz6si
jelent6st megtSrgyatni ds az al5bbi hatSrozati javaslatot elfogadni!

Hatirozati javaslat:

Cserhritszentiv6n Kdzsdg OnJ<orm5nyzata K6pviselo-testiilete megt6rgyalta az el6terjeszt6st 6s akk6nt
hat5rozott, hogy a ,,Magyar Allamkincst6r 23912020. szbmt ellencirz6si jelent6s6t elfogadja.

A K6pviseto testiilet felhatalm azza a polgirmestert, hogy a ddntdsr6l t6j6koztassa a Magyar
Allamkincst6r N6gnid Megyei lgazgat6s6g6t.

HalSrido: 6rtelemszerten
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

Cserh6tszentiviin. 2021. augusztus l9
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Onkorm6ryzati Pdnziigyi Szabrll.vszenisdgi Ellen6rzdsi Foosztrily
N6gr6d Megyei Kdlts6gvetdsi Ellenorzdsi Osa6ly

lDoKrlilFr;tuMorDl<r us
II1JF,I5^i- LATiA €L

LIag-var Allarn kincstAr

---;.".-'^L-:. #L-lt ) 1.- I I

Magyar

Iktat6szam: OPSZEF / 527 -19 12021

E11en6rz6s szirr:la: 23912020 .

ELLENORZESI JELENTES

Cserh6tszentiviin K6zsde Onkormenvzata
2020. dvi krncstdri ellenorzds6rol

3 i00 Satgota4rin, RAkoczi ut 15. Postacim: 3i0i Salg6tarjdn, Pf.: 89.

E-mail: kincstari. elleuozes. l2NOGR-AD@dlamkincstar. gov.hu
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I. AZ ELLEN6RZESRE voNATKozo ArralANos ADAToK

EIIen6rztitt szen' megnevez6se:

Ellendrziitt szen, megnevez6se PIR tiirzssz{m

Cserhiitszentiviin Kozs6g 6nkormrinyzata

A kincstiri ellen6rz6ssel 6rintett id6szakban az ellen6rztiff szervn6l hivatalban 16r,16, az
ellen5rziitt teriiletek6rt felel6s vezet6k neve, beosztisa:

Ellen6rziitt
szerv megnevez6s

A szerv gazdasigi
vezet6je

A szerv vezet6je Megjegyz6s

N6v / beosztiis Ndr' .r beoszris

az ellenorzdsi idoszakhan

tdrtdnt vahozes

(a jelentds keszitdseie)

Cserh6tszentir'5n Kcizsds

Onkom6nyzata
Mirk-us Srindor,

jeg.vz6

Sira$ Attil4
po I gd.rmester

A vizsgilatot r,6gezt6k:

oPSZEF/165 1- 1/2020

A jelent6sben alkalmazott jogszabilyok 6s rtividit6sek:

. Magyarorsziig helyi 6nkorminyzatair6l s2616 2011. 6vi CLXXXIX. tdrvdny (a
tovribbiakban: Mdw.),

. az 6)l nhirdar+ilsr61 s2616 201 1. dvi CXCV. torudny (a tov6bbiakban: A}lt.),

. a szemvitelr6l sz6l6 2000.6vi C. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Sa.),

. az informeci6s 6nrendelkezdsi jogr6l 6s az inform6ci6szabadsiigr6l sz6l6 2011. dvi
CXII. torv6ny (a tovdbbiakban: lnfotv.),

. a koztatokr6l, a kdzlevdltrirak6l 6s a magifulevdltAri anyag vddelmdrol sz6l6 1995.
dvi LXVI. t6rvdny (a tov6bbiakban: Ltv.),

. az illan,hirz.artris szimvitelerol sz6l6 412013. (I. 1 1 .) Korm. rendelet (a tovdbbiakban:
Ahsz.),

J

\6v Feladat ell{lisinak
kezdete

Feladat
ell{lisinak v6ge

Megbiz6ler,6l
iktat6szi.ma

Gordosnd Ozsgyrini
Klaudia-

vizsg6lalvezeto
2020.07.0 t . 2020.08.31

Purgely Kitti,
ellen6r

2020.07 01

Purgely Kitti.
vizsgAlatvezet6

Tarind Becskereki Erzs6bel
ellen6r

2020.09.01 202 1 .06.3 0 oPSZEF t52'7 -\2t202t

Kreicsind Lukrics Judit,
ellenor

2021.03 .25 ,PSZEF 1521-2t202r

I

I

I

I

I

2020.08.31. oPszEFl1651-112020.
I

I

2020.09.01 . 2021 .06.3 0. oPSZEF 1527 -12t202t.

2021.02.01 .
I



az illatnhiztartasr6l sz6l6 tdrv6ny vdgrehajtrisdr6l sz6l6 36812011. (XII 31.) Korm.

rendelet (a tovribbiakban: Avr.).
a koltsdgvet6si szen'ek bels6 kontrollrendszer6rol 6s belso ellenorz6s6rol sz6l6

37012011. GII. 3 i .) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Bk.).
a komr6nyzati funkci6k ds dllamhrlatart isi sz*lgazatok osztAlyozitsi rendjdr6l sz6lo

1512019. (XII. 7.) PM rendelet (a tovebbiakban: 1512019. PM rendelet),

az all.asfi$ztanAsban felmeriilo egyes gyakoribb gazdas6gi esemdnyek kdtelez6
elszimolilsi m6djar6l sz6l6 38/2013. (D(. 19.) NGM rendelet (a tovribbiakban:
38/2013. NGM rendelet).

A jelent6sben alkalmazott ery6b rtividit6sek:

. Cserhdrszentiviin Kdzseg Onkormdnyzata I a tovdbbiakban: Onkormiinyzat).
e Cserh6tszentiv6n Kozseg Onkormdnl zatiinak Polgdrmestere (a tov6bbiakban:

Polgiirmester),
o Cserhiitszentiviin Kdzseg OnkormdtryzatS.nak Kepvisel5+est0lete (a tovdbbiakban:

Kdpvisel<i-testiilet),
e Mzitraszolosi K<izds Onkormdnyzati Hivatal jegyzoje (a tov6bbiakban: Jegyz6),
o M:itrasz6l6si K6z6s Onkormiinyzati Hivatal (a tovabbiakban: Krizris Hivatal),
. az ellenlrzdtt id6szakban hat6,lyos Szervezeti 6s Mtikoddsi Szabilyzat (a

tovdbbiakban: SzMSz,1.
. kormiinyzati fi:nkci6 (a tovdbbiakban: COFOG),
o id6kozi kciltsdgvetdsi jelentds (a toviibbiakban: IKJ).
o id6kozi mdrlegjelent6s (a tovdbbiakban: IMJ),
. IMJ IV. negyed6v (a tovribbiakban: Gyorsjelentds),
o a Szab6lyszenis6gi pdnziigyi ellenorzds m6dszertana - helyi dnkorm inyzatokta,

nemzetisdgi onkormdnyzatokr4 lirsul,sokr4 fejleszt6si tanacsokra 6s az 6ltaluk
irfuyitott krilts6gvetesi szervekre (a tovribbiakban: M6dszertan),

. Eljrir6srend a szabrilyszenisdgi pdnztigyi ellen<irzdsek lefolltatisrihoz (a tovribbiakban:
E1j ar:isrend) .

A kincstiri ellen6rz6sre vonatkozrl jogszab:ilyi felhatalmazis megieliil6se:

. azAht.61. $ (1)-(3) bekezddse,68,ts. g-a,91. $ (1) 6s (3) bekezddse. 107-108. g-ai;
t azAw.115/A-115/T. g-ai. 167,M. g (1)ds(3)bekezd6sei, 168-i71. g-ai.

A kincstriri ellen6rz6s tiLrg;ai M ellencirzott szerv

. sz6mviteli szab6lyok szerinti konyr,vezet6si koteiezettsdgdnek,
o az Ahl.70. alcim alapjdn teljesitend6 adatszolg6ltat:isi kritelezettsdgek szabdlyszeni

teljesitdsdnek,
o az dves kdltsdgvet6si besz6mol6 megbizhat6, val6s 6sszkdp6nek vizsgalata.

a

1



A kincst{ri ellen6rz6s c6lja:

1! -9]]llfrzdsek 
cdlja, hogy az Aht., az Szt., az Altsz., a 3g/2013. NGM rendelet, ds a

1512019. PM rendelet eloirrisai drvdnyesiiljenek az ellen6rz6tt szervezetekndr:o az 6v..kdzr ellen6rz6s soriin feltirt hib:ik az dves kdltsdgvet6si beszrlmol6 kdsziteseig
javitrisra keriiljenek, el6segitve ezzel, bogy a besz.i.rno16 16nyeges, a val6s osszkdpei
torzit6 hib6fta)t ne tartalmazzon,

' megbizonyosodni arr6l, hogy az dves besziimol6 mdrlegadatai megfelefti r6,sz\etez6
nyilvantartrisokkal al6t6maszt ottak-e.

A kincstiri ellendrz6s tipusa: szabillyszenis6gi p6nziigyi ellenorzds

A kincst:iri ellen6rz6ssel 6rinteft id6szak: 2020. kciltsdgvetdsi 6v

A vizsg{lt 2020. 6vi beszimol6 stifusza: a 2020. evi kclltsdgvetdsi besziimol6 esetdn az
ellenorz6si jelentds a KGR-K1 1-ben szereplc! 2021. riprilis 9-ei feladott 6llapotu
adatszolgiiltatrls. illetve az ad. megdapoz6 fokonywi kivonat adataibol kiindulva tartalfiaz
adatokat. infonnrici6kat. kieg6sziwe a rendelkez6siinkre bocs6tott mdrleget al6t1rrlasa6
leltitral ds az azl megalapoz6 dokumentumok feliilvizsgri.lataval.

EIIen6rztitt adatszolgdltat6sok:

Adatszolgrltat,isok megnevez6se
PIR ttirzsszimonk6nt

)

Ttirzssz6m

452025
Cserhitszentivin Kdzs6g

Onkormlnyzata

Ellen6rztitt szerv megnevez6se 
]

IKJ 6. h6. IMJ II. neg-veddv
IKJ 12. h6. Gyorsjelentds
Eves k<ilts6gvet6si beszimol6

I

I

A kincstdri ellen6rz6s sor:in alkahnazott ellen6rz6si m6dszerek, 6s elidrisok:

. a IL ds a IV. negyeddves IMJ eset6ben a M6dszertan szerint a mintav6tel alapjriul
szolg6l6 kon)'witeli sz6ml:ik soraib6l statisaikai (vdletlenszeni) mintavdteles
vizsgiilat, a 6. ds a 12. havi IKJ eset6ben a M6dszenan szerht a mintavdtel alapjriul
szo1g6l6 nyilv6ntart6si sziimliik soraib6l statisaikai (vdletlenszeni) mintavdteles
vizsgdlat,

. nem statisaikai (cdlzott) mintav6teles vizsgilat,
o kontroll mintavdtelezds a javitisok ellen6rzesdhez,
r a M6dszertanban foglaltak alapj6n, alapbizonylatokon alapul6 tdteies ds mintavdteles

ellenorzds az adatbekdrds sor:in,
. az dves kdltsegvetdsi beszrimol6 ellen6rzdse a targy6vet kdveto 6vben az dv 12

h6napidr6l k6sziilt IKJ ds a Gyorsjelent6s aiapj an, egyeztetve az dv vegi beszdmol6 -
3812013. NGM rendelet szabrilyainak megfelel6en elv6gzett - kcjn),r;viteli zirlati
folyamat soriin r<igzitett adatokkal, a zir6 foktinlvi kivonat adataival,

. az id6k6i adatszolg6ltatdsokban ldi,o adatok osszehasonlit6 elemz6se, a kiemelt
nagys:igendri t6telek vizsg6lata,



. a m6rleger al6ti1rnaszt6 1elr6r adatainak egyeztetdse a fdkonyvi kivonat adataival,

illerve a mdrleg adataival.
. a M6dszertanban szereplo 6rt6kel6si m6dszerekkel a bektild6tt l6k6n1'vi kartonok

adatai alapj6n elemzds 6s teszel6s, a piirhuzamoss6gok feltar6sa 6s a deviAns tdtelek

kiszLirdse drdek6ben,
o mukalapok kitdlt6sdvel az e\lenorzds eredm6nyeinek dok-umenta16sa,
. az dves k6ltsdgvetesi beszrirnol6 ellenorzdse kapcsiin az idoszakonkdnti

adatszolgaltatriLsokban ldvri adatok <lsszehasonlit6 elemzese. a kiemelt nagysdgrendri
t6telek vizsgiilata.

o a reszletezo ds a frikdnlvi nyilvrintartasok egyeztetdse az IKJ, IMJ, Gyorsjelentds 6s

6ves kciltsdgvet6si beszimol6ra vonatkoz6an,
. az Eljiirilsrendben, illewe a M6dszertanban szerepl<i ds az elemz6shez keszitett

triblizatokban feldolgozott adatok. valamint a bektildott fok<in1wi kartonok alapjrin
elemz<i eljrirrisok vdgrehajtls4 teszteldse, p6rhuzamossiigok, halmoz6d6sok kisziirdse,

. be1s5 kontrollrendszer M6dszertan alapj:in t<irt6no vizsgiilata.
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il. vEZETOIOssznrocralo

A Magyar Ahmkilcst6r a szabdlyszenisdgi p6nziigyi ellenorzds keretdben vizsgAlatot vegzett
Cserhdtszentivdn Kdzsdg Onkomrinyzatirnil a 2020. dvi besz:imo16ra vonatkoz6an. A
vizsgzilat ce\ja az volt. hog-v az e1v6.gzetr" ellen6rz6sek alapj6n megdllapitsa, hogy
Cserhritszentivrln Kdzsdg Onkormdnyzata 6ves beszirnol6ja megbizhato, va16s kdpet mutat-e
ds jelent5s hibat nem tartalmaz-e.

Cserh6tszentivdn Kdzsdg Onkorm 6nyzata a Mritrasz6l6si Kozris Onkormanyzati Hivatal
tagonkormanyzata. A konlwezet6si ds adatszolgiiltatrisi feladatok ellitasa a K<izcjs Hivatabr6l
ttirt6nik.

A bels6 kontrollrendszer kialakrtisdr6l az ellenorzes sor6n feluinakat 6rt6kelve
megallapithat6. hogy Cserh:itszentivdn Kcizsdg Onkonndnyzatrinril tov6bbi fejlesadst igen1,el.

A be1s6 kontrollrendszer mrikodtetdse nem felelt meg teljeskortien a j ogszabrilyi eloirAsnak.

A ktiny,rwezet6s alapvetoen megfelel a jogszab6lyi eloirrisoknak. Az adatszolgirllatdsok sorai
analitikrival 6s bizonylatokkal al6timasaottak. A kcin)'rn;ezetdsre vonatkoz6 jogszabillyokat
az esetek tobbsdg6ben betanott6k.

Az adatszolgriltat{sokat az ellenorzcjtt id5szakban az esetek t6bbsdgdben az eloin hataridore
telj esitettdk.

Az ellen5rz6s megfelel6 bizonyossdgot szerzett arrril, hog-v az ellen6rz6tl szenn6l a 2020.
II. negyeddvi IMJ 6s a 2020. 6. havi IKJ kapcsan vizsg6lt konlwvezetds a jelentos hiba
mdrtdkdt eldro hib6t nem tartalmazott. Az ellen6rz6s sor{n feltirt, javithatri hibrikat
rdszben j avitottdk ki.

A Magyar Alamkincstiit Onkormiinyzati Pdnzrigyi Szabrilyszenisdgi Ellencirzdsi Foosarily
N6gr6d Megyei Kciltsdgvetdsi Ellenorzdsi Osa6lya ihal az A]'n.68/8. $-a szerint v6grehajtott
szabdlyszenisdgi p6nzrig,vi ellenrirzds megdllapitisai alapj5n cserhritszentiv:in K6zs6g
onkormanyzata 2020. 6vi kolts6gvetdse teljesitdsdt, a 2020. december 31-dn fenndllo
vagyoni. pdnziigyi helyzetet. valamint M ezen idoponttal vegzodo 6v gazddlkoddsrlnak
eredmdnydt bemutat6 6ves ktilts6gvet6si beszrimoli jelent6s tisszegii hib:it nem tartalmaz,
az 6ves besz{mol6 az ellen6rziitt szerv gazddlkoddsrir6l megbizhat6 6s valis k6pet mutat.

1

.Az ellenorzott szer\ezet az ellenorzes sordn egyiittmiiktid6si kiitelezetts6gdnek eleget tett. az

adatszolgriltauisokat jellemzoen hadridore teljesitette.



Sorsz. Meg,illapillis Ellen6rz6si javaslat

1

Bels6 kontrollretrdszer
Az dnkorme[yzatndl a bels6
kontrollrendszer kiaiakidsdban ds

miikddtetdsdben hidnyossagok
tapasztalhatoak. Az ellencirzes a

kontro llkornyezet, az integnilt
kockiizatkeze ldsi rendszer, a
kontrolltevdkenl,segek, az jnformdcids

es kommunikici6s rendszer, valamint a

nyomon kovetesi rendszer
vonatkozdsabatr is tart fel
hilnyossS,gokat.

Onkormrinyzat

A belsri kontrollrendszer
kialakitdsa kapcsiin a

konfi ollktimyezet, az integritlt
kockiizatkezeldsi rendszer, a

kontrollteYdkenysdgek, az
informdLci os es kommunikiici6s
rendszer es a nyomon k6vetdsi
rendszer toviibbi fej lesadse
szilkeges. A gazdiilkoddsi
j ogkorok gyakorlat6t.javitani
sziikseges a bels6 konhollok
mrikddtetesenel.

2

KtiDywezetes
A kdtr).wezetds Dem felelt meg mindeD
esetben a jogszabiilyi el6irdsoknak.
Jellemz<ien a jogszab6lyi tartalom
szerint kdnyveltek a rovatokon, a
rdfordit'is szimldkon. A kormdnl zati
fiukcidk alkalm" ?ils a alapvet6en
megfelelci volt.
A rdszlete26 nyi lva[tarisok vezetdse
meglondnr. az eves zirlatra vonakozj
eldirasokat ervenyesitettdk.

Onkonrldnyzat

A tov6bbiakban biaositard kell
a szemdlyi junatdsok
kon)'\,,elesenek eg,ez6seget a

kdnyvelesi drtesit6vel. ds

kizir6lag az Onkormriayzat
nevdre szo[6 szAmla szerepelhet
a konlYvezetdsbetr.

J

Adatszolg6ltatAs
Az adatszo lgdltard.si koteiezedsdget az
esetek tdbbsegdben a jogszabdlyi
hattid6re teljesitettdk. Az
adatszolgeltatAsok adatai azonban nem
teljeskonjen az adatszolgaltatasi
iddszakra vomtkoz6 adatokat
tartalmaztiik a nem naprakesz
konywezetds miatt.

Onkormdnyzat

Az adaBzolgiiltatdsokat a

jo gszab6iyi k6veteirndnyek
szerint teljesitse. az

adatszolgdltatasi iddszak
szerinti adattaxtalommal. A
Zrlati feladatok jogszab6lyi
rendeikezds szerinti
relj esitesdhez a kiin).vvezetds
naprakdszsdgdt biztositsa.

I
Beszimol6
A mdrleg- ds besziimol6 keszitesi
kdtelezettsegnek eleget tettek. Lelrilr
elkesztilt a mdrleg aleldfi aszasdhoz.

Onkormanvzar

Az ellen6rz6s f6bb megrillapitisai, amelyek a val6s 6sszk6pet l6nyegesen
befolyisoljik

8

I Megillapitissal 
i

I 6rintett ellen6rziitt
i szerv megoeo'"26s"tt

I

I

Az E11en6rz6si jelentds III. pontj a az ellenorzes rdszletes megellapit6sait 6s az azokra tett

javaslatait ta(talma,,za, amelyek int6zked6si terv k6szit6si ktitelezetts6get is maguk utdn

vorulak.



trr. ELLENORZrsIuEclr,larirAsorEs JAVASLAToK

Ellenorzott szerv megnevezdse: Cserh6tszentivrin Kdzsdg Onkormiinyzata
Tcirzssz:lm: 452025

1. Bels6 kontrollrendszer 6rt6kel6se:
Az Onkormrinyzatnril a belso kontrollrendszer kialakit.tseban 6s mrik6dtetdsdben
hirinyossrigok tapasZalhat6ak. A szabiilyozisi hirinyosszigok miatt a kontrollkomyezet, az
irrtegrdlt kockrlzatkezeldsi rendszer, a kontrolltevdkenysdgek, az informrici6s 6s

kommunik6ci6s rendszer, valamint a nyomon kovetdsi rendszer tov6bbi fejlesadse szilks6ges.

Kontrollktirnr-ezet
Az Onkormrinyzat rendelkezik a M6tv. 53. $ (1) bekezddse el6irdsai alapjrln megalkotott
SzMSz-szel, melyet az 512015 GI. 27.) szirr,:i Snkorrn6nyzati rendeletdvel fogadott e1. A
hatall,os SzMSz azonban az Avr. 167lC. S (2) d) pontj a eloirasa ellendre a Magyar
Allarnl<incstrir T6rzskonywi nyilr,6ntan6s6ba nem kertilt megkiild6sre.

Az Szt. 14.$ (3)-(4) bekezd6sehek el6irrisai szerint a Szimviteli politika, valamht az Szt.

14.$ (5) bekezd6sdben foglaltak alapj:in a Szfunviteli politika keret6ben k6telezoen
elkdszitend6 szabilyzatok (az Eszkdzlk 6s forr:isok drt6keldsi szabilyzat4 az Eszktjzdk ds

forrdsok leltrirk6szit6si 6s leltrirozasi szabilyzata, valamint a Pdnzkezel6si szabillzal)
elkdszit6sre keniltek.

A Pdnzkezeldsi szabilyzat nem felel meg teljeskdnien az Szt. 14. $ (8) bekezdds6ben foglalt
eloirrisoknak, mert a pdnzt:irellenor szem6l.vdnek kijel616s6t nem tartaklazza.

Az Onkorm:inyz at az Ahsz.51 . $ (2) bekezddse eloirrisa alapjrin elk6szitette a Sz:imlarendjdt.

Az Avr. i3. S (2) bekezd6sben eloirt belso szabalyoz6 eszkdzcik kdznl az flnkormiinyzat az
alitbbi szab iiy zato kkal rendelkezik:

- Koz6rdehi adatok megismer6sdnek szabrilyzata,
- lntegriilt kockiizatkezel6si szabitlyzat.
- Aryag- ds eszkcizgazddlkodris sz6mviteli politikdban nem szab6lyozott kdrddseirol

sz6l6 szabalyzat,
- Beszerz6sek lebonyolitrisrinak szabiiyzata,
- Belfijldi 6s krilloldi kilrriidetdsi szabilyzat.
- Reprezentdci6s kiaddsok ds ajfuddkok. egy6b elciny6k elfogadrisi szab yzata,- Hivatalos c61u vezet6kes- ds mobiltelefonok haszniilatiir6l izol6 szabtiyzat, 

'

- Gdpj armri iizemeltetdsi szabalyzat.

Az Eszk<,zok ds foniisok drtdkeldsi szabillzata pontatlan jogszabdlyhelyi hjvatkoz6sokat
lutalmaz. a csoportosan nyilvdntartott eszkoz<jk dtlagos beszerzdsi zton tdrtdno drt6keldsdndl
tdvesen a Se.. 46. $ (2) bekezd6s6re tdrtdnt hivatkozis. A behajthatatlan k<iveteldsek
elsziimolrisa kapcs6n a szabirlyzat elirest tanalmaz, tdvesen az Ahsz.26.$ (11) e) pontja keriilt
megnevez6sre.
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Az Motv. 143. S (4) bekezdds i) pontja alapj dn az OnkormiiLnyzat rendelkezik
vagyonrendelettel. melyet a Kdpviselo-testiil et 312013. (V. 24.) sz6mu rendelet6vel fogadott
el.

A Jegyzi5 nem gondoskodott a Bkr. 6. $ (3) bekezddsdben elout, felel6ss6gi 6s bformiici6s
szinteket, kapcsolatokat, irrinyit6si ds ellenorzdsi folyamatokat bemutato ellen6rz6si
nyomvonal elkdszitdsdr<il.

A 8kr.6. $ (4) bekezdds el6ir6sa szerinti integririst sert<i esem6nyek kezeldsdnek
elj:ir6srendj dt az Onkormuinyzat szabilyoda.

Integrrilt kockizatkezel6si rendszer
Az Onkormiinyzat a Bk. 6 $ (4) bekezd6se el<jiriisa szerint az integriilt kockdzatkezelds
rendjdt szab6lyo ila a 2020. 04. 30. napj dLn kelt Integralt kockiaatkezelesi szabilyzatitban.

Az integr6lt kock:lzatkezeldsi rendszer mdkddtetdse azonbat a Bkr. 7. $ eloilisai 6s a
szabiiyzatban foglaitak ellen6re nem t<jrt6nt meg.

Kontrolltev6kenvs6gek
A Bkr. 8. $ (2)-(4) bekezd6seiben foglalt e1<iir:lsoknak megfelelo kontrolltevdkenysdgek
kialakiuisa ds mrikddtet6se hirinyossrigokkal tdrrdnt meg.

Az Aw. 13.$ (2) bekezdes a) pontja eloirrisrinak megfeleloen elk6szit6sre kerrilt a
Kdtelezetts6gv6llaliis, utalv6nyoziis, ellenj egyz6s, 6rv6nyesit6s 6s teljesitds igazol6sdnak
rendjdr6l sz6l6 bels<j szabilyzat. A gazddlkodrisi jogkdrdket g,vakorl6k kije1616se megt6rt6nt.

Az Aw. 60. $ (3) bekezd6se alapjri:r a jogkdrok gyakorliisdra jogosult szemdlyekr6l es

al6irrlsminttijukr6l a bels6 szab6lyzatban foglaltak szerinti naprakdsz nyilviintartdLs kdsziilt.

A gazdrilkodrisi jogk<irok gyakorl6s6n keresztiil nem megfelel6en mrikodtettdk a

kontrolleljarrisokat, mivel az ellenorzds sorrin meg6llapitisra keriilt, hogy tdbb esetben nem
keriilt sor, vagy a pdnziigyi teljesit6st kovet6en ker[ilt sor:

- k6telezettsegvitllaldsra az Aft. 37.$ (1) bekezd6s eloiriisa ellendre,
- pdnztigyi ellenjegyz6sre az Avr. 55.$ (1) bekezd6s el6ir6sa ellen6re,
- teljesit6sigazol.dsra az Avr. 57.$ (3) bekezd6s eloiriisa ellendre,
- utalviinyozisra az Aht.38.$ (1) bekezd6s eloirasa ellendre,
- 6rv6nyesit6sre az Aht. 38.$ (1) bekezd6s eloiriisa e1lendre.

A kontrolltevdkenysdgek vonatkoz:lsdban a P6nzkezeldsi szabitlyzat el6irdsai sem kertjLltek

marad6ktalanul betartiisra, ugyanis a hiztpdnztitrb6l val6 k6szp6nzfelv6tel esetdn 2020. I.

f616v6ben elofordult. hogy a kdszpdnz felvevoje 6s a pdnzuirellen or,2020.II. fdl6vben pedig a

p6nz*iros nem irta al6 a p€nniLrbizonylatokat.

lnform:ici6s 6s kommunikiciris rendszer
Az Onkormdriyzat az lnfotv. 32-34. $, valamint a 37. $ (1) bekezddsdben eloirt, ktiz6rdekti

adatokra vonatko zo titjekoztallsi kotelezensdgdnek eleget tetl'
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Az Ltv. 9. 0 (4), 10. $ (1) bekezd6sei, es a 335/2005. OOI. 29.) Korm. rendelet 3. $ (1)
bekezd6se eloirdsai szerinti Iratkezeldsi szab6lvzat nem kdszrilt.

Nvomon ktivet6si rendszer (monitoring)
Az 0nkormrinyzatn6l a Bkr. 10. $ -a a1tal eioirt, gazd:ilkodrissal osszefiiggo tevdkenysdgek,
cdlok megval6sitrlsrinak nyomon kovet6sdt biztosit6 rendszer nem keriilt kialakitiisra.

A Jegyzo a Bkr. 15-17. $-ai eloirasai ellendre nem gondoskodott a beis6 ellen6rzes
megszervez6s6r6l. Az 0nkormd.n lzat kockiLzatelemzdsen alapul6 6ves ellenorzdsi terwel nem
rendelkezik, a vizsgii{t idoszakban a Bkr. i5-16. $-ai eloirasai szerinti belso ellenorzds nem
tdrtdnt. A Jegyz6 a Bk. i7. (1(2) bekezddsek el6ir:isa szerinti belso ellenorz6si kdzikcinwet
nem kdszitette e1.

A Bkr. 11.$ (1) bekezddse szerint a Bkr. 1. sz. melldklet6ben szerepl<i, a belso
kontrollrendszer minosdgdt 6rt6kelo vezetcii nyilatkozat 201 9. 6r.ne vonatkoz6al nem kdszi.ilt.

2. -4. ktinr.r.r'ezet6si 6s adatszolgdltatrisi ktitelezetts6s ellen6rz6s6nek tapasztalatai:
A 2020. dvi 6. havi IKJ 6s a 2020
minratdteleket, valamint az Ahsz.
vrzsgitlta az ellenorzds .

dvi II. negyeddves IMJ vonatko z{sitban a kiviilasaott
14. melldkletdben e1<iirt rdszletezo nyilviintartiisokat

A 2020. 6r,i 6. havi IKJ adatszolgaltauisban szereplci el5iriinyzatok dsszege megegyezik az
ellen5rzcitt szerv- 1/2020. ([. 13.) szrimu kdltsdgvetdsi rendeletdvel elfogadott el6irdnyzatok
6sszeg6ve1. Az adatszolgiltatAsban szereplo m6dositott el6irinyzat a K6pviselo-testiilet iiltal
elfogad:isra kenilt. annak dsszege megegy ezrk az IKJ adatszolgiiltat6sban kdzdlt m6dositott
eloirrinyzattai.

Az Ahsz 14. mell6kletdnek el6iriisa szerinti rdszletez5 nyilviintarLisok vezet6se rdszben
tortdnt meg, a 2020. II. negyeddvi IMJ Koltsdgvet6si dvben esed6kes kdtelezettsdgek
felrij itrisokra mdrlegsor6t reszletezo nyilvdntartiis nem tiimasztja alii. Az 6ves k<iltsdgvetdsi
beszrlmol5 elkdszitdsdig a mdrlegsor al6t6masztiisa megtdrtdnt.

A rendelkezdsre illo reszletezb nyilviintartdsok vonatkozilsriban az a16bbi, intdzkeddst igdnylo
hi_rinyoss:igot rillapitotta meg az ellen6rzds, melynek javit6sa az 6ves kdltsdgvetdsi beszTmol6
elk6szitds6i g megtdrtdnt:

- a k6zhatakni bevdtelekre sz6l6 kdveteldsek ds a kdzhatalmi bevdtel niifizetdsek 2020.
06. 30-ai fokdnyvi kivonatban es a 2020. II. negyeddvi IMJ-ben kimutatott dsszege
eltdr a r6szletez6 nyitviintartiisban (ASp ADo szaLendszer) kimutatott 6rtdkekt6l.

Az Ahsz. 17. mell6klet 1-4. pontjriban ekiirt kdterez6 egyezosdgekre vonatkoz5 er6ir6sokmegval6sultak, a vizsgrilt idcikcizi adatszolgdltatrlsok es az;iraLitrimasa6 f6konlvi kivonatoktdrgyid<iszak vdgi adatainak egyezosdge bii:tositou volt.

A mintatdrelek e'enorz.se araplin azellen5rz6s megiillapitotta- hogy a nyitds az Ahsz. 54. $-aelonrisainak megfeler6en tr,rtdnt ds uz uaaiogs;iiwlirvenyesitese az Ahsz.ds a 38/20r3.NGM rendelet alapj6n val6suh meg.
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A k<inJrwezet6s ellenorz6se sord.n az akibbi, intdzkeddst igdnyl5 hi6nyoss6gok felt.lr6sdra
keriilt sor, melyek javitasa a Kozbens6 megrillapitisok ds javaslatok ribl6zat megktilddsdt
kdvetoen megtdrtdnt:

- k<iziizemi dij k<inyveldse sorrtr elofordult, hogy a szdmldn szereplo k6sedeimi kamat
tdvesen a K331. K6ziizemi dijak rovaton keriilt kimuta&isra.

- el6fordult. hogy az Ahsz. 15. melldkletdnek ekiirrhai ellendre az internet-dij tdvesen a

K322. E gy€b kommunikiici6s szolgiiltat.6sok rovaton keriilt nyilv;lntartilsba v6telre.

A k6nlvvezetds ellenorz6se sor6n az al6bbi, intdzkeddst igdnylo hiilnyoss6gok felt6rdsrira
kenilt sor, melyek javirisa nem tdrtdnt meg:

- a b6rek kcinlweldse az Ahsz.53. S (2) bekezd6s eloirdsa ellendre nem tort6nt meg
halad6ktalanul a bizonylatok keletkez6sdt. be6rkezds6t k6vet<jen. hanem rendszerht
negyeddvente kefiilt dsszevontan konl'veldsre.

- az Sn. 165. $ eloirdsa ellendre tobb esetben elofordult olyan tetel, melynek
nyilvfurtartisba v6te1e nem a szimld,n szerepki :ifa kateg6ri:iknak megfelel6en toft6nt,

- a k<inlmezetds sordn az Szt. 165. $ (2) bekezd6se eloiriisa ellendre elofordult, hogy a
k6zi.izemi szolg6ltatis dijrit aliuimaszt6 szrimla nem az Onkorm:inl zat nevdre keriilt
ki:illitrlsra,

- tdrgyi eszkdz drtdkesit6s ellen6rt6kdnek nyilvdntarulsb a yetele az Szt. 165. $ eloirdsa
ellendre sz6mla kibocsatasa ndlkdl tdrtdnt.

A kcinyvrezetds hiiinyossiLgai alapj in meg:illapithat6. hogl' az !,hsz. 51. $ (2) bekezd6s
elciiriisa ellendre a konywel6s nem naprakdsz.

A COFOG alkalmaz6sa vonatkoziisilban az ellendrz6s megiillapitotta. hogy az Onkormiinyzat
krinlveldsdben haszr6lt

- 062020 - Teleptil6sfejlesadsi projekrek 6s timogatrisuk,
- 082044 - K<infifu:i szolgalatasok

COFOG-ok az Av. 1671A $ (1) bekezd6s el6irrisa ellen6re nem szerepelnek a Magyar
Alamkincstfu t6rzskonlvi nyilvrlntart6s:iban.

3. Az 6ves k6lts6cvet6si besz{mo16 ellen6 6nek tanasztalatai:

A 2020. II. negyedevi IMJ ds a 2020. 6. havi IKJ adatszolgaltat6sok teijesit6se a

fogszabrilyban el6irt har6rid6n tul. 2020. julius 24. napjitn megl0rt6nt.

Az ellen6rz6s megfelel6 bizonyoss:igot szerzett arr6l, hog.v a 2020. II. negyed6vi IMJ 6s a

2020. 6 havi IKJ kapcs6n vizsgiilt konlwezet6s a jelent6s hiba m6rt6k6t el6rd hitr6t nem

tartalmazott. Az ellen6rz6s sorin feltirt, javithatri hib{kat rdszben j avitottak ki.

A2o20.dvi12.havilKJdsaGyorsjelent6svonatkoz6sabanav6letlenszerrienkiva.lasztott
mintat6teleket vizsgalta u, 

"it"norres. 
Az adatszolsiiitat6sok fokdnywi kivonattal

al6t6masa6sra kerriltek, a sorok adatai a f6k6nyvi kivonaimegfelel5 szdLrnlainak dn6keivel

megeSveztek
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A mintat6telek ellenrirzdse alaplin az ellenorzds megallapitotta, hogy a kcinl.wezet6s
dokumentumokkal va16 al:itimasztasa. a rovatok alkalmazis4 az ad6jogszabrilyok
drvdnyesitdse alapvetoen az Ahsz. ds a 38/2013. NGM rendelet alapjrin valdsult me!_

A kdnyrvezetds ellen<5rz6se kapcsitr az alihbr, intdzked6st igdni,lo hidnyoss6gok felt6r6sdra
kerlilt sor:

- elofordult, hogy az Szt. 165. $ el6irrisai ellenere a kdziizemi dij konlveldse nem a
sz:lmlfur szereplo afa kateg6ririoak megfeleloen t6rtdnt.

A COFOG alkalmazrisa vonatkozisdban megdllapitdsra kenilt, hogy k6nlrel6sben 2020. 11.
fdl6v6ben hasmalt 072112- H:lziorvosi tgyeleti e116uis COFOG az Avr.167lA g (1) bekezdds
eltiirdsa ellendre nem szerepel a Magyar Alamkincstdr tdzsk6n],vi nyilvriatartrisriban.

A mukabdrek egyeztetdse soriin megiillapitasra keriiit. hogy a k<inywelt szemdiyi juttatiis az
Avr. 62E. $ ekirdsai ellendre rovatonkdnt 6s egy esetben COFOG y61nft6zis{141 is eltdr a
konlveldsi 6rtesitoben szereplo adatokt6l.

A besz{moki bevdteli ds kia&1si eloir:inyzatunak, a koveteldsek, k6telezettsdgv6llal6sok, mas
fizetdsi kotelezettsdgek, 6s ezek teljesitdsdnek drtdkei f6k<in.v,-i kivonattal alit6masaisra
kertiltek, annak adatai a fcikdnyvi kivonat megfelelo sz:irnliinak drtdkeivel megegyeztek.

Az Ahsz.
rdszletezii
igazolt:&.

14. melldklet szerinti, az Onkormdnyzat gazdrilkodrlsa szempontjAb6l relevdns
nyilv6ntart{sok vezetdse megt6rt6nt. A mdrlegsorok val6dis:iLg6t leltarakkal

Az Ahsz. 17. melldkiet 1-4. pontj riban e16irt ktitelez6 egrez6s6gekre vonatkoz6 eloir:isok
megval6sultak. valamiat a besziimol6 €s az azl ali*funaszlo f6krlny.vi kivonat Lirgyidoszak
vdgi adatainak egyezos6ge biztositott volt.

Az 6ves z{rlati feladatok elvdgz6se megfelelt az Ahsz.53. $ (8) bekezd6s el6iriisainak

Az Ahsz. 6. $ (2) bekezdes bb) pont szerinti eredm6nykimutat{s adztait, a mdrleg szennti
eredmdny drtdkdt a f6k<ln1wi kivonat al6t6masz1.olta. Az eredmenykimutauisban szereplo
eredmdnyszemldleni bevdtelek 6s kolts6gek, raforditiisok kiildnbs6gekdnt meghauirozott 6rtdk
megegyezik a mdrlegben a saj6t toke r6szekdnt kirirutatott mdrleg szerinti eredm6ny 6rt6k6\,e1.

Az Ahsz. 6. $ (2) bekezd6s ab) pont szeriati maradvrinykimutatds ds aorak fdkony'vi
nyilv6ntartrissal va16 6sszevet6se biztositott vo1t.

Az ellen6rz6s megfelel6 bizonyossrigot szeruett arr6l, hogy az ellen6rzott szervn61 a 2020.

dvi kciltsdgvetdsi besziirnol6 kapcs6n vizsgiilt kdnl.rvezet6s. a jelentos hiba mdrtdk6t eldr6

hibrit nem tartalmazott. A jelentos 6sszegri hiba mdrtdke az Ahsz. 1. $ (1) bekezdds 3. pontia
alapjritr a koltsdgvetdsi dv mdrlegf66sszegdnek 2 %-riban keriilt meghat6roz6sra.
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4. A ktizbensd megdllaPit{sok 6s iavaslatok tibliztt iavaslatai alapi:in
v6erehai tott/v6cre nem haitott int6zked6sek:

Az Onkormrinyzat a kozbenso megrillapitisok es javaslatok tdblizat j avaslatai alapj 6n

- megfelel<ien int6zkedett
. az Avr. 13. $ (2) bekezd6s el6iriisa szerinti be1s6 szabiilyzatok ds az Ahsz. 51.$ (2)

bekezd6s e16ir:isa szerinti Sz6rnlarend elkdszit6se,
. d P enzkezelesi szabrilyzat kieg6szitdse az 1fi. 14. $ (8) bekezdds6ben foglaltak szerint

a pdnzforgalom bankszitnl6n t6rtdn<5 lebonyolitrisdnak rendj dve1,

o alianpdnzlirb6l va16 k6szp6nzfelvdtel eset6n a kdszpdnz felvevoje ds a pdnztiirellenor

alifuta a penztlrbizonylatot a Pdnzkezel6si szabirlyzat 6.s az S7-. 167. $ (1) bekezdds c)
pontja eloirrisainak megfeleloen,

. a Bk. 6. S (4) bekezdds eloiriisa szerinli integritist sdrt<i esem6nyek kezel6se

elj rir6srendj 6nek elkdszit6se.
o a K<itelezettsdgv6llal6s, utalvrlnyoziis, ellenjegyz6s, 6rv6nyesit6s ds teljesitds

igazolAsrinak rendj6r<il szolo szabiiyzat Avr. 55. $ (2) bekezd6s eloir6sa szerinti
kieg6szitdse a pdnztigyi ellenjegyzo megjeldlds6vel,

. K6lts6gvetdsi 6vben esed6kes k6telezettsdgek felujiulsokra m6rlegsor6t r€szletez6
nyilvrintart6s elkdszitdse,

o a kozhatalmi bevdtelekre sz6l6 k6vereldsek 6s a kozhatalmi bevdtelekhez kapcsol6d6
tulfrzetdsek rdszietezo nyilvd'nrardsban (ASP ADO szakrendszer) kmutatott drtdkkel
va16 egyezosdg6nek biaosidsa,

o k6ztizemi dijhoz kapcsol6do kdsedeimi kamat az Aisz. 15. sz. melldklet eloir6sainak
megfelel5en a K355. Egy6b dologi kiadrisok rovaton tort6no megjelenit6se,

o az intemet- dij az Ahsz. 1 5. melldkiet6nek eloirrisainak megfelelcien a K321 .
Informatikai szolgriltatisok ig6nybevdtele rovaton tort6no nyilvrintart6sba v6tele

targyban megfogalmazott javaslatok alapjrin. Az elv6gzett j avit.risok alapjdn a felsoroltakkal
kapcsolatban miir nem fogalmazruk meg megdllapitdsokat ds javaslatokat a jelent6sben.

14

- nem intdzkedett egyes javaslatokkal kapcsolatban, illetve a hibiik visszarnen5legesen nem
voltak j avithat6ak:
o az Eszkozdk ds forrrisok 6rtdkel6si szabAlyzatabaa megiel6lt jogszabiilyi hivatkozrisok

p onto sit-iisa,
o az Sz-. 14. $ (8) bekezd6sdben foglalt eloir:isoknak megfeleloen a pdnaiirellenor

kijekildse,
o a Bkr. 6. $ (3) bekezd6s eloiriisa szerinti ellenorz6si nl,omvonal elkdszitdse,
. a Bkr. 7. $ eloirdsdaak megfelel6 integrriJt kockiizarkezel6si rendszer mrikodtetdse,
. a gazdalkoddsi jogktircik gyakorldsa sordn az Ahr. 37-38. g-ai ds az Avr. 53-59. $-ai

elcjirdsainak ervenyesirdse.
c azL:N.9. $ (4), i0. $ (1), 6s a 335/2005. (Xil.29.) Korm. rendelet 3. g (1) bekezddse

el5irrisai szerinti Iratkezeldsi szabiilyzat elkdszitdse,
. a Bk. 15-17. $-ai eloirdsainak megfeleloen a belso ellenorzds megszervezdse,
o a Bkr. 17. (1H2) bekezddsek eloirdsa szerinti belsri ellenorzesi k6zik<inyv e1k6szit6se,
. a Bkr. 1. szrimt melldklete szerinti vezetoi nyilatkozat elkdszitdse a Bkr. 11. $ (1) ds

(4) bekezddsei eloir6sa alapj dn.



Ezen hibiikat fenniill6nak tekintetltlk ds a megriilapitdsok kdzott szerepeltettiik, illetve a
j avaslatokat a j6v6beni v6ltozrisok drdekdben megismdteltiik az Ellen6rzds javaslati r6sz
1 -2 . pontj aiban.

o a bdrek Ahsz. 53.$ (2) bekezd6s eloiriisdnak megfelel5 kon1wel6se,
o a kdziizemi dij a szAmirin szereplo 6fa kateg6ri:inak megfelelo nyiivrintartiisba vdtele

az Szi-. 165. $ eloirdsainak figyelembe vdteldvel kapcsolatbaq
c az S^. 165. $ (2) bekezddse ekir6s:inak megfelel<ien a kdnlwekben csak az

Onkormitryzat nevdre kirillitotr sz6mla szerepeltetdse,
o a rrirgyi eszkdz drtdkesitds ellen6rtdkdnek az Sz1. 165. $ elor6sa szerint kibocsetofi

szdmla alapj rin tortdno nyilvantartrlsba v6te1e.
. a, Aur. 167lA $ (1) bekezd6s elciirrisdnak megfeleloen az Onkormdnyzat

kdny'vel6sdben haszniilt COFOG-ok teljes koni bejelent6se a Magl,ar Allamkincsrir
tdrzskdn),vi nyilvrintartis6ba.
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ELLEN6RZES JAVASLAI..{I

1. Bels6 kon trollren dszer 6rt6kel6s e alap ant avasolt int6zked 6sek:

A Polgdrmester intdzkedjen, hogy a Jegyzci

1/1' gondoskodj on az Aw.167lc- s (2) d) pontja eloirrisrinak megfeleroen a hatr'yos SzMSzMagyar dlamkincstiir Tcirzsk6nyt,iy 
"aii**-at",ortdno megktird6s6rril,1/2 gondoskodjon Az Eszktizdk ds forrisok dndkeldsi szabilyzatinak pontositiisrir6l azAhsz.26.g(11)bekezdds!;azfhsz20.g(2)bekezddset6inisainakm;gf.let6;;, --

1/3' az szt. 14. $ (8) bekezddsdben fogralt eld,risoknJmegfelelcien regye meg a sziiksdges
iatdzkeddst a pdnztrirellenor kijel6l6se drdekdben.

1/4. a Bk, 6. $ (3) bekezdeseben eroirt, felel6ssegi es hformdci6s szinteket, kapcsolatokat,
ininf it6si ds ellenorzdsi folyamatokat berrrutat6 ellenorz6si nyomvonal elk6szit6se
drdek6ben tegye meg a szilksdges intdzkeddst,

115. az ntegriit kockilzatkezeldsi rendszer mrik6dtetdse 6rdekdben i:rtdzkedjen a Bkr. 7. $
elriirrisai es a szabalyzatban foglaltak szerint,

1/6. gondoskodjon arr6l, hogy. a gazddlkod6si jogk6r6k gyakorlilsa sorixt az Aht. 37-38. g-ai
ds az Avr. 53-59. $-ai eloir6sai drv6nyesiilj enek,

717. tegye meg a szriksdges ldpdseket ar::rak drdek6ben, hogy az Szt. 167.5 (1) bekezd6s c)
pontja 6s a P6nzkezeldsi szabilyzzt eloir:isai szerint a h:izip6nztrirb6l va16

kdszpdnzfelv6tel esetdn a pdnzliros al6irrisa szerepeljen a p6nztdrbizonylatokon.
1/8. gondoskodj on az Ltt. 10. $ (1) bekezdds eloir:isa szerint az lratkezeldsi szabilyzat

elkdszitesdrol, valamint a levdltiir ds a kormiitryhivatal r6sz6re trjn6n6 megktild6s6r<il,
1/9. a Bkr. 15-17. $-ai el6ir6sainak megfeleloen gondoskodjon a belso ellendrzds

megszervezdsdr<i1.

1/10. a Bkr. 17. (1F(2) bekezd6sek eloir6sa szerinti a bels6 e1len6rz6si kdzikcinl'v elk6szitdse

6rdekdben intdzkedj en,

1/1 1. gondoskodjon arr6l, hogy a Bkr. 1. sz:imu melldklete szerinti vezet<ii nyiiatkozat a Bkr.
11. S (1) ds (4) bekezddsei el6iriisainak megfelel6en elkdszit6sre keriilj<in.

2. A kiinwvezet6si 6s adatszols:iltatiisi k6telezetts6s ellen6 s6vel kancsolato srze

int6zked6sek:

A Polgermester intdzkedjen, hogy a Jeg,vzo

2ll. az lthsz. 53. $ (2) bekezdds el6irtisa szerint a b6rek konyvel6se a bizonylatok

keletkez6sdt, be6rkezds6t kdvetoen halad6irtalanul megl6rtdnj en,

212. tegye meg a sziiks6ges intdzkeddseke! hogy az szt. 165. $ (2) bekezddse eloirdsa

ufupi,in u [O"y"e16s minden esetben a sz6mlSn szereplo 6fa kateg6riaknak megfelel5en

tdft6rj en,

2/3. a k<lnl"vekben csak olyan sz6rda szerepeljen' mely az Sz' i65' $ (2) bekezd6se

el<iirrisanak megfelel5en az Onkormiinyzat nevdre kertilt kiiillitrisra'
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214. txgyr eszkciz dn6kesit6s eilendrtdkdnek nyilv6ntartrisba vdtele minden esetben az Szt.
165. $ eloirdsa szeri-nt kibocsiitott szdmla alapj rin tortdnj en.

215. az Avr.167lA. $ (1) bekezdds eloirris6nak megfeleloen az Onkormfuiyzat konweldsdben
hasznrilt allbbi COFOG-ok a Magyar ellamkincsuir tdrzsk6nyvi nyilvdrrtartiisdba
bej elent6sre keriilj enek:

- 062020 - Telepdl6sfejlesadsi projektek 6s timogauisuk.
- 082044 - K<inyvuiri szolg:iltatiisok,
- 072112 - Haziorvosi tigyeleti ellStris.

3. Az 6ves kiilts6gvet6si besz:imoki ellen16rz6s6vel kapcsolatos int6zked6sek:

A Polg:irmester int6zkedjen, hogy a Jegyzo

3/1. az Avr.62/8. $-a alapjrin biztositsa a szemdlyi juttatasok 6s a kdzterhek k6nyveldsdnek
egyez6s6gdt a kcin;we16si drtesit5vel.
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IV. BEFEJEZO RESZ

Budapest, <idobdlye9z6 szerint>

Bugrir Csaba a Magyar Allamkincstir elnokdnek nev6ben 6s megbizris6b6l

(P.H.) Breban -Andrea
f6o szkillwezeto

Mell6kletek: 1 db.

1. sz6mt mell6klet: Mintavetelek 6rt6keldse

1 pdld6nybar.
Cserhaitszentivdn Kclzseg Onkormirryzata. Shaky Artila polgrirmester (3066
Cserhiitszenrivan, Kossuth ut 1.) - elektronikusan, hivatali kapun ktildve
Irattiir

Kdsziilt:
Kapja:
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ZARADEK

Az e11enorz6sro1 kdsztilt jelent6sben foglaltakat megismenem. Tudomrisul veszem, hogy
k6teles vagyok a kincstiiri ellenclrzds javaslatai alapj rln a vdgrehajLisdrt felelos szemdlyeket
kijelclln, a vdgrehajtiis haui'ridej6t felnhteto intdzkeddsi tervet k6sziteni, az intdzkeddseket a
megadott hatriridore v6grehajtani, toviibbri arr6l a Magyar A[amkincstArat iriisban
trij6koaami.

Az intdzkeddsi tervet az ellenorzesi jelentds etv6teldtol sz:imitott 30 napon beliil elektronikus
al:iiriissal 6s id5bdlyeggel elldtva a jogszabril.vi hariridon beliil megkiilddm a Magyar
Allamkincstt hivatali kapujrira, vaiamint felt6ltdm a Kincstiiri Ellenorz6sek Port6l felr.iletre.

Cserh6tszentiviin. <id6b61ye9z6 szerint>

(P.H )

Mdrkus Sindor
jegyz6

Siralq' Attila
polgdrmester
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6 o, {Ll,}lz--aat

Az 6let ds vagyonbiztons6got veszdlyezteto tdmeges megbeteged6st okoz6 humrinj6rvany
megekiz6se, illetve a kdvetkezmdnyeinek elhiiritiisa, a magyar 6llampolgrirok eg6szs6g6nek ds

6let6nek meg6vasa 6rdek6ben a Magyarorsz6g Korm6nya irltal a 40/2020. (IIL 1 1 .) Korm.
rendeletben elrendelt vesz6lyhelyzetre tekintettel hozott melldkelt polg6rmesteri drint6sekr<il
besziimolni sziiksdges 6s javaslom elfogadni a meghozott rendeleteket 6s hatarozatokat.

Kdrem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy sziveskedjen a fenti el6terjesa6st megtargyalni"
6s az alibbi hatiirozati javaslatokat elfogadni.

1. Hatrlrozati iavaslat:

Cserh6tszentivS,n K6zs6g Onkormrinyzata Kdpvisel6{estiilele megtargyalta az el6terjesads l.
szrimt mell6klet6t k6pez5, ,,Cserh6tszentiv6n K<izs6g OnkormriLnyzata Polgdrmester6nek

612020. (X1.05.) szrimri rendelet6t" 6s j6v6hagy6lag tudomdsul veszi.

Felel6s: polgiirmester
Hatririd6: drtelemszenien

2. Hatirozati iavaslat:

Cserhiitszentiv6n Kdzs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilete megtiirgyalta az eloterjesztds 2.

szdmt mell6klet6t kdpez<i, ,.Cserhrltszentivan Kdzseg Onkormdnyzata Polgiirmesterdnek
712020. (XI.05.) sz6mri rendelet6t" 6s j6vrihagy6lag tudomdsul veszi.

Felel6s: polg6rmester
Hat6rid6: 6rtelemszeriien

3. Hatrirozati iavaslat:

Cserhiitszentiviin Kdzsdg Onkormrinyzata Kdpviselo-testrilete megt6rgyalta az eloterjesads 3.
sz6mt mell6kletdt kdpez6, ..Cserhdtszentiviin Kdzseg Onkormanyzata polgrirmesterdnek
812020. (XI.05.) szrimir rendelet6t" 6s j6v6hagy6lag rudom6sul veszi.

Felelos:
Hatiirid5:

polgriLrmester

6rtelemszenien

-1. Hatirozati iayaslat:

cserhiitszentiviin Kcizs6g Onkormdnyzata Kdpvisel6{estr.ilete megt6rgyalta az el6te{esads 4.
sziimt mell6klet6t k6pez<i. ..cserh6tszentivrin Kcizsdg Onkormanyzata polg:irmlster6nek
9/2020. (XII. 01 .) szdmri rendelet6t" 6s j6vdhagy6lag tudomrisul veszi.

Felelos: polgiirmester
Hatririd6: drtelemszer[ien

El6terjeszt6s

a vesz6lyhel_vzet alatt hozott polgirmesteri diint6sek elfogadrls6rril

Tisztelt Kdpviselo-tesliilet !



5. Hatirozati iavaslat:

Cserh6tszentiviin Kdzs6g Onkormiinyzata Kdpvisel6-testiilete megtrirgyalta az eftiterjeszt6s 5.
sziimf melldk]etdt k6pez6, ,,cserh6tszentivrin K6zs6g Onkorm6nyzata polgdrmlsterdnek
1/2021. (1.22.) szitmt rendeletdt" ds j6vrihagy6lag tudomdsul veszi.

Felelos
HatArido:

polg6rmester
6rtelemszeriien

6. Hatirozati iavaslat:

Cserhiitszentiv6n Kdzs6g Onkormrinyzata K6pvise16-testiilete megtArgyalta az eloterjeszt6s 6.
sziimri mell6klet6t kdpez<i, ..cserhdtszentiviin Kozseg Onkorm6nyzata Polg6rmesterdnek
212021 . (I.26.) sz6mir rendeletdt" ds j6vrihagy6lag tudomdsul veszi.

Felelos: polg6rmester
Hatiirido: drtelemszeriien

Cserhiitszentiv6n Kiizs6g Onkormrinyzata Kdpvisel6-testiilete megt6rgyalta az el<iterjeszt6s 7.
sziimri mell6klet6t kdpez6. ..Cserhritszentivrin Kdzs6g Onkormiinyzata PolgriLrmesterdnek
312021. ($.24.) sz6mt rendeletdt" 6s j6vrihagy6lag tudom6sul veszi.

Felelos: polg6rmester
Hatarido: drtelemszeriren

8. Hatrirozati j4vaslat:

Cserhiitszentiv6n K<izs6g Onkormiinvzata Kdpvisel6-testtilete megt6rgyalta az eloterjeszt6s 8.

sz6mi mell6klet6t kdpez<i, ,.Cserhiitszentivdn Kdzseg dnkorm6nyzata Polg6rmesterdnek
412021. (III.I2.) sz.imri rendelet6t" 6s j6vrihagy6lag tudomdsul veszi.

Felelos
Hat.irido:

polg6rmester
6fielemszeriien

9. Hat:irozati iavaslat:

Cserhdtszentiv6n Kcizsdg Onkormdnyzata K6pviselotestiilete megtiirgyalta az eloterjesa6s 9-

sziimri mell6klet6t kdpez6, ..Cserh6tszentivdn K<izs6g Onkormrinyzata Polgiirmesterdnek
512021. (IV .26.) sz6m[r rendelet6t" 6s j6v:itragy6lag tudom6sul veszi.

Felel6s:
Hatrirido:

polgiirmester
drtelemszenien

10. Hatirozati javaslat:

Cserh6tszentiviin K<izs6g Onkormrinyzata K6pviselo+estillete megtiirgyalta az eloterjesa6s

10. sz6mri mell6klet6t kdpez5. ..CserhdtszentivAn Kdzsdg Onkormdnyzata Polgiirmesterenek

612021 . (N .26.) sz6mi rendelet6t" 6s j6v6hagy6lag tudom6sul veszi.

polg6rmester
drtelemszeriien

7. Hatdrozatiiavaslat:

Felelos:
Hat6rido:



Cserhiitszentiviin Krizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6testiilete megtiirgyalta az el6terjesads
1L sziimu mell6klet6t kdpez<i, ,.Cserhritszentiviin K<izsdg Onkormd'nyzata Polgiirmester6nek
712021. (IV.26.) szitmt rendeletdt" 6s j6v6hagy6lag tudom6sul veszi.

Felelos
Hat6rido:

polgiirmester
drtelemszcnien

Cserhiitszentiviin K<izsdg onkormiinyzata K6pviselotesttlete megtargyalta az el6terjesAds

12. szlmt mell6klet6t kdpezo. ..Cserhiitszentiviin Kdzs6g onkorm6nyzata Polgrirmesterdnek

812021. (V .28.) sz6mu rendelet6t" 6s j6vrihagy6lag tudom6sul veszi.

12. Hatirozati iavaslati

Felelos: polgiirmester
drtelemszenientlat6rid6:

13. Hatirozati iavaslat:

Cserhatszentiv6n K6zs6g onkormanyzata K6pvisel6-testiilete megtargyalta az el6terjesads

13. sziimu mell6klet6t kdpez6, ,,Cserhdtszentiviin Kcizs6g Onkormanyzata Polgiirmesterdnek

912021. (y .28.) szrimri rendelet6t" 6s j6v6hagy6lag tudom6sul veszi.

polgiirmester
6rtelemszeriien

14. Hat6rozati iavaslat:

Cserhiitszentiv6n Krizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete megt6rgyalta az el<iterjeszt6s
14. sziimri mell6kletdt kepezo ..Cserhritszenti\ dn Kdzsdg 0nkormdnyzata Polgarmesterenek
812020. (XI. 04.) szrlLrnf hatiirozatdt". ..Cserhiitszentivdn Kcizsdg Onkormiinyzata
Polg6rmester6nek 912020. (XI. 04.) szlrni hatirozatat", ..Cserh6tszentivdn Kdzs6g
Onkormrinyzata Polg6rmester6nek 1O|2O2O. (XI. 04.) szdmt hatfuozat6t", ..Cserh6tszentiv6n
K<izs6g Onkorm nyzata Polgirmesterdnek 1112020. (XI. 04.) szriLrnri hatiirozatAt'',
..Cserh6tszentiviin Krlzs6g Onkormanyzata Polgiirmester6nek 1212020. (XI. 04.) sz6m[
hatarozatiif', ..Cserh6tszentivrin Kdzseg Onkormrinyzata Polgirmesterdnek 1312020. (Xl. 04.)
szimu hatttozatet". ..cserhiitszentivdn K<izsdg Onkormiinyzata Polgiirmesterdnek 1412020.
(XI. 04.) szitnu hatitozatiit", ,.Cserhiitszentiviin Kcizs6g Onkormdnyzata Po lgdrmester6nek
1512020. (x[. 30.) szdmir hatfuozatat". ,.cserhiitszentivrlLn Kdzsdg 0nkormiinyzata
Polgiirmester6nek 1612020. (xI. j0.) szami hatirozatiit". ..cserhiitszentivan Kdzsdg
Onkormdnyzata Polg6rmester6ne k 1712020. (X[. 17.) sz6mri hatrirozat6t", ..Cserhiitszentivrin
Kdzsdg onkormdnyzata Polgrirmester6nek 1gl2o2o. (xII. 31.) szamri hatiirozat6t.'.
..cserh6tszentiviin K6zs6g Onkormdnvzata polgdrmesterdnek 1l2o2l. (1. 26.) szirni:.
hatirozatdt'', ..cserhiitszentivan K<izseg Onkormiinyzata polgrirmester6nek 212021'. (1. 26.)
szamt hatiLrozatiit". ,.Cserhrltszentivan Kdzseg Onlormanyzata polgiirmester6nek 3/2021 . (ll.
12.) sztLrnt hattrozatat". ..cserhiitszentiviln Krizsdg Onkorm6nyzata polg6rmester6nek
412021. ([. 12.) sziimt hatarozatat". ,.cserhiitszentiviirl K<izsdg onkormiinyzata
Polg6rmesterdnek 512021. 0I. 26.) szinnt hat6rozat6t". ..cserhritizentiv6n Kcizsdg
Onkormdnyzata Polgiirmester6nek 61202l . (v. 10.) sziimt hatiirozatiit.'. ,.cserh6tszentiv6n
Kdzsdg onkormrinyzata Polgermesterdnek i nnzl . (v. I 1 .) sziimu hatiirozatiit".

l l. Hatrlrozati iavaslat:

Felelos:
Hatririd6:



..Cserh6tszentiviin K6zs6g Onkorm6nyzata Polgiirmester6nek 8l2)2l. (Y . 1 I .) sz6m[
hatixozalitt". ..Cserh6tszentiviin Kcizseg 6nkormiinyzata Polgiirmesterdnek 912021. (Vl. 01.)
szdm hattlrozatrit", ..CserhritszentivAn Kdzsdg Onkormanyzata Polg6rmester6nek lOl2O21.
(VI. 01.) szrimir hatdrozatlt". valamint .,Cserhiitszentivan Kdzseg Onkormanyzata
Polgiirmester6nek 1112021. (VI. 07.) szirmthatirozal6t" 6s j6vrihagy6lag tudom6sul veszi.

Felelos:
Hatarid6:

polg:irmester
6rtelemszeriien

Cserh6tszentiviin, 2021 . augusaus 19.

Attila s.k.

lg6rmester
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Mitrasz6l6si Ktiztis 6nkormrinyzati Hivatal
3068 M6traszol<is Kossuth tdr 15.

telefon. fax: 32 I 4 68- 485

e-mail:titkarsag@ma tIaSZO los.hu

Elok6szitesben kdzremukodott: M6rkus S6ndor jegyz6

El6terjeszt6s

a M6trasz6t6si Kiiziis 6nkormrinyzati Hivaial 2020. 6vi munkijrir6l szri16 besz:imo16rril

Tisaelt K6pvisel6-testiilet!

A MStrasz6losi Koz6S onkormanyzati Hivatal 2020. €v\ munkrijrir6l M6traszol6s,' Bokor,

cserhdrtszentiv6n" Fels6told, C-iu 
-'e. 

ruturo K6pvisel6-testiileteinek az al6bbiakban

szrimolok be.

A Miitraszol6si K6z6s 6nkormrlnyzati Hivatal tev6kenys6g6t alapvetoen k6t hdnvban feiti

ki. Egyr6szt ellitja az d"k";;f"t miikddds6vel flitlttot f-eladatokat' m6srdszt a

i"tylE'it " 
p"fg5rmester hat6skdrdte utalt iillamigazgatisi hat6skiirdket'

A lesionrosabb l.eladatnak az <inkormdnyzar miikdd6sdvel kapcsolatos "jig.,k. 
ellSt6sat

[uil-t*ul'tl"'*a[-"i'gr'['"u' tinno"'anv'oti tigvek,'d<int6sre val6 elokdszitesdt tpl'

rendeletek, hatarozatok 6' ,,a;.-tidi;'j;szt6sek' siocialis iigyek elok6szitdset)' 6s" az

onkormanyzati dtjntdsek "egt"i^lt^tAi" 
talamint az Onkomrinyzat Kdpvisel6-testiilete

miik6d6s6vel kapcsolatos "d;i;i.;;;;* 
teerdok.t: restrileti" bizottsSgi iit6sek el6k6szit6se,

Az lllamigazgatasi feladatok e1l6t6srn6l kiemelten fontgl az tigyfdlkdzpontu iigyintdzes'

Elmondhat6, ho gy a Mritraszol;;iil;;d;rinyzati Hivatalnak a kijzti sztviselo i ennek

t6j 6koztat6snYujttis.

A Mftrasz616si Ktiziis 6nkorminyzati Hivatal 6s a K6pvisel6-testiiletek

AZ t]LfSEK SZAMA

K6prisel6:,. ,,.
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Mitrasz6ltisi Ktiztis Onkormdnyzati Hiyatal

1068 Ntitraszcilos. Kossltth ter 15.

telelbn. fax: i21468-485
e-mail: titkarsasfrmatraszolos.hn

DONTESEK SZAMA ( k6pviset6-testiiteti 6s polg:irmesteri)

+(,

,',,:,62

2020. dvben M6traszol6s, Felsotold. Garrib ds Kutas6 Kdpvisel6-testtiletei megtartottdk a
Magyarorsziig helyi <inkormrinyzatair6l sz6l6 201l. dvi CLXXXIX. t6rv6ny 54.i-a alapjrina kdzmeghallgatrist. Bokor 6s Cserh6tszentivdn k6pviselo-testtileie a kial#urt
vesz6lyhelyzet miatt nem tudott eleget tenni jogszabrilyi k6telezetts6gdnek.A hat6lyos rendeletekhez az. 

-rinkorm5nyzat 
honlapjrin 6s a iiemzeti Jogszab6lytar

rendszer6n keresztiil lehet hozzril6mi.

Szem6lyi rillom:iny

A b6rgazd:ilkod6si rendszer keret6ben szinte minden munkaforyamatot kdzpontilag
e.l6rillitott program (KIRA program) alapj:in heryben ke[ elv6gezni. majd tov6bb'itani azAllamkincstdr fel6.

cserh6tszentivrin K<izsdg dnkorm inyzata a Mritrasz6losi K6zcis 6nkorm6ny zati Hiyarar
Cserhiitszentiviini Kirendertsdgdnek beziir:is:it kezdem6nyezte 2020. januiqiban, amit azanyag lehetosdgek sziik6ss6ge mia* az drintett cinkorm6nyzatok j6vrihag yrak. ;020.
I'ebru6r 14-6n 6tk6ltdzdtt M6traszol<isre a Cserh6tszentivrini Kirendelrseg. a ftirttire."r?ttkiiiritdsre keriilt a M6traszor<isi Krizds onkormiinyzati Hivatar ,.e.: ep,rt"t., 

-uiroi' 
ukirendelts6g dolgoz6i 2020. februrir l7-dn h6tf6n fblytathattak a munkavdgzist

A folyamatos fejlesa6seknek k<iszrinhetoen a dolgoz6k integriiliisa a szdkhely telepiilds
szemdlyi 6llomriLnyiiba a 2020-as 6v vdgdre megtdrtent.

Az alapitli jog gyakorl6 6nkormrinyzatok polgrirmesterein ek 2020. november 30_ihatdrozatai alapjin 2020. december t-tot a vatra"sz<il<isi Krizcis ort"..*yr"iiiii*"r
l6tsziimiit ds ez arapjan a k6z6s 

^hiv-atalt 
r6trehoz6 megallapod6st ,noao.itott* ory -oaon.hogy az eddig meghatrirozott 9 ftrol g f6re csc;kk-ent az engeddlyezett l6tsziim 6s az

irrr'NrStiii:

sz6l6s
2024.

Riiina
Nemzet

r$ict
6;r.

Bokor
2020.

'Fels6-
told

,:,2A20.

o4 13 46

0

78r'l:::r- t-l <(

285404646

8

54 51 '317

HatSrozatok
alSzimalrirrr,,

ffim



Mirtraszrilrisi Ktiziis Onkormf nyzati Hivatal
3068 M6traszolos Kossuth t6r 15

telefon. fax: 32/468-485
e-mail: titkarsag@lmatraszolos.hu

tigyf6lfogadris lehetosege minden munkanap megteremt6ddtt. Az eddigi szerdai 6s p6nteki
iigyf6lfogad6smentes napokon is kijel616sre ker0lt iigyf6lfbgad6si id<i.

2020. ev vdgdre a M6traszSlosi Kdzcjs Onkormanyzati Hivatal l6tsz6ma az 6v eleji 10 for6t
7 f6re cscikkent. A csdkkends a nl,ugdijaz6sok 6s a munkafolyamatok racionalizilitsinak
k<iszdnhetoen t6rt6nt meg. Szem6lyi v6ltozris 2020. szeptember 7-6ta nem tdrt6nt.

Allomrinyban tov6bbi 5 fo talAlhat6, akik jelenleg gyermektik neveldse vagy tart6s
beteg6llom6ny miatt nem v6geznek munt6t a hivatalban.

Fe.jleszt6sek

A 2020-as dvben megrendeldsre kertilt 6s elkezdoddtt az ingatlanvagyon kataszter
609.900,-Ft 6s a krizponti cimregiszter rendez6se 400.000,-Ft 6rt6kben (alanyi ad6mentes).
Bels<i ellenor 6s munkav6delmi taniicsad6 bevoniisiival rendezoddtt a belsci ellen6rz6s 6s a
munkav6delmi teriilet elLltatlan helvzete.

A szoci6lis iigyint6zds egysdgesit6se 6rdek6ben megviis6rl6sra kertlt a u,inszoc rendszer
2020. 6prilisriban az egykori kircndeltsdg teleptil6sei sz mira 99.000.-Ft+AFA Aron.
mell nek a har i drja 7.000.-Ft-AFn.

A rdgi telefonk<izpont. is lecser6l6sre kertlt, melynek soriin 8 db uj IP telefon (1.700.-
Ft/h6/db, 13.600,-FI+AFA) keriiltek beszerz6sre az el6z6 telelonkdzpont havi dijanak
megf'elelo 6rt6kben (a r6gi T-Systems riltal biztositott anal6g telefonkdzpont havi dija
19.051 ,-Ft volt).

Kidpitdsre kertilt egy [j bels6 intbrmatikai rendszer a sziiksdges adattiirol6 krizponti
egysdggel Q'JAS), melynek a segits6gdvel a k<izds hiil6zatra lehet menteni szrimit6gdpekrol,
f6nymiisol6kr6l 6s egy6b eszkciz<ikrcil. Ev krizben az informatikai feladatok ell6tiisa terdn
v6ltiis tcirt6nt a tov6bbi k<ilts6gcsokkent6s 6rdekdben, mely v6lt6s eredmdnyek6nt krizel a
feldre cscikkent a havi rendszerfeliigyelet6a fizetett dij.

A Magyar Falu program keret€ben tartal6k tist6r6l 6.619.450,-Ft-ot nyert 2020. november
vdg6n Mritraszol5s Krizs6g Onkormiinl,zata a hivatal dpiileteinek belso fehijitris6ra. mely
munk6latok 2021 -ben kezd6dhettek meg.

K6t rij fdnym6sol6 keriilt 2020-ban beszerzdsre b6rleti konstrukci6ban a napi munkrilatok
megk6nnyitdse drdekdben. mely szerz6d6s alapj6n a haszn6lathoz kdtdtt a havi dij.

A r6gi iratok trirol6sa cdlj6b6l kialakit6sra kertilt egy tj irattrir a volt iskola dptilet6ben.

Per

Dr. Turza Csaba J6zsel riltal a N{6traszol6si Kdz6s Onkormrinyzati Hivatal ellen inditott per
jelenleg is folyamatban van, mely pemek a t6rgya 23.9lg.rl3.l; Ft k6vetelds ds jriruldkai. A
kcj'etkezo t6rgl aliis 202 1 . szeptember 2l -re lett kitiizve a Debreceni rcin.dnr-sz6ken. A
tdrgyaldsonk6nti jogi k6pviselet dija I 10.000,-Ft (alanyi adomentesl.

"&:\r+t
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M{trasz6l<isi Ktiztis Onkorminyzati Hiyatal
3068 Mdtraszolcis, Kossuth t6r 15.

telefon. far: 321 468-485
e-mail : Iitkarsag@tmatraszolos.hu

P6nztigvi feladatok

A 2019 okt6ber l3-i v6lasarls 6ta a Mtitraszolos Kdzs6g Onkorm6nyzata krinyvel6s6t
vegz6 vallalkozirs a KOzOs Hivatal alapit6i joggyakorl6 5 telepiil6s konyveldsdt is dtvefte az
dnkorm6nyzatok k6r6s6nek megfeleloen 2020. 6prilis 1 -t61.

Az Allami Sziimvev6sz6k 2020. €v eleji integritiisvizsgilatihoz sajnos csak a szdkhelyen
hirinyosan rendelkez6sre illo, az eloz6 vezet6s iiltal kdszitett szab6lyzatokat tudtuk
megktildeni, mely alapj6n a f-elt6rt hi6nyoss6gok megsziintetdse 6s a N6griid Megyei
Kormdnyhivatal tdrv6nyess6gi feltigyeleti elj6r6sa alapj6n bels6 ellen6r megbizesa vAlt
sziiks6gess6, aki elk6szitette a belso ellenorzdsi kdzikcinyvet, a 2021. dvi telepiildsi belso
ellen6rzdsi terveket 6s elkdszitette az,ij, a Magyar Allamkincstiir 2020. nyarrin indult
ellenorz6s6n is megfelel6nek itdlt szabAlyzatokat.

Igazgat{si feladatok

Ucviratkezel6si-. iisvira tnvih f ntart:isi feladatok.

A M6trasz6l6si K6zcis Onkorm6nyzati Hivatal est6ben az iigyiratok kezeldse krizponti,
ASP rendszerben megval6sul6 sz6mit6gdpes iktatiissal tdrtdnik (bedrkezo 6s kimenci iratok
ritv6tele, iktatrisa. posta bontiisa).

4499
6933

Bokor
2020. dvben l6sziimra iktatott iratok sz6ma:
- alsz6mra iktatott iratok sz6ma:

Cserh{tszentivdn
2020. 6vben f6sziiLrnra iktatott iratok szdma:
- alsz6mra iktatott iratok sz6ma:

Fels6told
2020. 6vben f<isz6mra iktatott iratok szdrna
- alsz6mra iktatott iratok sziima:

Gar6b
2020. 6vben foszdmra iktatott iratok szima:
- alsziimra iktatott iratok szdma:

Kutas6
2020. 6vben foszifunra iktatott iratok szima:
- alszdmra iktatott iratok sz6ma:

osszesen:

OSSZESEN

OSSZCSEN:

6sszesen:

<isszesen:

Mindtisszesen:

391

700
1091

436
790

\226

490
839

1329

142
760

1202

12901

Mritrasz6l6s
2020. 6vben fdsz6mra iktatott iratok szdma:
- alsz6mra iktatott iratok szdma:

OSSZCSCN:

392
731

1t23
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M6trasz6l6si Ktiztis Onkormf nyzati Hivatal
3068 M ritraszolos- Kossuth tdr 15.

telefon. fax: 321468-485
e-mail:titkarsaq@ma traszolos.hu

M6hek nvih'f ntart:isfr al kaD csolatos iisw'iteli feladatok ellftrisa
2020. 6vben nyilvAntartott meh6szek sz6ma
MStrasz6l<is 2 fo
Bokor 7 f6
Cserh:itszentiviiLn 0
Felsotold 2 fo
Gar6b 2 f6
Kutas6 2 ftt

Ebek nyilvrintartrisrival karrcsolatos iisl.viteli feladatok
Az ebrend6szettel <isszefligg6 feladatok k<ir6ben elkdsztilt a teljes kcini ebnyilv6ntartiis.
melyet az eboltAst k6vetoen, majd a bejelent6sekkel egyid6ben folyamatosan aktualizilunk,
naprakdszen tartunk.

Jelenleg rendelkezdsre 6ll6 nyilv6ntart6sunk szerint
Mritrasz6l6s6n 161
Bokoron 37
Cserhiitszentiviinon 3 1

Felsotoldon 13

Carribon 8
Kutas6n 27 oltott ebet tartanak a teleptldsen.

Kereskedelemi ter'6kenvs6ssel kaocsolatos iie\,ek,

Az engeddlyezdsi eljiir6sokkal. v6ltoz6sokkal kapcsolatos elj6r:is lefolytat6sa.
nyilvilntartrisok vezet6se. amir6l f6l6vente statisztikai jelent6st kell szolgiiltatni.
M{trasz6l6s
2020-ban 2 rij belelent6s 6rkezett a kereskedelmi
MLik6do kereskedelmi egysdggel kapcsolatban
megsziintetdsdre nem kerijlt sor.
Bokor
2020-ban 1 rij bejelentds 6rkezett a kereskedelmi
Mfik6d6 kereskedelmi egys6ggel kapcsolatban
megsztintetdsdre nem keriilt sor.
Cserhitszentivdn
202O-ban nem 6rkezett bejelentds a kereskedelmi tev6kenysdggel 6sszeftiggdsben.
Mlikddo kereskedelmi egysdggel kapcsolatban nyilv6ntartott adat m6dosit6s6ra ds iizlet
megsztintetdsdre nem keriilt sor.
Fels6told
2020-ban nem drkezett bejelent6s a kereskedelmi tev6kenys6ggel <isszeftiggdsben.
Mtikddo kereskedelmi egysdggel kapcsolatban nyilviintartott adat m6dosit6s6ra 6s iizlet
megsztntet6sdre nem keriilt sor.
Garr{b
2020-ban 4 irj bejelent6s 6rkezett a kereskedelmi tevdkenysdggel risszefi.iggdsben.
Miikddo kereskedelmi egys6ggel kapcsolatban nyilv6ntartott adat m6dositrisrira nem kertilt
sor. I db iizlet megsziintetdse tdrt6nt meg.
Kutas6

tev6kenys6ggel <isszefiiggdsben.
nyilvrlntartott adat m6dositiisiira 6s iizlet

tev6kenys6g gel risszefiiggdsben.
nyilviintartott adat m6dosit6s6ra ds iizlet



Nlitrasztil6si Ktiziis Onkorm:inyzati Hivatal
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telefon fax: 32l468-485
e-rnail: ti nratraszolo hu

2020-ban nem drkezett bejelent6s a kereskedelmi tev6kenyseggel 6sszefiigg6sben.
Mtikdd6 kereskedelmi egys6gget kapcsolatban nyilvdntartott adat m6dosit6siira ds iizlet
megsztintetdsdre nem keriilt sor.

Sz:ilLishe lv-tcv6ken se el kaDcsolatos iicvek.

Az engeddlyezdsi eljarrisokkal, vAltozAsokkal kapcsolatos eljar6s lelblytatiisa,
nyilv6ntartiisok vezet6se, amirol fdldvente statisztikai jelentdst kell szolgriltatni.

Nyilv{ntartisunk szerint ielenles

Mritrasz6l6scin 2 sziilisad6 tevdkenykedik, 2020-ban 1 rij engeddly keriilt kiadrisra.
Bokoron 1 szrill6sad6 tevdkenykedik, 2020-ban nem kertilt engeddly kiadiisra.
Cserhdtszentivdnon 3 sziilliisad6 tev6kenykedik, 2020-ban nem keriilt enged6ly kiaddsra
Fels6toldon 4 szrlll6sad6 tev6kenykedik, 2020-ban 1 engeddly kertilt kiaddsra.
Garribon 4 szAll{isad6 tev6kenykedik, 2020-ban nem keriilt engeddly kiadrisra.
Kutas6n szdll6sad6 nem tevdkenvkedik.

Term6ftildckre vonatkoz6 fiildvris{rl:isi- 6s haszonb6rleti feladatok ell{t{sa
A hirdetmdnyek kdzzdt6teldvel kapcsolatos teendcik nagyon dsszetettek, nem kello
odafigyel6s eset6n nagy hibalehetosdget rejtenek magukban.
A kizarolag mezogazdasigi ingatlanokat 6rinto hirdetm6nyek szAma 2020. 6vben
M6trasz6l6scin 19 db
Bokoron 4 db
Cserh6tszentivdnon 6 db
Fels6toldon 3 db
Gardbon 2 db
Kutas6n 9 db volt, az ehhez sziiks6ges adminisztr6ci6s munta
nagyon hosszadalmas 6s terjedelmes.

Birtokvddelmi elj6r6s 2020. 6vben nem indult

Szoci{lis feladatok

Gyeimhat6s:isi l'eladok sziimokban:

C)nkorminvzat Hitzi
segits6gnytjt6s

Rendszeres
gyermekv6delmi
kedvezm6nv

Bokor 1 10 1

C serhritszenti viiLn 0 9 0

Fels6told 7 10 1

Gar6b I 0 0

Kutas6 J 8 5

OSSZCSEN l3 )/ 7

- apai elismer6 nyilatkozat f'elv6tele 8 eset

Szociiilis
etkeztetds

M:ltrasz6l6s vonatkozf sf ban

I
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- kdrnyezettanulmriny kdszitds 52 eset

Rendszeres gyermekv6dclmi kedvezmdnv:
Megrillapitrist k6rt 63 csaLid, 104 gyermekre. Ebb6t nem lett elutasitva egyetlen csalad 6s
egyetlen gyermeke sem, 63 csalid 104 gyermeke eseteben a t6mogatAs megdllapft6sra
keriilt.
Az elmrilt 6vhez viszonyitva ezen seg6lyezettek sz6ma nem viiltozik, kb. annyi irj eset van,
mint amennyi megsz[inik.
Ebben az iigykdrben t'ellebbez6s nem volt.
Rendkiviili telepiil6si t6mogat6s dsszesen : 90 fd r6szdre lett kifizetve 1.426.500,-Ft az
alibbiak szerint:
Pdnzformdjdbaz : egyszer kapott t6mogatrist 77 f<i
Temetisi tdmogatds: 13 fo r6szdre ki lett fizetve
Elutas[tott kdrelmek: 28 penzbent trimogat6si k6relem.
Szociilis 6tkez6s: 64 f6
U. j k6relem nem volt.
Ev k<izben megs ztinL: 2 fo
Ezen iigykdr<ikben fellebbezds nem volt.

Anvakiin lu ltvek a hivatalban :

Sziiletds, h{izassAgkdtds, haliileset anyakdnyvez6se. N6wiiltoztat6si k4relmek (sztletdsi
n6vv61toztat6s, h6zassrigi ndr.v6ltoztat6s ), anyak<inyvi kivonat ( sziilet6s, h6zassdgk6t6s
halotti) ki6llit6srinak k6relme. Apai elismero nyilatkozat sziiletend6 ds megszriletett
gyermekre. Anyakdnyvi adatok javitrisa, stb.
Az anyakdnywezetcik r6szre t<ibbek k6z6tt hatalmas leladatot jelen az elektronikus
anyak6nyv kezel6se, ugyanis kor6bban megtdrt6nt, papiralapf anyakSnyvekben rdgzitett
anyakrinyvi esemenyeket tblyamatosan rdgziteni sztiksdges szi.ilet6s, hdzass6gk<it6s,
elhal6loz6s tekintetdben. A ndpmozgalmi esemdnyekr6l a statisztikai jelentdseket havi
rendszeressdggel teljesiteni kell.

Hacyat6ki iigvck

A lakcimvdltoziis bejelent6sek int6zdse k6z6sen tctrtdnik a Jrir6si iigyintdz6vel

Ew6tr iiwek: kril<infdle adatszolgiiltatiisok m6s hat6s6gok. pdnzintdzetek. v6grehajt6k 6s

tlnkormlnyzat Miitrasz6los Bokor Cserhiitszentiviin Felsotold Gar6b Kutas6
hagyatdki
elj6nis szrima

27 ) 1 2 I 6

egydb szerwek fe16

Az ad6isazeatisi tisyint6zonek a munk6j 6ra jellemzo, hogy bevallisi, illetve drtesit6si
idoszakban terhei annyira megncivekednek, mely miatt id6szkonk6nt segits6gre van sziiksdge,
melyet csak kdzfoglalkoaatiis keretdben tudunk megoldani. Ez ugyan igy is nagy segits6g. de
mind a szakmai szinvonal. mind adatv6delmi szempontb6l aggilyos. Nag1, leterhelts6ge
mellett is lelkiismeretesen ds kdvetkezetesen v6gzi a vdgrehajtiisi feladatokat.

I II
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M6trasztil6si Kiiztis OnkormSnyzati Hivatal
i068 Mritraszolos. Kossuth tdr 15.

telefon t'ar: i21468-485
e-mail : titkarsagl0!u4t&!Zq!!!.h!

Ezek az tigyek id6igdnyesebbek. meft az adatokat ki kell keresni. kcizponti nyilvrintart6b6l
le kell kdrni, anyakonyvekbol ut6lag clektronikus nyilv6ntart6sba fel kell vezetni.

Bokor telepiil6sen 2020 j anurir 26. napjrfur idokrizi polg6rmester viilasztiisra kertilt sor,
mivel a 2019. okt6ber 13. napjrin lebonyolitott helyi <inkormiinyzati vriLlasarison a

polgiirmester jeldltek kozdtt szavazategyenl<is6g alakult ki. Az akkori Cserh6tszentivdni
kirendelts6g dolgoz6i bonyolftott6k le, munk6jukat a Tertileti Vrllaslrisi lroda is elismerte.

A 2020.6vro1 elmondhat6, hogy nehez 6ven vagyunk ttl, eronkiin feltil rengeteg feladatot
kellett ell6tnunk, de mindezek ellen6re mindent megtettilnk az6rt, hogy a 1-eladatokat rendben
jogszabdly szerint. hatdrid6ben el tudj uk vdgezni

K6rem a Tisaelt Kdpvisel6{esttiletet. hogy sziveskedjen a t-enti eloterjeszt6st
megt6rgyalni, 6s az alibbi hatarozati javaslatot elfogadni.

H:rt:irozati iavaslat:

Cserh6tszentiviin K<izs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testtilete megt6rgyalta a ..Mritraszotrisi
K<izds Onkormanyzati Hivatal 2020. 6vi munkrijrir6l" sz6l6 eloterjesztest, 6s a csatolt
mell6klet alapjan elfogadja a besz6mol6t.

Felel6s: polg6rmester
Hatarid6: 6rtelemszeriien

o
Mdtraszolos, 2021 . jtlius 20.

o ark[s Srindors.t<-
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EI6terieszt6s

iskolakezd6si t{mogatds megf llapit{s{rdl

Tisaelt Kepvisel6-testriletl

A kor6bbi dvekhez hasonl6an - figvelembe v6ve a korm6ny csakidpolitikrij rit - a k6pviselo-
testiilet az iskolakezd6ssel kapcsolatos kiadrisok enyhitdse drdekdben egyszeri tdmogatiissal
segitheti az 6rintett csaliidokat. A 201912020. tan6vben a kdpviselo- testi.ilet az 6vodiis
gyermeket 5.000,- Ft/fo, az 6ltaliinos iskokis gyermeket 10.000,- FVfd. a kdzdpiskolis
gyermekeket 20.000.- Ft/f6, a fels<jfokt oktat6si int6zm6nybe jiir6 gyermekeket i0.000.- Ft/fo
dsszegri trirnogatdsban rdszesitette.

Ennek alapjrin javaslom, hogy a kdpvisel6- testi.ilet iddn is rdszesitse tiimogatiisban az 6rintett
gyermekeket.

Kdrem a Tisztelt K6pvisel6testiiletet, hogy sziveskedjen a fenti el6terjesztdst megtrirgyalni,
6s az akibbi hatrirozati javaslatot ellbgadni.

Hatrirozati iavaslat:

Cserh6tszentivdn K6zs6g Onkormrtryzata K6pviselo- testtilete fgy hatiirozott, hogy -
tigyelembe v6ve a kormiinv csakidpolitik6jrit - az iskolakezd6ssel kapcsolatos kiadrisok
enyhitdse drdek6ben egyszeri t6mogat6ssal segiti az drintett csaliidokat 6s az 6vod:is
gyermeket 5.000,- Frt-o, az riltal6nos iskol6s gyermeket 10.000,- FVfo, a ktizdpiskolds
gyermekeket 20.000,- Ft/f<i, a fels6fokf oktatrisi int6zm6nybe jrir6 gyermekeket 30.000.- Ft/l'o
osszegu tdmogatdrsban rdszesiti.

A kdpviselo- testiilet f'elhatalmazza a polg6rmestett, hogy gondoskodjon a tiimogat:is
kifizetdsdrol ds a toviibbi sziiksd-ees int6zkeddsek megtdtel6rol.

F c le los:
I Iatdrido:

polg6rmester
6rtelemszeriien

\_ Cserh6tszentivdn, 2021 . augusztus 19
/"+t"'
s

w o

(
i

,AD

SiraS Attiia sk.

polg6rmester



Cserh6tszentiv6n Kiizs69 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
28120L9.(Vlll.27 .l szdmf hatdrozata alapjdn

Atv6teli elismervAny a 201912020, tan6vre fizetend6 iskolakezd6si t6mogatds16l

6vodds
dltalSnos iskolis
koz6piskolds
fels6fokLi oktat6si int6zm6nybe j616

s.000 Ftlf6
10.000 Ftlf6
20.o00 Ft/f6
30.000 Ftlf6

sor
szj
m

n6v, lakcim iogosultak
szdma

t6

kifizetend6
tisszeg

Ft

Stv6tel elisme16se

! Cservolgyi Zoltdn Barnabds 3066
Cserhdtszentiv6n, Rdk6czi utca L5

1 6vodds
1 iilt. isk.

1 koz6p isk.

35.000

Kliityik Eva 3066 Cserhdtszentiv6n,
Rdk6czi utca 2. 1 irlt. isk. 10.000

3 Lukiics Lilla 3066 Cserhdtszentivdn
Rik6czi utca 2. fels6fok( 30.000

4 Nosk6 Katalin 3066
Cserhdtszentivd n, Kossuth utca 30

1iilt. isk.

1 kriz6p isk. 30.000
5 Lord Eszter 3066

Cserhdtszentivd n, Riik6czi utca 29. 2 iilt. isk. 20.000
6 Schmidt Giibor 3066

Cserhdtszentiv6n, R6k6czi utca 23.
2 iilt. isk.

1 kciz6p isk. 40.000

I

I

2.

I



Cserh6tszentiv5n K6zs6g 6nkormdnyzata K6pvisel6-testtilet6nek
2812019.(Vlll.27 .l szimf hatirozata alapjdn

Atv6teli elismerv 6ny a 2}tglZOZO. tan6vre fizetend6 iskolakezd6si tjmogatis16l

6vodds
dltal6nos iskol;ls

ktiz6piskolds
fels6fokrl oktatiisi int6zm6nybe jd16

s.000 Ftlf6
10.000 Ft/f6
20.000 Ftlf6
30.000 Ftlf6

sor
szi
m

n6v, lakcim jogosu lta k

szima
t5

kifizetend6
tisszeg

Ft

6tv6tel elismer6se

I Cserv6lgyi Zoltdn Barnabds 3066
Cse rh 6tsze ntiv6 n, Rdk6czi utca 15

16vod6s
1dlt. isk.

1 k6z6p isk.

35.000

2. Kldtyik Fva 3066 Cserhdtsrentivdn,
Rdk6czi utca 2. 1 iilt. isk. 10.000

Lu kics Lilla 3055 Cserhdtszentivdn,
Rdkdczi utca 2. fels6fokri 30.000

4 Nosk6 Katalin 3066
Cserhdtszentiv6n, Kossuth utca 30

1i5lt. isk.

l kciz6p isk.

5 Lord Eszter 3066
Cse rh dtsze ntlvd n, Rdk6czi utca 29 2 ii lt. isk

6 Schmidt G;{bor 3066
Cse rh6tsze ntivd n, Rdk6czi utca 23.

2 ii lt. isk.

1 kciz6p isk. 40.000

I | ,o.ooo

20.000
I
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NoGRAD MEGYEI KATASZTR6FAVEDELMI 1GAZGATOSAG

SALGOTARJANI KATASZTROFAVEDELMI KIRENDELTSEG

Tdrgr: onkormanyzatoknak KvK 6j6koztat6 €s

HTP beszamol6 megkiilddse
Hiv.sziifl: -

Ugyint€zd: Farag6 Beata ra.

Telefon: 201542-6961

Tetepiil€sek 6nkorm6nlzatdnak
Kiizgytl6se/Kdpvisel6 Testiilete

Sz6khelvdn

Tisztelt Kiizgyiil6s/K€pvise16 Testiiletl

Az 1996. dvi XXXI. tdrvdny a triz elleni v€dekez€sr<il, a mriszaki mentesr6l es a

tijzolt6sagr61 30. $ (5) bekezdese alapj6n a ttizolt6 parancsnok a mrikodesi tediletdhez tafioz6
rilkormiinyzat kdpvisel6{estiiletdnek besz6mol6si kotelezettsdggel tartozik.

A Salg6tarjrini Katasztr6favddelmi Kirendeltseg 2020. dvi tevdkenysdgdr<il sz6l6
t6jekoztat6t, tovd.bbd a miikodesi teri.iletnek megfeleloen a Piiszt6i vagy a Salgotarjdni
Hivatesos Ttizolt6-parancsnoks6g 2020. dvi tevdkenys6gdrcjl sz616 besz6mol6t a soron
kove&ezci kdzgyr.ilesTkdpviseki testiileti ijldsdre melldkelve megktilddm.

Kdrem, hogy a soron kdvetkezri Kdzgyiil€si/Kdpviselo Testiileti iildsen a fent nevezett
elciterjesztdsek tudomdsulvdteldxil/elfogadrisrir.6l d<intsenek, azt rdszenne megktildeni
sziveskedjenek. Az aktuelis uldsen a mindenkori feladatok fliggvdnydben tudunk resa venni,
amit elozetes egyeztet€st igdnyel.

A beszdmol6val vagy egy6b szakeriiletiinkkel kapcsolatban feltett kdrddsre elektronikus
formdban termdszetesen szivesen villaszolunk.

Kelt: Salg6tarjiin, elektronikus bilyegz6 szerint

Tisztelettel:

Angyal Tibor tii. alezredes
kirendeltsdgvezetci

Mell€kler: I csomag (Beszdmo16)

I oidalTerjedelem
Kapjrik: Irattiii (elektronikusan)

Cimzett (e-mailben)

Cim:3100 Salg6ra{
Szent Fl6ridn rdr I



NOGRAD MEGYEI KATASZTR6FAVEDELMI IGAZGAT6SAG
sALGoTARJANI KATASZTROFAVT,ogLUI rIRgNlp,LTSEc

pAszr6r HruerAsos ruzolro-peneNcsuorsac

Jrivdha ISl.,i:..,

a,

Beszimol6

a P6szt6i I{ivatSsos Tiizott6-p arancsn oks6g

2020. 6vi tev6kenys6g6r6l tinkormii nyzatok

reszere

Seres Tibor
tfizolt6srigi

igazgar6

Kdszite

Cs6pe Zsolt fiii.
tiizolt6parancsnok

i
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Ptiszt6, 2021. jinius 10

i.:r:

flixrl
!t-.:r:r : i
il: t:i :i!

-(. ii;.
ra-"4\: ":i

riTl:.1:
t=.,:i
:<-.."



l

Tdjdkoztatom, hogy a Priszt6i Hivat6sos Trizolt6-parancsnoks:ig (tov6bbiakban: Piiszt6i
HTP) tevdkenysdgdt a vizsgrilt id6szakban a szervezetet drinto jogszab:llyok, a
Beliigyminiszt6rium Orsz69os Katasztr6favddelmi Foigazgat6srig (tovribbiakban: BM OKF)
ds a N6gr:id Megyei Katasztr6favddelmi Igazgat6srig (tov6bbiakban: NMKI) normativ
szabiiyoz6i, a Szervezeti ds Mrikctddsi Szab|lyzata, valamint a Salg6tarj:ini
Katasztr6favddelmi Kirendelts6g (tovribbiakban: Kirendelts6g) Ugyrendje alapjdn vegezte.

A Pfszt6i HTP a NMKI 6s a Kirendelts6g feladat meghatiirozilsa alapj6n hajtotta vdgre a

szdmiira meghat6rozott integriilt hat6s6gi feladatokat.

Kiemelt feladatok

Legf6bb c6lkitLiz6seink k6zdtt szerepelt - a korribbi dvek tapasztalatai alapjrin - a halilos
tr.izesetek ds a veget6ci6s teriileteken keletkezett tiizek szrim6nak csokkentdse. A tdli id6szakra
tortdno felkdszit6s keret6n belul a lakossig kor6ben fo feladatunknak tekintettiik a CO
mdrgez6sek elkertil6s6re tort6n6 felk6szit6st. Ezen feltl az rillom6ny rlszerol a kiemelt
l6tesitm6nyek, a rendezv6nyek helyszini bej6rris6t, tiizolt6 vizforisok ellenorzdsdt, valamint
az erd6tertiletek tiizvddehni ellendrz6s6nek v6grehajtrisrit tartottuk szem elott, ezzel is novelve
a tdrsdg kozbiztons6grit.

Folyamatos feladatnak tekintjiik az iillomiiny szakmai ismereteinek szinten tart:isiit,
fejleszt6s6t, annak drdekdben, hogy a hatrilyba l6pett rij jogszabrilyokat, a belsci szabiilyoz6
intdzked6seket az |llomirry megismerje, megfeleloen elsaj6titsa ds az abban foglaltakat a
kdpzdsek alkalm:ival, valamint munkrij a sonin hat6konyan alkalmazza.

Az :illomriny szitmira szervezett gyakorlatok helyszineinek kiviilasztiisakor figyelembe
vettlik a tertiletiinkrin tal:ilhat6 ipari ldtesitm6nyeket, oktat6si-nevelisi int6zmdnyeket,
valamint kiemelt figyelmet forditottunk a Ttizoltrisi Miiszaki Mentdsi Terv kdszit6sdre
kotelezett ldtesitminyek beazonosit6sira.

Rendkivtili figyelmet forditottunk a trizolt6s6g rillomriny6ba kertilt rij koll6ga szolgrllati
csoportba tcirldno beilleszkedds6re, hat6kony szakmai munkrra va16 nevel6sire.

Nagy figyelnet forditottunk a teljes szemdlyi 6llomriny hivatiistudatdnak erosit6sdre, az

egys6ges csapatszellem kialakitris6r'a, a szakmai kompetenciiik n6vel6s6re, valamint az

6llom6ny egdszs6giigyi ritlapotrinak megorz6sdre, javitiis6ra.

C6lkinizds volt a vezet5i- irrinyit6i tevdkenys6g javitdsa, az 6nk6ntes trizolt6 egyesliletek
e16sit6se ds miiveleti alkalmaz6suk fejleszt6se, a lakoss6gtejdkoztatiisi tevdkenysdg folytatiisa
riltal er5siteni a preventiv magatartAs fontossrig6t, az dngondoskod6si k6pessdgdnek ercjsitdse,

ds a katasztr6fav6delem megel6zdst cdlz6 kommunik6ci6jrinak er6sit6se is.

Megrillapithat6 hogy a 2020. dvre kitrizdtt 6s meghat6rozott feladatok maraddktalanul

te lj e s ii ltek.

Bevezet6s
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A P:iszt6i IITP miikiid6si teriilete 28 telepiil6sre terjed ki

I . Als6told

2. Bokor

3. Buj6k
4. Csdcse

5. Cserhiitszentiv6n

6. Ecseg

7. Fels6told

8. Gar6b

9. Jobb:igyi

10. Kisbrigyon

I 1. Kisbrirkdny
12.Kozird
13. Kutas6

l4.Mirkhiza

I5. M6traszentimre

1 6. M6traszentimre-Bagolyirtis

I 7. Miitraszentimre-Fall6skrit

I 8. M6traszentimre-Galyateto

19. M6traszentisw6n

20. M6traszentl6sz16

21. M6trasz6l5s

22. Nagybrirk6ny

23. Palotris

24. Pbszt6

25. Sdmsonh6za

26. Szarvasgede

27. Szurdokpiispoki

28. Tar

Vonul:isi adatok

A 2020. dvben a jelzdsek alapjiin osszesen 240 krireset tdrl6nt a mrik<iddsi tertiletiink<jn. A
kiiresetek megoszl6siit tekintve a trizesetek (125 db) voltak tdbbsdgben. Mriszaki mentdsre
1 15 esetben volt sziiksdg.

K:iresetek alakulfsa az el5z6 6vhez k6pest
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Egy6b

Vizk6rok

CO sziv6rgAs

Sdriilt ment6se

Rovar (m6h,dar6zs)

Ktizriti baleset
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Fakid6l6s
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10 20 30 40 500
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Miiszaki ment6sek ti usal

Tiizolt:isokr6l, miiszaki ment6sekr6l

Az adatokat elemezve, drtdkelve elmondhat6, hogy a trizesetek koziil az erdo- ds

veget6ci6s tertileten l6vo esem6nyek sz6ma volt kiugr6 dprilis h6ban. Ez elsSsorban a sziraz,
csapad6kmentes id<ijrirrissal van 6sszefiigg6sben. A mdsik fontos teriilet a lakoss6g biztonsdga
szempontjeb6l a k6m6nytiizekkel, sz6nmonoxid m6rgezdsekkel ds szivirgiisokkal kapcsolatos
kiiresemdnyek megel5z6se. A 2020. 6vben a tudatos preventiv tev6kenys6giinknek is
kdszonhet6en nem volt a miikdddsi teriilettinkon CO mdrgez6sben elhuny szem6ly, valamint
a korribbi 6vhez kdpest ezen esem6nyek krizel azonos sz6mban fordultak el6. Az el6z6 dvhez
viszonyitva a zdttdl\ tiizek (otthon jellegLi ldtesftmdnyek) szrimiban n6mi emelked6s
tapasztalhat6, viszont ha[6leset nem kdvetkezett be.

A miiszaki ment6sek sor6n a sz6ls5s6ges id6jrirris miatt fakidoldsekndl avatkoztunk be
legtobbszor. Kiemelkedci volt a koztti balesetek ds az egy6b kate96ririba sorolt (ajt6felnyit6s)
beavatkoz6s.

A k6resemdnyek sor6n a beavatkoz6 tLizolt6i rillomrlnynril sdrtll6s nem tortdnt. A
szolg6lati csoportok tevikenysdg6drt kdzvetlenill felelcis, az irrinyitisukat v6gzo
szerparancsnokok ds az oket helyettesit6 beosztott t[izolt6k az elmdleti is gyakorlati feladatok
vdgrehajtrisa, a nizolt6si ds mriszaki mentdsi tev6kenys6g ir6nyit6sa ds a szolg6latszervezdsi
feladatok terdn a szakmai elvrir:lsoknak rnegfeleloen, magas szinvonalon tevdkenykedtek.
Ugyanez mondhat6 el a beosztott tr.izolt6i, a g6pj6rmrivezetoi 6s az tigyeleti szolg:ilarot ell:it6
rillomriny munkav6gzds6rol, hozziiilisarol. A beavatkoz:isok gyorsan 6s szakszerr"ien lettek
vdgrehajtva, egyetlen panasz sem drkezett a helyszini beavatkozAsok tekintetdben, viszont
szAmtalan krlszcinri levelet kaptunk az 6llom6ny munk6j6nak elismerds6iil.
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A tfizesetek' miiszaki ment6sek jellege

Beavatkozist i96nYlo esem6nY:

Trizeset:
Mtszaki ment6s:

Tdves ielzds:
t< ierkezds elott felsz6molt:

Sz6nddkosan megt6veszto ielzds:

Ut6lagos ttiz:

180 db
83 db
97db
36db
19 db
3db
2db

(A t6ves jelz6seket 9 esetben a be6pitett tiizjelzo berendezds gener6lta )

Kireseti jelz6sek szizal6kos megoszlisa

7%

' Beavatkoz:st ig6nyl6 esemdnY

n Ki6rkez6s el6tt felszdmolt

r szand6kosan megt6veszt6

i Tdves jel76s

. T6ves taizitjelzds

I l-Jtdla gos t(zeset

Kiemelked6, jelent6sebb k{resetek

A tdnyleges riasz6si fokozatokat figyelembe v6ve jelent6sebb esem6ny 2020. dvben nem
tOddnt.

o Valamennyi esemdny l-es riaszt6si fokozatban, trilnyom6 rdszt egy

gdpliirmtfecskendovel ds 4 fovel lett felsz6molva.

o II-es, III-as, IV-es, V-Os riasztiisi fokozat[ esemdnytink a vizsgrilt id<iszakban, a

rrege16z5 tevdkenysdgiinknek is krjszrinhet6en nem tdrtdnt.



I
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Kdresem6nyek lebontisa telepiil6sekre

T tiz Mliszaki mentds 0sszesen
1 Als6rold l 0 1

2 Bokor 0 2. 2
3 Buj 6k -) 6
I Csdcse 6 1 1
) Cserh6tszentiv6n I 2 J
6 Ecseg 5 10
7 Fels6told 2 J
8 Garrib 0 0 0
9 Jobbrigyi t7 6 23
10 Kisb:igyon I 1 )
1l I{isbrirkriny 1 0 1

12 I(oz:1rd 0 i I
13 Kutas6 1 I
11 Mrilkh6za I 1 2

15 Metraszentimre 3 12 15
16 Metraszentimre- Baeolyirt:is 2 2

17 M6traszentimre- Fall6sktlt I i 2

l8 Mdtraszentimre- Galyateto 6 ) 11

19 MAtraszentistv6n 0 2 2

20 0 0 0

2t Miitraszol<!s 1 13

22 NagybArk6ny .1 0 {
23 2 1 I
24 Priszt6 33 45 78

25 SAmsonh6za 8 1 9

26 Szarvasgede J 0

27 Szurdokpiisp0ki 6 l
28 Tar 13 9 22

13

Ktizbiztons[gi Referensek

A vonatkoz6 el6irrisoknak megfelel6en negyed6vente felkdszitdst taltottunk a

kcizbiztonsrigi referensek 16szdre. Az els6 negyeddvben a felk6szitdseket a Kirendelts6gen ds a

P6szt6i HTP-n hajtottuk vdgre, igy biztositva, hogy legyen lehetcisdg rdsziikre a kedvezrjbb

helyszin ds idopont megvelaszt6s6ra. A kialakult jArvenyhelyzet miatt a II.-ik, a III.-ik, 6s a

IV.-ik negyed6ves drtekezletet elektronikus anyag kijuttates6val, teszt iriis6val 6s a

tdrzsvezetdsi gyakorlaton val6 rdszv6tellel hajtottuk vdgre.

A tov6bbkdpzdsekr<il emldkeztet<jt kdszitiink, amely tattalmazza a felkdszit6s t6maj6t, a

vdgrehajtand6 feladatokat, hatrlridoket ds a felelcjstiket. T6bb alkalommal kiadv6nyok,

seg6danyagok eljuttatrisrival segitettiik a kozbiztonsegi referensek munkAjit
Lakossrigv6delmi intdzked6sekkor ds polgriri v6delmi gyakorlatokon is kulcsszerepiik van

a kozbiztonsrigi referenseknek.

sl
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M6traszentliiszl6
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Palotds
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Kijeltilt befogad6 helyek
A telepiil6seken a befogad6/melegedci helyek l<ijeldldse megtdrtdnt. A befogad6 helyek

pontositiisa folyamatos. A teleptildseken tdrtdnt ellenorzdsek sor6n vizsgriltuk azok rillapotdt.
A rdszletes adatok a Helios rendszerben szerepelnek. Javasoltuk a telepiildsek
polgArmestereinek, hogy a kdteles telepiil6si polgziri vddelmi sze.vezet lakossrigvddelmi
egys6gbe beosztotl szem6lyek vonatkoz6sdban igazftsrik el a szemdlyeket a
befogad6/meleged<ihelyhez trirt6nci feladat vdgrehajtrishoz.

Kock{zatazonositisi elj6,r:is tapasztalatai

A 2020. 6vben a jdrvdny helyzet miatt a HVB iil6sek megtart6s6ra a hagyomiinyos m6don
nem kerijlt sor. A napirenden szereplci elciterjesztdseink elfogadiisa elektronikus szavazolap
kitolt6sdvel r6ftdnt meg. Napirendben szerepelt a Kirendeltsdg 2019. 6vi tevdkenysdgdrol-, a

tdli rendkiviili idcijir6ssal kapcsolatos tapasztalatokr6l-, a villlmfuviz- 6s belviz elleni
felkdsziildsi feladatokr6l sz6l6 katasztr6favddelmi elnrik-helyettesi beszrimo16k.

T6jdkoztattuk a polg6rmestereket a szabadt6ri vegetricios ttizek megel6zdsdre tett
intdzked6sekr6l, a tavaszi 6r- 6s belviz elleni vddekez6sre val6 felkdsziil6si feladatok6l 6s az
esetlegesen bekcivetkezo sz6ls6sdges idojrir6ssal kapcsolatos feladataikr6l. A NMKI
honlapjrin eldrheto akturilis id<ijArrissal kapcsolatos anyagok el6rhet<isdgdt megktildtiik az

Onkormiinyzatok r6szdre, hogy a sajSt honlapjukon, valamint a helyben szokdsos m6don a

hasznos inform6ci6kat megjelentethessdk. A telepiildsek felk6sziiltek az esetlegesen
bekovetkezo sziiks6g intdzkeddsek v6grehajtris iLra az 6r- 6s belvizzel, valamint a helyi
vizkiirokkal kapcsolatosan.

Rendkiviili tilds 6sszehiv6s6ra nem keriilt sor.

A telepiildsek Veszdly-elhriritrisi 6s Vfzkir-elhriritesi tervekkel rendelkeznek. A kdtelez6
melldkletkdnt meghat6rozott adatt6r naprakdsz, aktualiz6l:isa folyamatosan vdgzett feladat.

Lakosslgt{j6koztatfs

Lakossrigtrijdkoztat6 tevdkenys6giink elsosorban a helyi m6dirlban tortdnik, folyamatos
kapcsolatban 6llunk az onkorm6nyzatokkal, polg6rmesterekkel. Ezen csatorn6kon hivjuk fel
minden dvben a lakossiig figyelmdt p6ld6ul az 6vszakokhoz kapcsol6d6an v6rhat6

vesz6lyekre. A k6zbiztonsrigi referensek bevondsra keriilnek minden 6vben az ilyen jellegLi

veszdlyforrrisok ismertetdsdre, a ktilcinbdz6 6ltaluk tafott eload6sok keret6n beliil lakossrigi,

valamint k<izbiztons69i f6rumokon.

Kiizint6zm6nyekkel vaki kapcsolattart{s, kdztiss6gi szolg{latteljesit6s

A 2020. 6vben a kiiirit6si gyakorlatokon, a megfelelo szinvonalon vdgrehajtott szituiici6s

begyako116 gyakorlataink 6ltal, valamint a ktil6nbozo tiizvddelemmel, trizmegel5zdssel

kapcsolatos eloadrisainknak krisz6nhetoen m6r iskoliis korban megismerteljtik a gyerekekkel

az alapveto trizv6delmi szabilyok fontoss6g6t, betaftAs61, a nizolt6 szakrna sokszinrisdgdt,

szdpsdgdt. Az eddigi tapasztalataink alapjAn mindig nagy drdekl<iddst mutattak a risztvev6k.

A lozdpiskol6kban torrdno ilyen jeltegii tev6kenysdgiink nem utols6 sorban biztosithatja a

hosszri irivri szem6lyi utrlnp6tlist a tr-izolt6 szakm6ban, ezaltal parancsnoks6gunkon is.

2020. 6vben a kialakult j6rvrinyhelyzet miatt a k<izossdgi szolgrilat teljesit6se a

laktany6kban ellehetetleniilt, ezdrt tObb otthon, illetve lak6helyen v6gezhetci feladatot adtunk

a dirikoknak.
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Pontosirottuk a Levezet6si terveinket, illetve feliilvizsgaltuk a mentorok kijelol6sdr. Az
el6z6 ivhez hasonl6an van miis megy6bol is dirik, aki a kozoss6gi szolg6latot nelunk 16lt6tte
le.

Lehet6sdg szerint a munkavddelmi oktatiisokat az iskolikban egyszerre tartj uk meg, van
olyan iskola, ahol egy alkalomra cisszegyrijtik az 6rdekl<ldoket, van, ahol minden elsci
dvfolyamnak klikin kell megtartani az el<jad6st.

Szakmai feliigl,eleti tev6kenys6g, ellenSrz6sek

A Priszt6i HTP-n beltili szaknai ellenSz6seket a parancsnok l6tja el, valamint a
Kirendelts69 is rendszeresen hajt vdgre ellenorzdseket. Minden esetben a k6szenldti szolgiilat
ellen6rzds6vel val6sulnak meg belso ellenorz6seink. Az ellencjrzdsek tergyrit rekintve
szolgrilatvriltiis vdgrehajtrisa, szolgrllatelLitris, kik6pzdsi foglalkozris v6grehajtrisa, gyakor:latok
ellen<jrz6se, beavatkoz6si tevdkenys6g ellenorz6se trirt6nik. Az ellenorzds minden esetben
dpito jetlegti, az esetleges apr6bb hibrik kikiiszcibdldse irdekdben t6fi6nik.

Az Sllom:iny k6pz6se, k6pzets69e

A tov6bbkdpz6s, kik6pz6s gerinc€t a k6szenl6ti szolg6latot ell:it6 6llomriny 6ves kik6pzdsi
terve, gyakorlatterve, valamint a tovribbkdpz6si terve alkottdk.

Els6dleges c6l az 6ves kik6pz6si terv rjsszeiillit6siinril, hogy a k6pz6s tematikiija vegye
figyelembe a helyi koriilm6nyeket. veszdlyforriisokat, sajiitossdgokat, mint p61d:iul a tertileti
elhelyezkedds, fiildrajzi viszonyok, sz6ls6sdges idojArrisi t6nyezok kdvetkezm6nyei, veszdlyes
ipari iizemek, krjzleked6s terdn bekrivetkezett viltoz6sokat, fokozott figyelmet szenteljen a

leg[rjabb beavatkoz6si m6dszerek, eszk6z6k megismerds6nek, valamint kiemelt teri.lletk6nt
foglalkozzon a kozponti, illewe teriileti szervek 6ltal kiadott intdzkeddsekkel. Az 6ves

kik6pz6si terv meghat6rozta, hogy naponta, hetente mennyi 6rasz6mot kelt k<itelez6 jelleggel
az elmdleti es a gyakorlati k6pz6sre forditani, de lehetris6get biztosit tovribbi loglalkoz6sok
megtart6s6ra is. Az elmdleti foglalkoz6sokon ds a szerel6si gyakorlatokon szerzett ismereteket
megfelelcien alkalmaztrik a gyakorlatok sor6n, s ezek tapasztalatait a tovribbi munkavdgzds
alkalmrival hasznositott6k. A szemdlyi rillomdny kik6pzds6nek, tov6bbk6pz6s6nek szinvonala,
min6sdge az 6rtdkelt idoszakban kiv6l6an megfelelt a szakmai elvrirrisoknak. I fo
gyakorlanervezii (rajzk1szit6 program) tovribbkdpzdsen vetl rdszt.

Nagy hangsfrlyt feldettiink a gdpj6rmtivezetrik k6pzdsere, etoirt k6pesit6sek

megszerzdsdre, tanfolyamokon val6 rdszvdtelre. 2 fci vezet6stechnikai trdningen vett r6szt, 1

fo sikeres pdlyaalkalmass69i vizsg6t tett.
A tirgy6vben I f6 folytatott tanulmenyokat a Nemzeti Kdzszolgrilati Egyetem keretein

belill inditott katasztr6favddelmi miiveleti szakin.

Tiizv6delem, tiizmegelSz6s

Trizv6delmi c6lellenorz6seinket tekintve a lakossiig biztonsiigiira befoly6ssal bir6
gazd,ilkod6 szervezetekndl a Priszt6i HTP rillomrinya elsosorban a betervezett gyakorlatok

sorrin hajt vdgre ellenorzdseket. Az ellenorz6sek folyam6n a tiizvddelmi szabrilyokt6l val6

eltdr6seket, h irinyossrigokat tirjuk fel. A feltrirt hib6kr6l, hi6nyossrigokrol vagy

dszrev6telekol trijdkoztatjuk a Kirendeltsdg hat6srigi osztrilyrit, ahol az ellencjrzdseket erre

tekintettel tervezik. A tr.izolt6 vizforrasokr6l ds azok :illapouir5l naprak6sz kimutat6st

vezetiink, a hat6s:igi osztely egyidejfi t6j6koztat6sa mellett. Ezeket a vizfon6sokat a
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gyakorlataink soran vagy k6resetet koveto tarlilyfeltciltds keretein beltil ellenorizztik.
Tov6bbd minden esetben ellen5rzdst hajtunk v6gre vegetiici6s teriileteken keletkezett
trjzesetnil. Adatgyrijtdst vdgiink valamennyi kdmdnytiizndl 6s CO-val kapcsolatos
kiilesetekndl. Az ilyen tipusf esemdnyekcil minden esetben jegyzokon]"/et kdszitiink.
amelyeket a Kirendeltsdg hat6srigi osztilyrinak iradunk.

A salg6tarj rin i Kirendeltsdg hat6s6gi oszt6lyrival rendszeresen trizvddelmi ellen6rz6sen
vettem r6szt.

Megel<iz6st szolgil6 rendezv6nyek

I{risrignevelo tevdkenysdgiinket kiilctnbdz6 rendezvdnyeken trirten6 megjelendstinkkel,
kiiirftdsi gyakorlatokon taftott el6adrisunkkal, valamint az egyre nagyobb drdekloddst mutat6
kdzszolg6latot ell:it6 fiatalok k6rdben tartjuk meg. Az eddigi tapasztalataink alapjrin mindig
nagy 6rdeklod6st mutattak a rdsztvevok. A kciz6piskol6kban tdrt6no ilyen jellegri
tev6kenysdgtink nem utols6 sorban biztosithatja a hossz(r t6vir szemdlyi utenp6tlast a trizolt6
szakmdban, ez6ltal parancsnoks6gunkon is.

Folyamatosan j6runk iskolikba, 6vod6kba 6s ndpszeriisitjtik a Trizolt6sig munk6jrit.
Oktatjuk, tanitjuk az i{isrigot a tiiz vesz6lyeire ds megel6z6s6re.

A kiin alkot6i piLlyinatra sz6.p szdmmal drkeztek rajzok az 6vodrikb6t ds iskokikb6l. Tribb
prilyamri 16szesiilt dijazrisban megyei 6s orsz6gos szinten.

0nk6ntes Tiizolt6 Egyesiiletek

2020. dvben egyiittmrikcid6si meg6llapodrist kotdtt a Piszt6i HTP a V6ralja Onkdntes

Tfizolt6 ds Polg6ror Egyesiileftel, mely Bujrik telepiildsen segiti munkiinkat.
Miik6d6si ter0letiinkdn l6v<i 4 telepiildsen (Buj:ik, Kisb6gyon, Palotis, Szarvasgede)

kcizremrikodik az I-es kateg6riajf Hdhalom OTE. 2020-ban 8 esetben avatkoztak be,

megkdnnyitve a hivatisosok munkiijit.
2020. 6vben Bokor OTE m6r 9 teleptil6s v6delmdben viillalt rdszt 6s 1l alkalommal

segitette a hivat6sos egys6g munl<6j6t.

Az onkdntes ment6szervezetekkel kcizos, 6rt6kteremt6 gyakorlatot hajtottunk vdgre, mely
sor6n k6zttra bel696 farigak keriiltek elt6volitiisra.

Polgiri V6delmi Feladatok

2020. dvben soron kiviil vdgrehajtottuk a j6r-vrinyiigyi helyzettel kapcsolatos feladatokat.

Rdszt vettem a hdziorvosokkal kapcsolatos felmdr6sben ds a kolldgiumi fdrohelyek

felm616s6ben. V6grehajtottuk a v6r5termek, valamint a tdmegkdzleked6si eszk<jzok

fert6tlenitdsdnek ellendrz6s6t.
A k6zbiztons6gi referensek kdpz6sdt a Peszt6i HTP-n vdgrehajtottuk.

Gyakorlatok

2020. Evben a kialakult j:ir.vrinyiigyi veszdlyhelyzet miatt az 6ves gyakorlattervben

tervezett gyakorlatokat nem minden esetben hajtottuk vdgre. A kiilso helyszinekre tervezett

gyakorlatok a II. negyed6vben felfiiggesztdsre keriiltek. A gyakorlatok helyszineinek

kiv6lasztrisrinril kiemelt figyelmet forditunk a miikciddsi teriileti.ink<in takilhat6 ipari

l6tesitm6nyekre, az tjonnan l6tesiilt i.izemekre. ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a



gyakorlatok alkalmiival tapasztalt hi:inyoss:igokr.a minden esetben int6zkedtiink.
Tapasztalataink szerint a gazdrilkod6k az 6ltalunk feltaft hibeka minden esetben intdzkedtek,
ezzel is nrivelve a l6tesitmdnyek, valamint az ott dolgoz6k biztonsrigrit. A helyismereti
foglalkozrisokat ds a szituiici6s begyakorl6 gyakorlatokat megtartottuk, az tjtemezdi szerinti
l6tesitm6nyekben, biztositva ezzel a k6,szenl6ti szolgrilatot ell6t6 6llom6ny helyismereti
kdszs6gdnek fej leszt6s6t, el6segitv e ezzel a biztonsiigosabb 6s hatdkonyabb munkavdgzdst.

2020. dvben mindharom szolgdlati csoportnak 8 helyszinen helyismereti foglalkozrist,5
helyszinen sziturici6s begyakorl6 gyakorlatot, I helyszinen parancsnoki ellen6rzo gyakorlatot
tartottunk. A gyakorlatok sor6n az rillomriny a kapott szerel6si feladatot j6 szinten hajtotta
vdgre.

Eg6sz 6vben rendszeresek voltak a trizolt6technika kezel6i gyakorlatok. Fdldvenre
szer\,/eztiink mindhdrom csoport 16szdre favagrlsi, valamint roncsv6g6si gyakorlatokat.
F6ldvente v6grehajtrisra keriiltek az els5seg6ly nyrijLisi ismeretekrdl sz6l6 gyakorlati
k6pz6sek mindhrirom szolg6lati csopodban, a k6pzdseke a helyi mentd:illomris dolgoz6i
bevoniisra kertiltek.

11

T6rsszervekkel val6 egyiittmiikddds

A helyi t6rsszervekkel a nagyobb k6resetekndl szorosan egyiittmiik<idve dolgozunk, ebbril
kifoly6lag kiv:ilo munkakapcsolatban vagyunk. A kiikinbozo nagyobb volumenti
rendezvdnyeken riltal6ban egyiittesen Litjuk el a rendezvdnyek biztosit6s6t, valamint tcibb
onkormdnyzat 6ltal szervezett foci torn6n is <isszemdrjtik tud6sunkat, ami rdvdn bar6ti
kapcsolatok is kialakultak.

Tdrgyi felt6telek

A rendelkezdsre 6116 gdpj6rmri rillominnyal a Priszt6i HTP a mLikciddsi tertiletdn ellitta
mindennapi feladatait.

K6szenl6ti szerek

Szer rendeltet6se Szer gyirtminy, tipusa -\llapota
l-es szer Mercedes Ateso I628 TLF 4000 (2006) ulszeru
Erd5szer Mitsubishi L 200 (2002) mesfelel6

A P6szt6i HTP-n l6vo kisgdpek karbantart6sa, feliilvizsgrilata 2020. dvben tervezett 6s

folyamatos volt. A technikai felszereldsek, g6pek beszerzdse, korszeriisitdse folyamatosan
ktizponti beszerzds alapj6n ttirtdnt.

A szakfelszereldsek rillapota megfelel<i, ezek karbantartisrira ds feltilvizsgilat6ra kiemelt
figyelmet forditottunk. Az rillomAny egy6ni vddoeszkozzel, v6d5felszere16ssel val6
elletottsrga 2020-ban is biztositott volt. A kdszenl6ti szolg6latot ell6t6k kdztl mindenki
rendelkezik az egdszsdget nem veszdlyezteto, biaonsigos munkavdgzdshez sziiksdges

eszkoz6kkel, felszerel6sekkel.

A Priszt6i HTP g6pj:irmii :illom:inya:



l)

Tiizolt6 laktanya

Az dpiilet Piiszt6 vriros Onkormiinyzatiinak tulajdona. Az rillagmeg6vrisa 6rdekdben a
rendszeres munkavddelmi szemldk sor6n feltrirt hirinyossrigok a legrovidebb idrin beltil
felsz6mol6sra keriiltek.

Az rillom:iny tagjainak fizikai rill6kdpessdge a rendszeres sportfoglalkozdsoknak
kciszrinlretoen j6. A kialakult veszdlyhelyzet miafi az 6vben kevesebb sporlrendezv6nyen
vetttink 16szt.

Osszegz6s, c6lkitiiz6seink

A mtikijddsi tertilettink6n a preventiv tiizvddelmi munkavdgzdsnek a tovebbi elmdl.vit6s6t
tartjuk szem elott. amelynek eredrndnye a k6resetszdmok cscikkendsdben m6rhet5. Kiemelt
feladatnak tekintjiik az d,llom|ny hivatiistudatSnak tovibbi elmdlyftds6t 6s a csapatszellem
fejlesztdsdt. A j<iv5re tekintettel cdljaink koz<itt szerepel a beavatkoz6 Sllominy szaknrai
felkdsztiltsdgdnek folyamatosan torl6no elorel6t6, komplex gondolkodiisenak tov6bbi
fejlesztdse. Ennek keretdben elsosorban a szerparancsnokok 6s az Sket helyettesitok tudrsrt.
kdszsdg6t kfvrinjuk a hat6s:igi oszt6ly krizremr.iktjddsdvel tovribb fejleszteni. Fontosnak
tartjuk, hogy a gyakorlatok 6s beavatkoz6sok alkalm:ival vegydk dszre a szabilytalans6gokat,
hiinyossrigokat. Ezek a tevdkenysdgek minden esetben a Iakossiig vagy a gazdrilkod6 szervek
biztonsiiga drdekdben tortdnnek. A kdszenldti rillomriny vonatkoz6sS.ban a legfontosabb
feladat a tov6bbi szakmai, gyakorlati tud6suk fenntartdsa, folyamatos gyarapitasa, ezek
k6szsdgszintr.i alkalmaziisinak el<isegit6se. Az elm6leti ds gyakorlati foglakozAsok terdn
toviibbla is a gyakorlatias, cdlorient6lt kdpz6seke helyezziik a hangstlyt.

Tov6bbra is fontos feladatunknak tekintjtik, hogy a lakossiigot megfele15en t6jdkoztassuk
a viirhat6 veszdlyeket megeloz5 id5szakokban. 2021-ben is torekedni fogunk a CO
m6rgez6sek, kdmdnytiizek megel6zds6nek teriiletdn eldrt eledm6nyeink szinten taftes6ra,
valamint a szabad teriiletek tiizeinek megelozdsdre. Ezen k6resemdnyek megelcizdsdnek
6rdek6ben a lakossiig figyelmdnek felhiv6s6ra minden rendelkezds0nke A116 lehetosdget

igdnybe kivrinunk venni, ebben tribbek kdzdtt a miikdddsi teriiletiinkcin Idvci Onkormdnyzatok
is nagy segits6giinkre vannak.

Szeretndnk az elhelyezdsre szol9616 laktanya 6piilet fel[ji&iset, korszeriisit6sdt elv6gezni.
Kiemelt figyelmet forditunk az dnkdntes tiizolt6 egyesiiletek szakmai t6mogatiisiira.

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, felk6szitji.ik oket a szakszerii beavatkoz6soka.
A leirtakat osszefoglalva megrillapithat6, hogy a Priszt6i HTP a vizsgtilt idoszakban

eleget tett a jogszab6lyokb6l ds a belso szabrilyoz6kb6l ered6 kotelezettsdg6nek, garant6lva

ezzel a tdrs|g trizvddelmdnek biztosit6s6t ds a miikod6si teriiletiinkon 6l<ik magas szintri

biztons69rit.

Cim:3060 P6szt6, Ktilcsey [t 37. E: 3060 Pasd6, Ktilcsey ut 37

Telefon: +36(32) 418-456
E-mail asaoh atved

Hivatali kaDu azon osit6:513 508 379

Sportesem6nyek
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[. Bevezet6s

A N6gr6d Megyei Katasztr6favddelmi lgazgat6s6g (tov6bbiakban: NMKI) Salg6tarjrini
Katasztr6favddelmi Kirendeltsdg6nek (tovribbiakban: KvK) tevdkenl,sdg6t, a szervezetet
drinto jogszab6lyok, a Beltigyminisztdrium Orsz6.gos Katasztr6fav6delm i F6igazgat6srig
(tovribbiakban: BM OKF) ds az NMKI 6s a KvK nomativdi, valamint a BM OKF riltal
j6vrihagyott Szervezeti es Miikciddsi Szabitlyzala (tovribbiakban: SZMSZ), a KvK tigyrendje,
valamint a munkatervei alapjiin v6gezte.

A KvK illetdkessdgi teriiletdhez 3 j rirris (Britonyerenyei, P6szt6i ds Salg6talj6ni), dsszesen
63 telepiil6s tartozik, ahol ell6tjuk az elscifokrl integr6lt hat6s:igi tevdkenysdget.

A 2020-as dvben toviibbra is kiemelt feladat volt az integralt katasztr6favddelmi hat6srigi
tev6kenys6g e16sit6se, mely riltal hatdkony felilgyeleti rendszer mrikridtetdsdt vdgezziik
sztiksdg szerint az 6rinte11 t6rsszervek, trirshat6srigok bevonisdval egyiittes ellen6rzdsek
lefolytarrisdval, tovribbi a kdszenldti 6llomriny eredmdnyes felk6szit6se ezekben a

feladatokban val6 kdzremrikod6sre 6s a k5.resemdnyek szakszerr.i felszimol6s6ra.

A Katasztr6fav6delem folyamatosan a hatdkony megel<izdsre helyezte a hangsrily. Ennek
megfelelcien a tudatos veszdlyhellzet-megel5z6si tevdkenys€g, azaz a vesz6llfon6sok tov6bbi
beazonositdsa (pl. a vizelvezet6 5rkok, szabadt6ri tiizesetek helyszinei, veszdlyes kdm6nyek.
stb.) ds elh6rilisa is vdgre lett hajtva az integr6lt hat6srigi feladatok k<ivetkezetes jogszab6ly-
alkalmazrlsa riltal.

C6lkitiizds volt a vezetoi- irrinyit6i tev6kenysdg javit6sa, az 6nk6ntes trizolt6 6s polg:iri
v6delmi szelezetek er6sit6se 6s mriveleti alkalmazrisuk fejlesztdse, a lakossdgtrijdkoztat6si
tevdkenyseg folytat6sa 6ltal er6siteni a preventiv magataft6s fontossdgiit, az ongondoskoddsi
k6pess6gdnek erositdse, a veszdlyes anyagok teljes dletciklus alatt hat6srigi feliigyelete, a

papiralapt iratforgalom cscikkentdse ds a katasztr6favddelem megel6zdst c6lz6
kommunik6ci5jrlnak er<isitdse is.

A kdmdnfliizekkel, a szdn-monoxidm6rgezdssel 6s a sormunkd.val kapcsolatos hat6siigi
jogkrir alkalmaz6sa 2020-ban is kiemelt jelent<is6gii, ds ism6t kisebb mennyisdgri feladat volt.
Sajnos nagyon sok kdmdny tov6bbra sem felel meg az eloirrisoknak, ez6ltal dletveszdlyes
rillapotitak. A kdm6nyek feliilvizsgilatSt v6,9zo szervezetekkel napi munkakapcsolatban
vagyunk. A veszdlyes kdminyek esetleges haszniiat|t a vonatkoz6 szabiilyz6k szerint
ellen<irizttik. 2020-l:an a lakossiig r6szdre tovdbbra is a BM OKF GazdasAgi Ell{it6 Kozpont
l6tja el a k6m6nytisztitAsi 6s feliilvizsg6lati feladatokat.

A KvK a szervezeti teljesitmdny-kdvetelm6nyeket az 6v kcizbeni v6ltoztatiisok ellendre
sem tudta mindenben teljesiteni. Az ADR ellenrirzdsek sz6m6ban nem drtiik el a cdlkitiiz6st.
A kialakult COVID- l9 jrirv6nyiigyi helyzet miatt az ellen<irz6sek mrircius-ltlius k6z<itti
id6szakban nem lettek vdgrehajtva.

A KvK-nak a Prlszt6i Hivatisos Ttizolt5-parancsnoks:ig (tovribbiakban: P HTP), valamint a
Salg6tarjrini Hivatrisos Trizolt6-p-arancsnoksrig (tovribbiakban: ST HTp) ds annak
Biitonyterenyei Katasztr6favddelm i 6rse (tov6bbiakban: BT Kv6) van az alArendelts6g6ben.

A Helyi Vddelmi Bizottsrigok (tov6bbiakban: HVB) katasztr6favddelmi elnokrelyettesi
feladatok ell:itds{inel szemdlyi valtozds nem t6ft6nt, a NMKI Igazgat6ja riltal mdg 20i3-ban
kijel<ilt szem6lyek Litj6k el toviibbra is ezen beoszt6sokat, Biitonltereny6n Farag6 Srindor tii.
alezredes, Pdszt6n cs6pe Zsolt tii. alezredes 6s salgotarjenban Angyal ribor t(. alezredes. A
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kiarakurt covlD-le j':::l*,i.::'Jllrl'ii:i"I"',i,;'rTi#"1\s:'{*':rTjlt#
rinu6lisan keriiltek megtarta"i.ilii'lii".t.i. .re. a HVB iilese, Farag6 S6ndor tu'

K6rhazban t6t el I(6rh6zParar

alezredes helyettesitette' 
^'a+*"\' ^a ""vilttmrikciddsi 

meg6llapodist ktltott

A P HTP ds a ST HTP ttjan ell6ttuk az egl'unm

rrovdbbiakban: EMU) q oo 

"*l"ttt"iu'o1io 

tgy"'ir"t (tovdbbiakban: OTEt szakmat

i:l;#il;iino.,6s6i' tevekenvse gtik se gites6t

ANMKIKatasztr6fav6delmiMobilLabor(tovibbiakban:KML)k€szenl6tellritris6ban
lolSamatosan rdszt vettiink -,. .,^l^Hihr, heri havi vezetoi

A vezet6i F6rumrendszen miikddtetjtik' a naPi.Pontosil6s'o"! :/;:rui:,:*:i'l;]il"'Z;['
mial"iiil 

^,r,"-gonarru 
keriilnek' A heti ds htYf 

-."^:i:]"6'. ii"rrrr."irr.'"* megtartisa
H;il;;.; ri^r?rt'rt reszelvhelvzer mian a koordtnactox

sorrin kiemelt felad"t ""It, 
h";vy ;"d?d"vL^le'ola*a"viigyi szabilyokat betaftsuk'

Nagy figyelmet forditottunk a teljes szemdlyi rillom6ny hivatAstudat6nak erosit6s6re' az

--.,c6oes csanatszellem o'"'"it*tii- ^ 
szakmai kompetenciilk n6veldsdre' valamint az

;itJ; .*ilJgugv' a'r"podnak megorzdsdre' jav iiasdra'

volt

II. Tiizolt6s:igi FeliigYel6

1. K6resetek alakulisa:

Az illet6kess6gi teriiletiinkon az esem6nyek szAzal€ko

6. 43 % m,isrukiment6s. A 1084 esemdny 67 oh-a beava

iJszirnolt, I 7o sz6nddkosan megt6veszt6 jelzes' 24 l'

s ar:iny6t tekintve 57 %o volt ttizeset

tkozdst ig6nyelt, 7 7o kidrkez6s ekitt

t6ves ielz6s ds I % ut6lagos jelz6s

2020. janu6r 01-t6l december 3 I -ig a kovetkez6 esem6nyek tort6ntek a KvK terilletdn:

Nliiktid6siIlletdkessegi

9901084Esem6ny:
s36616ebbol nizeset
.t5.1468ebbol miiszaki mentds

7i0
299ebb6l trizeset

366ebbol miiszaki mentds

10 62ki6rkez6s el6tt fclszrimolt:

:szdnd6kosan megt6veszt6 jelz6s: 6

t6ves jelz6s: 259 239

ut6lagos jelz6s: 19 19

2 864 889 m2

286,49 Ha

1 804 402 m'1

180,.15 Ha

beavatkoz6st ig6nyelt: 665

351

trizeset alapteriilete:
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1065 9',71tdnyleges riasztdsi fokozat l-es:

0 0

0 0tdnyleges riasztd,si fokozat II[-as

0 0tenyleges l iaszasi fokozat lV-es

0 0tdnyleges liasldsi fokozat V-6s

ezekbril riasa6si fokozat tdnylegesen Kiemelt 55 !t8

Iiaszott szerek szAma 1882 t7 61

megmentett szem6lyek sz{ma miiszaki ment6sn6l: 26 26

tiizesetn6l: 67 67

s6riilt szem6lyek szima miiszaki ment6sn6l: 88 ti2

tiizesetn6l: t2 10

halott szemdlvek szima miiszaki mentdsn6l: 6 6

tiizesctndl: 0 0

li8 100

kdmdnytriz 46 l9
szabadteri fliz 244 270

131 107

vdlelmezett szinddkossdg :
tiizvizs96lat indult f 3

OTE, beavatkoziis 118 97
6nkdntes ment6szeryezet beavatkozas 37
beepitett trizj e lzci reresjelzese (vonuldsr igdnylo.) i 3,1 127

elepiil6s: iizeset: iiszaki ment6s: sszesen:
ls5toid I

1

arna t6 18
tonyterenye

1 8 39
r 7

7
okor

ujek

ered

secse

serh:itszentivdn

orogh6za
6cseg
t0

iizasdengele

gyhrizasg erge

tdnyleges riasnesi fokozat II-es:

I

I

I

I 40

A I(vK illetdkessdgi tedilet6n az eseminyek releptilds szerinti kimutat6sban:

I

lak6striz:

szabadteri hjzb6l erdo- ds vegetiiciottz:

I



doktirt

Erdotarcsa 2 J

Etes 9 13

Feisotold 1 J

dhalom 7

Ipolyarn6c 0 .+

Jobb:igyi

K61la)

Karancsalja 7 -)

ancsberdny 1

Karancskeszi ). 6

Karancslapujtci J ).2

Karancss6g 7 9

21 rl

Kisb6gyon t l )
Kisbrirk:inv 1

Kishartyin Z 6

Kutas6 0 t l

Litke 0

Lucfalva 4 0

Irlirkh6za I

Mdtramindszent I 6

Miitranov6k 1.2 1

N46traszele 6 8

Mdtraszolos

M6tlaterenye 10 6 t6

Miitraverebdly 7 20

Mihrilygerge 2 7 1

Nagyb:irk6ny f

I I

2 ll
Palot6s 3 )
P:isztri 3,1 17 81

Rrik6czibeinya J 1 I
rigrij falu J ti l1
alg6tarjin 176 192 368
6msonhd.za 8 I 9
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Somosk6tjfalu 6 8 14

Sosharty:in 16 I 17

Szarvasgede 3

Szilaspogony 1 3

Szirrlk t7 l i8

Szuha 1 0 i

Szurdokptisp<iki 6 7 t3

Tar 9

Vanyarc 3 I

VizsLis 6 7 13

Zabar 3 6

A tribl6zatb6lj6l kitszik, hogy a telepiildseken a tiiz 6s mr.iszaki ment6sek szrlma nagyjrib6l
egyenletesen oszlik meg. Kiv6telt kdpez az a pbr teleptilis (a viirosok kiemelt
behiformiitumban vannak), amelyiknek a nagysiiga 6s a lakosstig sziima miatt jelent6sen eltdr
a tdbbi telepi.ildst6l. Altalinossrigban a trizesetek szdma tcibb mint a miiszaki ment6sekd, ez a

tendencia a 2020-as dvle is igaz. A beavatkoz6st igdnylo esem6nyek sz6miiniil a mt-iszaki

mentdsek sz6ma lett tobb a tr-izesetekn6l.
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A havi esemdny szamokat megfigyelve kitjuk, hogy az esem6nyek ritlagos drtdkeket

mutatnak. Kiv6tel a rn6rcius ds:iprilis h6nap mikor kiemelkedoen sok volt a szabadt6ri

tr.izeset. A szabadtdri veget6ci6s tiizek sz6m6nak kiugr6 emelked6sdvel fiigg ossze, amit

jelentos mdft6kben befolyiisol az idojiLris alakuliisa 6s az emberi gondatlansdg is.

lu t:

l+

Iro lzs

l+

l3

114 ll1

C)

E
q)

o,
No
c;q{
o
6l

.(!

(E

c;
olo
c.l



8

A tiizesetek a k<ivetkezo me oszl6sban fordultak elo

A ttizesetek sziima kdzdtt jelentosen kiu916 adat a tfizesetek szabad teriileten kate96ria ds

az otthon.jellegii l6tesitmdny, ha nem szdmoljuk a nincs minositve kateg6ri6t. A tdbbi
kate96ria rnennyisdge nem kiugr6 drt6k a tribl6zatban.

A mriszaki ment6sek a kcivetkezo megoszl6sban fordultak elo

Tiizesetek helyszinei: Kateg6ri:ihoz tart6z6 6rt6k:
196

g6szsdgiigyi, szoci6lis ldtesitmdny I

gvdb 14

pitkez6si tertilet I

pari. terrnelisi ldtesftmdny 2

ereskedelmi, szolgriltat6 ldtesitmdny I

ozleked6si eszk6z 24

Kdz[t 5

2

Otthon jellegii l6tesitm6ny 119

Szabad tcriilet 211

TriroLisi ldtesitmdny )
Venddgl6t6 l6tesitm6ny l

Kiresetek fajt:ii: Kateg6ri:ihoz tart6z6 6rt6k
Allatbaleset 14

Baleset magasban 1

Baleset mdlyben I

Eg1'6b 123

Elemi csapiis - vihark6r 70

Eletrnentes 9

EpiiletomLis, magas6piilet baleset )
Fa kidiil6s I0 1

Gdzszivirgis 36

Halott kiernelds 2

I(iizlehed6si eszkdzbol kifoiyt iizemanyag 2

Ktiztiti baleset 91

OlajszennyezSdds 1

Omliisveszdly -)

Robbands l

Nincs mincisitr e

Mezogazdasrigi ldtesitmdny
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var (m6h/dar6zs)

6riilt mentdse

zdn-monoxid sziv6rg6s 29

echnol6giai meghibdsod6s 4

eher- vagy szemdlyfelvon6 baleset I

eszdlyes anyagok )

Vizkrlrok t2

A mriszaki ment6sek k6resetei kozott jelentosen kiugr6 adat az egydb, a fakid5l6sek ds a

kozriti baleset kateg6ri6nak szdma. A tribbi kate96ria mennyis6ge nem kiu916 6tdk a

t66lttzalban.

nem volt

III. Polg{ri V6delmi Feliigyel6

. .A I(vl( illet6l<essdgi tertiletdn a polg6ri vddelmi szakrertjlet legfontosabb feladatai 2020
dvben az alSbbiak voltak:

1' A.teleptilesi kdteles polg6ri vddelmi szervezetekkel kapcsolatos felk6szit6si feladatok,gyakorlatok megszervezdse.

2' A.telepilldsi cinkinreses porg:iri vddelmi szervezetek megarakitiisa, rendszerberillit6,min<jsitri gyakorlat6nak megszervez6se.
3. I(<izbiztonsrigi referensekkel kapcsolatos feladatok megszervez6se.
4. Lakossrigfelkdszitdsi feladatok.
5. H\rB feladataiban val6 rdszvdtel.
6' Kockdzati helyszinek, egydb helyek 6s eszkrizdk polg6ri vddelmi hat6srigi ellen6rzdse.7. K<izcissdgi szolg6lat biztositrisa a dirik ok szitm[ra.
8. J:irvdnyDgyi veszdlyhelyzettel kapcsolatosan kapoft feladatok vigr.ehajkisa.9. Egydb feladatok.

1. A tetepiilesi kdteles polqd
gyakorratok ,"g.ru*urn.t"'. 

n6delmi szervezetekkel kapcsolatos felk6szit6si felada(ok,

, -.2020-ben ket alkalommal s:
Mzircius r0_r r.r2;; ;'n;; ;1i[;i]iir:ffiffi::: rJ*::li:.,:.l:l:qird,.k bevondsdval

ffii::i::[]-d 
':'r'r".1-i:':', 

kapcsoratos ;.;il. 
";iiiscerj:ibortunortsv'ko'ruto'szervezerek r,.,,a,1ey.i",i,,j:fi;r:r*fl1i,Jffi: ;"'Jlil:i'f,;L::, i" #ii'J:;:ff;

.. Okr6ber 20_21-22_en a rc].

lo,T^.,1.:",nr, 
gyakorlarrat .r, l.l:ndttiuijt; idcijdrdsra vaio l-glkg57ii165 celjdbol meslanorrredermiszervlie,.k;;;;,#'J:;fi:,1,'rTl"[,[lJ;r5l;i]"* a terepriresi to,.r", iorei,"i

2. Jelentrisebb kircset:
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A gyakorlatotok 6t6kel6se minden esetben megfelelt volt. A gyakorlatok sor6n azokat az
adatokat kdftiik be az 6nkorm6nyzatokt6l, amelyekre egy v6dekezds sorrin sziiksdg lehet.

A gyakorlatokba mindk6t alkalommal bevontuk a 3 illetdkes HVB-ot azzal a c6llal. hogy
egyrdszt naprakdsz adatokkal rendelkeznek a telepiildsekt6l, md.srdszt ellen<irizzdk a
kapcsolattart6shoz szijksdges telefonszdmokat. e-mail cimeket. Tapasztalataink alapjiLn a
HVB vezetoi igdnylik a gyakorlatba tdrtdn<i bevon6sukat.

A 2020-ra tervezett teleptildsi kciteles polgriri vddelmi szervezet egysdgeinek
tov6bbkdpzdse jrirvrinyiigyi helyzet miatt minden esetben elmaradt. Osszesen 20 telepiilesen
volt tervezve tovibbkdpzds, ezeket 202l -bentervezztik p6tolni.

2. Az tink6nteses polg{ri v6delmi szervezetek megalakitrsa, rendszerbeillit6, min6sit6
gyakorlatS.nak megszervez6se, beavatkozisaik.

2020-ban 0nk6ntes ment6csoport rendszerbeiillit6 gyakorlat6ra nem keriilt sor.

Ujraminosito gyako[latot 7 telepiildsi tinkdntes mentocsopoftnak kellett v6gre hajtani. A
gyakorlatokat elcikdszitettiik, lepontositottuk a drltumokat, de a j6rvrinytigyi el6irrisok
id6k<izbeni szigorit6sa miatt a polgiirmesterek javaslatait is figyelembe vdve elhalasztothrk
Mt.

A jAr6si mentricsoportok tjramin6sft6s6t 201 9-ben hajtottuk vdgre.

V6grehajtottuk az 6ves riaszt6si gyakorlatot l2 telepiil6si ( I 07 fci) ds 3 j6riisi mentocsoport
(43 fo) vonatkozrlsriban.

2020-ban kimagasl6an teljesitettek az rink6ntes mentoszervezetek a beavatkozAsokban.
Elsosorban a j6rurinyhelyzet miatt tdbb alkalommal segitettdk az cinkormdnyzatok, a hivatiisos
szervek munkAj6t. A korlAtozrisok idej6n r6szt vettek az idosek, egyedill6ll6h elLitrisriban,
fertotlenft6si munk6kban. A telepill6si dnkdntes mentocsoportok dsszesen 237 alkalommal,
mig a j6rrisi ment6szeni ezetek 54 alkalommal avatkoztak be (ebbe nem szerepelnek a Pal6c
mentocsopoft lagjakdnt, illetve az OTE-kenr t6ddnt beavatkozdsok).

3. Ktizbiztons:igi referensekkel kapcsolatos feladatok megszervez6se.

A szabilyoz6nak megfeleloen negyed6vente felk6szitdst tafiottunk a kcizbiztons6gi
referensek rdsz6re. Az el<jz5 dvekhez hasonl6an a felkdszit6seket tobb hetyszinen rerveztiik
vdgrehajtani a min6l nagyobb rdszv6tel 6rdek6ben. Az elso negyeddves felkdszitdst a KvK-n
ds a P HTP-n tafiottuk. A kialakutt j:irvrinyhelyzet miatt a II.-ik, a III.-ik, ds a IV._ik
negyeddves drtekezletet elektronikus anyag kijuttat:isrival, tesz ir6srival 6s a t6rzsvezetdsi
gyakorlaton val6 rdszvdtellel hajtottuk v6gre.

A tov6bbkdpzdsekr6l emldkeztetrit kdszitiink, amely tartalmazza a felkdszitds Gmii6t, a
vdgrehajtand6 feladatokat, haliridoket ds a felel6s<iket. Tdbb alkalommal kiadvrinvok.
segddanyagok eljuttat6siival segitetttik a kdzbiztonsrigi referensek munk6j6t.

A nagy drtdkii fluktueci6 miatt megszerveztiik az rijonnan kinevezdsre javasort
kdzbiztons6gi referensek alaptanfolyam6t. Alanfolyamra 6sszesen 2l f6 jelentkezett -"ebbcil 5f6 a Balassagyarmati Katasztr6favddelmi Kirendelts69 illet6kess69i teri etdrol. A tarroiy;;o;
marcius 2. ds mdrcius 5. k6z6tr v6grehajtottuk. A mrir-cius r9-re tervezett vizsg" a jd*d;yii;ti
helyzet miatt elmaradt, szeptember h6nipban p6toltuk 9-dn Sarg6tarjrinban, ro-e,i par"'0""i,
l5-dn Balassagyarmaton. A vizsg6kon or.r"i.n l7 fo jelent rneg - 4 ici Balassagyarmati
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Katasztr6favddelm i Kirendelts6g illet6kessdgi terillerdr6l -, akik mindannyian sikeres vizsg6t
tettek.

2020. lamdr l-dn 46 f<j kcizbiztons6gi referens segitette munk6nkat ez a sziLm 2020. dv
vdg6re 49-re nott. 38 fo vett rdszt legalibb I alkalommal a felkdszitdseken.

4. Lakossrigfelk6szft6si feladatok.

A kataszh'6favddelmi ilrisrigi versenyre a felhivrist az iskollik r'6szdre megkiildtiik,
felvettiik a kapcsolatot az drdeklod5 csapatokkal. A felkdszit6sekre azonban mtr nem kertilt
sor a jrirv6nyhelyzet miatt.

Vdgrehajtottuk az OrsziLgos Tiizmegel5z6si Bizotts,g 6ltal kiadott feladatokat (alkot6i
rajzpilyizat, haLilos sdriildssel jrir6 balesetek szdmdnak cs6kkentdsdvel kapcsolatos
eloadrisok, stb.).

Polgdrmesterek kcizponti felkdszit6s6re 2020-ban nem kertilt sor. A tdrzsvezet6si gyakorlat
lebonyolit6s6hoz kapcsol6d6an elektronikusan kertiltek megktild6sre a felk6szftdsi anyagok a
pol g6rmestereknek ds a kozbiztonsiigi referenseknek.

A Vrirosi Rendcirkapitrinysrigok 6ltal szervezetl kozbiztons6gi f6rumok, polgrir5r elnrikrik
lil 6l<oztat6j a 2020 - ban e I maradtak.

Tribb lakoss6gi kezdem6nyezdsii, illetve t6rsszervek riltal kezdem6nyezett rendezvdnyen
vetttink rdszt. A felkeszitesekbe tobb alkalommal bevontuk az OTE-ket es az Onkelntes
Mentr!szewezeteket.

27 felkdszit6sen dsszesen 996 f<i vett rdszt.

Felk6szit6sen 16sztvev6k szema

HVB, polgamesteri 67
0

Kazbiztonsrgi
o O\oda

r AElenos iskola

O Kozepiskola

tr Lakossag

I Korlaonsagi referens

D HVB polgennester

referens; 38

Altalenos iskolai 446

Lakoss5g; 430

K0zepiskolat 15

5. H\{B feladataiban val6 r6szv6tel.

A LIVB bizottsig til6seinek elokdszit6sdben, v6grehajt6srban kdzremiik<idtiink. A KvK
illetdkess6gi tertilet6n l6vo 3 db HVB katasztr6fav6delmi-elncikhelyettesi beoszlisdt a

kirendeltsdgiink 6llomriny6ban ldvo fcitisztek adjak. A jrirv6ny helyzet miatt a HVB iildsek

megtaftesiira a hagyom6nyos m6don nem keriilt sor. Az cissze6llitott eloterjeszt€seinket
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elektronikus m6don kiildtiik meg a HVB-nak, azok elfogadAsa elektronikus szavazolap
kit6ltdsdvel tdrtint meg.

Rendkivtili til6s tisszehiv6s6ra nem kertilt sor.

A kirendelts69i veszdlyelh6ritrisi terv HVB-nAl elhelyezett jiir6si tervkivonatainak
pontosit6s5t szintdn elektronikusan a pontositott adatok megkiild6sdvel vdgeztiik.

6. Kock:izati helyszinek, egy6b helyek 6s eszktiziik polg{ri v6delmi hat6sdgi ellen6rz6se.

Osszesen 171 db ellenorz6st hajtottunk vdgre. ebbril kockizati helyszin 71 tlb.
Hiiinyoss6got I0 esetben t6rtunk fel. Az ellenorz6sek megoszlisa az al6bbiak szerint alakult:

Polg;ri v6delmi ellen6rz6sek

180
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120
100
80
60
40
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Krjzremiikddtiink egydb hat6s6gi feladatokban els6sorban a letiltott kdm6nyek
haszniilatrinak ellenorz6s6vel kapcsolatosan, de ktjzremiikodiink viztigyi hat6srigi, 6s

tr.izvddelmi ellenorzdseken is.

Adatot szolg:lltattunk az OSAP jelentdshez.

7. A katasztr6fav6delmi ktiztiss6gi szolg:ilat (tovfbbiakban: KKSZ) biztosit:isa a di6kok
sz'6mira.

A kirendeltsdg illet6kess6gi teriilet6n 6sszesen 12 koz6piskola van, mindegyikkel
kapcsolatban dllunk drv6nyes EMU megrillapodiissal rendelkeznek a NMKl-gal. Az eloz6

dvhez hasonl6an van m6s megydb6l di6k, aki a KKSZ-ot n6lunk toltdtte Ie.

LehetSs6g szerint a munkavddelmi oldatisokat az iskoliikban egyszerre tartjuk meg, van

olyan iskola, ahol egy alkalomra osszegyr.ijtik az drdeklodoket, van ahol minden elso

6vfolyamnak kiil6n kell megtartani az el6ad6st. A kozossdgi szolg6lat teljesit6s6nek adatait az

alibb i t6bl6zat mutatj a.

1-10 6ra I l-20 6ra 2l-30 6ra 31-{0 6ra ,11-50 6ra osszesen

r02 ) 2 1 0 107

I

I

I

KKSZ If6I
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KKSZ loral 188 31 59 3l 0 309

1-,1./"

2t 2"/.

102,95%

Sajnos a kialakult helyzet miatt a KKSZ teljesftdse a laktanyiikban ellehetetleni.ilt, ez6rt

tdbb otthon, illetve lak6helyen vdgezhet5 feladatot adtunk a diAkoknak, de ezek teljesit6se
egyelore lassan halad. Egy6rtelmrien el6ny dlvezn6nek a laktanyiiban, nem ktils5 helyszinen

elv6gezhetci feladatokkal szemben, amelyek elcisegitend az 6lm6ny alapir szo196latteljesitdst.

8. J:irvrinyiigyi vesz6lyhelyzettel kapcsolatosan kapott feladatok v6grehajtisa.

A jirv6nyiigyi helyzettel kapcsolatosan tobb soron kivilli feladatot is kapott a KvK.

Felmdrti.ik az ig6nybe veheto rakdrakat, rakt6rkapacitiisokat.

Soron kiviil ellenoriztiik a szAllitesba bevonhat6 logisztikai t6mogat6 tervben lebiztositott
teherszdllit6 g6pjrirmiiveket, valamint az ig6nybe vehet6 szemdlysztillit6 jirmiiveket. A
k6rhdzakhoz tdrtdno megsegito rillom6nnyal kapcsolatosan felmertiik az illet6kess69i
tertiletiinkdn l6v6 elhelyez6sre szolgril6 panzi6kat, hoteleket, lami ds cinkormiinyzati
tulajdonf kolldgiumokat, valamint a tomeg6tkezetdsi lehetcisdgeket. Az adatokat egyeztetttik
a korm6nyhivatalokkal.

Segitettiink a kdzponti k6szletbSl kapott - megyei igazgat6sigon deponrilt - vddoeszkdzcik,
fert6tlenit6 anyagok kiosa6siin6l.

Ig6ny szerint rdszt vetttink a salg6tarj6ni Polg6rmesteri hivatalban megtartott COVID-19
virussal kapcsolatos heti egyeztet6sen.

9. Egy6b feladatok.

Figyelemmel kis6rtiik,6s felkdsziilttink a beavatkoz6sra az Ipoly foly6n miirciusban 6s
okt6berben kialakult rirhull6mmal kapcsolatosan. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a
polgirmesterrel ds a viztigyi igazgat6sriggal.

Rdszt vetttink a kiilcinb<jzo gyakorlatokon (t6rzsvezetdsi, drresit6si, berendelisi, KML stb.).
vdgrehajtottuk a szirdnapr6b6kat ds a szirdna ellenorzdseket. Vdgrehajtottuk a szemdlyi
rillom6ny bevonrisiival a k6szenldtbe helyez6si gyakorlatot.

Vdgrehajtottuk az dnkormiinyzatokndl ldv5 szakanyagok leltiiroziis6t.

Tdjdkoztattuk az 6nk6ntes mento egyestileteket a pSly6zati lehetosdgekcil, a bedrkezett
pilyitzatokat leellenorizttik, majd a javaslatunkkal egyiitt felterjesztettiik a NMKI-ra.

31t10%

133;51%

31t 10%
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Lepontositottuk a szerzoddsben lekotdtt anyagokat. technikai eszkdzdket. szolgilltatiisokat.
intdzkedttink ezek hat6rozatban trirtdno Iebiztositiisiira, illetve elvdgeztiik a m6dositiisokat.

Rdszt vefttink a ktil6nboz6 rendezvdnyeken, Nemzetk<jzi Polgriri Videlmi nap, a M6rcius
l5-i nemzeti i.inneppel kapcsolatos. 6s a Szent Fl6ri6n napi megemldkezdsen. a Hdhalom OTE
kdzgyLil6s6n.

Segitsdget nyujtottunk a szervezetr tiizvddelem megalakitrisdnak 150 6ves 6vfordul6ja
alkalmrib6l kialakitott emldkpark technikai eszkrjzeinek karbantartiis6hoz, fehlj itrisrihoz azok
m6lt6 helyen trirt6no elhelyezdsdhez.

Rdszt vettiink KML kdpz6sen, adtuk a KML szolgiilatot, valamint rdszt veniink az
int6zked6s taktikai, kdnyszerit5 eszktjz haszniilati 6s veszdlyes riru szrillitris ellen6ri kdpzdsen.

Igdny szerint rdszt vetti.ink az ADR, RiD ellen6rz6seken.

K6zremiikddtiink az dves iparbiztonsagi tovAbbkdpzds megartrisriban a BT Kv6-n.,
valamint KIV gyakorlaton a SAIK Kodely Zoltrin Altal6nos Iskokiban.

R6szt vetttink az dves eg6szsdgtigyi ds pszichol69iai vizs96laton.

Tdbb alkalommal segits6get nyirjtottunk az igazgat6s:ig mriszaki osztiilyiinak
szemdlysz:illitrisban (RIASZ k6pzds), illewe egy6b szrillitisi feladatokban.

Beszrimol6t taftottunk a Somoskcirljfalui Testtileti iildsen 6s krizmeghallgatrison, valamint a
B6tonyterenyei dnkorminyzat testtileti iil6s6n.

2020. elsrj f6ldvdben tan6rrin beliili okmtest hrtottunk a Friy Andr:is Technikum,
Szakkdpzo Iskola ds Koll6gium rend6szeti osztiilyainak, majd jriliusban vdgrehajtottuk ezen
oszt6lyok szakmai gyakorlatdt 35 6rris alapkdpzds formijriban.

A Salg6tarjrini Tankertileti Kdzpont megkeres6sdre egyezlettiink a KKSZ vdgrehajtrisainak
lehet5sdgeir'<il, az eddig szerzett tapasztalatokr6l.

V6geztiik a Bitonlterenye, Zrinyi it 75. sz. el6tti gdzvezetlk s6riildssel kapcsolatos
feladatokat.

Kcizremr.ikodtiink vis maior piilyiizat helyszini szeml6j6n Lucfalva telepiil6sen.

Felkdszitettiik a t6li id6jdr6ssal kapcsolatosan kapott terepjrir6 gdpjirmLivet (KMC-767),
felmrilhriztuk a sziiksdges eszkozdket.

Vdgeztiik a JKR mrikdddsinek jelentisdvel kapcsolatban kapott feladatokat.

Folyamatosan tadjuk a kapcsolatot a polgdrmesterekkel ds az <inkorm6nyzati vezetokkel.
beosztottakkal, valamint a t6rs szerr;ekkel, hurnanitdrius szervezetekkel. R6szt vesziink a

Polg6ri Vddelmi Szcivetsdg munkrijriban.

Megjelenttink a kiilcinbrizo kiiresemdnyekn6l, javaslatainkkal segitetti.ik a ddnt6seik,

elsodleges intdzkeddseik meghozatal6t.

IV. Iparbiztonsrigi Feliigye16

2020. 6vben az iparbiztons6g teri.ilet6n a tervezett feladatok vdgrehajt6sra keriiltek.

A KvK illet6kessdgi tertilet6n a veszdlyes riruk szrillit6srinak kdzriti, vastiti 6s telephelyi

ellenorzdsei a telvezettek szerint, illetve terven feltil lettek vdgrehajtva.



2020. dvben az iparbiztonsrig teriiletdi'r a rervezeft feladatok az ADR ellen6rz6si sz6m
kivdteldvel vdgrehajtiisra ker0ltek. Kdzriti ds telephelyi ellenorz6sek mdrcius-jrilius k<iz6ni
idoszakban. vastti ellenorzdsek mrircius-jrlnius kdzritti id6szakban a kialakulr j6rv6nyi]g.vi
helyzet miatt nem kertiltek vdgrehajtisra.

Ellen6rz6tt j6rmrlvek szSmenak havi eloszl6sa
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2020. dvben aKvKaz illetdkessdgi teriiletdn 35 alkalommal v6glehajtott k<iztti ellen5rzds
sorrin 301 megzillitott jrirmtibol dsszesen 56 szrillitott valamilyen veszdlyes 6rut. Az
ellenrilzcitt, ADR hatilya al6 talloz6 szSllitrisok l0 esetben valamilyen mentessdggel (1.1.3.6,
korlitozott mennyisdg), a gipjdrmtivek jekildse ndlkiil val6sultak meg. A 2020. 6vben a

kcizrlti ADR ellenorzdsek teljes id6tartama dsszesen 109,5 6r6t tett ki.

Az ellen6rzdsek a kijeltilt lehets6ges ellen5rz6si pontokon, elsrisorban a vesz6lyes rLruk

kcizriti szrillitrisriban leginkribb irintett 21. sz6mt f<jrlton keriiltek vdgrehajtdsra, ezek mellett
tdrtdntek ellencirzdsek a 22. €s a 23. szimi foutakon 6s azok dsszekcit6 6s bekdtottjain,
valamint tcibb esetben Salg6tarjin beltertlletdn mobil ellenorzdsek is vdgrehajtiisra kertiltek.

A vesz6lyes 6ru szrillit6s kozirti ellenorzdsei t6bb esetben a t6rshat6srigokkal (rend6rs6g,

vrimhat5s6g, kozleked6si feliigyelet, magyar kdzrlt stb.) kdzosen keriiltek vdgrehajt6sra. A
szillit6si szokisok megismerdse c6ljrib6l munkaidSn tuli ellentjrzdseke, valamint I2 6r6s ds

24 6r6s ellenorzes v6grehajtrisrlra is sor keriilt. A kctz ti ADR ellen6rz6sek hatdkonyabb 6s

biztons6gosabb vdgrehajtrisa cdljib6l, a Magyar Kcizirt riltal kihelyezett, nyithat6 KRESZ-
tribliikat folyamatosan igdnybe vette az ellenori rillomriny, mely alkalmakr6l nyilvrintart6s

kdsziilt.

Az ellenorzdsek soriin meg6llapithat6, hogy a KvK teri.iletdt 6rinttien a veszdlyes 6ruk

sz6llilisa a2l. szitmt fottra koncentr6l6dik, elsSsorban Salg6tar.j6n, B6tonlterenye 6s Piszt6
v6rosok ell6tdsa 6rdek6ben. A vesz6lyes riruk tranzitjelleggel t6rtdno szrill(trisa az illetdkessdgi

teriiletiinkdn ritka, eseti jellegri. Az ellencjrz6sek sorrin sziillftott veszdlyes 6ruk tisszes

mennyisdge 454.989 kg/liter volt.

2020. dvben a leggyakrabban szrillitott (ellen5rzott) veszdlyes iiruk a kcivetkezok voltak
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Vesz6lyes iru megnevez6se Ellenrirztitt
szdllitisok szima

UN 1203 Motorbenzin 3, II. kornyezetre veszdlyes 12

LrN 1202 G:izolaj 3, II1. kcirnyezetre veszdlyes t2
LrN I 965 Szdnhidrog6n-gfu kever6k, cseppfoly6sitott m.n.n 9

U1'- 1072 Oxigdn, stiritett 8

UN 3082 Kdrnyezetre vesz6lyes folydkony anyag m.n.n 4

UN l0l3 Szdn-dioxid .1

Az ellenorzdseken ktildemdnydarabos sziillitrisi m6dban 25 esetben jellemzoen
giizpalackok (pb 6s ipari grizok), tartrinyb an 27 -szer ttlnyom6an 6gheto folyad6kok ds

cseppfoly6sitott 96zok, rimlesztve 4 alkalommal :iltal6ban kiil6nl6le hulladdkok vizsg6lat6ra
kertilt sor.

Az 56 darab ADR hatilya al6 tartoz6 szrillit6sb6l 9 esetben kertilt egy vagy tdbb
hirinyossrig feltirisra (6nntiszemdlyzet az ADR 1.3 fejezete szerinti okhdssal nem
rendelkezett, illetve igazol6sSt bemutatni nem tudta, rakomrinyrdgzitds ds kiil6nbozo jelti16sek
hi6nya, hi:inyos fuvarokm6ny bejegyz6sek, nem megfelelo irisbeli utasitris, trizolt6 kdsztl6k
hib6k, rdgzitetlen narancss6rga tribla) melynek k<ivetkezm€nyek6nt a szellit6si folyamatban
rdsztvev6k r6.szere 14 hatirozatban <isszesen I .325.000. Ft birsrg keriilt kiszabisra.

A szabrllyalanul vdgzett szdllitiisok kdziil I db a 23. sz. foirton, 2 db a 2l -es szr{mt
foriton, 2 db a 22-es sziimfr fdriton ds 4 db Salg6tarj6n belteriiletdn val6sult meg. A 9

szabrilytalanul sz6llft6st v6gz6 g6pj6rmii kciziil 5 rendelkezett jel616ssel (narancss6rga tiibliik,
nagybrircrik), a tdbbi 4 esetben valamilyen mentessdggel dltek a szrillitAsban rdsztvevo c6gek

igy azok a fuvarok a gdpjrirmiivek megjel<il6sei ndlktil val6sultak meg. A 2020. dvben a

krjzriti ellenorzdseken el6rt felderftetts6g 16,07 % volt.
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A KvK illet6kess6gi teriilet6n a 2020. dvben vesz6lyes :iru telephelyi ellenorzdsdre 10

esetben kertilt sor. Sz[16pr6baszenien kontroll aki kertiltek tdbbek k6zott az ipit5ipari
termdkeket forgalmaz6 ds gy6gyndvdny feldol9oz6 vrillalkozrisok, fdmmegmunkrll6.
h{xartitsi kdszi.ildkgyrirt6, vakolatgy6ft6, ipari grizokat forgalmaz6 ds csomagol6anyag kdszit5
cdgek is. Az ellenorzdseket 6ltal6ban el62etes kidrtesirdst kdvet6en hajtottuk vdgre.

Az ellenorzdsek tapasztalatai alapjrin megrillapithat6, hogy az ellenorzdtt vAllalkozrisok
csak a legszi.iksdgesebb mdrtdkben haszniilnak, illetve tiirolnak a telephelytikon vesz6lyes
6rukat, anyagokat szritlitrisi feladatokat ritk:in vagy egy6ltal6n nem ldtnak el, a leglobb esetben
csak, mint ,,cimzett" illetve vesz6lyes hulladdkok elsz6llftatrlsa eset6ben, mint ,,felad6"
jelennek meg a veszdlyes 6ru sz6llit6si folyamatokban.

Az ellenorzdsek sor6n,2 telephelyen a veszdlyes riru szrillitris telephelyi elcikdszitds6nek
tekintet6ben tribb hirinyossrig is megrillapit5sra keriilt (biztonsrigi taniicsad6 hi6nya,
ktizlekeddsi hat6s6g nem megfelelo idoben t6ft6no 6rtesitdse, ADR 1.3. fejezete szelinti
oktatisi dokumentum tartalmilag nem volt megfelelo, ADR 1.3 fejezete szerinti oktat6s
hiinya) melynek kdvetkezmdnyekdnt 200.000. Ft b(rs6g keriilt kiszabiisra, tovribbri kdt eljir6s
a jelentds 6sszeiillit6siinak idejdben is folyamatban van.

A 2020. evben a telephelyi ellencirz6seken el6rt felderitettsdg 20 % volt.

A KvK illetdkess6gi teriilet6n vasriti teherforgalmi szrtllitris r itkiin, eseti jelleggel tortenik.
2020. 6vben a KvK illet6kessdgi te[.iletdn vesz6lyes iiru vasriti szdllitisa egy esetben sem
ttirldnt. A KvK rdszdrol, orsz6gos Disaster akci6 keret6ben 1, egydb ellen6rzdseken tovdbbi 4
alkalommal vettiink r6szt veszdlyes riru szrillitris vastti ellen6rz6sen a F6vdrosi
Katasztr6favddelmi Kirendeltsdg illet6kessdgi teriiletdn talilhat6 Ferencv6ros rendez6-
p6lyaudvaron, a tdbbi 8 ellenSrzds az illetdkessdgi teriileten tal6lhat6 vasrit6llom6sokon kertilt
vdgrehajtrisra. Osszesen l3 ellenorzds keriilt v6grehajtrisra, melyek alkalm6val l4 vasrlti
szerelvdny, I l9 vastti kocsija, abb6l 88 RID hatdlya ale rartoz6 ellenorzdse tdftdnt meg. Az
ellen6rzdsek sor6n sz6llltott vesz6lyes 6ruk cisszes rnennyis6ge 579.960 kg/liter volt.

A veszdlyes 6ru vaslti szillitrisrinak ellen5rzdse soriin a szellitdsban r6sztvev6k rdsz6rol I
vasfti kocsi eseldben tortdnt hi{inyoss6g feltiiriisra (a lefejto csonkon tal6lhat6 va}dcarima

csavar ki volt lazulva), melynek kovetkezmdnyekdnt 150.000. Ft birsrlg keriilt kiszabisra a

fuvarozist vdgz6 v6llalkozris r6szdre, valamint a 2019. 6vben indult ds 2020. janurirban

lezdrult elj5rris keret6ben tovribbi 150.000. Ft birsrig is kiszabiisra keri.ilt. A 2020.6vben a

vastti ellenorz6seken eldrt felderitettsdg I % volt.

A Borsod-Abaij -Zempl6n Megyei Katasztr6favddelmi Igazgat6srig Katasztr6fav6delmi
Mobil Labor egysdge RID ellenSrzds okiin a miskolci rendez5 prilyaudvaron hiiinyossiigot
riigzitett. Az eljrir6s lefolyatrisrira a BM Orsziigos Katasztr6favddelmi F<iigazgat6s:ig a

N6grdd Megyei Katasztr6favddelmi Igazgat6srig Salg6tarjrini Katasztr6favddelmi
Kirendelts6gdt jelolte ki. Az eljir6's lefolytatisa a jelentds dssze6llitesenak idejdben is
folyamatban van.

A KvK illetdkessdgi teriilet6n veszdlyes 6ru szrillitrissal kapcsolatos baleset 2020-ban nem
tdrtdnt.

A vesz6lyes riru sziillirisra vonatkoz6 BM oK-F F 6igazgat6i ds NMKI lgazgat6i
intdzked6sekben szerepl6 iratmint6k alapj6n a sziiks6ges felhasznrilt iratok, nyomtai,dnlyok.
jegyz6konyvek folyamatosan pontositisra, aktualizril6sra keriiletek. A kirendelhet6 tolmricsok
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egyeztetdse folyamatosan t6l16nik. Osszeellitdsra kertiltek a veszdlyes iilu sz6llitiissal
kapcsolatban k6rt adatok, javaslatok, v6lem6nyezdsek.

A KvK rillomriny:lb6l 8 fo rendelkezik a veszdlyes riru szrillitris vdgrehajt6srihoz eloirt
ellenori jogosults6got ad6 ds a k6nyszeritoeszkozcik haszn6latdhoz sztiksdges v6gzettsdgekkel
(iparbiztonsagi feliigyelo, polgriri vddelmi feliigyelo, hat6sAgi osztrill, 4 fd, I fo
katasztr6favddelmi megbizott. <irsparancsnok). Az ellenorzdsekben rajtuk kivtil minden
hat6s6gi feladatot ellet6 szem6ly bevoniisra kertilt.

Az ellenrirzdsbe bevont 6llomiiny rdsz6re a havi 6s f616ves tovribbk6pzdsek keretein beliil a

kcizpontilag kiadott tematikrit alapul vdve a vesz6lyes 6ru szrillitiissal kapcsolatos ismeretek,
jogszab6lyok b5vftds6re, az aktuelis feladatok, probl6rnrik megbesz616s6re rendszeresen sor
keltllt. A ST HTP ds a P HTP, valamint a BT KvO 6llomrinya r6sz6re a2019.6v veszdlyes iiru
szrillitdsi 6s vesz6lyes ijzemekkel kapcsolatos tapasztalatair6l drtdkelo, ismeretfehijit6 kdpzds
2020. els<i negyed6vdben megtartesra kedilt.

A 2020. dvben a veszdlyes riru sziillitiissal kapcsolatos hat6srigi elj6rrisokat minden esetben
az iparbiztonsrigi feliigye16 v6gezte. A vesz6lyes riru sz6llitris helyszini ds telephelyi
ellenrirzdsek lefolyatisrihoz sztiks6ges, a BM OKF intdzkeddsben meghaterozott eszkriz6k az
ellenori rillomriny szdmAra teljesen egdszdben rendelkez6sre 6llnak. A Kdzponti kozlekeddsi
k<izigazgatrisi birs6gnyilv:intart:is a 2020. dvben rendszeresen aktualiz6l6sra, feltdltdsre kerillt.
A veszdlyes 6ru szdllitiis ellenorzdsihez sziiksdges kdnyszerit6eszkozriket a havi ellenrirzdsi
tervben feltiintetetteknek megfeleloen viseli az 6llomriny, az eszkdz<ik havi ellen6rz6sdt
rendszeresen vdgrehajtjuk.

A KvK illetdkessdgi teriiletdn ldvo I db kiiszdbdfidk alatti veszdlyes iizemmel (HEDO KfO
a kapcsolattartes folyamatos. A HE-DO Kft. 3104 Salg6tarj6n, park tt 2. sziim alatti
telephelydn 2020. mrircius 3l-dn munkakezd6skor a PB 96z rendszeren elhelyezkedci
1407382217 szlriaszdmu RAYPAK H4-330 tipusri elprirologtat6 kazinL,an keletkezeft tiiz. A
telephelyvezetS elmondiisa alapjdn az aszfaltkezelo szemdlyzete bedrkezett a telephelyre ds az
aszfaltkezel6 g6p inditrisa elotti 6tvizsgril6snril 6szlelt6k, hogy a bitumen idmersdklete
alacsony. A hiba feltards sor6n szembesiiltek azzal, hogy a pB gdz rendszeren elhelyezkedo
RAYPAK H4-330 tipusri 1407182217 szdriasz6mri ipari erprirologtat6 kazrin t"i.up".olt
Sllapotban van. A kaziin tjraindftrisa egy kapcsol6val t6r1dnik, ezt a szemdlyzet felkapcsolta
:ijd ^klt 

idrin (ndhdny pelcen)beliil fiist ds i6ng csapotr ki a kdsziildkbol. Azonnal elzrirdk arord.rerettr 4um' gaztafidlybol a kazrin fel6 menci rendszert 6s egy porral olt6 berendezdsselmegtezdt6k az oltist. p6r percen beliil erortottrik a keretkezett ttizet. szemdlyi sdrulds nemtdrtent. anyagi kdr csak az elorirologtat6 gizkazinban keletkezett. Az esemdny ktivetrjen aN69rrid Megyei I(atasarofaveiermi igu.g^io'iggur kdrtt, 
"ir.norre, 

hajtottunr< vdgre, meryenhi6nyossig nem keriilt feltdrrisra.

Az Iparbiztonsrigi Informrici6s Rendszerbe a KvK teriilet6n ldvri veszdlyes iizemrevonatkoz6n az esetlegesen v: toz6 adatok ut t"uraat,i* iorvuiatos. Az NMKI-gal kriz6sen azilletdkessdgi teriiletiink.n v60rehajton iir;;;;;;;;ou'""'n, . tovribbi hat6szigi erjrirrrsoklefolytatrisriban (SKET gyakoilat eilen6rzdse) .6_,;;fi;. "
A KvK illetdkessdgi tertiletinek vonatkozds6ban a 2020. 6vben a 

'eszdrvhelvzeti
progn6zisban es a Mrivereri, r.rro.n *"gt ui,irJr*' r,..ur, feradatokat rollimarosanvegezriik A gvorsforearmi rirhdr6zatok a ri-Jf;;'!: ;'... rourar( rekinrerdben a oihenri_befogad6 helyek. a lelJehairok alul-felii .jrir6k. ,.f 

"r r, , L. ir,.;sebb kockdzari r.r1.rok thodr-luvdsos reriirerek' reragyeisra. .tutraiolu r,rrlra'r., i'.'.r:,r., utszakasz) akrualizdrdsra
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keriiltek. A kdzlekeddsi ritvonalak helyzet6rol, legfokdpp az el6zeresen meghatiirozott k itikus
teriiletek, viirakoz6si helyek tekintetdben helyszini szemrevdtelez6s megtoddnt.

A k<izmr"iszolgriltat6kkal a kapcsolattartiis, a kdzlekeddsi riwonalak figyeldse folyamatosan
megtdrtdnt, a tdli gdpszemldken rdszvetttink.

Felhfvtuk az illetdkess6gi teriileten takllhat6 Horgiiszegyestiletek figyelmdt, amennyiben
v izszennyezdst vagy tomeges halpusztuliist 6szlelnek, azonnal trijdkoztassrik a KvK-t.

A progn6zis aktuiilis feladatai szerint helyszini szemldt tadottunk a salg6tarjrini Szent
LLzir Megyei K6rhriz ds a priszt6i Szent Margit l(6rh6z teriiletdn a tartaldk energia elliitiis
mrikriddsdvel kapcsolatosan.

2020. dvben a KvK-ra a ldtfontossiig[r rendszerek ds l6tesitm6nyek azonosft6s6r6l.
kijeltilis6rcil ds v6delmdrol szol6 2012. 6vi CLXVI. tcirv6ny, valamint a ktilOnbozo igazari
korm6nyrendeletek (energia, agrirgazdas6g, v[2, krizbiztonsrig-vddelem, kdzlekedds,
eg6szsdgiigy, pdnziigy, ipar, infokommunikrici6s technol6gi6k, kcizlekedds) alapjrin az 6gazat"i

kijeldlo hat6srigokt6l megkeresds egy esetben irkezett. A szakhat6s6gi eljrirdst vdgrehajtottuk.

Pontositdsra, illetve kieg6szitdsre kertiltek a kritikus infrastruktrira vddelemmel kapcsolatos
nyilv6ntarl:isban szereplo szolg6ltat6k el6rhet6s6gei, adatai.

Az iparbiztons6ggal kapcsolatos feladatok v6grehajtrisriba a polgriri v6delmi feliigyel5, a
hat6s6gi osztily beosztottai 6s a katasztr6favddelmi rnegbizottak is bevon6sra ker[ltek.

A 2020. dvben I(ML parancsnoki, technikusi, gdpjrirmri vezetoi beosztis6ba a KvK 6s ST
HTP vdgzetts6ggel rendelkez6 rillomrinya folyamatosan beosztesra keriilt.

Segitsdget nyrijtottunk a szervezert trizvddelem megalakitAsinak 150 6ves dvfordul6ja
alkalmrib5l kialakitott emldkpark technikai eszkrjzeinek karbantarl6sdhoz, feltjit6s6hoz azok
mdlt6 helyen tdrt6no elhelyez6sihez.

A 2020. 6vben az integr6lt hat6sigi tertleten kitrizott cdlok, a tervezett feladatok
vd grehajtrisra kertiltek.

Az integrrilt hat6s:igi munkriba bevonAsra kertiltek a katasztr6fav6delmi megbizottak.
feltigyel5k, tiizolt6parancsnokok 6s az c5rsparancsnok is, akik sziiksdg szerint r6szt vettek
hat6s6gi feladatok v6grehajt6sAban.

A havi hat6s6gi tovribbkdpzdsek megtart6sra keriiltek, melyet kdvet5en a sz6monk6rds

megt6ft6nt.

Az iparbiztonsigi szakteriilet ADR kdzriti, ADR telephelyi, valamint RID ellenSrzdsein

r6szt vettiink, az ADR telephelyi ellen6rzdseket jellemzrien etfo96 tlizvddelmi ellenorz6sekkel

kcizrisen vdgeztiik.

K<jzremrik<idtiink a hulladdkszrillitissal kapcsolatos feladatokban, iparbiztons6gi

szakhat6sdgi elj6r6sokban.

A polgriri v6delmi szakteriilet befogad6 helyekre, vizelvezet<ikre, vi4Aroz6ba' veszdlyes

fa, fasorokra, lakossrigi riaszt6 eszkdzcikre, t€li kockrizati lTelyszfnekre kiterjedo ellenorzdseit

a polg6ri v6delmi feliigyetovel koz6sen vdgrehajtottuk.

V. Hat6s6gi tev6kenys6g



A t{izmegel6z6si szakteriileten a hat6srigi. szakl.rat6siigi engeddlyezdseker lefoh..rattuk. a
tervezett 6s terven feliili hat6srigi ellenorz6seket vdgrehajtottuk.

20
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Vdgrehajtott ellen6rz6sek
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ri0ss?esenr tTrjzv6delmi a Iparbiztonsiigi a Polgiiri v6delmi

Ellenorzdsek:

Tervezett ellenorz6sek sz6ma: 122 db, ebb6l tr-izv6delmi 75 db, iparbiztonsrigi 34 db,

polgriri vddehni 13 db

Ten,en feliili ellenclrz6sek sz6ma:635 db, ebbril tLizvddelmi 447 db, iparbiztonsrigi 28

db, polg6ri v6delmi 160 db

E,lmaradt ellenorzdsek sz6ma: I I db, ebbol trlizvddelmi 5 db, iparbiztonsrigi 4 db,

polg6ri v6delmi 2 db

Vdgehajtott ellenorz5s:746 db, ebbcil trizvddelmi 517 db, iparbiztonsrigi 58 db,

polgAri vddelmi 171 db

A terven feliili nagyszrimri ellenorzdsek az 6let- ds vagyonbiztonsiigot krizvetlentil
veszdlyeztet6 hibak6d ok6n megtiltotl 6g6sterm6k-elvezet6k tizemeltetds6nek
visszaellen6rzdsdb6l, a szabadtdri ttizeket kdveto ellen<jrzdsek 6s a lakossdgi riaszt6 eszkozdk
ellen6rzdseibol ad6dik.

A trizvdde lmi szakter0leten kiem It feladatot ielentett:e

Februdr - m6rcius h6napokban az elozo dvek alapjrin beazonositott szabadt6ri tiizek

kock6zati helyszineinek ellen<irzdseit v€grehajtottuk.
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Febru6r h6napban egy salg6tarjrini fels6fokfi intdzm6ny hizvddelmi ellen<irz6sdt
vdgrehajtottuk.

Az ellen<irzdst megel<izoen a ldtesitmdny fenntart6ja, tizemeltetdje 6s trizvddelmi
szolgriltat6ja r6szdre elozetes konzultiici6 keriilt megtart6sra.

A Salg6tarjrini RendSrkapitrinysrlggal k<iz<isen febru:ir h6napban sz6rakoz6helyek
ellenorzdseit hajtottuk v6gre.

Kdt salg6tarj6ni telephelyen 6pitdsi f6liek piacfeliigyeleti ellen6rzisdt hajtotruk v6gre.
A mezogazdasiigi betakarit6si munkiikat megel5z5 gdpszeml6n I esetben r6szt vetttink.

Augusztus h6napban rendszeres zends, tiincos rendezv6nytart6si engeddllyel rendelkez5
l6tesitmdnyek vonatkozisiban c6lellenorzds keriilt v6grehajt6sra.

Augusztus l8-6n a Vrirosi Sportcsarnok p:ilyatechnikai bejrirris6n vettiink r6szt.

Okt6ber h6napban a sz6n-monoxid irz6kelo berendezdsek piacfeliigyeleti helyszini
ellen6ndsdt vdgrehajtottuk.

Okt6ber - november h6napokban a trizolt6 kdsziildk karbantart6 tevdkenys6g trizv6delmi

szolg6ltat6s feliigyeleti ellenSrz6seit vdgrehajtottuk.

Az illetdkessdgi te iletiinkdn ldv6 trirsashrizak kozos kdpvise15ine[<, kezelclinek a kor:ibbi

6vekhez hasonl6an november h6napban T6rsash:5zak T[izbiztons6ga Napok elnevez6ssel

konzultiici6s lehetos6get biztositottunk.

December h6napban a bevrisrirl6kdzpontok tertiletdn cdlellenorz6seket tartottunk, mely

soriin a kitiritdsi felt6telek biztosit6s6t, a menekiil6si riwonalak :illapotet vizsgdltuk.

Az illetdkessdgi teriiletiinkon a kdmdnyseprri-ipari tevdkenysdget ellrt6 k6mdnysepro-ipari

szerv adatszolgdltatrisai alapjrin a sziiksdges hat6srigi intdzkeddseket megtettiik. A
kdm6nysepro-ipari szerv 6ltal megkiild<itt 6let- 6s vagyonbiztons6got vesz6lyeztet6 hib6val

megtiltott 6g6sterrrdk-elvezetciket folyamatosan ellenoriztiik.

Azon ingatlanok eset6ben, amelybe a kdm6nysepr<i-ipari szeru nem tudott bejutni (zrirt

Iakrisok), illewe az elSzo ellenorzds 6ta jelentkez6 ismdtelt hib6kat a tulajdonosok nem
javitott6k ki hat6srigi elj:iris kertilt megindit6sra.

A bedpitett automatikus trizjelz6 berendezdsekkel rendelkezo l6tesitmdnyek teriiletdn tdves
jelzdst k<ivet6en iratbemutatis formrij6ban cdlellenSrzdseket tartottunk a rendszeres ds

rendkivtili feliilvizsgAlatok megldtdnek vizsgdlatrira.

A krizdrdekri bejelentdsek, panaszok kivizsgel6sa megt5fi6nt.

lntezkedesek I

90
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A jogszabrilyban eloirt esetekben, illetve az iigld6l kdrelmdre a liat6s:igi egyeztetdseket

Iefo lltattuk.

Intdzkeddsek:

- hat6srigi figyelmeztetds: 492

- tiizvddelmi birsrig: 108 esetben keriilt kiszabiLsra 1.295.000.-Ft irt6kben.

- ADR birs:ig: l4 esetben keriilt kiszabrisra <jsszesen 1.325.000.-Ft drtdkben.

- RID birsrig: 2 db keriilt kiszab6sra dsszesen 300.000.-Ft 6rtdkben

Hat6srig ieli6rrisok: 800 db (787 db trizr,6delnri, l3 db iparbiztonsiei)
Helvszini szemle:68 db (62 db tLizvddelmi. 6 db iparbiztonsrigi)

Szakhat6sriei iiev: 74

- 6pitdsi engeddly:24

- haszn6latbavdteli enged6ly: 3l
- miik<jd6si enged6ly: 5

- KIV:I
- veszdlyes hulladdkkal kapcsolatos engeddly: 4
- egydb:9

T(\z CS:

- luzjelzo berendez6s ldtesitds: l8
- tiizyelzd berendez€s haszndlatbav6tel: l4
- Tiizjelz6 berendez6s megsztintetdse: 2

- Tiizolt6 berendez6s ldtesitds: I
- TLizolt6 berendez6s haszndlatbavdtel: 1

K6z6rdekri bejelentds, panasz: l7
Hat5srigi bizonyitv6ny: 59

Hat6sSgi ellen6rz6sek
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"rr",a,,e,.mil"u ...0"i;iii,"r""',,}j[it,iit,*,ffi,#:.i,J:",]#;i:;i.J#*]l
adjak a ldnyegesen kiugr6 eneleket. a ctvro_io"""rjeri
kozc,n kevesebi.ir.rirlEri..iir, vegrehajrdsra. - helyzet mian dplilis es julius

VI. Feliigyeleti 6s ellen6rz6si tev6kenys69

A KvK 6s a HTp-ok az eren<irzdseiket a 2020.I ds II. firdvi Vezet<ii Munkatervekben
l1]Lr*".,.,."!.rlrpidn.hajtotra.vegre. F6igazgat6i f.l"J;.;;bd. atapjin azNMKI igazgat6jrinakrranvmutarasa szerint az erenrirzdsek sz,miit 

_cscikkenteftiik, ; NMKI Br"ro. riir"igir"iiiltal kiemelt szempontokat hangsflyozottan ellen6ri;k. -" "

Az ellencirzdsek sziimiit tekintue 2020-b,an cisszesen llg ellenrirzds keriilt vdgrehajt6sra,ebbcjl 29 etlencir.zdst t sTolp6la,t ell6t6s,. 
.v:iltes, titepre.i foglalkoziis, gyakorlatok,

!::r,!:idri te.,,dkenysdg. szo"rg,tatszerverdq u K;ri;j;;; r.s.". A p Hrp-n6r ri. a SrHTP-ndl 14, valamint a BT Kv6-n 2 alkalommal.

P HTP parancsnoka az 6rromrinyrinril 26 elrenorzdst (szolg6raw6ltes, szolgi at elliir6sa,
kikdpzdsi foglalkozris, ellen6rzo gyakorlat, beavatkoziis) hajtott vdgre. Ezen feril a p HTp az
EMU-I kdtdtr 2 db oTE-ndl 2 ellendrzist hajtott v6gre.

sr HTP parancsnoka ds BT Kvo cirsparancsnoka az allomrinyuknril r5l elrencirzdst
(szolgdlawriltris, szolgrilat elkitrisa, kikdpzdsi foglalkozris, ellendrz6 gyakorlat, beavatkoziis)
hajtottak vdgre. Ezen feliil az ST HTp az EMU-I kdtdtt 7 db org-nel 7 ellenorzdst hajtott
vdgre.

Az ellencjrzdseket a kirendeltsdgvezet6, a tr.izolt6siigi feliigyel6, a tr.izolt6parancsr.rokok. az
6rsparancsnok ds a miiszaki biztons5gi tiszt hajtotta v6gre.

A helyszinen Ellen<jrz6si Napl6t tciltdttiink, illewe a k6szenl6ti szolgrilati csopoftok
Oktatrisi Nap16iban dokument6ltuk.

A megrillapit6sokat, hibrik feltrirrisdt 6s a sziiksdges javaslatokat minden esetben megtettiik,
melyre az illetdkes szervezeti elemek vezetoi minden esetben annak megfelelcien intdzkedtek.

A felt:irt hirinyoss6gok megsztintetds6re minden esetben Intdzkeddsi Tervet k6szitettiink 6s

a meghaterozott feladatokat minden esetben a megadott hatdrid<iig vigrehajtottuk.
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VII. IIVB feladatok

A HVB katasztr6favddelmi elndkhelyettesi feladatok elle1as6t az NMKI Igazgat6ja riltal
mdg 2013-ban kijeldlt szem6lyek l:ittrik dsjelenleg is l6tj6k el, B6tonytereny6n Farag6 Sdndor
tri. alezredes, P:iszt6n Csdpe Zsolt tti. alezredes 6s Salg6tarjrinban Angyal Tibor tr.i. alezredes.

A j6r6si (fdv:irosi kertileti) hivatalok6l szol6 21812012.(VIII.l3.) Korm6nyrendelet
rendczi az illetdkessdgi szab:ilyokat, a szabdlyoz6snak meglelelcien a helyi vddelmi bizottsig
illetdkessdgi teriilete a jiiriisokdhoz igazodik.
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Ennek rregfelel6en a Bitonyterenyei HVB az ali*:bi 8 teleptildsre kiterjedo illetdkessdggel
Litja el feladatait: B6tonyterenye, Dorogh6za, M6tramindszent, Miitranov6k (2014.01 .01 -tol
III. Kat. osztilyba lett iitsorolva). M6traterenye, Miitraverebily, Nemti, Szuha. A HVB
sz6khelye: B6tonyterenye.

A Piiszt6i HVB az alihbi 26 teleptildsre kiterjedci illet6kess6ggel kitja el feladatait:
Als6told, B6r, Bokor, Bujrik, Cserhritszentiv6n, Cs6cse, Ecseg (2020.01.01-to1 III. Kat.
osztrilyba lett iitsorolva). Egyh6zasdengeleg, Erdokiift, Erdritarcsa, Felsritold, Garrib,
H6halom, Jobb6gyi, Krill6, Kisbrigyon, Koziild, Kutas6, MiitraszdlSs, Palotris, Priszt6,
Szarvasgede (2020.01.01-t6l II1. Kat. osztrilyba lett 6tsorolva), Szirrik, Szurdokpiispoki, Tar,
Vanyarc. A HVB sz6khelye: P6szt6.

A Salg6tarjani HVB az ali.}bt 29 telepiil6sre kiterjedo illetdkess6ggel l6tja el feladatait:
B6rna, Cered, Egyhazasgerge, Etes, Ipolyarn6c, Karancsalja, Karancsber6ny, Karancskeszi,
KalancslapujtS, Karancssdg, Kaz6r, Kisbrirk6ny, KishartyAn, Litke, Lucfalva, M:lrkhrlza,
M6traszele, Mihdlygerge, Nagyb6rk6ny, Nagykeresztrir, Rrlk6czibrinya, Srigtjfalu,
Salg6tarjrin, Siimsonhdza. Somoskorijfalu, S6shartyrin, Szilaspogony, Vizshis, Zabar. A HVB
szdkhelye: Salg6tarjrin.

Mindhrirom HVB az dves munkatervdben tervezett ketto rendes iil6sdt megtartotta, azokon

minden esetben r6szt vettiink 6s rendszeresen napirendi javaslatokat terjesztetttink elt! az

aktu6lis megeloz6 vddekezdsi feladatoka val6 eredm6nyes felkdsztil6s drdekdben, melyet a

HVB-dk elfogadtak. A kialakult COVID-19 vesz6lyhel)zet miatt a mSsodik FryB iil6s
virtuAlisan kertilt megtafi6sra. A veszdlyhelyzet miatt a HVB-k meghaterozott

adatszolgriltat6sban, tdbb esetben is kcizremrikddtek. Rendkivtili iilds megtart6s6ra nem volt
sziiksdg.

Ul6s
iddpontja

HVB katasztr<ifav6delmi elniik-helyettesi
el6terjeszt6sek taltalma

El6terjeszt6sekkel
kapcsolatban
hozott d6nt6s

tartalma

Paszt6 2020.02.19
09.00 6ra

L Beszimo16 a Salg6tarj6ni Kataszr6favddelmi
Kirendeltsdg 20 19. dvi tevdkenysdgd16l.
2. Beszimo16 a tdli rendkiviili idojarissal
kapcsolatos tapaszalatok6l.
3. Besziimo16 avilldm6rviz- is belviz elleni
felk6sziildsxil.
4.Tdjdkoztat6 a szabadtdri veget6cids tiizek
megel6zdsdre tett intdzkeddsekdl.
5. Tejdkoztat6 a nyari rendkiviili idtijrlrrisra val6
felkdsztil€si feladatokr6l.

Elfogadva

Betonyterenye l. Beszamolo a Salgotaiani Katasztr6favddeimi
Krendeltsdg 20 I9. dvi tevdkenysdgdr6l.

2. Beszlmo[6 a tdli rendkiviili iddj6rrissal

kapcsolatos tapasztalato ko [.

3. Beszamo16 a villam6rviz- ds belviz elleni

felkdsziil6st6l.
4.Tejdkoztat6 a szabadtdri vegeteci6s ttizek

megelozdsdre tett intdzkeddsekrol.

5. Tdjekoztato a nyAri rendkiviili idoj6r6sra val6

felkdsziilisi feladatok6l.

Elfogadva

Salgotarjdn 1. Beszimolo a Salg6tarjani Katas ar6favddelmi
Kirendeltsd ?019 dvi tevdken SC 16l

Elfogadva

2020.02.19.
I1.00 6ra

2020.02.19.
13.00 6ra

Szdkhely



2. Beszamolo a tdli rendkiviili iddjadssal
kapcsolatos tapasztalatokI6l.
3. Besziimol6 a villimdrviz- ds belviz elleni
felkdsziildsnil.
4.Tajdkoz1at6 a szabadtdri vegetacios tiizek
megel6zdsdre tett intdzkeddsekr6l.
5. Tejdkoztat6 a nyrri rendkiviili id6j6rdsra val6
felkdsziil6si feladatokr6l.

Salg6tarjdn 2020.
november

l. Beszimol6 a tavaszi dr- ds belvizi helyzetrcil,
valamint a ny6ri esemdnyektril.
2. T6j€koztat6 a tdti rendkivtli idcijdriisra val6
felkdszil€si feladatokr6l.
3. Tejdkoztat6 a tavaszi rir- ds belviz elleni
vddekezdsre val6 felkisziildsi feladatok6l.
4. Tijekoztatd a tavaszi erd<i- ds vegetdci6tiizek
mege16zdsdre valo felkdsziildsi feladatok6l.

Elfogadva

2020.
november

1. Beszdmo16 a tavaszi iir- ds belvizi helyzetrcll,
valamint a ny6ri esemdnyekrSl.
2. T6jdkoztat6 a tdli rendkiviili id<!jrir6sra val6
felkdsziil6si feladatokr6l.
3. Tijdkoztat6 a tavaszi d.r- ds belviz elleni
vddekezdsrc val6 felkdsziildsi feladatokr6l.
4. Tajdkoztatd a tavaszi erd<i- ds veget6ci6tiizek
megelcizdsdre vald felkesziildsi feladatokol.

Elfogadva

PAsx6 2020.
november

l. Beszimol6 a tavaszi 6r- 6s belvizi helyzetrol,
valamint a nyAri esemdnyekrdl.
2. T6jdkoztat6 a tdli rendkiviili idcijrirrisra val6
felkdsziildsi feladatokr6l.
3. Tdjdkoztat6 a tavaszi er- 6s belviz elleni
vddekezdsre val6 felkdsztildsi feladatok6l.
4. T6jikoztat6 a tavaszi erd6- ds veget6ci6tiizek
megel6zdsdre val6 felkdsziil6si feladatokdl.

Elfogadva

A FIVB-dk folyamatosan kapcsolatot tartanak az cinkorm6nyzatokkal.

A hatdkony megelSzds 6rdek6ben (pl. szabadt6ri ttizek, krinikula/hosdgriad6, tdli
felk6sziilds ds a hal6los, sdriildses ttizesetek csokkent6se) feladataink vigrehajt6sa sorrin 2020-
ban is a HVB-dk segitseg6t k6rttik, hogy az tinkorm inyzatok szim6ra meghat6rozott feladatok
teljestiljenek.

Mindegyik HVB sziim6ra rendszeresen megkiilddsre keriiltek az NMKI 6ves

veszdlyhelyzeti progn6zisa 6s a bevriliis vizsgAlata, tovebb6 a KvK dves MLiveleti Terve ds

annak vdgrehajt,is:ir6l sz6l6 jelentis. Eziltal biztositottuk, hogy a HVB Elntik6k megfele16

t6jdkoztat6sban rdszestiljenek ez ir6nyrian.

Mindhrirom HVB-I bevontuk a KvK 6ltal szervezett, 2020. mrircius 10-11-12-dn a ny:iri
rendkiviili idoj6r6sra val6 felkdszulds 6s a 2020. okt6ber 20-21-22-dn a tdli rendkiviili
iddjrir6sra val6 felk6szijl6s c6lj6b6l meglaftott tdrzsvezetdsi gyakorlatba.

A HVBi<el a KvK 6s a I(atasztr6favddelmi Elnokhelyettesek j6 munkakapcsolatot

tartanak.

I
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VtrII. P:lszt6i Hivatdsos Tiizolt6-parancsnoksiig

A P HTP jelenleg 28 telepiil6s els6dleges vddelm6rol gondoskodik.

Feladataikat I gdpjrirmiifecskendSvel, I Erdottizes g6pj6rmiivel ds 5 fo napi szolgrllati
l6tsz6mmal klttrik el, valamint a hizolt6siigon trizolt6-parancsnok 6s kataszir6fav6Jelmi
megbizott teljesit mdg szolgrilatot, de a katasztr6favddelmi megbizott 2020-ban a BM oKF-re
volt dtrendelve, maid 2020-ban leszerelt.

Az allbbi 6tE-kel rendelkeziink egytittmiikdddsi megrillapodrissal:

1. Karancs Specirilis Ment5k OTE, mely az eg6sz megye tertilet6n v6llalt
mLikoddst, de ST HTP-vel kdtdtr EMU-I.

2. Bokori Polgdror ds Onkenres Trizolto Egyesiilet
3. Vriralja Onkdntes Tiizolt5 ds Polgriror Egyesiilet

A Bokori Polg6r6r ds onkdntes Tiizolt6 Egyesiilet 2020-ban p lylzhatott dllami t6mogat6sra
6,s 716.251,- Ft tdmogatesban rdszesiilt, melyet szakfelszereldsek ds vddoeszkdzok
beszerzds6re, k6pz6sre, valamint miikoddsi kolts6geik fedezdsdre fordithatnak.

A gyakollatok az 6ves gyakorlattervekben meghatdrozottak szerint keriiltek vdgrehajt6sra.
Az 6v kdzbeni m6dosit6s rogzitve volt a KAP-on, illetve jelentve volt a NMKi-ra.

A rendszeres ellen<!rzdsek eredmdnyekdnt tevdkenysdgiik megfelelo volt. a felt6rt
hiiinyoss6gok megsztlntet6s6re minden esetben intdzkedds trirtdnt.

2020. janurir 0l -t<il december 3 I -ig a kovetkezo esem6nyek tcirtdntek a P HTP mrik<iddsi
tert.iletdn:

Esem6nv: 210

ebb6l trizeset: 125

ebbol mriszaki mentds

beavatl<ozlst ig6nl'elt: r80

ebbol ttizeset 83

ebb6l mriszaki mentds 97

ki6rkez6s el6tt felszimolt

szinddkosan megt6veszt6 j€lz6s: 3

t6ves ielzds: 36

ut6lagos jelz6s: 2

trizeset alaptertllete 480 384 m'?

48,0,1 Ha

t6nyleges asztdsi fokozat l-es 238

tenyleges riasadsi fokozat II-es

tenyleges riasz6si fokozat III-as : 0

tenyleges riaszldsi fol(ozat lV-es 0

tdnyleges riasadsi fokozat V-os 0
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ezekb6l riasztiisi fokozal tdnylegesen Kiemelt '/

riaszott szerek szema 3,16

megmentett szem6lyek sz{ma miiszaki ment6sn6l: 0

0

s6riilt szem6[yek sz{ma mriszaki ment6sndl: t-t

tiizesetnel: l
halott szem6lyek szima miiszaki mentisn6l: 0

tiizesetndl: 0

lakdstLiz: 35

kdmdnytiiz 15

szabadt6ri tiiz

szabadteri trizbol erdo- ds vegetiici6triz 32

vdlelmezett sz6nddkoss69 1

0

34beavatkozls

6nkdntes mentoszervezet beavatkozas 2

9
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IX. Sal96tarjini Hivatisos Tiizolt6-parancsnoks6g

A ST HTP jelenleg 26 teleptilds elsodleges v6delm6rol gondoskodik, ezen beliil BT I(vO
mrik6disi tertilet6hez 10 telepiilds tartozik.

Feladataikat ST HTP-6n 2 g6pj rirmiifecskendovel, L6traszerrel, Vizszrillit6val, Erd6ttizes
gdpj6rmiivel ds l3 fo napi szolg6lati l6tsziimmal kittrik el, valamint jelenleg a tiizolt6siigon
tiizolt6-parancsnok, mtiszaki biztonsdgi tiszt 6s katasztr6fav6delmi megbizott teljesit
szolgdlatot. A mriszaki biztonsrigi tiszt 2020. miircius 30 6ta a Hatvani k6rhiizba van

vezdnyelve a k6rhiizparancsnok segitcijekdnt kitja el feladatait.

BT KvO-n I gdpjdrmiifecskend6vel ds 4 fo napi szolg6lati l6tsz6mmal l6ttik., el

feladataikat, valamint 6rsparancsnok ds katasztr6fav6delmi megbizott teljesit a BT I(vO-n
szolg6latot.

Az al:ibbi OtE-kel rendelkeziink egyiittmrikijd6si meg5llapoddssal:

I . Karancs Speci6lis Ment6k oTE, mely az egesz megye tertiletdn vrillalt miik<iddst,

2. Mih6lygerge OTE,

3. R6nafalu OTE,

4. Salg6tarjrin OTE,

5. Segijfalu oTE,
6. Somosk6rijfalu OTE,

7. Eszak-Mitra OTE, a megye teriiletdn 20 teleptil6sen vrillalt miikoddst'

I

ttzvizsgelat indult:

I

I

tiizesctn6l:

54

bedpitett trizjelzo tdves jelzdse (vonul6st igdnylo):
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Az OTE-k 2020-ban is prilyrizhattak rillami trlmogatdsra, mellyel mindannyian 6ltek is 6s

dsszesen 4.825.573,- Ft trimogatesban 16szesiiltek. melyet szakfelszereldsek ds vddoeszkrizdk
beszerzdsdre, k6pzdsre, valamint mtik6d6si k6Jtsdgeik fedez6sdle fordithatnak.

A virushelyzet miatt m6rcius t6-t6l az I. f6l6vre tervezett gyakorlatok k<izponti utasit6sra

elmaradtak.

A gyakorlatok az emlitett id6szakon kiviil az dves gyakorlattervekben meghat6rozottak

szerint keriiltek vdgrehajtrisra, azok minden esetben megfelelt dft6kel6st kaptak. Az 6v

kdzbeni m6dosltiis rdgzitdse a KAP-on, illetve a m6dosit6sok jelent6se a NMKI-ra minden
esetben megtdrtdnt.

2020. januAr 01-t6l december 3l-ig a kovetkezS esemdnyek tdrtdntek a ST HTP
mLikoddsi teriilet6n:

Esem6ny: 73,i

ebbol ttzeset 396

beavatko26st ig6nyelt: 485

276

ebbtil nri.iszaki mentes: 269

ki6rliez6s el.itt felszimolt: 43

sz6nd6kosan megtdYeszt6 jelz6s: 2

t6ves jelz6s: 201

ut6lagos ielzis: 2

tiizeset alapteriilete: I 323 991 m'1

132,4 Ha
tdnyleges riaszdsi fokozat I-es 733

t6nyleges liasaiisi fokozat II-es 0

tdnyleges riaszt6si fokozal Ill-as 0

tenyleges riasaiisi fokozat IV-es

tdnyleges riasztesi fokozat V-ds 0

ezekbcil riasarisi fokozat tdnylegesen Kiemelt: 41

lJ15
megmentett szem6lyek szdma miiszalii ment6sn6l:

tiizesetn6l:

s6riilt szcm6ll,ck sz:ima miiszaki ment6snEl: 59

tiizesetn6l: 7

halott szem6lyek szima miiszaki ment6sn6l: 6

tiizcsetnal: 0

lakiistiiz 53

kdmdnvniz: 23

I ebb<il mriszaki mentds: 339

0

I
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ebbol t[izeset:

r iasaoft szerek szdma:

67
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szabadtdri triz

szabadtdri tiizbril erdo- ds vegetiici6niz

vdielmezett sziinddkoss69 {
tiizvizsgiitat indult: 3

OTE beavatkoz6s 63

cinkdntes menttiszervezet beavatkoz,rs 35

bedpitett trzjelzo tdves jelzese (vonuliist igdnylci) 118

XI. Gazdasigi

A KvK-6n a gazdas{gi feladatokat az NMKI Gazdasrigi Igazgat6-helyettesi szervezet vigzi.

Kiemelt figyelmet forditottunk a k<iltsdghatdkony gazdrllkod6s elosegitdsdre. A I(vK 6s az al6
rendelt P HTP 6s ST HTP teljes szem6lyi rillom:inya megfelel6en vdgrehajtja a
gazdrilkodrissal osszefiiggo, beo szt6s6val j 616 e15iriisokat, feladatokat.

Az egy6ni v6dcieszkdzdk, kisgdpek, felszereldsek, eszkOz<ik feliilvizsgdlatrit rendszeresen
v6grehajtottuk.

A Miiszaki Biztonsrigi Tiszt kiemelt figyelmet forditott a munkavddelmi, mriszaki,
egdszsdgiigyi 6s egy6b vonatkoz6 eloirrisok vdgrehajtSsrira.

Az 6ves lelt6rozilsi feladatok, ruhiizati szemldk vdgrehalt6sriban rendszeresen r6szt vettiink.

Az elhelyezdsi korhlm6nyek javitrisa drdekdben folyamatosan vdgeaiink ds jelenleg is
v6gztink karbantartasi, fehijitrsi munkikat.

A kcizfoglalkoztatott program keret6ben alkalmazott szemdlyek a KvK ds az al6 rendelt p
HTP, ST HTP 6s BT KvO napi tevdkenysdg6ben aktivan r6szt vettek (pl. iigykezelds,
karbantartas, kdrletek takarit6sa, stb.)-

Az elhelyez6si objektumokban kialakftott ,,emldkszoba" fenntartdsdban tovabbra is aktfvan
kdzremiikcidtiink, a laktanyrlk teljes eg6szdn van ki:illitrisi eml6kr.irgy elhelyezve.

XIL Osszegz6s

cdlunk tovribbra is a hat6kony meger<izdsi feradatok v6grehajt6sa, valamint azelhirfthatatlan k6resem6nyek felsz:imokisa vort, ennek drdekdlen 
- 
zozo-aan l+e iiellenorzdst 6s 68 db szeml6t hajtottunk vdgle integrdlt harosrigi feladataink ell6trisa sorriirleziiltal teljesitve az eldlj6r6k 6ltal meghatdrozott cilokat, valamint az dv kdzben f"i;;;i;feladatokat.

A kialakult covrD-r9 vesz6lyhelyzet miatt rendszeresen reszt vettiink az eseti je[egadarszolgelhtiisban ds feradatok vdgrlha.ltasriban. A l(ua;l 2 fii 2020. mdrcius JO-tor aHatvani K6rhrizba van vezdnyelve, mint K6rhrizparancsnok ds logisrtikus.
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Kiemelt feladatunknak tekintjiik tov6bbra is a magas szinvonali szakmai munka vdgzds6t.
melyhez elengedhetetlen, hogy tovibbra is j6l kdpzett szakemberek Iegyenek a szervezetben,
ennek drdekdben rendszeresen tovribbkdpzdseket hajtunk v6gre.

Az els6 fokt hat6srigi ds szakhat6srigi feladatainkat a vonatkoz6 jogszabrilyoknak

megfeleloen k6vetkezetes jogszabrily-alkalmaziissal elliittuk. Az Orsziigos TLizvddelmi
Szal:dlyzat elciirrisait maximiilisan drvdnyre juttatjuk, valamint a m5dosft6sok alkalmaz6sira
megkezdttik a felkdsztildst.

A halilos ds sdrtildses jrir6 trizesetek csokkent6sdvel kapcsolatos kiemelt feladataink
vdgrehajtdsrit folytattuk, folyamatosan kezeljiik.

Tov6bbra is cdlunk a szabadtdri vegetiici6-ttizek szim6nak alacsonyan tafiAsa, csdkkentdse,
melynek 6rdek6ben rendszeres hat6srigi ellen5rzdseket hajtunk vdgre, valamint sz6les k<irben

felhivtuk a figyelmet a megel<izds fontossdg6ra.

R6szt vettiink a lakossri5rijdkoztatiisi tevdkenys6gben, melynek sor6n a preventiv
magatartrs fontoss6giira hivtuk fel a figyelmet, ez 6ltal er6sitve a megel6zdst cdlz6
kommunikiici6t.

A polgiri vddelmi tevdkenysdgiink sorin is a tudatos vesz6lyhelyzet-megeltizdsi
tevdkenys6gnek megfeleloen a val6s veszdlyek beazonositds6t kcivetoen azok hatdkony
elh6rit6s6ra, valamint az dngondoskodiisi kdpessdg erositdsdre helyezttik a hangsrily.

Az Onkdntes Mentcicsoportoknak dves riaszt6si gyakorlatot (12 telepill6si, 3 jrirrisi
ment5csoporl), a jiiriisi mentocsopoftok rdszdre egyiittmiikoddsi gyakorlatot szerveztiink
elt(nt szemdly keresdse, mentdse form6ban, ennek eredmdnyek6nt a lakossiig kdzbiztonsdga
ism6t tovribb erosodcjtt. Cdlunk, hogy tov6bb fejlessziik 5ket, valamint ijabb
mentocsopoftokat hozzunk l6tre tovribbi telepiil6seken.

Fontos feladatunk a ldtfontossrigri rendszerekkel ds ldtesitm6nyekkel kapcsolatos teend<ik
vdgrehajtrisa, a vonatko26 eljrirrisokat lefolytattuk.

Az els<j fokri hat6sdgi jogkortinkben eljrirva a veszdlyes anyagok teljes 6letciklus6ra
figyelemmel vaglunk, a veszdlyes iiruk sziillit6s6val kapcsolatos feladatainkat ell6ttuk, a
rendszeres ellenorz6sek eredmdnye, hogy egyre kevesebb a szab6lytalansiig, valamint a felt6rt
hirinyossrigok ker 6sbd stlyosal<.

Kiemelt feladatunk volt az is, hogy a vezetoi, ir6nyit6 munk6t, annak tudatosseg6t 6s
eredmdnyessdg6t fejlessziik. A vezet6i ellenorzdsek minosdgdt n6velttik.

Az elektronikus iratkdszit6s szdles k<irii alkalmazrisa riltal jelentSs m6rt6kben cs<ikkentetttik
a papir alapf iratforgalmat.

Tov6bbra is nagy hangstlyt helyeztiink az iilomtLny motiv6l6siira, valamint az
eg6szsdgiigyi rlllapotrinak megrirz6sdre, javftris6ra, ennek drdek6ben egdszsdg0gyi sziirrinap ds
sz6mos spoftol6si lehet5s6g letr biztositva r6sziikre, melyek a veszdlyhelyzet miatt sainos
korl6toziisra keriiltek.

A felettes ds t6rsszervekkel, tinkorm6nyzatokkal, egy6b szervezetekkel j6
munkakapcsolatban vagyrnk. Ez nagyon fontos, mivel a KvK krizmegitdldsit ez is jelentos
rnirt6kben me ghatdr ozza.

A KvK, tovribbri az al6 rendelt p HTp 6s ST HTp-6k, valamint BT Kv6 szakteriileti
beszrimol6i bemutattiik a fenti idoszak eldrt eredmdnyeit, amik bizonyitj6k, hogy az elv6t
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feladatok vigrehajuisrit eredmdnyesen teljesitettiik (a 2020-as dv SZTER dft6keldse mdg nem

kdszrilt el, folyamatban ,'tan), ez 6ltal biztositottuk a lakossig dlet- ds vagyonbiztonsrigrlt, a

nemzetgazdasiig vddelm6t.

A feladataink elldLisa sor6n kiemelt figyelmet forditunk az dllom6ny bevethetcisdgdnek
fenntartdsdra a kialakult COVID-19 veszilyhelyzet sordn.

,,Magyarorsz6g szolgilatriban a k<izbiztons6g6rl" szlogentinknek 2020-ban is eleget
tettiink, ennek garandlesrlra a rendelkez6sre rill6 ercikkel, eszkozrjkkel 2021 . dvben is mindent
meg fogunk tenni.

Tisztelt Kozgyri16s,4(6pvisel6 Testiilet, kdrern a t6jdkoztat6 tudomiisr.rl v6tel6t!

Kelt: Salg6tarjdn, 202 ) . jitnius 10

Tisztelettel:

Angyal Tibor tii. alezredes
kirendelts6gvezet6

Cim:3100 Salg6tarjan, Szent Flori 6n tdr l. E: 3ioo Salg6tarj6n, Szent Fldridn tdr I
Telefon: +36(32) 4l 1-400

E-mail:

azo -i08
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El6terjeszt6s

N6grid Meryei Kormrlnyhivatal NO/TFO/39-1 12021. szirmi ttirv6nyess6gi felhiv:is
elfogad{sirril

Tisaelt K6pviselo-testtilet!

CserhritszentivdLn K6zs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete napirendre tiizte ds

megtargyalta a N6gr6d Megyei Korminyhivatal 6ltal kiilddtt NO/TFO/39-1/2021.
iktat6sz6mon tett tcirvdnyess6gi felhiv6s6t, melyet elfogad 6s az abban foglaltaknak
maraddktalanul eleget tesz.

A k6pvisel6- testiilet felhatalmazza a polgitrmestert, hogy a testiilet ddnt6s6r6l t6jdkoztassa a
N6gnid Megyei Korm6nyhivatal T<irvdnyessdgi Feltigyeleti OsztilyAt 6s a toviibbi sziiks6ges
int6zked6seket tegye meg.

Felel6s:
Hat6rido

polg6rmester
6rtelemszenien

Cserhdtszentiv6n, 2021. augusztus 1 9

Siraky Attila s.k
polgdrmester

A N6gr6d Megyei Kormiinyhivatal Hat6s6gi F6oszt6lyrit6l 2021. janudr 19. napjrin drkezeft,
NO/TFO/39- 1/2021. iktat6szimu t<irv6nyess6gi felhivris az Onkorm6nyzat r6sz6re.

K6rem a Tisaelt K6pvisel6-testiiletet, hogy sziveskedjen a fenti el6terjesztdst megtiirgyalni,
6s az aliibbi hat6rozati javaslatot elfbgadni.

Hatrlrozati iavaslat:



E16terjeszt6s

Nr5grid Meg-vci Korm6nyhivatal NO/TFO/39-5 /2021. szimt ttin,6nyess69i felhivf s

elfogadfs{rtil

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A N6grrid Megyei Kormrinyhivatal Hat6srigi F6osa6ly6t6l 2021. febru6r 23. napj n 6rkezett,
NO/TFO/39-5l2021. iktat6sz6mu tdrvdnyess6gi felhiv6s az 0nkorm6.nyzat rdszdre.

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet. hogy sziveskedjen a lenti el6terjesZ6st meguirgyalni"
ds az aklbbi hatarozati javaslatot elfogadni.

Hatirozati iavaslat:

Cserhritszentiv6n K6zs6g Onkorm5nyzata K6pviselo-testtilete napirendre tirz1re 6s

megt6rgyalta a N6grid Megyei Kormiinyhivatal eltal kiilddtt NO/TFO/39-5I2021 .

iktat6sz6mon tett tdrv6nyessdgi felhivSs6t, melyet elfogad ds az abban foglaltaknak
maraddktalanul eleget tesz.

A k6pvisel6- testiilet felhatalmazza a polgArmestert, hogy a testiilet d6nt6s6rot tiij6koaassa a
N6gr6d Megyei Kormdnyhivatal Tdrv6nyess6gi Feliigyeleti Osztrilyrit ds a toviibbi sziiksdges
int6zked6seket tegye meg.

Felel6s: polg6rmester
Hat6Lrid6: 6rtelemszertien

Cserhiitszentiviin, 202 1. augusztus I 9.

Siraky Attila s.k.
polgiirmester

n13Ij
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NOCId\D MECYEI
I(ORIV1ANYH IVATAL

a--
lktat6szam: NO/TFO/3g- 'l /2021 .

Ugyint6z6: dr. Baranya Anik6
Telefon: 06 32 620 753
E-mail: baranva. aniko@noqrad.qov.hu

Tergy: torv6nyess6gi felhiviis

Siraky Attila
Polgennester Ur 16sz6re

Markus Sendor
Mitrasz6lSsi Krjztis 6nkorminyzati H ivatal Jegyz5je r6sz6re

Cserhatszentiven

Tisztelt Polg6rm-ester Ir!
Tisztelt Jegyz6 Ur!

Nlagyarorsz6g Alaptorv6nye 34. cikk (4) bekezd6se alapl6n, valamint Magyarorsziig helyi
onkorm6nyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny (a tov6bbiakban: Nlotv.) 132. S (1)
bekezd6s a) pontj6ban foglalt jogkdrben eljirva az aldbbi

torv6 nyess69i felhiv6ssal 6lek:

Az onkormdnyzati rendeleteknek 6s jegyz6konyveknek a frivdrosi 6s megyei
korm()nyhivatalok r1szdre t t5nd megkAld1s6nek rendjdrdl szdl6 23/2012. (lV. 25.) KIM
rendelef 6rtelm6ben:
,,1. S (1)A jegyzo a k6pvisel6-testulet altal megalkotott, a polgermester es a jegyz6 Sltal
alAid es a szervezeti 6s ml:ikod6si szab6lyzatban meghatarozott m6don kihirdetett
onkormdnyzati rendeletet a kihirdet6st kovet6en a (3) bekezd6sben meghatarozott modon
6s id6ben killdi meg az illet6kes f5virosi 6s megyei kormenyhivatalnak (a tov6bbiakban:
korm6nyhivatal).
(3) A jegyz6 - a (4) bekezd6sben foglalt kiv6tellel - az (1) bekezdesben meghaterozolt
onkorm6nyzati rendeletet 6s annak, valamint - ha az onkormanyzati rendelet m6dosit6
vagy hatalyon kiv0l helyezo rendelkez6st is tartalmaz - az abban foglalt m6dosit5ssal vagy
hatelyon kivul helyez6ssel 6rintett onkormenyzatj rendelet valamennyi jovdbeni idoallapota
szerinti egys6ges szerkezet0 szoveg6t, legkes6bb a kihirdetest kOveto harmadik
munkanapon, a Nemzeti Jogszabalytar szolg6ltat6ja eltal e c6lra kialakitott informatikai
rendszeren keresztul megkUldi a kormAnyhivatalnak."

A Nemzeti JogszabAlyterban .k6zz6tett rendeletek vizsgSlata so16n meg5llapitottam, hogy a
Cserh6tszentiven Kozseg Onkormdnyzata polgarmesterenek 1/202,1. (1.22.) szaion
megalkotott, a helyi ipan.iz6si ad616l sz6l6 612020. (Xl. 05.) 6nkormAnyzati rendelet
hatAlyba nem lep6s6r6l sz6l6 rendelete 2021. febru1r 5. napj'tl kozz't\telre kertilt.
azonban ez a rendelet a TFIK rendszerbe nem keriilt megkulddsre a kormanyhivatal
16sz6re.

Hat6stigi F6txzrlty
Tdrvanyes€gi Feltgyctcri OlEr,lv

3100 Salg6tadin. Rrkdczi ut36. Tcl: (32) 620-71J, Farii 62) 620-t 96, c-nuili towefl,vcsseg@nograd.go.v.hLr



A Nemzeti Jogszab6lytArban 2021. februer 17. napjen publikilasra kernft a 212021. (1.26.\

szerr'i, az 6nkormAnyzat vagyongazd6lkoddsirr6l sz6l6 3/2013. (V. 24.) onkorm6nyzati
rendelet m6dositisdr6l szol6 rendelel, amely a TFIK fel0letre 112021. {1.26.) szemon kerirlt
feltoltesre, tovibb6 a TFIK feluleten maga a vagyonrendelet mell6klete, amely modositdsra
kertrlt nem lett felterjesztve, sem a rendelethez k6szult indokol6s, hatdsvizsgdlati lap.

Az l\,4otv. 134. $ (1 ) bekezdes6ben foglaltak szerint felhivom, hogy a Nemzeti JogszabdlytAr
TFIK fel0letre a felhivds iigyszdm6hoz valaszk6nt ktildott Llzenethez csatolm6nyk6nt t6ltse
fel a polg6rmester hatirozatat, mely tartalmazza, hogy a torv6nyess6gi felhiviist
elfogadta vagy azzal nem 6rtett egyet.
Egyidejfleg k6rem a TFIK feliiletre feltdlteni a helyi ipartiz6si ad6r6l sz6l6 6/2020. (Xl.
05,) 6nkorminyzati rendelet hatalyba nem l6p6s616l sz6l6 rendeletet az indokolAssal
6s hatasvizsgalati lappal egytitt.

Fentiek teljesit6s6re a hatarid6

2020. mercius 26. napja.

A iVlagyarorsz6g helyi tinkormdnyzatairol 2011. evi CLXXXIX. torveny (N{cttv.) 134. S (1)
bekezd6se 6rtelm6ben ,,az 6rintett a felhiv6sban foglaltakat koteles megvizsg6lni 6s a

megadott hat6rid6n bel0l az annak alapj6n tett intezkedeserol vagy egyet nem 6rt6s6rol a

kormdnyhivatalt irAsban taj6koztatni".

A helyi 6nkormanyzatok t6rvenyess6gi felirgyelet6nek reszletes szab6lyairol sz616
11912012. (V|.26.) Korm. rendelet 9. $-a alapjan a kormdnyhivatal torv6nyess6gi felhivesa
eredm€nytelen, ha az 

'rintetta) a t6rv6nyessegi felhivesban foglalt hat6rid6 lejdrt6ig nem tesz int6zked6st a
jogszabelys6rt6s megszuntet6se 6rdek6ben,
b) 6ltal a tdrv6nyessegi felhiv6sban foglaltak alapian tett ini6zkedes nem sztjnteti n'reg a
jogszabdlys6rtest, vagy [jabb jogszabalysert6st idez el6,
c) nem 6rt egyet a torv6nyess6gi felhivasban foglaltakkal, 6s az err6l sz6l6 taj6koztat6st
kovet6en a fov6rosi 6s megyei kormanyhivatal megit6l6se szerint a jogszabalys6(es
tovebbra is fenndll,
d) a i6,'v6nyess 6gi felhivesban foglalt habridd lejdrtdig a fovArosi 6s megyei
korm a nyhiv al alt nem t ajdkoz tatja

Felhivom szives figyelm6t, hogy az Motv. 134. S (2) bekezd6se 6rtelmeben a megadott
hatdrido eredm6rrytelen eltelt6t kovetSen a kormanyhivatal a torv6nyessegi felogyeleli
eljAr6s egy6b eszkdzeinek (birsdg) alkalmazisdrol m6rlegel6si jogkorben dont.

Salg6tarj6n, 2021 .lebruet 23.
Tisztelettel

dr. Szab6 Sandor kormanynregbizott
nev6ben 6s megbizesabol:

dr. Szab6 Jdzsef
foosztalyvezet6 helyeti

iI
ti
,Qi,l: ' 
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rac;6hy- Honi ath Rita
osztAlyvezeto

::...
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Tisaelt Kdpviselo-testiilet!

Cserhiitszentivrin K<izs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilete napirendre ttZte 6s

megtargyalta a N6gr6d Megyei Kormituryhivatal 6ltal kiilddtt NOiTFO139-4412021.
iktat6szimon tett t6rv6nyess6gi felhiv6s6t, melyet elfogad 6s az abban foglaltaknak
maraddktalanul eleget tesz.

A k6pvisel6- testiilet felhatalmazza a polgiirmestert, hogy a testtilet d<jnt6s6r<il trij6koaassa a

N6gnid Megyei Korm6nyhivatal Tcirvdnyess6gi Feliigyeleti Osniiyirt 6s a toviibbi sztiksdges
int6zked6seket tegye meg.

Felelos:
Hatrirido:

polgiirmester
6rtelemszenien

Cserh6tszentiviin, 202 l. augusztus I 9. ,G

s$
'il'.

'ii'
o
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Siraky' Attila s.k.
polgiirmester

ao

El6terjeszt6s

Nrigrrid Megyei Kormrinyhivatal NO/TFO/39-4 412021. szimt tiirv6nyess6gi felhiv6s
elfogaddsf16l

A N6grdd Megyei Korm6nyhivatal Hat6srigi Foosztrily6t6l 2021. jirnius 24. napjin drkezett,
NO/TFO/39-44/2021. iktat6szfur"nri tdrvdnyess6gi felhiviis az 0nlormdnyzat rdszdre.

Kdrem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet. hogy sziveskedjen a fenti eloterjesadst megtrirgyalni,
6s az akibbi hatrirozati javaslatot elfogadni.

Hatdrozati iavaslat:



NOC]}\\D N{ECYEI
KORAlANYH IVATAL

lktatoszem: NO/TFO/39- Tirgy: T<irv6nyessSg i felhivis
Ugyint6z5: dr. Baranya Anik6
Telefonszim: 321620-7 53
E-mail cim: baranva.a niko@noqrad.qov. hu

Siraky Attila
Polgirmester Ur Itjin

Cs e rh 5tszentivi n Kdzs6g 6n korminyzatinak
K6pvisel5-testrilete r6sz6re

M6rkus SSndor
Jegyz5 [r r6sz6re

CserhitszentivAn

Tisztelt Polgirrmester Ur!
Tisztelt K6pviselci-test letl
Tisztelt Jegyz6 Ur!

lVlagyarorsz6g Alaptorvenye 34. cikk (4) bekezd6se alapjan, valamint Magyarorszag
helyi onkormdnyzatair6l sz6lo 2011.,6vi CLXXXIX- tdrveny (a tovdbbiakban: Motv.) 132.

$ (1) bekezdes a) pontjaban foglalt jogkdrben eljarva az aldbbi

tdrv6nyess69i felh [v6ssal 6lek:

Cserhitszentiv6n Kozseg Onkormdnyzat6nak k6pvisel5-testiilete 2016-ban megalkotta
a blepllesi tAmogatdsokr6l, a szemelyes gondoskod4st ny0jt6 szociilis es
gyermekj6l6ti elbhsokr1l sz6l6 4/2016. (Vlll.29.) rendeletet (a tovAbbiakban: rendelet).
A rendeletet a 212019. (1V.26.) szdmf rendelet m6dositotta.

Korabban t6jekoztattuk az onkormenyzatokat, hogy a lt/liniszterelnoks6g utasitesa
alapjan a kormirnyhivatal az ellen6rz6si munkatervben foglal'tak szerint a szoci6lis
tSrgyt rendeletek etfog6 felulvizsgalat6t vegzi a 2021 . 6vben.

A szoci6lis igazgal6s16l 6s szocielis ell6t6sok16l sz6l6 '1993. evi lll. torv6nynek (a

tov6bbiakban: Szoc. tv.) az 1. S-aban meghatarozott c6lja, hogy a szocialis biztonsag
megteremt6se 6s meg6rz6se 6rdek6ben meghatarozza az ela'n 6ltal biztositott egyes
szocielis ellatasok formeit, szervezet6t, a szoci6lis elldt6sokra valo jogosultsig
felteteleit, valamint 6rv6nyesit6s6nek garanciait.

Halosagil'6os7relv
Torv€nyessagi l:el0gycleti Osztily

3 1 00 Salg6rarj6[ Rdk6czi ir 36. Tel: {32) 620"73 i. F ri (32) 620" 196. ejnail: towenvesscg@rograd.gov.htl

)$,ror,



A helyi 6nkormAnyzatok a Szoc. tv-ben szabAlyozott ell5tdsokon tul saj6t
kolts6gvetesirk terh6re egy6b ell6t6sokat is megdllap ithatnak.
A szocielis ellat6s felteteleinek biztositesa - az egy6nek 6nmaguk6rt 6s csal6djukert,
valamint a helyi kozoss6geknek a tagjaikert viselt felel6sseg6n tril - az allam kdzponti

szerveinek 6s a helyi 6nkorminyzatoknak a feladata.

A Szoc. tv. 92. S-a alapjSn a szem6lyes gondoskoddst ny[jt6 ell5t6sokr6l, azok
ig6nybev6telerol, valamint a fizelend6 terit6si dijakr6l
a) a fen ntart6 onkormenyzat,
b) ha a fenntart6 onkormanyzati tdrsulas, akkor a tersulasi megellapodesban megjelolt
sz6khely szerinti vagy az effe kijelolt telepul6si dnkormenyzat a tarsulasi
meg6llapoddsban meghatarozottak szerint rendeletel alkot.
Ha torveny maskent nem rendelkezik, a fenntart6 ankorm6nyzat rendeletben
szabdlyozza
a) az onkormanyzat altal biztositott szem6lyes gondoskodAs formdit;
b) az onkormanyzat 6llal biztositott ell6tAs ig6nybev6telere irdnyu16 k6relem
benyijtds6nak m6dj6t;
c) azt, hogy az int6zm5nyvezet6 milyen esetekben koteles kirlon eljar6s nelkul ellAtist
nyujtani;
d) azt, hogy kirlon elj6ras keret6ben milyen esetekben biztosithat6 ellatas;
e) az ell5tAs megsziintet6s5nek eseteit es m6djait;
l) a szem6lyes gondoskod6s6rt fizetendo t6ritesi dijak mert6k6t, a fizet6sre kotelezettek
koret, a t6rit6si dij csokkent6senek, illetve elengedes6nek eseteit es m6djait.

A Szoc. tv. 132. S (4) bekezd6s6ben felhatatmazast kap a lelep0lesi 0nkormirnyzat,
hogy rendeletben szabllyozza az 6tkeztet6s .iogosultsagi felt6teleinek reszletes
szab6lyait.

A Szoc. tv. 26. $-a alapj6n a kepvisel6{estirlet a hat6skcjr6be tartozo p6nzb-.li
ell6tasokat kieg6szitheti, es a szocidlisan rdszorultak rdszdre - a rendelet6ben
meghaterozott modon 6s felteielek szerint - m6s penzbeli tamogatesokat is
megdllapithat.

A rendelet vizsg5latAt kcjvet5en megdllapitlst nyert, hogy az abban foglalt
rendelkez6sek tobb helyen jogszab6lys6rt6ek.

A rendeletben t6bb ellatasi formenal nem allapithat6ak meg a jogosultsag felt6telei.

SzAmos Kfriai ddnt6s kimondta, hogy a Szoc. tv. keretei kozOtt, annak
felhatalmaz6sa alapj6n megalkotott onkormenyzati rendeletben meg6llapitott p6nzbeli
elletasoknal a f6 szabilyoz5si elv a reszorultsig. A Szoc. tv. 5ltal int6zm6nyesitett
telepiil6si p6nzbeli t6mogatAs iinkorm6nyz ati rendelettel tdrt6n6 nem szociilis

nt szerinti fiovedelmi 6s vagyoni viszonyokra tekintet n6lki.il)s
szab6lvoz5sa ellent6tes a Szoc. tv. 26. Q-aban meq hatarozolt raszoru ltsaqi elvve L
(Nem szoci6lis r6szorults5g alapjdn az onkormanyzat sajat kolts6gvet6se terh6re
megallapithat egyeb ellatesokat, azonban azokat nem a szocidlis elletesokr6l sz6l6
rendeletben kell szabilyozn i,)

A rendelet a temet6si tamogatas, a csaladok iskolakezdesi tamogatasa, a lakossag
kar6csonyi timogat6sa vonatkoz6saban nem tartalmaz szocidlis raszorultsagra
vonatkoz6 el6irist. A rendeletben valamennyi ellitdsi formdn6l meg kell haterozni a



.jogosults6g felt6teleit, az igenybev6tel modjdt, valamint a szociilis r6szorultsdghoz
kototts6get.

A rendelet 1. melleklete tatlalmazza a rendkiviili telepiil6si timogatSshoz tartoz6
formanyomtatv6nyt, mely szerint a rendkivilli telepillesi t6mogatas igenybev6tel6hez
a kdrelmez6nek nyilatkoznia kell saiSt 6s csalldtagjai jovedelmi viszonyai16l, es
jdvedelemlgazolAst kell csatolnia. A rendelkez6s jogszabAlys6rt6, tekintettel arra, hogy
a Szoc. tv. 45. $-iban meghatarozott rendkivtili telepiil6si temogatast j6vedelmi
viszonyokra tekintet n6lkiil koteles az <inkorminyzat nyrijtani, amennyiben a
rendeletben el6irt feltetelek fennallnak.

A rendeletben a telepLrl6si 6s szociSlis ellSt6sokkal kapcsolatban a hat6skdr-
gyakorlesra vonatkoz6 szab6lyok nem egy6rtelmliek (az onkorm6nyzat szervezeti- 6s
m(kodesi szabAlyzala szerint a polgarmester ,,dont a k6ztemet6s elrendel6s6r5l es
kolts6gnek viseleser6l, dont az onkorm6nyzati seg6ly irdnti k6relmek elbirelasArol"), a

szocialis rendelet 4. $-a 6rlelm6ben valamennyi telepijl6si i6mogat6s vonatkozasaban
a polgArmesler dont 6truhazott hatdskorben, azonban egyes temogat5si formAkndl a

kepvisel6{eslirlet szerepel, mint hatiskorgyako116.

Javaslom, hogy a hateskdri szabalyokat tartaimaz6 szakaszndl egySrtelm[ien, k6ts69et
kizdroan keri.rl.jon r6szletez6sre, hogy mely ellAtasok vonatkoz5sAban a kepviseki-
testtllet, mely ellatasok vonatkoz6siban a polgArmester a hatask6, gyakorloja. A
hataskori szabAlyok leiisztazesa elengedhetetlen, fokozott figyelmet arra, hogy a
jogorvoslatra vonatkozd szabdlyok att6l filggenek, hogy a dont6st a k6pvisel6-testUlet
vagy a polgdrmester hozta. Fellebbez6snek abban az esetben van helye, ha a
hatarozatot - a k6pvisel6-testiilet kiv6tel6vel - a helyi tinkormdnyzat szerve hozta.

A csaledok iskolakezdesi t6mogat6sa eset6ben a rendelet szerint akkor allapit meg a
k6pviselS{estillet tAmogatast, ha azt az,,adott 6vi kdltsegvet6s lehetove teszi".

Nem egyel'telm(, hogy ezen tamogatas osszege a kolts6gvet6si rendeletben
elSiranyzott osszeg-e, nem allapithat6 meg, hogy milyen osszeg[i tamogatast kaphat a

csalSd. A rendelet 8. S-a ezert nem felel meg a jogalkotasr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX.
t6rv6ny (Jat.) 2. $ (1) bekezd6s6ben meg hat6rozottaknak, m iszerint a ioqszabalvnak a

cimzettek szAmAra eov6rtelm[ien ertelmezheto szab5lvoz6si tartalommal kell

rendelkeznie

A rendelet 2. $ (4) bekezd6se szerint ,,elektronikus tton e rendelet hatelya ala tartoz6

Ugyek nem int6zhetciek". Ezen szakaszt m6dositani kell az 5ltaldnos kozigazgatAsi

rendtartdsr6l sz6l6 2016. 6vi CL. tOrvenyben meghatdrozottak alapj6n (elektronikus

ugyintdz6s lehetoseg6t biztositani kell).

A rendelet iobb helyen a kdzigazgatirsi hat5s6gi elj6r6s es szolg6ltatds altalanos

szabalyair6l sz6l6 2004. 6vi CXL. tdrv6nyre (Ket.) hivatkozik, amely 2018. janu6r 1.

napj6t6l hat5lyon kivtil helyez6sre kertllt.

A rendelet 2. $-a ertelm6ben a k6relmet a Matrasz6lSsi Koz6s OnkormSnyzati
Hivatal Cserhatszentivani Kirendelts6g5n lehet benytjtani, ugyanakkor a

Cserh5tszentivini Kirendeltseg megsz0nt.

A rencielet 21 . $-a szerint,,a rendelet a kihirdet6se nap.ian lep ha16lya". Felhlvom szives

figyelm6t a Jai. 7. $-dban foglaltakra, amely 6rtelmeben a logszab6lyban meg kell



hatdrozni a hatirlybal6p6s6nek napjat, amely a jogszabaly kihirdetSs6t kdvet5
valamely nap lehet.
Ha a szabilyozis c6lja m6sk6nt nem erhetS el, a jogszabily hatalybalep6s6nek napja
a kihirdetes napja is lehet, ebben az esetben a hatirlybalep6s idSpontjet 6r6ban kell

meghatarozni, mely nem el6zheti meg a kihirdetes idopontjat.

A rendelet 3. S (2) bekezd6s a) pontja nem hatdlyos jogszabdlyi rendelkezesre
hivatkozik (Szoc. tv. 18. S h) pontja 2015. mircius 1. napjatol hatalytalan).

A rendeletet jogszabily-szerkeszt6s i szempontb6l felill kell vizsgAlni 6s a sztiks6ges
m6dositesokat eszkozolni kell a Jat., valamint a jogszabAlyszerkeszt6s16l sz6lo
61/2009. (Xll. 14.) lRlU rendelet alap.j6n.

A rendelet bevezet6 r6sz6ben nem alkalmazhai6ak rovidit6sek. A rendelel bevezet6
r6sz6ben a felhatalmazo rendelkez6sek nem megfelelSen kerultek meghat6rozesra.
TovdbbA a bevezet6 r6szben a feladatkor megjeloles6n6l kimaradt az [/otv. 13. $ (1)
bekezd6s 8a. pontjara tod6n6 hivatkozis.

A rendelet fejezeteit 6s alcimeit a Jszr. alapjan szamozni kell, egy alcimnek
6ltal6nossAgban legaldbb 2 szakaszt kell tartalmaznia, egyetlen szakaszt mageban
foglal6 alcim csak akkor alakithato ki, ha a tagoliis miatt a jogszabily szerkezet6nek
egys6gess6ge 6rdek6ben az szUks6ges (a francia bekezd6seket nem ismeri a Jszr.).

A rendeletben a 21. $-ban a zer6 rendeikez6sek kdzott szerepel, hogy a rendelet
rendelkez6seit a hatdrrozattal joger6sen el nem biralt, telepirl6si tdmogatirsok
tekrntet6ben folyamatban lev6 iigyekben is alkalmazni kell.
A Jszr. szerint ezen rendelkez6st a zAro rendelkezesek kozott 1tmeneti rendelkezdsek
megnevezesii aicimben kell szabilyozni.

2021. augusztus 3'l- napjiig

sziveskedjen ir5sban tij6koztatni.

Az l\/6tv. 134. $ (1) bekezd6se ertelm6ben ,,az 6rintett a felhiv6sban foglaltakat koteles
megvizsg6lni 6s a megadott hataridSn beltil az annak alapjan tett intezkedes6rol vagy
egyet nem 6rteserol a kormdnyhivatalt ir6sban tdj6koztatni".

A Jat. 3. S-a alapian az azonos vagy hasonlo eletviszonyokat azonos vagy hason16
m6don, szabilyozAsi szinlenk6nt tehet6leg ugyanabban a jogszab6lyban kell
szab6lyozni. A szabalyozas nem lehet indokolatlanul parhuzamos vagy tobbszintli. A
jogszabilyban nem ism6telhet5 meg az Alaptorv6ny vagy olyan jogszabSly
rendelkez6se, amellyel a jogszabaly az Alaptorv6ny alapjitr nem lehet ellent6tes.
Ebb6l kcivetkezoen a Szoc. iv. rendelkez6seit nem kell megism6telj a rendeletben.

Az lvldtv. 134. S (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint felhfvom, hogy a t6rv6nyess6gi
felhivas elfogad6s616l (hatarozat formajaban), illetve esetleges egyet nem
6rt5s6r5l es annak indokdrol, valamint a megtett int6zked6sekr6l (rendelet
modositisa vagy fj rendelet megalkotasa)



A helyi onkormanyzatok toruenyess6gi felitgyeletenek r6szleles szab6lyair6l sz616
11912012. (VI.26.) Korm. rendelet 9. g-a alapj6n a kormdnyhivatal torvenyessegi
felhivdsa eredm6nytelen, ha az 6rintett
a) a torv6nyessegi felhiv6sban foglalt hatdrid6 lejafi6rig nem tesz int6zked6st a
jogszabAlys6rt6s megszt-lntet6se erdek6ben,
b) 6ltal a tdrv6nyess6gi felhivasban foglaltak alapjan tett int6zked6s nem szunteti meg
a jogszabilysert6st, vagy ijabb jogszabiilysertest id6z e16,

c) nem ert egyet a t6rv6nyessegi felhivAsban foglaltakkal, 6s az err6l sz6lo
taj6koztalast k0vet6en a f6v6rosi 6s megyei korm5nyhivatal megit6l6se szerint a
jogszab6lys6rtes tovdbbra is fennall,
d) a torvdnyess1gi felhivdsban foglalt hat6rid6 bjeftAig a f6vdrosi 6s megyei
korm 6nyh iv atalt n e m tdj6koztatj a.

Felhivom szives figyelmet, hogy az lvl6tv. 134. S (2) bekezd6se 6rtelm6ben a megadott
hatdrid6 eredmenytelen eltelt6t ktivet6en a kormanyhjvatal a torv6nyess6gi fel0gyeleti
eljiirils egyeb eszkozeinek (birsAg) alkalmazSsd16l m6rlegelesi jogkorben dont.

Salg6tarj6n, 2A21. ltnius 24.

Tisztelettel

dr, Szab6 Sandor kormanymegbizott
nev6ben 6s megbizds6bol:

IVIe lin da
o
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EI6terjeszt6s

Nrlgrrid Meryei Kormrinyhivatal NO/TFO/39-66/2021. szitmt ttirv6nyess6gi felhiv6s
elfogadrisrirril

Tisztelt Kdpvisel6-testijlet !

Cserh6tszentiv6n K6zs6g Onkormiinyzata Kdpvisel6-testiilete napirendre tizte es

megtirgyalta a N6grrid Megyei Kormdnyhivatal 6ltal kiilddtt NO/TFO/39-66/2021.
iktat6sz6mon tett t6rvdnyess6gi felhivris6t, melyet elfogad 6s az abban foglaltaknak
maraddktalanul eleget tesz.

A kdpviselo- testiilet felhatalmazza a polgdrmestert, hogy a testiilet dcint6sdr6l trij6koztassa a

N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Tdrv6nyess6gi Feliigyeleti Osarilyrit 6s a tov6bbi sziiksdges

intdzked6seket tegye meg.

Felelos:
llat6rid6:

polgiirmester
6rtelemszertien

1.*/i 'ro \
ffi
EdrS*ry

\(OZSEG 4
Cserh6tszentiv6n, 2021 . augusztus 19.

Na
-S$iruk, Attila s.k.

3 f polgdrmester

iy,)r'

A N6gr6d Megyei Kormrinyhivatal Hat6s6gi F<iosztrily6t6l 2021. jtlius 12. napjrin €rkezett,
NO/TFO/39-66/2021. iktat6szimri t<irvdnyess6gi felhiv6s az Onkorminyzat r6szdre.

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy sziveskedjen a fenti el6teiesztdst megtiirgyalni.
6s az al6bbi hat6rozati javaslatot elfogadni.

HatSrozati iavaslat:
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NOCRAD NTECYEI

KORN,IANYH IVATAL

lktat6szam: NO/TF0/39-66/202 1.

0gyint6z6: dr. Baranya Anik6
Telefon: 06 32 620 753
E-mail: baranva. aniko oqrad.qov hu

Siraky Attila
Polgirmester Ur 0tjin

Gserhetszentivan K<!zs6g Onkorm6nyzatanak
K6pvisel6-testiilete r6sz6re

M5rkus Sindor
Matrasz6l6si K<jzds 6nkorminyzati Hivatal Jegyz6je r6sz6re

Tisztelt PolgArmester Ur!

Tlsztelt K6pvisel6-testiilet!
Tisztelt Jegyz6 Url

MagyarorszAg Alaptorv6nye 34. cikk (a) bekezd6se alapi6n, valamint lt4agyarorszAg helyi

onkorm5nyzatairol szol6 201 1 . 6vi CLX)fiIX. torv6ny (a tov6bbiakban: Motv.) 132. S (1)

bekezd6s a) pontj6ban foglalt jogkorben eljarva az alAbbi

tiirv6nyess6gi felhlvassal 6lek:

A Nemzeti Jogszab6lyt6rban kozz6tett rendeletek vizsgdlala soren meg6llapitottam, hogy
Cserh6tszentivan Kdzs6g onkormAnyzatanak a 2021. 6vben I rendelete k6zz6t6telre
kerUlt, azonban a ?, 4, 6,7, 8, 9. szam[ rendelet a TFIK rendszerben nem keri.ilt
megkiild6sre a kormanyhivatal r6sz5re.

Az lVlotv. 5'1. S-a alapjan az onkormanyzati rendeletet a k6pvisel6-testulet hivatalos
lapjdban vagy a helyben szokSsos - a szervezeti 6s m(kod6si szabdlyzatban
meghatdrozott - modon ki kell hirdetni. A saj6t honlappal rendelkez6 onkormanyzat
rendelet6t a honlapjdn is kozzeteszi. Kihirdet6s6r6l a jegyz, gondoskodik. A jegyzd
korm6nyrendeletben meghaterozottak szerint gondoskodik az Onkorm6nyzati rendelet
kormanvhivrfel 16q76 tort6no meokiildes6r6l

Tergy: tbrv6nyess6gi felhiv6s

Hal6sigiF6Dsztil!
1'0fl €ryessegi F6lI gyclcri Osztdtv

j 
I 00 Salgotrrl dn. R ikoczi nL I6. Tcl: (3?) 610-7 3i. Fa.r: (32) 620 I 96, .-nnil : tow.n),csscg,O nosrad.go!_hu

Cserhltszentivin



A Nemzelj Jogszab6lyt6rrol szol6 338/201 1. (Xll. 29.) Korm. rendelet 8/A. S-a ertelm6ben:

,,(1) A Nemzeti Jogszabdlyt6r on6116 feliileten biztositja a helyi onkormenyzatok
tdrv6nyessegi fel0gyelet66rt felelcis miniszter, a fovdrosi es megyei kormSnyhivatal (a
tovAbbiakban: kormanyhivatal), valamint a helyi 6nkormdnyzat kozotti, a helyi

0nkormenyzatok torv6nyessegi feliigyelet6vel 6sszefuggo irdsbeli kapcsolattart6st.
(2) A jegyz6 a k5pviselci{estUlet 6ltal megalkotott, a polgArmester 6s a jegyzS altal aldirt 6s
a szervezeti 6s miikodesi szab6lyzatban meghatArozott m6don kihirdetett onkormenyzati
rendeletet legk6s5bb a kihirdet6st ktivet6 harmadik munkanapon, a (4) bekezd6sben

meghatarozott m6don kUldi meg az illet6kes kormdnyhivatalnak.
(3) Ha az 6nkormenyzati rendelet helyesbit6s6re van szuks6g, a jegyzo legk6sribb a

helyesbil6s kihirdetes6t koveto munkanapon, a (4) bekezdesben meghaterozott modon
megkuldi a kormanyhivatalnak a helyesbites t6ny6r6l tort6n6 taj6koztatdst 6s az
onkormenyzati rendelet helyesbitett veltozatdt.

\4) A jegyz6 a (2) 6s (3) bekezd6s szerinti esetben az 6nkorm5nyzati rendeletet, valamint
a (3) bekezd6s szerinti tajekoztatast az (1) bekezd6s szerinti felulet (a tovabbiakban:
T6rv6nyess6,9i Feltigyelet irisbeli Kapcsolattart6s Modul) ig6nybev6tel6vel kiildi meg
a kormenyhivatalnak.
(5) A jegyzo a helyi onkormanyzat kepvisel6test0lete, a k6pvisel6-testrliet bizottsega,
tarsuldsa, valamint a r6szonkorm6nyzat testulete irlesenek jegyzok6nyv6t az Ul6st kovetd
tizenot napon belul a Torv6nyess6gi Felugyelet irErsbeli Kapcsolattartas Modul
ig6nybev6tel6vel kUldi meg a kormanyhivatalnak."

Fentiek teljesit6s6re a hatarid6

2020. augusztus 13. napja.

A Nlagyarorszeg helyi onkormanyzalatol 2Q11. 6vi CLXXXIX. torv6ny ([,4otv.) 134. S (1)

bekezd6se 6rtelm6ben ,,az erintett a felhivdsban foglaliakat koteles megvizsgAlnj 6s a
megadott hatdrid6n beli.rl az annak alapjan tett intezked6s6r6l vagy egyet nem 6(6s6rol a

kormenyhivatali irdrsban tAjekoztatni".

A helyi onkormanyzatok iorv6nyess6gi felUgyeletenek 16szletes szabalyai16l sz6lo

fgDA1Z. (V|.26,) Korm. rendelet 9. $-a atapj6n a kormenyhlvatal t0rv6nyess6gi felhivdsa

eredm'nytelen, ha az 6rintett

a) a torv6nyessegi felhivAsban foglalt hatarido lejArtiig nem tesz intezkedest a

jogszab6lys6ft6s megszuntetese 6rdekeben'

b) eltal a t6rv6nyess6gi felhivasban foglaltak atapjin tett int6zked6s nem sztinteti meg a

jogszabalysertest, vagy [jabb jogszabAlys6rt6st id6z el5,

Az lvlotv. 134 g (1)bekezdeseben foglaltak szerint felhivom, hogya Nemzeti Jogszab6lytdr
TFIK felilletre a felhivds Ugysz5mAhoz v5laszk6nt k0ldotl Uzenethez csatolm6nyk6nt ttiltse
fel a k6pviselci-testiilet hat6rozatit, mely tartalmazza, hogy a torv6nyess6gi felh[v5st
elfogadta vagy azzal nem 6rtett egyet. Egyidejiileg k6rem a TFIK feli.iletre felttilteni a

hianyzd rendeleteket az indokolassal, hatisvizsgilati lappal egytitt.



c) nem 6ft egyet a torv6nyessegi felhivasban foglaltakkal, 6s az errol sz6lo tij6koztat6st
kdvetoen a fovArosi 6s megyei kormdnyhivatal megit6l6se szerint a jogszab6lys6rt6s

tov6bbra is fenn6ll,
d) a tdrvSnyess6gi felhivesban fogtalt hat6rid6 lejlrtdig a foverosi es megyei
korm 6ny h iv atalt n em ftjekozt atja.

Felhivom szives figyelm6t, hogy az Motv- 134. S (2) bekezd6se 6rlelm6ben a megadott
hat6rid6 eredm6nytelen eltelt6t k0vet6en a kormdnyhivatal a torv6nyess6gi fel0gyeleti
eljS16s egy6b eszkozeinek (birs6g) alkalmaz6sa16l merlegel6si jogk6rben dont.

Salg6tarjAn, 2021 . 1llios 12.

T!sztelettel:

dr. Szabo Sandor kormanymegbizott
nev6ben 6s megbiz6s6b6l:

6rton I\,4elindaIV];1,
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Ez az oldal a Tcirv6nyess6gi Felngyelet irdsbeli Kapcsolattart6s Modulj6b6l kesztilt.

Uzenet adatai

Nyomtathat6 v6ltozat

og)'sim

202727834

T,irSy

[itenettipus

Tdrvenyessegi feltigyeleti eljdrds

Hivabl

Cserhdtszentiviin Krizs6g 6nkorm;i nyzata

Felel6s Indihis diituma

BaranyaAnik6 2021,.07.73.

Hatiirid6

2021.08.13.

Intezked6stipus

Tdrvenyess6gi felhivds

tJzenet

Tisztelt legvz6 [r! ['lell6kelten megkL]ldom az NO/IFOF9-662021 szdmri tdrv6nyessegi felhivdst. Tisztelettel: dr Baranya Anik6

Csatolmiinyok

Eqyeb 39-66 Gerhdtszentivdn.pdf
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EI6terjeszt6s

N6916d Megyei Korminyhivatal NO/TFO/39-6712021. szimrlr tiirv6nyess6gi felhivris
elfogad6si16l

Tisztelt K6pviselotesttilet!

A N6grid Megyei KormSnyhivatal Hat6s6gi Foosarily6t6l 2021. jtlius 12. napjdn 6rkezett,
NO/TFO/39-67/2021 . iktatoszimir trirv6nyess6gi f'elhivas az Onkorm6nyzat reszere.

K6rem a Tisztelt Kdpvisel6-testiiletet, hogy sziveskedjen a lenti el6terjeszt6st megtrirgyalni,
ds az al6bbi hatrirozati javaslatot elfogadni.

Hat:irozati iavaslat:

Cserh6tszentiv6n Kcizs6g Onkorm6nyzata K6pviselS-testiilete napirendre tn4e 6s

megtdrgyalta a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal riltal kiilddtt NO/TFO|39-6712021 .

iktat6szrimon tett tdrv6nyessdgi felhiv6srit. melyet elfogad 6s az abban foglaltaknak
marad6ktalanul eleget tesz.

A kdpviselo- testiilet felhatalm azza a polgirmestert, hogy a testiilet ddntesdrol trij6koaassa a

N6grdd Megyei Korm6nyhivatal Tcirvdnyess6gi Feliigyeleti Osztrily6t 6s a toviibbi sztiks6ges

int6zked6seket tegye meg.

Felelos:
Hatririd6

polgrirmester
6rtelemszenien

Cserhritszentiv6n. 2021 . augusZus l9

Siraky Attila s.k.
polgarmester

G,

\-------
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NO(.,RAD IvtECYEI
1(L]RIV\ANYH I\ATAL

lktat6szam: NO/TFO/39- 67/202 1.
Ugyint6z6: dr. Baranya Anik6
Telefon: 06 32 620 753
E-mail: baranVa. aniko@noqrad gov. hu

Siraky Attila
Polgirmester Ur (tjin

Gserhatszentivan Kdzs6g Onkorminyzatenak
K6pvisel6-testtilete r6sz6re

M6rkus 55ndor
MStrasz5l6si K6z6s 6nkorminyzati Hivatat Jegyz6je r6sz6re
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Magyarorszag Alaptdrv6nye 34. cikk (4) bekezd6se alapjan, valamint l\4agyarorszeg hetyi
onkorm6nyzatair6l sz6l6 2011 . 6vi CLX)UIX. tdrv6ny (a tovabbiakban: Motv.) 132. S (1)
bekezd6s a) pontjaban foglalt jogkorben eljerva az aliibbi

ism6telt torv6nyess6gi felhivassal 6lek:

Az I\/otv. 51. $-a alapjin az onkormanyzati rendeletet a k6pvisel6lestillet hivatalos
lapjAban vagy a helyben szok6sos - a szervezetj es m[ikdd6si szabdlyzatban
meghatarozott - modon ki kell hirdetni. A sajSt honlappal rendelkezo onkormdnyzat
rendelet6t a honlapjdn is k6zz61eszi. Kihirdet6serSl a jegyz6 gondoskodik. A jegyz6
korm6nyrendeletben meghatarozottak szerint gondoskodik az onkorm6nyzati rendelet
korm6nyhlvatal r6sz6re tort6n6 megkUld6s616l.

Hut6sl,x.i F6o5rely
TorYdnycssigi FeliisY€leti Os alY

3100 Salgotarjan, Rikdczi tl36- Tcl: (32) 620-715, Fa\i (i2) 620-t96. ,:-mail: loNenyesseg@nograd.gov.lu

A Nemzeti Jogszab6lyt6rrol sz6l6 338i2011. (Xll. 29.) Korm. rendelet 8/A. $-a 6rtelm6ben:
,,(1) A Nemzeti Jogszabdlytdr 6n6116 feluleten biztositja a helyi onkormanyzatok
torv6nyess6gi fel0gyelet66rt felel6s miniszter, a fovarosi 6s megyei korm6nyhivaial (a
tov5bbiakban: kormanyhivatal), valamint a helyi onkormanyzat kozotti, a helyi
6nkormdnyzatok torv6nyess6gi feltigyeletevel osszefirgg6 lrdsbeli kapcsolattart6st.
(2) A jegyz6 a k6pviselo-testailet eltal megalkotott, a polgarmester es a jegyzo 6ltal al5irl 6s
a szervezeti 6s m(kod6sl szabelyzatban meghatdrozott m6don kihirdetett onkorm6nyzati
rendeletet legk6s6bb a kihirdet6st kovet6 harmadik munkanapon, a (4) bekezd6sben
meghatArozott m6don kirldi meg az illet6kes kormAnyhivatalnak.
(3) Ha az onkormenyzati rendelet helyesbit6s6re van szuks6g, a iegyz6 legkes6bb a
helyesbites kihirdet6s6t k0vet6 munkanapon, a (4) bekezd6sben meghatirrozott modon



megkuldi a kormanyhivatalnak a helyesbit6s tenyerol t0rt6n6 t6j6koztat6st es az
onkorm6nyzati rendelet helyesbitett v6ltozatet.
(4) A jegyz6 a (2) 6s (3) bekezd6s szerinti esetben az onkormanyzati rendeletet, valamint
a (3) bekezd6s szerinti taj6koztatest az (1) bekezd6s szerinti felulet (a tovabbiakban:
Ttirv6nyess6gi Feliigyelet lrisbeli Kapcsolattartas Modul) ig6nybev6tel6vel kiildi meg
a kormAnyhivatalnak.
(5) A jegyzo a helyi onkormenyzat k6pviselolestiilete, a kepvtselotesttllet bizotts6ga,

t6rsul6sa, valamint a 16szonkormanyzat testirlete ules6nek jeglz6konyvet az ul6st kovet6
tizenot napon beliil a Torvenyess6gi Fel0gyelet lresbeli Kapcsolattartes Modul
igenybevetel6vel kiildi meg a kormAnyhivatalnak."

A Nemzeti Jogszabalytirban.kozzetett rendeletek vizsglrlata sorirn megallapitottam, hogy a

Cserhitszentivan Kozs69 Onkorm6nyzata polgermeste16nek 1/2021, (1.22.) szamon
megalkotott, a helyi iparfiz6si ad6r6l sz6lo 6/2020. (Xl. 05.) dnkormenyzati rendelet
hat6lyba nem l6p6s6r6l sz6l6 rendelete 2021. februer 5. napidn ktizz6tdtelre ker1lt,
azonban ez a rendelet a TFIK rendszerbe nem keriilt megkiild6sre a kormanyhivatal
16szere.

A Nemzeti Jogszabirlyt6rban 2A21. februdr 17. napjdn pubLik5ldsra kernft a 212021. (1.26.)

szem,j, az onkormenyzat vagyongazdAll(odesdr6l szol6 3/2013. (V
rendelet modositis6r6l szol6 rendelet, amely a TFIK fellletre '112021

24.) onkormrnyzati
(1.26.) szemon kerult

feltoltesre, tov5bbd a TFIK feluleten maga a vagyonrendelet mell6klete, amely
a rendelethez k6sz0lt indokolas,m6dosit6sra kerult

hat6svizsgSlati lap.
nem lett felterjesztve, sem

Fentiek okAn, NO/TFO/39-5/2021. szamon - 2021. mercius 26-ai hatArid1vel -
torv6nyess6gi felhiv6s ker0lt kibocsitdsra, melyre valasz 2021. mdjLts 25- napj1n 

'rkezell.CsatolSsra kenjlt a hatesvizsg5lati lap 6s a rendelethez k6szUlt indokol6s, azonban a

rendelet szAma tovdbbra is hibas (2 helvett 1 ), tov6bbd nem kerillt csatolasra a rendelet
mell1klete 6s a lo-ven i felhiv5s elfo ad6sArol sz6l6 hatdrozat

Az l\,{otv. 134. $ (1) bekezdes6ben foglaltak szerint felhivom, hogy a Nemzetj Jogszabdlytdr
TFIK fel0letre a felhivds ugyszAmahoz vilaszk6nt k0ldOtt irzenethez csatolmanyl(ent ttrltse
fel a k6pvisel6-testiilet hatarozatat, mely tartalmazza, hogy a tdrv6nyess6gi felhivist
elfogadta vagy azzal nem edett egyet.
Egyidej(leg k6rem a TFIK feliiletre felt6lteni a helyi ipariiz6si ad6r6l sz6l6 6/2020. (Xl.
05.) 6nkormanyzati rendelet hatalyba nem |5p6s6r6l sz6lo rendeletet az indokolassal
6s hat6svizsg6lati lappal egyijtt.

2020. augusztus 13. napja.

A Magyarorsz5g helyi dnkormanyzatair6l 2011. evi CL)(xXlX. torveny (lvlotv.) 134, g (1)
bekezd6se 6rtelm6ben ,,az 6rintett a felhlvdsban foglaltakat kdteles megvizsg6lnr 6s a
megadott hatarid6n belul az annak alapjen tett int6zked6s6rol vagy egyet nem 6rt6s6rol a
korm6nyhivatalt irasban tAjekoztatni".

A helyi 6nkormdnyzatok torv6nyess6gi felugyeletenek 16szletes szab6lyai16l sz6lo
11912012. (V1.26.) Korm. rendelet 9. g-a alapj6n a korm6nyhivatal torv6nyess6gi fethivdsa
eredmOnytelen, ha az 

'rintetia) a tdrv6nyess6gi felhivdsban foglalt haterido tejedaig nem tesz int6zked6st a
jogszabalys6rt6s megszuntet6se 6rdek6ben,
b) aftal a t6rvenyess6gi felhivasban foglaltak alapjSn tett int6zked6s nem sz0nteti meg a
jogszabelys6rtest, vagy ujabb jogszabdlys6rtest id6z el6,

Fentiek teljesit6s6re a hatarid6
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c) nem 6rt egyet a tdrvdnyess6gi felhivesban foglaltakkal, es az err6l sz6l6 taj6koztatiist
k6vet6en a fov6rosi 6s megyei korm6nyhivatal megitel6se szerint a logszabatys6nes
tovdbbra is fenn6ll,
d) a fdlv6nyess,gi felhivasban foglalt hatdrido bjeft\ig a fdvdrosi 6s megyei
kormenyh iv atalt nem bjdkoztatja.

Felhivom szlves figyelmet, hogy az ivlotv. 134. S (2) bekezd6se 6rtelm6ben a megadott
hatdrid6 eredm6nytelen eltelt6t kovet6en a korm6nyhivatai a tdrv6nyessegi felugyeleti
elj616s egy6b eszkozeinek (birsAg) alkalmazAsArol m6rlegelesi jogkorben d0nt,

Salg6tarjdn, 2A21 . jultus 12.

Tisztelettel:

dr, Szab6 Sandor kormenymegbizott
nev6ben 6s megbiz6seb6l:
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