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Jászboldogháza község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága

JEGYZŐKÖNYV

2/2019.

készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2019. március 11. napján tartott nyílt üléséről

Helyszín: Jászboldogháza Községi Önkormányzat 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. szám alatt lévő
tanácskozóterme

Jelen vannak: Kobela Margit Magdolna bizottsági elnök
Menyhárt Ernő bizottsági tag
Szűcs Gergely bizottsági tag
Vámosi Norbert bizottsági tag
Fajka Jánosné bizottsági tag

Szűcs Lajos polgármester
Joó-Kovács Balázs alpolgármester

A bizottság S tagú, jelen van S bizottsági tag.

A bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést 14 óra 00 perckor megnyitja. Megállapítja, hogy
az ülés határozatképes. Tájékoztatást ad arról, hogy a meghívót a Bizottság tagjai előzetesen
megkapták. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészítés a napirendi ponttal kapcsolatosan. Kérdés,
észrevétel nincs, ezután a napirendi pontot szavazásra bocsátja,.

(A meghívó a jegyzőkönyvi. számú meliékietét képez.)

Tárgy: Napirend meghatározása

(A határozathozatalnál S fő bizottsági tag van jelen.)

Más napirendi pontra javaslat nem született, így a bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a
meghívóban közölt napirendi pontot tárgyalja.

40/2019. (03.11.) Szociális és Egészségügyi Bizottság Határozata
Az ülés napirendi pontjáról.

Jászboldogháza Önkormányzati Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága a meghívóban
kiadott napirendi pontot tárgyalja.

Határidő: Azonnal



1. Napirendi pont
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesü t, a vezetékes gáz vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatásához kapcsolód6 vállalkozás
kiválasztása

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi)

A bizottság 3 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

41/2019. (03.lli Szociális és Egészségügyi Bizottság Határozata
A téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó árajánlatok megtárgyalásáról

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestületének Szociális és Egészségügyi a téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása keretében
a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően javasolja a képviselőtestületnek, hogy

Kormos Ferenc 5054 iászalsószentgyörgy, Béke üt 27. szám alatti egyéni vállalkozóval kössön
szerződést.

Értesül: Képviselőtestület
Határidő: soron következő ülés

2. Napirend
Előterjesztés a Közterület használatáról és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló rendeletek megalkotására

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi)

A bizottság S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

42/2019. (03.11.) szociális 45 Egészségügyi Bizottság Határozata
Közterület használatról és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
jogkövetkezményeiről szóló rendeletek megalkotására javaslat

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselőtestületflek a rendeletek
elfogadását.

Értesül: Képviselőtestület
Határidő: soron kővetkező ülés

A Szociális és Egészségügyi Bizottság munkáját a továbbiakban zárt ülés keretében folytatta,

() (~
-~

(Szűcs Gergel\4 (Kobela Margit Mágdolna)
bizottsági tag bizottsági elnök



ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET SZOCIÁLJS ÉS EÜ. BIZOTTSÁG
ELNÖKÉTŐL

5144 Jászboldogháza, Rákóczi u.27. Tel: 57/460-Oil, Fax: 57/460-012

2/2019.

MEGHÍVÓ

A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülését

2019. március 11. (hétfő) 14:00

hívom össze, a Községháza hivatali helyiségébe.

Napirendi javaslat:

1.) Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatásához kapcsolódó vállalkozás kiválasztása

2.) Előterjesztés a Közterület használatáról és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló rendeletek megalkotására

3.) Otthonteremtési támogatási kérelmekre javaslat

apirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy valamennyi bizottsági tag vegyen részt az ülésen.

Jászboldogháza, 2019. március 6.

Kobela Margit sk.
bizottság elnöke



1. NAPIRENDI PONTHOZ

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019. március 11-i ülésére

Előterjesztés címe és tár~va:Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz vagy távfűtéstől
eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatásához kapcsolódó vállalkozás kiválasztása

Tisztelt Szociális és Egészségügyi Bizottság!

Magyarország Kormánya a 1364/2018. (VII.27.) számú Kormányhatározatban döntött úgy, hogy a téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz vagy távfütéstől eltérő fűtőanyagot használó
háztartásokat is egyszeri támogatásban részesíti. Az ehhez kapcsolódó igényfelmérést az Önkormányzatokra
bízta, amelyeknek 2018. október 15-ig kellett a vonatkozó összesítőket a Kormányhivatalok részére
megküldeni.

A Kormány a beérkezett adatok összesítése után hozta meg 1602/2018. (XI.27.) számú határozatát, amelybun
véglegesítette döntését a korábbi rezsicsökkentési támogatásokban nem részesült háztartások megsegítéséről.
A határozat értelmében háztartásonkéntl 2.000,- Ft értékű természetbeni támogatás kerül biztosításra, melynek
végső felhasználási határideje 2019. december 15. Az előírások szerint:

- csak a 201S. október 15-ig igénybejelentést tett háztartások részesülnek a támogatásban,
- a támogatás nem használható fel a tüzelőanyagnak a jogosulthoz történő szállítási költségeinek

fedezésére,
- az Önkormányzatoknak szerződést kell kötniük a tüzelőanyagot természetben biztosító gazdálkodó

szervezettel, vagy szervezettekkel,
- a ténylegesen átvett tüzelőanyagok ellenértékét az Onkormányzatoknak legkésőbb 2019. december

31-ig teljesíteni kell a kiválasztott vállalkozó, vagy vállalkozók részére.

Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal Jászboldogházai Kirendeltsége 3 környékbeli szolgáltatót (Kormos
Ferenc ev — Jászalsószentgyörgy, Tóth Zoltán ev- Jánoshida, Tápió Travel KFT - Tápiógyörgye) keresett meg
azzal a kérdéssel, hogy vállalják-e program lebonyolításában való részvételt. Az előzetes igényfelmérések
alapján a támogatás Jászboldogházán 51 főt érint, amelynek a biztosításához szükséges 612.000,- Ft-ot a
Magyar Allam átutalta Önkormányzatunk részére.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján fogalmazza meg javaslatát a
Képviselő-testületnek arra vonatkozóan, hogy 1, több, esetleg mindhárom vállalkozással szerződjön-e az
Önkormányzat a rezsicsökkentési támogatás biztosítása érdekében. A Képviselő-testület döntése után kerülhet
sor a szerződés, vagy szerződések megkötésére, a jogosultak értesítésére arról, bogy mely szolgáltatónál
igényelhetik a rezsicsökkentést biztosító természetbeni támogatást.

Jászboldogháza, 2019. március 6

polgármester
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Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.. ../2019. ( ) önkormányzati rendelete

A közterületek használatáról

Jászboldogháza Községi Öiikormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése, valamint az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

törvény ~4.* (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. * (1) bekezdésében meghatározott

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

(1) E rendelet hatálya Jászboldogháza község közigazgatási területén belül az ingatlan
nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletekre.
(2) E rendelet rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó, vagy ideiglenes jelleggel a község
területén tartózkodnak és tevékenykednek.

2. ~

A közterület-használati engedély

(I) A közterület rendeltetéstöl eltérő használatához közterület használati engedély
szükséges.

(2) A polgármester engedélye szükséges:

a) Közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethonMokzat, kirakatszekrény, hirdetőberendezés,
üzleti védőtető, cég- és címtábla elhelyezésére,

b) Árusító és egyéb pavilon ipl.: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap,
dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon! elhelyezésére,

c) alkalmi és mozgóárúsításra,
d) idényjellegű árusításra (p1.: fenyőfa, dinnye, zöldség-gyümölcs, virág, stb.)
e) építési munkával kapcsolatos álivány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,
0) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos

és cirkuszi tevékenységet szolgáló sátor, lakókocsi elhelyezése céljára,
g) közterületen végzett szolgáltatásokra,
h) Tüzelő, egyéb dolog és tárgy vagy egyéb anyag elhelyezésére,
i) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására.



(3) A Képviselő-testület engedélye szükséges szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére.

(4) Nem kell közterület-használati engedély:

a) Tüzelő, vagy egyéb dolog ás tárgy vagy egyéb anyag elhelyezésére, amennyiben az a 24
órát nem haladja meg és a közlekedést nem akadályozza.

b) építéshez szükséges anyagok, segédeszközök és segédszerkezetek 48 óránál rövidebb
időtartam lerakására, illetve elhelyezésére, amely a közlekedést nem akadályozhatja.

c) közmű- és egyéb vezetékek /elektromos, gáz, viz, távfűtő, csatorna, stb./ halasztást nem
tűrő hibaelhárítása esetén.

d) Kerékpártámasztók és virágtartók, egyéb díszítő eszközök elhelyezésére, amely sem a
gyalogos, sem a gépjármű forgalmat nem akadályozhatja.

e) rendészeti szervek, a mentők, tűzoltók, továbbá vízügyi szolgálat létesítményei
elhelyezéséhez

d) az önkormányzat saját beruházásainak keretében végzett építési, felújítási, fenntartási,
kivitelezési munkálatok elvégzéséhez, valamint önkormányzati szervezésű rendezvények
esetén.

(5) Nem engedélyezhető és tilos a közterület- használat:

a) tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
b) sérült, roncs és forgalomból kivont jármű, szemét /háztartási vagy kommunális),

valamint munkagép, lakókocsi közterületen történő tárolására
c) 3.500 kg össztömeget meghaladó súlyú jármű — tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági

vonatató, nyerges vontató, lassú jármű, járműszerelvény, pótkocsi, munkagép —

közterületen történő tárolására,
d) a lakosság nyugalmát erősen zavaró, vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,
e) eseti rendezvények kivételével, szeszes ital árusítására, szexuális áruk forgalmazására.

(7) Nem helyezhető el hirdető-berendezés és hirdetmény

a) közparkban
b) középületek falain
c) közterületen álló fákon ás egyéb berendezési tárgyakon /pI. buszváró, pad!, kivéve

villanyo szlop
d) emlékműveken
e) szobrokon.

3. *

Az engedélyező hatóság

(1) A közterület-használati engedély előkészítését a jegyző végzi. A kérelmet ajegyzőhöz e
rendelet 4. paragrafusában előírtak szerint kell benyújtani. Az engedély megadása a
polgármester, a 2.* (3) bekezdésben szabályozott esetben pedig a Képviselő-testület



hatáskörébe tartozik. A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.

(2) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

(3) Közterület-használati engedély
a) ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,
b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig,
c) visszavonásig adható meg.

(4) A meghatározott időtartamra kiadott engedély kérelemre meghosszabbítható
(5) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át.
(6) A polgármester által a közterület használattal kapcsolatos határozat ellen benyújtott

fellebbezést a képviselő-testület bírálja cl.

4. *

Az engedély iránti kérelem

(1) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, személyi igazolványa számát,
b) állandó lakóhely, székhely címét,
c) közterület-használat célját, időtartamát,
d) a közterület-használat helyét, módját, mértékét /m2-ben!, az engedélyhez használt utca

berendezési tárgy műszaki leírását, /anyag, rögzítés módja, forgalmi rendszám, típus,
stb.!,

e) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat számát.

(2) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat,
településrendezési tervet, a községképi, műemléki feltételeket, közlekedésbiztonsági
szabályokat.

(3) Az építési munka végzésének, időtartamára szóló engedélyben elő kell írni:

Járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák, csatornák, csapadékvíz elvezető árkok,
átereszek, korlátok, továbbá a közterület-használat folytán előállt rongálások saját költségen
történő helyreállítását, a használt közterület folyamatos tisztántartását, rendjének fenntartását
és visszaadás előtti feltakarítását.



5. ~

A közterület-használat megszűnése és az engedély megvonása

(1) Közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető, ilyen esetben az engedélyes
részére — kérelmére — máshol kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani.

(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra
és módra használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül
nem tesz eleget.

(3) Aki a közterületen tartózkodik, vagy felszereléseit használja, köteles olyan magatartást
tanúsítani, hogy mások nyugalmát, pihenését, szórakozását, sportolását ne zavarja és a
közerkölcsöt ne sértse.

6. ~

A közterület-használati díj

(1) Az engedélyes a közterület basználatáért díjat köteles fizetni. A fizetendő díjak
összegét a Képviselő-testület ár-és díjtételekről szóló határozata alapján kell
megállapítani.

(2) A létesítmények elfoglalt közterület nagyságának meghatározásáról a létesítmény
közterületre eső vízszintes területét, cég, cím és birdetőtábla, hirdető-berendezés esetén
hirdetési felületét kell számításba venni.

(3) A használati díj meghatározásakor minden megkezdett négyzetméter, nap és hónap
egésznek számít.

(4) A közterület-használati díj beszedését a Őnkormnásiyzati Hivatal Jászboldogházi
Kirendeltsége végzi.

(5) Az engedélyes a közterületi használati díjat a közterület tényleges használatára, illetve a
közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

Mentesség a közterület használati díj megtizetése alól

A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetése alól —kérelenire
részben vagy egészben felmentést adhat:

a) jótékony, közcélú vagy sport rendezvény esetében,
b) ha az engedélyes családjában az egy fóre jutó jövedelem a öregségi nyugdíj legkisebb

összegét nem éri el.



8. ~

A közterület jogeHenes használata

(1) Jogellenes a közterület-használat
a) a közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület-használat
esetén,
b) a közterület-használati engedélyben foglaltaktól - meghatározott céltól, időtartamtól,
terület mértéktől, feltételtől, stb. - eltérő használat esetén,
c) nem engedélyezhető célra történő igénybevétel esetén.

(2) A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni:
a) ha az igénybevételre jogosult a közterület-használati díjtizetési kötelezettségének —

felszólítás ellenére - határidőre nem tett eleget,
b) ha az igénybevételre jogosult a közterületet a közterület-használati engedélyben
foglaltaktól eltérően használja, és az eltérő használatot az erre vonatkozó külön felhívás
ellenére sem szünteti meg.

(3) Aki a közterületet jogosulatlanul — azaz közterület-használati engedélyhez kötött, de
engedély nélküli közterület-használat esetén -‚ a polgármester és a Jászteleki Közös
Önkormányzati Hivatal kijelölt köztisztviselője felhívására köteles 3 napon belül közterületi
használata iránti kérelmet benyújtani.

(4) A jogosulatlan használó a közterület jogosulatlan használatának időszakára is közterület-
használati díjat köteles fizetni.

(5) A közterület-használat jogszerűségét, a közterület-használati engedélyben foglaltak
betartását a polgármester és a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt köztisztviselői
(a továbbiakban; ellenőrzésre jogosult) jogosultak ellenőrizni.

9. *

(1) Az ellenőrzésre jogosult a közterület jogellenes használóját, ha jelen van közvetlenül,
egyébként írásban - az ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó használót
hirdetményben — határidő tűzésével felhívja a közterületen hagyott, vagy közterületen
engedély és jogosultság nélkül tárolt dolog haladéktalan eltávolítására, a közterület
szabálytalan igénybevételének megszüntetésére. A felhívásnak tartalmaznia kell, bogy e
határidő elmulasztása esetén az otthagyott dolgot a közterületről a jogellenes használó
költségére a közterület tulajdonosa jogosult eltávolítani.

(2) Ha a jogellenes használó az (1) bekezdés szerinti felhívásnak, az abban foglalt határidőre
nem tesz eleget, a közterület tulajdonosa a közterületre szabálytalanul helyezett dolgot
elszállítja vagy — arra jogosultsággal rendelkező szolgáltató közreműködésével - elszállíttatja.

(3) Az otthagyott dolognak közterületről történő eltávolítása előtt a használati állapotot és az
eltávolítás folyamatát képi rögzítéssel - jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett -

dokumentálni kell, s az eltávolított dolgokról nyilvántartást kell vezetni. Ezen dolgok



őrizetére a megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó polgári jogi szabályokat kell megfelelően
alkalmazni, a következő előírások betartásával:

a) ha az eltávolított dologért az azzal rendelkezni jogosult nem jelentkezik, Írásban -

ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó használót hirdetményi úton - értesíteni kell a
tárolás helyéről és a további eljárás rendjéről,

b) a jogosulatlan használó a közterületről eltávolított dolgait csak az eltávolítás,
tárolás és az ezzel kapcsolatos eljárás költségeinek megfizetése után veheti át,

c) ha az eltávolított dologért az azzal rendelkezni jogosult az a) pont szerinti értesítés
közlésétől számított 60 napon belül nem jelentkezik, vagy jelentkezik ugyan, azonban a
költségeket nem fizeti meg, a közterület tulajdonosa a dolgot értékesítheti,

d) ha az értékesítés eredménytelen volt, vagy ha az elérhető bevételt feltehetően meghaladja a
tárolás és az értékesítési eljárás költsége, a közterület tulajdonosa jegyzőkönyv felvétele
mellett megsemmisítheti a közterületről eltávolított dolgot.

101
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése

A közterület engedély nélküli használatára vonatkozó jogkövetkezményeket a Jászboldogháza
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól
és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről sz6ló .../2019.( ) számú önkormányzati
rendelete tartalmazza.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
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Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .. .12019. (....)

önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
jogkövetkezményeiről

Jászbo ldogháza Községi Önkormányzat Képviselő -testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. * (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. ~ (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Általános szabályok

1. *

(1) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Jászboldogháza közigazgatási területén az e
rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások
valamelyikét elköveti.

(2) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző
magatartás az a magatartás, amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de
a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt e rendelet a közösségi együttélés
alapvető szabályaiba ütköző magatartásként határoz meg.

2. A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások elkövetőjével
szemben alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények

2. ~

Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás
elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki.

II. Fejezet

Az egyes közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások

3. A köztemetők rendje elleni cselekmények



3. *

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a
köztemetőkről és a temetkezésről szóló 4/2010. (IV.28.) önkormányzati rendeletben (a
továbbiakban: 4/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet) meghatározott sírjel elhelyezés
szabályait megszegi, azaz

a) a sírjel tulajdonosaként nem gondoskodik aimak állagmegóvásáról, környezetének
tisztántartásáról,

b) a sírjel tulajdonosaként nem tartja be a sírjel méretét; magasságára vonatkozó
előírásokat,

c) előzetes bejelentés nélkül és a temetőszabályzatban foglaltakat figyelmen kívül
hagyva a köztemetőben felállított síremléket lebontja, áthelyezi, azzal rendellcezik,

d) Új sírjel elhelyezésekor vagy a meglévő sírjelek felújítása esetén a temetési helyen
túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet helyez el,
vagy az e1helyezésnél, kialakításnál nincs figyelemmel a parcella rendjére.

4. *

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a 4/2010. (IV.
28.) önkormányzati rendeletben foglalt, a köztemető használatára vonatkozó szabályokat
megszegi, azaz

a. a köztemetőben temetési hely felett rendelkező személyként nem gondoskodik a
temetési helyek gondozásáról, a sírok közötti terület gyomtalanításáról,

b. a köztemetőből a nyitvatartási idő letelte után külön felszólításra sem távozik el,
c. a köztemetőben az üzemeltető engedélye nélkül olyan tárgyakat helyez el, melyek

nem közvetlenül a sírok, síremlékek díszítését szolgálják,
d. a köztemetőben a gyertya, vagy mécses meggyújtása esetén nem teszi meg a

tűzveszély elkerülése érdekében szükséges intézkedéseket,
e. a köztemetőben nem a hely méltóságának megfelelően viselkedik,
f. a köztemetőbe — vakvezető és rendőrségi kutya kivételével — állatot visz be,
g. a köztemetőben bármilyen reklámtevékenységet folytat,
h. a köztemetőben tüzet rak, szemetet, elszáradt koszorúkat gyújt meg,
L a köztemetőben — mozgássérültet szállító, temetkezési szolgáltatást végző, vagy

egyéb, temetőgondnoki engedéllyel rendelkező gépjármű kivételével — gépjárművel
közlekedik.



. A Jászboldogháza Községi Önkormányzat jelképeivel kapcsolatos cselekmények

5. ~

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki
Jászboldogházai Község zászlaját vagy címerét (a továbbiakban együtt: Jászboldogháza
Község jelképeit) a Jászboldogháza község cíineréről, zászlajáról és peesétjéről szóló 312002.
(111.13.) önkormányzati rendelet alapján Jászboldogháza Községi Onkormányzat Képviselő-
testülete által kiadott engedély nélkül, vagy az abban meghatározottaktól eltérő módon
használja.

6. ~

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki nagy
nyilvánosság előtt Jászboldogháza Község jelképeit sértő vagy lealacsonyító kifejezést
használ, vagy más hasonló cselekményt követ el.

5. A közterületi zöldfelületek élővilágának védelmébe ütköző cselekmények
7. ~

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki zöldfelület
élővilága elleni cselekményt valósít meg, azaz közterületi zöldfelületen

a) növényeket engedély nélkül csoiikít,
b) fák törzsét vagy ágait engedély nélkül hirdetés, transzparens, reklámhordozó, kötél

vagy kábel rögzítésére használja,

6. A közterületi zöldfelületek és zöldfelületi elemek létesítésével, megszüntetésével,
fenntartásával és védelmével kapcsolatos helyi előírások megsértésével összefüggő

cselekmények

8. *
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, zöldfelületi és

zöldfelülettel szomszédos létesítmények elleni cselekményt valósít meg, aki a
rendeltetésszerű használat követelményével ellentétben a közterületi zöldfelületen

a) zöldfelületi építményt, zöldfelületi elemet rendeltetésétől eltérően használ,
b) a zöldfelülettel határos épületek (p1. templomok, múzeumok, középületek, stb.)

közforgalomnak átadott teraszán, lépcsőzetén, párkányán, mellvédjén, a zöldfelületi
építmények, berendezések (p1. díszkutak, szökőkutak, csobogók, virágágy keretek,
stb.) lépcsőzetén, párkányán, mellvédjén roncsoló, károsító hatással járó eszközt
(különösen gördeszkát, görkorcsolyát, rollert, kerékpárt) használ, zö ldfelületek
tartozékaira matricát, hirdetést ragaszt.



9. ~

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a helyi
környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló
6/2001. (V.3.) önkormányzati rendeletbe (a továbbiakban: 6/2001. (V.3.) önkormányzati
rendelet) ütköző módon a közterületi zöldfelületek fenntartásának rendje elleni cselekményt
valósít meg, azaz

a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, (járda hiányában egy méter
széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az
épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozását, tisztán tartását, szemét- és
gyornmentesítését, burkolt területeken a hó eltakarítását és sikosság mentesítését — ha az
ingatlannak két közúttal is érintkezése vax’ a fenti feladatok mindkét irányra vonatkozóan —

nem végzi el,
b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztán tartásáról, gyommentesítéséről

nem gondoskodik,
c) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterületet a szennyeződéstől nem

tisztítja meg,
d) az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett

falragaszokat, festéseket stb. nem távolítja el,
e) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a

járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről nem gondoskodik.

7. A közterület-használat rendjével kapcsolatos cselekmények
10. ~

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a közterület-
használat rendjéről szóló ../2019. ( ) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: ../2019.
( ) önkormányzati rendelet) foglaltak szerint a közterületet tiltott módon használja, azaz a
közterületen

a) engedély nélkül 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzatot, kirakatszekrényt,
hirdetőberendezést, Üzleti védőtetőt, cég- és címtáblát helyez el;

b) engedély nélkül árusító és egyéb fülkét (pavilon, konténer, melyek üzleti
tevékenységgel kapcsolatosak) helyez el;

c) engedély nélkül, építési állványzatot helyez el, építőanyagot, építési hulladékot
tárol;

d) engedély nélkül 24 órát meghaladóan vagy a közlekedést zavarva tüzelőanyagot,
egyéb dolgot, vagy tárgyat tárol;

e) engedély nélkül 48 órát meghaladóan, vagy a közlekedést zavarva építéshez
szükséges anyagot, segédeszközt illetve segédszerkezetet tárol;

t) engedély nélkül alkalmi és mozgó árusítóhelyet üzemeltet



g) engedély nélkül idényjellegű árusítást (fenyő, diimye, zöldség-gyümölcs, koszorú,
virág, mécses) folytat;

h) engedély nélkül üzlet előtt Saját terméket árusít;
i) engedély nélkül kiállítást, vásárt, alkalmi vásárt, sport- és kulturális rendezvényeket

tart, továbbá mutatványos és cirkuszi tevékenységet szolgáló sátrat, lakókocsit helyez
el;

j) sérült, roncs, forgalomból kivont járművet, szemetet, munkagépet, lakókocsit tárol;
k) 3500 kg össztömeget meghaladó járművet közterületen tárol;
1) tűz- és robbanásveszélyes, vagy a lakosság nyugalmát erősen zavaró, vagy a

közerkölcsöt sértő tevékenységet végez;
m) eseti rendezvényekre kiadott engedély alapján végzett árusítás esetét kivéve,

szeszes italt vagy szexuális árút forgalmaz;
n) tiltott helyre helyez el hirdetményt illetve hirdető-berendezést.

8. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos cselekmények
111

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a 6/2001.
(V.3.) önkorn~ányzati rendeletben meghatározott

a) az elkülönített hulladékgyűjtés céljára rendelt hulladékgyűjtő edényzetben, vagy az ilyen
célra rendelt hulladékgyűjtő szigeten nem az ezen edényzet, vagy sziget rendeltetésének
megfelelő hulladékot helyez el,

b) a tulajdonát képző hulladékgyűjtő edény tisztán tartásáról nem gondoskodik.

9. A nem közmüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és a közszolgáltató
részére történő átadásra vonatkozó helyi előírások megsértése

12. *

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, az az
ingatlantulajdonos, aki az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemű
csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett, nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet nem — a külön jogszabályban meghatározott
műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági
előírások szerint — gyűjti és adja át a szolgáltatónak.

10. Belterületi vizek tisztasága elleni cselekmények

13.*

Belterületi vizek tisztasága elleni cselekményt követ el, aki város belterületén található
tavak, csatornák vizébe környezetet károsító tárgyat tesz, bedob, illetve ott flirdik, mosakszik
vagy bármit mos.



11. Állatok közterületen történő tartásával kapcsolatos cselekmények

14. ~

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki az állatok
kőzterületen történő tartásával kapcsolatos szabályokat megszegi, azaz

a) nem gondoskodik arról, hogy az állatok hajtása, vezetése megfelelő felügyelet
mellett történjen, illetve az állatok a hajtás, vezetés során ne tegyenek kárt a
közterületen és a szomszédos területeken lévő vagyontárgyakban, növényzetben vagy
más állatokban, továbbá ne legyenek veszélyesek az emberi életre vagy testi épségre.

b) élelmezési célból tartott haszonállatot (szarvasmarha, sertés, juh, baromfi stb.) a
közterületen tart, legeltet vagy ott felügyelet nélkül hagy,

c) az állattartó, illetve az állat felügyeletével megbízott személy nem gondoskodik az
állat által okozott szennyeződés, trágya közterületről történő eltávolításáról.

III. Fejezet

Eljárási rendelkezések
15. ~

Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Alcr.) rendelkezéseit a 26-28. ~-ban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.

16. ~

(I) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az
esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló
jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja.

(2) Ha a fiatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor,
az eljárás lefolytatása során be kell tartani az alábbi konjunktív feltételeket:

a. A fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni.
b. A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell.
c. A flatalkorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni.

(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál a közigazgatási szabályszegések
szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával
összernggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül
helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései mellett figyelembe
kell venni az elkövető személyi körülményeit, vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait
annyiban, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók, vagy
azokat — a hatóság erre vonatkozó felhívására — önként igazolja.

17. ~
(1) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban — átruházott hatáskörben — a

jegyző jár el.



(2) A rendeletben foglaltak betartását Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal erre
feljogosított ügyintézői ellenőrzik.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatti eljárás hivatalból,
továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban
vagy írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(4) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy (ismert) személyi adatait,
magatartásnak, az elkövetés helyének és idejének, továbbá körülményeinek leírását a
bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket
csatolni kell a bejelentéshez.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben
közigazgatási hatósági eljárás a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás
hivatalból, vagy bejelentés alapján történő észlelésétől számított 30 napon belül indítható
meg. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetése
miatt eljárás nem indítható.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

18. ~

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.



Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző

Dr. Pap Béla — alpolgármester

Joó-Kovács Balázs — alpolgármester

JELENLÉTI ÍV

Kobela Margit Magdolna — bizottsági elnök

Menyhárt Ernő — bizottsági tag

Szűcs Gergely — bizottsági tag

Vámosi Norbert— bizottsági tag

Fajka Jánosné — bizottsági taj

~.............

Jászboldogháza, 2019. március 11.


