Kisdobsza község Önkormányzat
Polgármesterétől
7986 Kisdobsza, Fő utca 65.

MEGHÍVÓ
Kisdobsza község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018.május 10. napján 17.30 órakor tartandó testületi ülésére
Az ülés helye:

Községháza
7986 Kisdobsza, Fő utca 65.

Javasolt napirendi pontok:
1.) Tájékoztatás Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP) című, VP6-7.2.1.-7.4.1.1-16. kódszámú
pályázatról, határozati javaslat önerő biztosításáról
Előadó:

Hajas Endre jegyző

2.) Kisdobsza község Önkormányzat 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017.(XII.29.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Előadó:

Kovács Sándor polgármester

3.) Rendelet-tervezet a helyi közművelődésről
Előadó:

Kovács Sándor polgármester

4.) Határozati javaslat a köztemető használatáért meghatározott díjmérték felülvizsgálatáról
Előadó:

Kovács Sándor polgármester

5.) Fenntartási és üzemeltetési terv -Kisdobsza község Önkormányzat” Külterületi helyi közutak
kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagép beszerzése” című pályázathoz
kapcsolódóan
Előadó:

Kovács Sándor polgármester

6.) Rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés szabályairól szóló
11/2016.(IX.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról, illetve kiegészítéséről
Előadó:

Kovács Sándor polgármester

7.) Rendelet-tervezet téli rezsicsökkentési támogatás helyi szabályairól
Előadó:

Kovács Sándor polgármester
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8.) Rendelet-tervezet közterületek használatáról
Előadó:

Kovács Sándor polgármester

9.) Egyebek.

Kisdobsza, 2018.május 2.
Kovács Sándor
polgármester

2

3

1. napirendi pont

4

Határozati javaslat a -Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP) című,
VP6-7.2.1.-7.4.1.1-16. számú pályázat, önerő biztosításáról
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Bürüs  Endrőc  Gyöngyösmellék  Kétújfalu isdobsza Szörény  Teklafalu  Várad 
Zádor

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
7975 Kétújfalu
József Attila u. 34.
Tel./Fax.: (73) 342-003, 542-020

Email: kozoshivatal@kozoshivatal.hu
Honlap: www.kozoshivatal.hu

Ügyfélfogadási rend Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatalnál: Hétfő, Szerda: 08.00-12.00 Kedd, Csütörtök: 13.00-16.00
Ideiglenes jelleggel működő kirendeltségnél ügyfélfogadás rendje:
Endrőc: Kedd – 09.00-11.00, Gyöngyösmellék, Teklafalu: Csütörtök – 09.00-11.00, Zádor: Kedd – 09.00-11.00

E L Ő T E R J E S Z T É S

Kisdobsza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 10. napján 17.30 órakor tartandó
testületi ülésére
Tárgy: Tájékoztatás Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP) című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. kódszámú
pályázatról, valamint határozati javaslat önerő biztosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Dél-Nyugat Dráva-Sík Kulturális Egyesület Szörény Horgász Egyesülettel konzorciumban 2016. május 7.
napján tárgyban nevezett pályázati felhívásra pályázatott nyújtott be.
2018. április 10. napján kelt támogatói okirat alapján (lásd melléklet) Dél-Nyugat Dráva-sík Kulturális
Egyesület 40 471 620,-Ft, Szörény Horgász Egyesület 4 114 800,-Ft támogatásban részesült a Kétújfalui
Közös Önkormányzati Hivatal (7975 Kétújfalu, József Attila utca 34.) épületének a felújítására (homlokzat
vakolása, színezése, bádogozás, födém hőszigetelés, talajnedvesség elleni szigetelés, padlóburkolat cseréje,
parkoló fejlesztése, faelgázosító kazán, radiátorok telepítése, napelemes rendszer telepítése, külső
nyílászárók cseréje, belső hőszigetelés…).
A pályázat benyújtása előtt a beruházással érintett önkormányzatok polgármesterei tulajdonosi
hozzájárulásukat megadták.
A döntés értelmében a
A projekt teljes költsége
Támogatás összege:
Önerő

54 532 667,-Ft
44 586 420,-Ft
9 946 247,-Ft

A projekt megvalósításához kérném a testületi tagokat, hogy az önerőt a Kétújfalui Közös Önkormányzati
Hivatalhoz tartozó önkormányzatok lakosságszáma alapján biztosítani szíveskedjenek az alábbiak szerint.

9946247:2488= 3997,69 Ft
Bürüs
Endrőc
6

87
371

347799
1483143

Gyöngyösmellék
Kétújfalu
Kisdobsza
Szörény
Teklafalu
Várad
Zádor

295
659
262
72
305
118
319
2488

1179319
2634478
1047395
287834
1219295
471727
1275263
9946253 kerekítésből 6Ft

/2018.(V..) Kt. számú határozat
Kisdobsza község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért,
támogatja, hogy a Dél-Nyugat Dráva-sík Kulturális Egyesület által „A
vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztése Településképet meghatározó épületek
külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú
konstrukcióra a beruházással érintett 7975 Kétújfalu, József Attila utca
34. (Kétújfalu 319/3 hrsz.) szám alatti ingatlanon a projektet
megvalósítsa.
A testület a projekt megvalósításához 1 047 395, - Ft összeg önerőt és
banki költségeket biztosítja.
A testület meghatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Kétújfalu, 2018. április 16.

Hajas Endre
jegyző
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2.napirendi pont
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Kisdobsza község Önkormányzat 2018.évi költségvetésről szóló 11/2017.(XII.29.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
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Előterjesztés
Kisdobsza község Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 11/2017.(XII.29.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza a
helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat.
Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos
rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve
csökkentheti.
Az előirányzat módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Személyi juttatások, valamint munkaadókat terhelő járulékok és a szakmai anyagok beszerzése, egyéb tárgyi
eszköz kerül módosításra a közfoglalkoztatás miatt.
Dél-Nyugat Dráva-sík Kulturális Egyesület sikeresen pályázott a Közös Hivatal felújítására, amelyhez önerő
biztosítása szükséges. Az önkormányzatra jutó önerő 1 047 395 Ft.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet az előirányzat módosításra vonatkozó előterjesztés megvitatására,
elfogadására az alábbiak szerint:

Módosított
előirányzat

Módosított
előirányzat

Rovatrend Főkönyv megnevezése
Változás
Teljesítés
Törvény szerinti
illetmények,
K1101
munkabérek teljesítése
10 198 784 Ft 6 000 000 Ft 16 198 784 Ft 7 529 566 Ft
Béren kívüli juttatások
K1107
teljesítése
96 000 Ft
16 000 Ft
112 000 Ft
48 000 Ft
Ruházati költségtérítés
K1108
előirányzata
25 000 Ft
0 Ft
25 000 Ft
0 Ft
Választott
tisztségviselők
K121
juttatásainak teljesítése
4 368 888 Ft 1 600 000 Ft 5 968 888 Ft 1 092 222 Ft
Munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban
nem saját
foglalkoztatottaknak
fizetett juttatások
K122
teljesítése
600 000 Ft
200 000 Ft
800 000 Ft
300 000 Ft
Szociális hozzájárulási
K2
adó kiadásai
2 629 739 Ft 1 200 000 Ft 3 829 739 Ft 1 207 499 Ft
Szakmai anyagok
K311
beszerzése teljesítése
0 Ft 1 332 000 Ft 1 332 000 Ft 1 332 000 Ft
Üzemeltetési anyagok
K312
beszerzése teljesítése
1 472 203 Ft
0 Ft 1 472 203 Ft
640 410 Ft
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K322
K331
K332
K334

K336
K337

K351

K48
K5023

K506

K512
K513

K64

K67

B111

B113

B114

Egyéb kommunikációs
szolgáltatások teljesítése
Közüzemi díjak
teljesítése
Vásárolt élelmezés
teljesítése
Karbantartási, kisjavítási
szolgáltatások teljesítése
Szakmai tevékenységet
segítő szolgáltatások
teljesítése
Egyéb szolgáltatások
teljesítése
Működési célú
előzetesen felszámított
általános forgalmi adó
teljesítése
Egyéb, az önkormányzat
rendeletében
megállapított juttatás
Egyéb elvonások,
befizetések teljesítése
Egyéb működési célú
végleges támogatás
kiadásai áh-n belülre
Egyéb működési célú
támogatások kiadásai
áh-n kívülre
Tartalékok
Egyéb tárgyi eszközök
beszerzése, létesítése
teljesítése
Beruházási célú
előzetesen felszámított
általános forgalmi adó
teljesítése
KIADÁSOK
Helyi önkormányzatok
működésének általános
támogatása teljesítése
Települési
önkormányzatok
szociális és
gyermekjóléti
feladatainak támogatása
teljesítése
Települési
önkormányzatok
kulturális feladatainak
támogatása teljesítése

192 930 Ft

0 Ft

192 930 Ft

49 331 Ft

1 587 667 Ft

0 Ft

1 587 667 Ft

254 197 Ft

314 640 Ft

0 Ft

314 640 Ft

25 133 Ft

1 651 198 Ft

0 Ft

1 651 198 Ft

389 457 Ft

257 964 Ft

0 Ft

257 964 Ft

65 238 Ft

1 951 507 Ft

0 Ft

1 951 507 Ft

812 962 Ft

2 145 968 Ft

400 000 Ft

2 545 968 Ft

803 602 Ft

3 715 195 Ft

0 Ft

3 715 195 Ft

1 569 700 Ft

0 Ft

400 000 Ft

400 000 Ft

300 000 Ft

1 166 310 Ft

0 Ft

1 166 310 Ft

8 175 Ft

250 000 Ft
398 000 Ft

1 047 395 Ft
8 936 657 Ft

1 297 395 Ft
9 334 657 Ft

250 000 Ft

0 Ft

472 440 Ft

472 440 Ft

472 440 Ft

0 Ft
127 559 Ft
127 559 Ft
33 021 993
Ft 21 732 051 Ft 54 754 044 Ft

127 559 Ft
17 277 491
Ft

10 913 555 Ft

0 Ft 10 913 555 Ft

1 746 168 Ft

8 473 640 Ft

0 Ft

8 473 640 Ft

1 705 903 Ft

1 800 000 Ft

0 Ft

1 800 000 Ft

432 000 Ft
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B16
B34
B351
B354
B36
B402

B402

B4082
B411
B8131

Elkülönített állami
pénzalaptól működési
célú támogatások
bevételei
Vagyoni típusú adók
előirányzata
Értékesítési és forgalmi
adók előirányzata
Gépjárműadók
előirányzata
Egyéb közhatalmi
bevételek előirányzata
Szolgáltatások
ellenértéke teljesítése
Tárgyi eszközök
bérbeadásából származó
bevételek
Egyéb kapott (járó)
kamatok és kamatjellegű
bevételek teljesítése
Egyéb működési
bevételek teljesítése
Előző évi maradvány
BEVÉTELEK

6 678 769 Ft 11 747 999 Ft 18 426 768 Ft
389 000 Ft

0 Ft

389 000 Ft

0 Ft

1 500 000 Ft

0 Ft

1 500 000 Ft

0 Ft

670 321 Ft

0 Ft

670 321 Ft

0 Ft

354 000 Ft

0 Ft

354 000 Ft

0 Ft

0 Ft

12 000 Ft

12 000 Ft

12 000 Ft

0 Ft

306 000 Ft

306 000 Ft

306 000 Ft

12 425 Ft

0 Ft

12 425 Ft

82 Ft

2 230 283 Ft
0 Ft 2 230 283 Ft
0 Ft 9 666 052 Ft 9 666 052 Ft
33 021 993
Ft 21 732 051 Ft 54 754 044 Ft

168 266 Ft
9 666 052 Ft
16 542 439
Ft

Kétújfalu, 2018. április 17.
Kovács Sándor
polgármester
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2 505 968 Ft

Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (. .) önkormányzati rendelet tervezete
a 2018. évi költségvetéséről szóló
11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2017.
(XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
a.) költségvetési bevételek fő összegét 54 754 044 forintban,
melyből: - működési:
54 754 044 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 39 613 963 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 2 913 321 Ft
- működési bevételek (B4): 2 560 708 Ft
- finanszírozási bevételek (B8): 9 666 052 Ft
- felhalmozási

0 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 54 754 044 forintban állapítja meg,
melyből: - működési:
54 154 045 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 23 104 672 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3 829 739 Ft
- dologi kiadások (K3): 11 306 077 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 3 715 195 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 12 198 362 Ft
- finanszírozási kiadások (K9): 0 F
- felhalmozási:
599 999 forint
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kovács Sándor
polgármester

Hajas Endre
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. május

Hajas Endre
jegyző
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3.napirendi pont
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Rendelet-tervezet a helyi közművelődésről

40

Bürüs  Endrőc  Gyöngyösmellék  Kétújfalu isdobsza Szörény  Teklafalu  Várad 
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Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
7975 Kétújfalu
József Attila u. 34.
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Email: kozoshivatal@kozoshivatal.hu
Honlap: www.kozoshivatal.hu

Ügyfélfogadási rend Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatalnál: Hétfő, Szerda: 08.00-12.00 Kedd, Csütörtök: 13.00-16.00
Ideiglenes jelleggel működő kirendeltségnél ügyfélfogadás rendje:
Endrőc: Kedd – 09.00-11.00, Gyöngyösmellék, Teklafalu: Csütörtök – 09.00-11.00, Zádor: Kedd – 09.00-11.00

E L Ő T E R J E S Z T É S
Kisdobsza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 10. napján 17.30 órakor tartandó
testületi ülésére
Tárgy: Rendelet-tervezet a helyi közművelődésről
Tisztelt Képviselő-testület!
2016. évben alkotta meg a képviselő-testület a közművelődésről szóló 8/2016.(VII.12.) önkormányzati
rendeletét.
Nem egészén két év elteltével újabb rendelet-tervezetet terjesztenék elő a benyújtott és sikeresen elbírált
pályázatokra, valamint a jogszabályi változásokra tekintettel az alábbiak szerint:
-

GINOP 3.3.1 pályázathoz kapcsolódó és megnyert IKT eszközök segítségével lebonyolításra
tervezett szemléletformáló, ismeretterjesztő rendezvények (kötelezően vállalt feladatok):
a., Safer Internet – Biztonságosabb internethasználat
b., Csevegés az interneten –Skype, facebook
c., Internet vagy könyv?
d., Családfakutatás
e., Közérdekű adatigénylésről
f., ASP szolgáltatási portálról
g., Digitális kérelmek, beadványok kezelése
h., megújuló e-Magyarország.hu portál bemutatása,
i., Földadás-vétel és bérleti szerződések megtekintése, gépjárműkereső használata, adóbevallás
interneten történő benyújtása
k., Internetes kibertámadások…kik azok a Hackerek?...És mit tehetünk ellenük?
l., A közösségi médián túl, játék az Interneten.

-

EFOP-1.4.3-16 Biztos Kezdet
gyermekprogramok támogatása

Gyerekházak

és

„Jó

kis

hely”-kistelepülési

komplex

-

TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00005 azonosítószámmal nyilvántartott a helyi identitás és kohézió
erősítése,
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-

a mindenkori költségvetési törvény mellett nekünk további kötöttségeket határoz meg a
közművelődésről szóló 1997. évi XCL. törvény, melyet 2017. évi LXVII. törvény több ponton
módosított. A módosításokat a teljesség igénye nélkül az alábbiakban tudnám összefoglalni.
76. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység
támogatása.
(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a (3) bekezdés szerinti
közművelődési alapszolgáltatások - a települési önkormányzat eltérő adottságaira figyelemmel
történő - megszervezése, a 80. §-ban meghatározott pénzügyi támogatás biztosítása, valamint a
közművelődés 82-83. §-ban szabályozott helyi lakossági képviseletének biztosítása révén (a
továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) látja el.
(3) A közművelődési alapszolgáltatások:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
(4) Minden települési önkormányzat kötelező feladata a (3) bekezdés a) pontja szerinti
közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. Ennek keretében
a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége
végzésének helyszínét biztosítja,
b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
c) fórumot szervez - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a
művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a
feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

77. § (1) A települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos
hozzáférhetősége érdekében, a 78/I. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közösségi
színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít.
(2) A közművelődési intézmény, illetve a közösségi színtér fenntartója, működtetője az állam,
települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint
közművelődési megállapodás keretében egyház, egyéb szervezet vagy magánszemély lehet.
(3) A közművelődési intézmény és a közösségi színtér
a) segíti a közösségi tevékenységéket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a társadalmi
összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív részvételét,
b) működése a közösségek öntevékenységén alapul, és azt ösztönzi, tevékenységét a közösségek
érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, tevékenységének tervezésébe, értékelésébe a
közösségeket bevonja,
c) mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető,
d) együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, más
szakterületekhez tartozó intézményekkel,
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e) alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre,
f) részt
vesz
a
kulturális
alapellátás

kiterjesztésében.

78/H. § (1) A közösségi színtér a települési, kerületi közösségi művelődés szervezése, a
közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében fenntartott, működtetett vagy erre a célra
alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő, jogi személyiséggel nem
rendelkező intézmény vagy egyéb létesítmény, helyiségegyüttes, épület.
(2) A közösségi színtér formái:
a) a kizárólag közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínt biztosító közösségi
színtér vagy
b) a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások
megszervezésének is helyszínt biztosító integrált közösségi és szolgáltató tér.
(3) A közösségi színtér működtetése, továbbá a helyi közösségi művelődés szervezése és a
közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása érdekében a közösségi színtér
fenntartója, működtetője szakirányú középfokú végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat.
(4) A (3) bekezdés szerinti személy foglalkoztatását több fenntartó, működtető közösen is
biztosíthatja oly módon, hogy egy személy legfeljebb három község tekintetében láthatja el
feladatait.
(5) A közösségi színtér elnevezésében szerepelnie kell a "közösségi színtér" vagy a "közösségi tér"
kifejezés valamelyikének.

78/I. § (1) Községben az önkormányzat közösségi színteret vagy közművelődési intézményt
biztosít.
(2) A települési önkormányzat a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény fenntartójaként,
vagy a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési
megállapodásban biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő
rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a közösségi színtér vagy közművelődési
intézmény által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat, és az igénybevétel idejére a
jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak.
(3) A települési önkormányzat gazdálkodási, költségvetési vagy vagyongazdálkodási előnyök esetén
engedélyezi az általa fenntartott közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény más célra történő
átmeneti igénybevételét, valamint tevékenységének évente legfeljebb 2 hónap időtartamú
szüneteltetését. Ha a települési önkormányzat közművelődési megállapodás alapján biztosítja a
közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény működését, akkor évente 2 hónapon túli
szüneteltetés esetén új közművelődési megállapodással biztosítja a településen a közművelődési
alapszolgáltatásokat.
(4) Az az önkormányzat, amely közösségi színteret vagy közművelődési intézményt tart fenn az e
törvényben foglaltak alapján:
a) meghatározza a közösségi színtér vagy a közművelődési intézmény használati szabályait,
működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait,
b) kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és
működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését,
c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény
fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi
feltételeket,
d) kijelöli a közösen létesített vagy önkormányzatok közötti társulásban fenntartott közösségi színtér,
illetve közművelődési intézmény esetében a működtetői jogok gyakorlóját.
80. § A települési önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb
feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet
folytatókat. E támogatás nem veszélyeztetheti a közművelődési rendeletben rögzített feladatok
megvalósítását.
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82. § A közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében településenként, fővárosi kerületenként
legfeljebb hároméves időtartamra egy-egy Közművelődési Kerekasztal alakítható. A Közművelődési
Kerekasztal elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítésnek és
a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos helyi fóruma.
83. § (1) A Közművelődési Kerekasztalt azok a közművelődési célú egyesületek hozhatják
létre, melyeknek bejegyzett székhelye az adott település, s amelyeknek legfelsőbb szerve írásos
határozatban jelzi ez irányú szándékát.

(2) A Közművelődési Kerekasztal megalakítását célzó határozatokat a település jegyzőjéhez kell
benyújtani, aki azokat a helyben szokásos módon teszi közzé. A közzétételtől számított 30 napon
belül az (1) bekezdésben foglaltak szerint további szervezetek nyújthatják be a jegyzőhöz
csatlakozási szándékot tartalmazó határozataikat.
(3) A 30 napos határidő lejárta után a jegyző írásban szólítja fel a (2) bekezdés szerinti határozatot
benyújtó szervezeteket a Közművelődési Kerekasztal megalakítására.
(4) A felszólítást követő 90 napon belül a határozatokat beküldő szervezetek mint alapító tagok
kimondják a Közművelődési Kerekasztal megalakulását, meghatározzák a Közművelődési
Kerekasztal szervezeti és működési rendjét, megválasztják képviselőiket. Az erre vonatkozó, az
alapító tagok képviselőinek eredeti aláírásával ellátott határozatot benyújtják a jegyzőnek.
(5) A jegyző a Közművelődési Kerekasztal működési idejének lejártát 30 nappal korábban, a helyben
szokásos módon közzéteszi.
(6) A Közművelődési Kerekasztal tagja lehet minden jogi személyiséggel rendelkező, helyben
működő közművelődési civil szervezet, valamint a helyi közművelődést támogató gazdasági
vállalkozás képviselője.
(7) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő szervezetek csatlakozása a Közművelődési
Kerekasztalhoz nem utasítható el. Az alapító és csatlakozó tagok jogai egyenlők.
(8) A Közművelődési Kerekasztal
a) véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet a település közművelődési tevékenységével kapcsolatos
valamennyi kérdésben,
b) az önkormányzat által közművelődési célra biztosított pénzügyi támogatás felhasználását és a
vagyoni eszközök célszerű használatát a vonatkozó döntések, illetve az éves önkormányzati
költségvetési tervezet és a zárszámadás alapján figyelemmel kíséri, véleményezi,
c) elősegíti a különböző közművelődési szervezetek együttműködését.
(9) A Közművelődési Kerekasztal ülései nyilvánosak és a működése során keletkezett
dokumentumokba bárki betekinthet és azokról - másolási díj ellenében - másolatot kaphat.
(10) A Közművelődési Kerekasztal működési feltételeit tagjai biztosítják.
(11) A jegyző a Közművelődési Kerekasztal tagjaira, szervezeti és működési rendjére, illetve
megszűnésére vonatkozó dokumentumokat
a) a változás bejelentését követő 15 napon belül a helyben szokásos módon közzéteszi,
b) hivatali időn belül a település lakossága számára betekintésre rendelkezésre bocsátja.

83/A. § (1) A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális
szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján - a
Közművelődési Kerekasztallal és a települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést
követően - rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint
feladatellátásának formáját, módját és mértékét.
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(2) A települési önkormányzat a közművelődési rendeletét a - Közművelődési Kerekasztallal és a
települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetés keretében - legalább ötévente felülvizsgálja.
(3) A közművelődési rendeletet az önkormányzat a közösségi színtérben vagy a közművelődési
intézményben közzéteszi.
90. § A fővárosi és a települési önkormányzatok a közművelődési feladataik ellátásához a
költségvetési törvény szerint állami hozzájárulásban részesülnek.
91/A. § (1) A tizenötezer fő alatti lakosságszámú településen - a feladatellátás veszélyeztetése nélkül
- a települési önkormányzat a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával,
illetve a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő feladatait
közös szervezetben (a továbbiakban: integrált kulturális intézmény) láthatja el.
-

Dr. Kontra Krisztián 2017. november 23. napján részt vett a Kodály Központban tartott előadáson,
melyen az elhangzottakat az alábbiak szerint osztotta meg velem:
„1. Az előadásokat tartotta Halmai Róbert EMMI és Kari József NMI. Köszöntőt mondott Rózsa
Zoltán is a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft részéről. Elmondta, hogy valamennyi baranyai
településsel felvették a kapcsolatot annak érdekében, hogy biztosítsák mindenkinek a lehetőséget a
pécsi látnivalók megtekintésére.
2. A kulturális törvény (1997. évi CXL. tv) módosítását 3 éves előkészítő munka előzte meg. Nem
várnak el alapvetően új feladatokat, a jogszabályi rendszer változik meg. Tavasszal módosult a
törvény és hamarosan néhány héten belül megjelenik a következő módosítás. Ezt követi kb. egy – két
hónapon belül a végrehajtási EMMI rendelet (a társadalmi vitára bocsátott változat a minisztérium
honlapján elérhető, ezt kisebb változásokkal elfogadta a Kormány, most a közigazgatási egyeztetési
folyamat zajlik.) a részletszabályokkal. A közművelődési tevékenységnek nem az a küldetése, hogy
rendezvényt szervezzen (ez nem közfeladat), ez csak egy eszköz. Azért van ez a tevékenység, hogy
az emberek életminősége javuljon. (, kulturális javak, közösségben megélt művelődés, kompetenciák,
tudás, esélyegyenlőség)
3. A cél a minimális előírások, a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása. Konkrét feladatok
lesznek meghatározva (tárgyi és személyi feltételek) településmérettől függően differenciálva, ehhez
később finanszírozás is társul, amelynek a szabályos felhasználását ellenőrizni fogják.
4. A közművelődési tevékenység támogatása kötelező önkormányzati feladat. (alapszolgáltatás
megszervezése, lakossági képviselet – kerekasztal – minél több ilyennek a létrehozását szeretné a
minisztérium, ha a kerekasztalra igény van, akkor kötelező, pénzügyi támogatást nyújthat az
önkormányzat civileknek. Közművelődési megállapodásokat (civil, egyház, magánszemély, népi
iparművész, kézműves) köthet az önkormányzat, költségvetési szervet alapíthat. (művelődési ház,
kulturális központ) Az alapszolgáltatásoknak van, lesz egy ún. 7 – es felsorolása, településenként a
szakmai alábontás eltérő lesz. (helyi igények, nemzetiségi közösségek)
5. A lényeg a művelődő közösségek számára a helyszín biztosítása, bemutatkozási lehetőség
csoportoknak, fórum szervezés az ő részvételükkel. Egyes tevékenységekre hozzáértő embert kell
odahívni pl. kézművest. Nem lehet bárkivel, bármit megcsináltatni!!! A szakemberek bevonása nem
kell, hogy munkavállalói alkalmazásban történjen.
6. A kulturális alapú gazdaságfejlesztés is fontos (természeti környezet, kötődés, IFA bevétel),
kulturális turizmus, a helyi értékek, erőforrások kihasználása, pályázatok, gondolkodni kell azon,
hogy ebben milyen formában tudunk részt venni!!! Legyen nyilvános a közösségi színtér
elérhetősége, nyitva tartása!!!
7. Fontos az elnevezés, milyen szolgáltatást nyújtunk, senki nem szeretné a homlokzatokról levakarni
a jelenlegi feliratokat, a lényeg, hogy az okiratokban, helyi rendeletben a megfelelő elnevezés jelenjen
meg és a bejárat mellett legyen egy tábla, hogy mi van ott, elérhetőség.
8. A minimális nyitvatartási idő meg lesz határozva, legalább egy napon biztosítani kell a 16.00 –
19.00 óra közötti nyitva tartást. A 150/1992 – es Korm. rendelet is módosul, legalább középfokú
közművelődési szakembert kell foglalkoztatni. Nem akarják a települések teherbírását feszegetni. 3
település is foglalkoztathat szakembert, nincs meghatározva, hogy hány órában.
9. Szó volt az integrált kulturális intézményekről is (közművelődés, könyvtár, múzeum, népi
kézműves alkotóház is lehet) a 15 e fő alatti településeken jöhetnek létre.
45

10. Március 1 – jéig szolgáltatási terv (programok megnevezése, a közösségi tevékenység célja,
besorolás az alapszolgáltatások közé, rendszeresség, tervezett időpontok) készítése is kötelező lesz
(civil szervezetek bevonásával, továbbá azokkal akikkel közművelődési megállapodásokat köt az
önkormányzat) a programok, tevékenységek tervezése nélkül nem tudunk dolgozni, ha nincs leírva
nem fogunk eljutni sehova. Legyenek számok, indikátorok, azaz amikor a normatív támogatás a
kérdés, akkor be tudjuk bizonyítani az igényeket. A közművelődés munkája hosszabb távon
jelentkezik. A szolgáltatási terveket közzé kell tenni, egyeztetési kötelezettség a közművelődési
kerekasztallal.
11. Feladatok a végrehajtási EMMI rendelet megjelenése után: Az önkormányzat
tevékenységeinek besorolása az alapszolgáltatások közé, az intézmény elnevezése, helyi rendelet
arról, hogy a 7 alapszolgáltatásból mennyit lát el, a rendeletet 5 évente felül kell vizsgálni. Egyszer
ezeket a feladatokat végig kell csinálni és az így létrehozott logikában kell működni majd. Az előadó
szakemberek javasolták, hogy a közművelődési kerekasztal létrehozására legyen igény. Szakmai
segítséget az NMI megyei iroda és az EMMI nyújt.
12. Az előadás időpontjában (2017. november 23 – án) a kult. tv módosításának megjelenését 1 – 2
hétre jelezték, a végrehajtási EMMI rendelet kihirdetésére konkrét időpont nem hangzott el, csak
annyi, hogy a kihirdetéstől számított 30. napon lép majd hatályba. A kulturális alapszolgáltatásokkal,
a közművelődési színtérrel kapcsolatban még nem találtam meg a végrehajtási rendeletet. Ennek a
jogszabálynak a tervezetét tudtam elérni a kormany.hu oldalon. Mellékletben csatolom.
13. A végrehajtási jogszabály 2020. január 1 – ig ad majd határidőt a tárgyi feltételek, 2021. január 1
– jéig pedig a személyi feltételek teljesítésére. A normatíva – ahogy az mindenki előtt ismert – a
részletezett célkitűzésekre figyelemmel már 2018 – ban 1,8 millió Ft – ra emelkedett. A kulturális
illetménypótlékra a támogatást igénybe lehet venni.
14. Az NMI Művelődési Intézetről: (kozossegimuvelodes.hu) Szakmafejlesztő szervezet,
módszertani tanácsadás írásban is, minősítéseket (intézmények) is végeznek, az értéktárak ügyének
gondozásában is részt vesznek (biztatás, a szakmát is ösztönzik) Kiadványokkal, hasznos
információkkal, tájékoztatókkal, módszertani anyagokkal is segítik a munkát. egyedi igényeket is
lehet jelezni feléjük és ezeket szükség esetén országos szintre is tudják továbbítani.
(közösségszervezés BA szak + térítésmentes továbbképzések) Az NMI segít az intézményi
elnevezésekben is, 100 önkormányzatnak még közművelődési rendelete sincs. Az NMI célja, hogy
5 éves ciklusonként minden önkormányzat átessen egy ellenőrzésen, amely alapján javaslatokat
tesznek, jól működik – e, fejlesztési szükség stb.) A kulturális közfoglalkoztatás országosan jól
működik, (több mint 2.000 településen jelen vannak, munkatársaknak tekintik Őket) 30 % - a el tud
helyezkedni az elsődleges munkaerő piacon. Sokszor gondot jelent az utánpótlásuk, ezért a
képzéseket fejlesztik. A településfeltárás adatbázisukat is közzé fogják tenni. A nemzetiségi
önkormányzatoknak is van szerepe a kulturális identitás erősítésében.
15. A közművelődési szakterületre is igaz: Nem megy egyedül, segítőkre van szükség. A helyi
társadalom sajátosságai képezik a határokat, lehetőségeket, nem az épületek. (művelődési ház) az
aktivitás gerjesztése lenne a szakma dolga, fontos tisztázni, hogy az önkormányzati fejlesztési
elképzelésekben a közművelődési szakember mit vállal?! Fontos az önkormányzatok helyzetének
önértékelése a közművelődési területen: Mi van most? Mit várnak el egy közművelődési
szakembertől? (szemlélet, hangsúlyok áthelyezése)
16. Az NMI szerint a forrásszerzés érdekében közművelődési feladatellátó adatbázis is szükséges, a
szabályozási tervek feltöltésére is jó lenne. Módszertani anyagokat készít az NMI a közművelődési
kerekasztalok létrehozására. Fontos: Csak közhasznú szervezettel lehet közművelődési
megállapodást kötni. A kulturális statisztika fontos, indikátorok, tervezés stb. Felmerült kérdések a
közművelődési színterek, művelődési házak használatával kapcsolatban: A helyszín biztosítása
ingyenesen?! Nem tiltott a helységhasználati díj alkalmazása?! Válasz: Amikor a végrehajtási
EMMI rendelet megjelenik, akkor újabb szakmai napot szerveznek. Az NMI megyei igazgatója
megjegyezte még zárásként: A közművelődési szakember látható és kikerülhetetlen legyen
helyben!!!
17. Az NMI összegzése a szakmai napról: „A kulturális alapellátás kiterjesztése” címmel szervezett
tájékoztató napok fókuszában a szakterületet érintő jogszabályi változások álltak, különös tekintettel
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény változásaira. A szakmai napokon többek között szó esett a helyi önkormányzatok új
közművelődési feladatairól, a közösségi színterek, közművelődési intézmények típusainak
meghatározásáról, a szakmai feladatok ellátásához szükséges szakirányú végzettségekről. Az 1997.
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évi CXL. törvény legfontosabb közművelődési tárgyú módosításai: A módosítás pontosítja a
települési önkormányzatok kötelező feladatának tartalmát. Bevezeti a „közművelődési
alapszolgáltatás” fogalmát, amely jogszabályi garanciát jelent a közösségi művelődési
közszolgáltatások minőségi biztosítására. Meghatározza a szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
A javaslat újraszabályozza a közművelődési tevékenységek körét. Új elemként jelennek meg a
tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint a kulturális alapú
gazdaságfejlesztés alapszolgáltatásai a közösségi művelődés szabályozásában. A közművelődési
alapszolgáltatások bevezetésével és az intézményrendszer differenciálásával lehetőség nyílik arra,
hogy a közösségi művelődés intézményei és színterei által nyújtott közszolgáltatások az ország
valamennyi településén elérhetők legyenek, ezáltal szolgálva a közösségben történő művelődést, mint
az életminőséget érdemben pozitív irányba befolyásoló tényezőt. Az NMI Művelődési Intézet,
együttműködve az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárságával a jogszabálymódosításhoz kapcsolódóan segédanyagokat tartalmazó kiadványt készít, melynek megjelenése
2018. első hónapjaiban várható.”
Személy szerint úgy gondolom, hogy az új jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében új rendelet
alkotása a testületek részéről elengedhetetlen.

S ha már rendelet-tervezet, akkor nem lehet megfeledkezni a hatásvizsgálatról…
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály
előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen
törvény 17. § (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi

feltételeket.

A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az előzetes hatásvizsgálathoz az alábbiak szerint terjesztem
elő:
a., tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a tervezet érdemi változást nem hoz a jelenlegi
állapothoz képest, ennek megfelelően jelentősnek ítélt hatásról nem beszélhetünk.
aa., társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: nincsenek.
ab., a szabályozásnak környezeti és egészségi következményei: a szabályozásnak környezeti és egészségi
következményei nincsenek.
ac., adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs.
b., jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: nem
releváns.
c., a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
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Kisdobsza község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018.(IV..) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Kisdobsza község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 111. §-ában, a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 73. § (2)
bekezdésében, 76. § (1)-(2) bekezdésében, 77. §-ában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A rendelet célja, hogy Kisdobsza község lakosainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza Kisdobsza
község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) közművelődési feladatait, azok ellátási formáit,
finanszírozásának formáját és mértékét.
2. §
Az önkormányzat kötelező feladatának tartja, hogy Kisdobsza község minden polgárának joga van kulturális
örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint
a kulturális értékek birtokbavételéhez szükséges esélyegyenlőséghez.
3. §
A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetre,
azok fenntartójára és alkalmazottaira.
4. §
(1) Az Önkormányzatnak kötelező feladata a Kultv. 76. § (1) bekezdése szerinti helyi közművelődési
tevékenység támogatása, mely magában foglalja a Kultv. 76. § (3) bekezdésében foglalt közművelődési
alapszolgáltatások kötelező ellátását is.
(2) Az Önkormányzat a Kultv. 78/I. §-a alapján feladatellátása során közművelődési intézményt működtet
művelődési ház besorolással a Kultv.-ben ezen intézmény számára meghatározott feladatok ellátására, a
törvényben meghatározott szakmai, személyi és infrastrukturális feltételek biztosításával.
(3) Az Önkormányzat fenntartásában működő/működtetett közművelődési ágazati besorolású intézmény
ellátják az (1) bekezdésben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások teljes körét.

5. §
(1)Az Önkormányzat a Kultv. 78. § (2) bekezdése által rá kötelezően előírt közművelődési intézmény
biztosítását Szakos Sándorné Művelődési Otthon és Könyvtár 7985 Kisdobsza, Fő utca 5. (548 hrsz)
fenntartásával valósítja meg.
(2)A helyi közművelődési feladatok ellátása során a helyi, mikrotérségi kapcsolatok érdekében az
Önkormányzat
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a., nevelési-oktatási intézménnyel,
b., kulturális feladatot ellátó civil szervezettel,
c. közművelődési, tudományos, művészeti, szociális, egészségügyi és sportszervezettel,
alapítvánnyal, gazdálkodó szervezettel és intézménnyel,
d. egyházzal,
e. helyi nemzetiségi önkormányzattal és nemzetiségi hagyomány ápolását végző civil szervezettel,
valamint
f. turizmus és idegenforgalomi feladatot ellátó szervezettel
együttműködésre törekszik.
(3) A Szakos Sándorné Művelődési Otthon és Könyvtár az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatások
megszervezéséhez - jogszabályban meghatározott tartalommal - éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév
március 1-jéig.
(4)A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők:
a) központi költségvetési támogatás,
b) elkülönített állami pénzalapok,
c) pályázati úton elnyerhető támogatás,
d) helyi költségvetési forrás,
e) a költségvetésen kívüli egyéb forrás.
6. Záró rendelkezések
10. §
(1) A rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közművelődésről szóló 8/2016.(VII.12.) önkormányzati rendelet.
Kovács Sándor
polgármester

Hajas Endre
jegyző

Záradék:
A rendelet 2018. április … napján kihirdetésre került.

Hajas Endre
jegyző
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4.napirendi pont
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Határozati javaslat a köztemető használatáért meghatározott díjmérték
felülvizsgálatáról
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Bürüs  Endrőc  Gyöngyösmellék  Kétújfalu isdobsza Szörény  Teklafalu  Várad 
Zádor

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
7975 Kétújfalu
József Attila u. 34.
Tel./Fax.: (73) 342-003, 542-020

Email: ketujfalu@freemail.hu
Honlap: www.kozoshivatal.hu

Ügyfélfogadási rend Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatalnál: Hétfő, Szerda: 08.00-12.00 Kedd, Csütörtök: 13.00-16.00
Ideiglenes jelleggel működő kirendeltségnél ügyfélfogadás rendje:
Endrőc: Kedd – 09.00-11.00, Gyöngyösmellék, Teklafalu: Csütörtök – 09.00-11.00, Zádor: Kedd – 09.00-11.00

ELŐTERJESZTÉS
Kisdobsza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 10. napján 17.30 órakor tartandó
testületi ülésére

Tárgy: Határozati javaslat a köztemető használatáért meghatározott díjmérték felülvizsgálatáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi XXI. törvény
11.§ (2) bekezdésének első fordulata értelmében a Ttv. 40.§-a a következő új (3) bekezdéssel egészült ki,
mely szerint „a (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét
az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértéket évente felül kell vizsgálni.”
E törvényi kötelezettség teljesítéséhez a rendeletek felülvizsgálata előtt az érdekképviseleti szervet írásban
kell megkeresni és az érdekképviseleti szervnek véleményét írásban kell megadni.
A felülvizsgálat kötelező akkor is, ha a képviselő-testület a temetőhasználatot ingyenessé tette. A
felülvizsgálati kötelezettség nem jelent feltétlenül díj-megállapítási kötelezettséget.
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei Szervezetének 2018. március 27. napján kelt levelét
ezen előterjesztéshez csatoltan megküldöm, valamint határozati javaslatomat az alábbiak szerint terjesztem
elő:
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/2018.(IV….) Kt. számú határozat
Kisdobsza község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§ (3) bekezdése szerint
- figyelemmel az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya
megyei Szervezetének véleményére- megtárgyalta és megvitatta a
köztemetőre vonatkozó díjak mértékét.
A testület a rendeletben meghatározott temetőhasználat díjtételén –
térítésmentes- nem kíván változtatni.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Sándor polgármester
Kétújfalu, 2018. április 16.

Hajas Endre
jegyző
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5.napirendi pont
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Fenntartási és üzemeltetési terv -Kisdobsza község Önkormányzat „Külterületi
helyi közutak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagép
beszerzése” című pályázathoz kapcsolódóan
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Fenntartási és üzemeltetési terv
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Előzmények- a pályázat benyújtásának szükségessége
Kisdobsza község Önkormányzat külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését
biztosító gépek beszerzése pályázati felhívásban rögzítettek szerint pályázatot nyújtott be Önkormányzati
utak karbantartásához, javításához erőgép/traktor, valamint munkagépek beszerzésére.
Pályázatot nyújtott be, mivel úgy gondolta, hogy a külterületi utak helyzetével és jövőjével mezőgazdasági
és vidékfejlesztési szempontból egyaránt foglalkozni szükséges.
Már korábban is megfogalmazódott, hogy a nyugat-európainál rosszabb hazai útállapotok miatt ugyanis
eleve nagyobb önköltséggel terhelten jelennek meg az európai (és a hazai) piacon a magyar mezőgazdasági
termékek – a vidéket feltáró országos úthálózat kapcsolati hiányosságai miatt pedig a vidék önszerveződése
és szervezhetősége alacsonyabb fokú, mint lehetne.
Nálunk a mezőgazdaság vizes-sáros földutakon jár, s sajnos ez a helyzet hátráltatja az itteni mezőgazdasági
vállalkozások továbbfejlődését. A földes utak száma Kisdobsza településen meghatározó.
Kisdobsza község Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 0144/3, 0145, 0165, 0174, 0175, 0200,
0201/1, 0201/4, 0208, 0209/3, 0215, 0230/1, 0230/2, 0237/1, 0242, 0246, 0250, 0253, 0254/2, 0254/6,
0254/13 és 0254/31 hrsz-ú külterületi földes utak hossza 34,762 km.
1990 óta a mezőgazdasági géppark sokat fejlődött, a jelentős gépesítés is növeli a táblákon és a
szántóföldeket megközelítő utakon működő állóeszközök értékét, és ezzel a magasabb értéktömeggel való
gazdálkodás is indokolja az utak járhatóságának javítását.
A TSZ-rendszer szétesése gazdátlanná tette a mezőgazdasági utakat, melyek állapota leromlott és
önkormányzati tulajdonba adása sem oldotta meg az üzemelési problémáit.
A külterületi földes utak szakigazgatásilag is „gazdátlan” kategóriát képviselnek. Különböző szereplők jogai
és kötelességei mellett, nemcsak a szereplőket nehéz összehozni, de sokszor nagyon nehéz tiszta helyzetet
teremteni: a tulajdonos(ok), és/vagy a tulajdonosi jogok gyakorlója általában nem egyezik a használóval. A
külterületi mezőgazdasági földutak pl. több ágazathoz is tartoznak: szakmailag a közlekedésihez, érdek
szerint a mezőgazdaságihoz, viszont nagy részük önkormányzati tulajdonban van. E „sokgazdás” állapot
miatt sajnos senki sem foglalkozott megfelelően ezeknek az utaknak sem a jelenével, sem a jövőjével. Azt,
hogy – másokkal összefogva – még a földutakkal is foglalkozzon a mezőgazdaság, azt a termelési önköltség
csökkentése és a vidék fejlesztése is sürgeti. Ehhez pedig szemléletváltás szükséges – nemcsak a
mezőgazdasági ágazatban.
Összefoglalva: az önkormányzati külterületi út szakmailag gazdátlan, fenntartási finanszírozásuk nem
biztosított.
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A helyi közutak kezelésére vonatkozó jogi szabályozás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 2. pontja szerint helyi önkormányzati feladatok különösen a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény értelmében a helyi közút tulajdonosa és kezelője a
települési önkormányzat. A törvény kimondja, hogy az önkormányzat törzsvagyonának részét képező
közutak üzemeltetését, fenntartását a képviselő-testület köteles ellátni.
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM. rendelet a helyi közutak
kezelői munkáját, feladatait részletesen szabályozza. A földutak esetén a fűkaszálás gyakoriságát a települési
önkormányzat a helyi igénynek megfelelően saját hatáskörében szabályozza. Szabályozásra Kisdobsza
községekben nem került sor. Megoldásként lehetséges alternatíva lehetne pld. a fűkaszálás gyakorisága a
külterületi földutakon és árkoknál évente legalább egyszer, útellenőrzés gyakorisága hetente egyszer,
földutak profilozását évente legalább kétszer, a nem megfelelő talajszerkezet javításával, az útfelület
egyenletessé tételével, megfelelő oldaleséssel és a csapadékvíz elvezetésének megoldásával lehetne
elvégezni.

Üzemeltetés
A pályázat sikeres elbírálása, a mezőgazdasági erőgép beszerzésével az alábbi feladatokat tudnánk
megvalósítani illetve a lakosság részéről jelentkező igényeket kielégíteni:
I./ alapszolgáltatások könnyebb eléréséből fakadó fejlesztési igények
II./ a gazdasági szereplők szállítmányozásának könnyebbítéséből, telephelyükre és/vagy földjeikre
eljutásának könnyebbítéséből fakadó fejlesztési igények
III./ turisztikai attrakció könnyebb megközelíthetőségéből fakadó igény
IV./ a fejleszteni kívánt út/útszakasz vízelvezetésből fakadó igények
V./ a települések gazdasági fejlődése szempontjából fakadó fejlesztési igények
VI./ munkahelyteremtés

I./ alapszolgáltatások könnyebb eléréséből fakadó fejlesztési igények
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 2. pontja szerint helyi önkormányzati feladatok különösen a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása. Kisdobsza 34 km-es útszakaszának 93%-a földút. Sajnos erőgép és vontatott
munkagépek hiányában a földes utak karbantartása nem volt
biztosított. Ezen földes út(ak) mentén lakott helyek találhatóak, mint a volt malom, vagy az erdészlak. Az itt
élők könnyebben érhetnék el a településen található vegyesboltot, gyógyszertárat, postát, tömegközlekedési
eszközöket (vasút, busz), a háziorvosi szolgálatot, védőnőt, fogorvost, ügyeleti szolgálatot (háziorvos,
fogorvos), házi segítségnyújtást, valamint szociális étkeztetést, család-és gyermekjóléti szolgálatot,
önkormányzati hivatalt. Az itt élő gyermekek részére a Nagydobszán található nevelési-oktatási intézmények
(óvoda, iskola) elérhetősége is könnyebbé válhatna a rendben tartott földes utak révén
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II./ a gazdasági szereplők szállítmányozásának könnyebbítéséből, telephelyükre és/vagy földjeikre
eljutásának könnyebbítéséből fakadó fejlesztési igények
Az itt gazdálkodók vizes-sáros földutakon járnak, a szomszédos falvak kiépített út híján nem tudnak
összefogni. Ezáltal versenyhátrányba kerültünk és kerülünk, holott versenypozíciónk javítása elemi
érdekünk. A földes utak rossz állapota miatt az itt előállított termények, mezőgazdasági termékek nagyobb
önköltséggel terhelten jelennek meg az európai és a hazai piacon. A Mezőgazdasági gépi munkák költsége
2010-ben című kiadvány szerint az általában használt 4-6 tonnás tehergépkocsinál földúton a teljes nettó
üzemeltetési költség 200 Ft/tkm, szilárd burkolatú úton 100 Ft/tkm, tehát a különbség is 100 Ft/tkm. A
betakarítás földúti rész-hosszát vizsgálva megállapítható, hogy 1 tonna termény földúti többletköltsége
átlagosan 100 Ft/tkmx 8 km = 800 Ft/tonna. Több gazdálkodó a most lezárult állami földekre nem pályáztak
a rossz megközelítés, szállítás miatt. A földes utak rendbetételével újabb világ tárulna ki, a távolságok
lerövidítésével az itt élő gazdálkodók földvásárlásaikkal, és a már említett szállítás lehetőségek növelésével
versenyképesebbé válhatnának. Mecsek Erdő Zrt, mint állami vállalat Sellye Erdészeti kirendeltsége által
kitermelt fákat gazdaságosabban tudná Sellye illetve Drávafok (vasút) irányába szállítani, mentesítve a
települések belterületi úthálózatát, s kímélve az itt élők nyugalmát.
III./ turisztikai attrakció könnyebb megközelíthetőségéből fakadó igény
Ős-Dráva program az Ormánságban indult el. Ezen program keretén belül került meghatározásra egy sikeres,
a helyi adottságok segítségével prosperáló térség turisztikai fejlesztése. Pályázatunk a fentebb említett ŐsDráva programhoz kapcsolódna. Szó szerint utat nyitna (földes utak járhatóvá tételével az eddigi 24 km-t, 35 km-re tudnánk csökkenteni) a már megvalósult Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága irányítása,
felügyelete mellett működő ökológiai gazdálkodást és szemléletet ismertető ökoturisztikai
látogatóközponthoz, őshonos növény- és állatbemutató telepekhez, illetve tanösvényekhez. Utat nyitna
továbbá az Ormánság legfontosabb műemlékei és a helyi identitás fontos szimbólumai előtt is, vagyis a
fakazettás református templomok világához. Utat nyitna a környezettudatos kirándulók részére a
folyamatosan kiépülő kerékpárút-hálózathoz. A térség így az EuroVelo 13 nemzetközi kerékpárút mellett a
már korábban kiépült Harkány és Siklós vidékének kerékpárútjaihoz is csatlakozna. S ez a bizonyos út
lehetőséget biztosítana az itt élők részére a falusi szállások kiépítésére, megélhetést biztosítva részükre.
IV./ a fejleszteni kívánt út/útszakasz vízelvezetésből fakadó igények
A vízgazdálkodásról szóló többször módosított 1995. évi LVII. törvény szerint helyi önkormányzati
feladatok közé tartozik a csapadékvíz elvezetése, valamint vízkárelhárítás. Sajnos a talajvízszint-belvízszint
és fakadóvíz-lejtő ügye mindig visszatérő probléma. Visszatérő, mivel a régi szemléletű településfejlesztés
keretében épültek meg azok a házak, amelyeket időnként arasznyi-csizmányi belvíz vesz körül és így jöttek
létre azok az alap nélküli, aszfalt-felületű utak, amelyek a magas talajvíztől alulról (is) átázva, sűrűn
megkátyúsodnak és utána falják a közösség pénzét. A földes utak karbantartása, javítása során az utakat kissé
kúpossá tennénk, hogy jobbra-balra lejthessenek, a vízelvezetést megoldva. Ezáltal megszüntetnék az utakon
a vízátfolyásokat és a közlekedést is biztonságosabbá tehetnénk. Az út közepe magasabb lenne, mint az árkok
partja. Tudjuk, hogy a rézsűkön lefolyó víz eróziót okozhat, miközben maga mechanikailag szennyeződik,
hordalékkal telítődik, amit útja közben valahol lerak, újabb problémákat okozva. Tudjuk, s tennénk, hogy
ezt a folyamatot a rézsűk gondos tervezésével, hatásos biotechnikai védekezéssel gátolhatjuk meg. A
biotechnikai védelem azért előnyös, mert a víz jelentős részét a talajba beszivárogtatja.
V./ a projekt által érintett terület és a települések gazdasági fejlődése szempontjából fakadó fejlesztési
igények
Kisdobsza közúthálózatának jelentős része földesút. Ezen mezőgazdasági területeket kiszolgáló utak
tekintetében olyan hátrányban vagyunk, hogy a külterületi utak helyzetével és jövőjével mezőgazdasági és
vidékfejlesztési szempontból egyaránt foglalkozni kell. Fejlesztési igények között megtalálható a negatív
társadalmi attitűd megszűntetése, a fejlesztési igények és a térségi felelősség növelése. Negatív társadalmi
attitűd a helyi vezetőkben és a lakosságban is latensnek, alvónak nevezhető a külterületi utak fejlesztési
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igénye, mivel annyira reménytelennek tartják/juk ennek finanszírozhatóságát. Fejlesztési javaslat arra
irányulna, hogy pályázat az elérendő hosszú távú célt tartalmazza, integrálva a mezőgazdaság és a
vidékfejlesztés széleskörű céljai által felvetett igényeket. Ilyen többek között a térségi felelősség növelése.
A karbantartott, javított, járhatóvá tett földutak nemcsak a mi kicsi településeinek érdeke. Mindannyiunk
érdeke. Reményeink szerint az itt élő gazdálkodók, vállalkozók eredményes működéséhez hozzájárulnánk,
ahogy ők is a foglalkoztatással, helyi adók fizetésével járulnak hozzá településünk élhetőbbé válásához,
fennmaradásához.

Fenntartás
A fenntartásnál elsődleges szempont a költséghatékonyság.
1.,/ Elsődleges, hogy a legkedvezőbb ajánlattal rendelkező gépeket vásárolnánk meg. Az eszközbeszerzés
során a legkedvezőbb ár mellett figyelembe kell venni a fenntartási és üzemeltetési költségek
minimalizálását. Vagyis olyan erőgépeket és munkagépeket szeretnénk, ami alkalmas a bel és külterületi
(föld)utak karbantartására, javítására. Olyan erőgépet szeretnénk, aminek működtetése költséghatékony, itt
gondolunk elsősorban a szervizmunkákra, javításokra, alkatrészek beszerzéseire (ne kelljen napokat várni,
másnapra nálunk legyen), fogyasztásra. Fontos a garancia, a szerelő legyen a közelünkben, aki jó munkát
végez. Az erőgép minden szituációban legyen stabil. Úgy gondoljuk, hogy a traktor a maga majd nettó 5,8
millió forintos vételárával és a kiválasztásra kerülő gréder, árokásó piaci árban és minőségben a legjobb
választás. Ha ehhez kapcsolódó alkatrészek beszerzését, a gépek szervizelését, üzemanyag fogyasztást
vesszük alapul, akkor éves szinten ehhez hasonló gépekhez viszonyítva 400-450 ezer forintot tudnánk
megtakarítani.
2./ Költséghatékonyságot növeli a megfelelő gépkezelő kiválasztása, aki a gép kezelésével, a géphez való
hozzáállásával jelentős mértékben növelheti a gép élettartalmát és csökkentheti a működési költségeket éves
szinten 100-150 ezer forinttal.
A gépkezelő a mezőőr lenne.

Összefoglalás
A szövetkezeti földutaknak önkormányzati tulajdonba adása csak papíron talált gazdát, mivel a pénzügyi
forrás és útfenntartó szervezet hiányában az önkormányzatok nem voltak képesek hosszú távon a majd száz
km földút, árokhálózat fenntartására. Az utat használók részéről nem volt kellő önkéntességre alapuló
készség arra, hogy a külterületi földutak, illetve árkok fenntartási feladatait átvállalják. A jogszabályi háttér
pedig nem teszi lehetővé az önkormányzat számára, hogy kötelezettséget rójon a területek megközelítésében
érdekelt ingatlantulajdonosokra.
Pályázatunk sikeres elbírálása lehetővé teszi a földes utak melletti ingatlanok tulajdonosokkal
együttműködve, hogy a testület saját költségvetési forrásból biztosítsa a külterületi földutak, árkok
közútkezelői feladatainak ellátását.
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6.napirendi pont
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Rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés szabályairól
szóló 11/2016.(IX.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról, illetve
kiegészítéséről
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Bürüs  Endrőc  Gyöngyösmellék  Kétújfalu isdobsza Szörény  Teklafalu  Várad 
Zádor

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
7975 Kétújfalu
József Attila u. 34.
Tel./Fax.: (73) 342-003, 542-020

Email: kozoshivatal@kozoshivatal.hu
Honlap: www.kozoshivatal.hu

Ügyfélfogadási rend Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatalnál: Hétfő, Szerda: 08.00-12.00 Kedd, Csütörtök: 13.00-16.00
Ideiglenes jelleggel működő kirendeltségnél ügyfélfogadás rendje:
Endrőc: Kedd – 09.00-11.00, Gyöngyösmellék, Teklafalu: Csütörtök – 09.00-11.00, Zádor: Kedd – 09.00-11.00

E L Ő T E R J E S Z T É S
Kisdobsza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 11. napján 17.30 órakor tartandó
testületi ülésére
Tárgy: Rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés szabályairól szóló
11/2016.(IX.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról, illetve kiegészítéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
2016. szeptember 13. napján tartott testületi ülésen fogadta el a képviselő-testület az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016.(IX.16.) önkormányzati rendeletet
(Továbbiakban: R.)
A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya 2018. március
8. napján kelt levelében törvényességi felhívással élt Teklafalu község Önkormányzat irányába (lásd csatolt
melléklet).
A törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetértek, s ennek alapján a rendeletet módosítani javaslom az
alábbiak szerint:
-

az R. 3.§-a jogszabályi hivatkozást tartalmaz,
az R. 6.§ (4) bekezdés f. pontja kerüljön ki, vagyis önkormányzati vagyonkezelő szerv nem lehet a
FEVIL Humán Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft,
az R. 6/A.§-al egészül ki, amely szabályozza azon vagyonelemeket, amelyekre vagyonkezelői jogot
létesít a testület, valamint a vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának valamint a
vagyonkezelés ellenőrzésének szabályait.

S ha már rendeletet alkot a testület, akkor nem mehet el szó nélkül az előzetes hatásvizsgálat nélkül….
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály
előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen
törvény 17. § (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
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feltételeket.

a., tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: jogszabályi megfelelés.
aa., társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: nincsenek.
ab., a szabályozásnak környezeti és egészségi következményei nincsenek.
ac., adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs.
b., jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a
Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának
törvényességi felhívásában foglaltaknak való megfelelés.
c., a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
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Kisdobsza község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018.(V..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2016.(IX.16.)
önkormányzati rendelet (Továbbiakban: R.) módosításáról, kiegészítéséről
Teklafalu község Önkormányzat (Továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról
szóló többször módosított 2011. évi CXCVI. törvény 5.§ (2) bekezdés b-c. pontjaiban, 5.§ (4) bekezdésében,
6.§ (5) bekezdésében, 11.§ (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, 18.§ (1), (12) bekezdéseiben,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4)
bekezdés i. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
Az R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező és a forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó
vagyontárgyak:
a) az Önkormányzat tulajdonában álló közutak és műtárgyaik,
b) az Önkormányzat tulajdonában álló tér, park,
c) az Önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése alapján részére átadott – vizek, vízi
közműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmények,
d) a levéltári anyagok, tervtárak terv- és iratanyagai,
e) a védett természeti területek,
f) mindaz a vagyon, melyet törvény, vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletével annak
nyilvánít.
(2) A forgalomképtelennek besorolt önkormányzati vagyont
a) nem lehet elidegeníteni,
b) nem lehet megterhelni (kivéve a vagyonkezelői jogot és a jogszabályon alapuló használati vagy
szolgalmi jogot),
c) dologi jog nem létesíthető,
d) osztott tulajdon nem létesíthető.
(3) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

közművek,
önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő vagyon,
középületek,
köztemetők,
sportpálya és sportcélú létesítmények,
erdő(k).

(4) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon csak az Önkormányzat Képviselő-testülete egyedi döntése
alapján minősíthető át és idegeníthető el.
(5) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek hasznosítása rendeltetésük sérelmét nem eredményezheti,
elidegenítésükre e rendelet keretei között akkor van lehetőség, ha a vagyonelem a közfeladat ellátásához
feleslegessé válik vagy megszűnik a közfeladat ellátásának kötelezettsége, amelyre tekintettel jogszabály
vagy a tulajdonosi joggyakorló a vagyonelem korlátozott forgalomképességét megállapította”
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2.§.
Az R. 6.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Önkormányzati vagyonkezelő szervek:
a., Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal,
b., Nagydobszai Szivárvány Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Konyha (Nagydobsza 361 hrsz.),
c., Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (7985 Nagydobsza, Hunyadi János utca 1
d., Baranya-víz Zrt (vagyonkimutatás alapján)”
3.§.
Az R. a következő 6/A.§-al egészül ki:
„Vagyonkezelői jog létesítéséről, megszerzéséről, gyakorlásáról, valamint a vagyonkezelés
ellenőrzéséről”
(1) A vagyonkezelői jog kivételesen törvényben történő kijelöléssel, a törvényben megjelölt személyekkel,
vagy a törvényben egyedileg meghatározott jogi személlyel jön létre.
(2) Az önkormányzati vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a
közfeladat ellátásához szükséges mértékben.
(3) Az önkormányzati intézmény annak a törzsvagyonnak a használati jogát gyakorolhatja, amely adott
intézmény Alapító Okiratában szerepel.
(4) Az önkormányzati intézmény a rábízott törzsvagyont bérbeadás útján nem hasznosíthatja.
(5) Ha egy vagyontárgyhoz kapcsolódó intézményi funkció megszűnik, a vagyon hasznosításáról az
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Az intézmények által megszerzett vagyontárgyak, az
Önkormányzat tulajdonába kerülnek. E vagyontárgyak, általában az azokat megszerző intézmények
használatába kerülnek, kivéve, ha a Képviselő-testület másképpen rendelkezik.
(6) A vagyonkezelők kötelesek az Önkormányzat törzsvagyona körébe tartozó ingatlanok állagmegőrzéséről,
felújításáról, korszerűsítéséről folyamatosan gondoskodni, e faladata kapcsán az Önkormányzat Képviselőtestülete az éves költségvetésében dönt a tárgyévi feladatokról és azok megvalósításának forrásairól.
(7) A vagyonkezelők kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a kezelt vagyon működtetése során, e
kötelezettség teljesítésért a vagyonkezelő szervezetek vezetői felelnek.
(8) A vagyonkezelés ellenőrzésének keretében a vagyonkezelő köteles évközi beszámolásra,
adatszolgáltatásra, adatszolgáltatási kötelezettsége az Önkormányzat jogszabályokban előírt beszámolási,
adatszolgáltatási kötelezettségéhez kapcsolódik.
(9) A vagyonkezelő tulajdonosi ellenőrzése az Önkormányzat Képviselő-testülete által esetileg elrendelt
ellenőrzéssel valósul meg.”
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4.§.
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
13.§ (2) bekezdése értelmében a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Kovács Sándor
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került: Kisdobsza, 2018.

Hajas Endre
jegyző
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Hajas Endre
jegyző

1.melléklet a /2016.(IX..) önkormányzati rendelethez
Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint házastársának/élettársának és a vele egy háztartásban élő személyek havi
jövedelme forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa
(élettársa)

A háztartás további tagjai

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a részletfizetési kérelemi eljárás során történő
felhasználásához.
Dátum: ...................................................

.............................................................
.....................................................
kérelmező aláírása

……………………………………….
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása
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Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .................
város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad:
..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .......................
város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad:
...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése
(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe:
...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2,
tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ...........
m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a részletfizetési kérelmi eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
................................................
aláírás
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76

77

Rendelet-tervezet téli rezsicsökkentési támogatás helyi szabályairól
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Bürüs  Endrőc  Gyöngyösmellék  Kétújfalu isdobsza Szörény  Teklafalu  Várad 
Zádor

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
7975 Kétújfalu
József Attila u. 34.
Tel./Fax.: (73) 342-003, 542-020

Email: ketujfalu@freemail.hu
Honlap: www.kozoshivatal.hu

Ügyfélfogadási rend Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatalnál: Hétfő, Szerda: 08.00-12.00 Kedd, Csütörtök: 13.00-16.00
Ideiglenes jelleggel működő kirendeltségnél ügyfélfogadás rendje:
Endrőc: Kedd – 09.00-11.00, Gyöngyösmellék, Teklafalu: Csütörtök – 09.00-11.00, Zádor: Kedd – 09.00-11.00

ELŐTERJESZTÉS
Kisdobsza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018 május 10. napján 17.30 órakor tartandó
testületi ülésére
Tárgy: Rendelet-tervezet téli rezsicsökkentési támogatás helyi szabályairól
Tisztelt Képviselő-testület !
A Kormány a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés
kiterjesztéséről szóló 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozatával elrendelte a - Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezetének a 65. A téli rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal
nem rendelkező településeknél címmel történő kiegészítését.
Kisdobsza község Önkormányzata 82 lakott ingatlanra, 984.000 forint, vissza nem térintendő támogatásban
részesült, azzal a céllal, hogy a településen lakott ingatlanonként 12.000 forint összegű támogatást nyújtson
úgy, hogy a támogatás felhasználásának határideje 2018. szeptember 30. legyen.
A kormány felkéri az érintett települési önkormányzatokat, hogy a támogatás elosztásának módját és a
támogatási összeg lakossághoz történő eljuttatásának feltételeit a helyi viszonyok figyelembevételével
alakítsák ki.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály
előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen
törvény 17. § (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A fentieknek megfelelően az előzetes hatásvizsgálatot az alábbiak szerint terjesztem elő:
a., tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a rendelet-tervezet a településen élők számára
biztosít pénzbeli támogatást, a téli fűtéssel kapcsolatos kiadások enyhítésére.
aa., társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: társadalmi hatás a rászorulók részére jelentős. Gazdasági,
költségvetési hatás nem jelentős.
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ab., a szabályozásnak környezeti és egészségi következményei: a szabályozásnak környezeti és egészségi
következményei nincsenek.
ac., adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: átmenetileg nagyobb terhet ró a hivatal munkatársaira.
b., jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a
rászorulók anyagi teherbíró képességének csökkenése, a Kormány Önkormányzatokhoz intézett felkérésének
elmaradása.
c., a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály
alkalmazáshoz szükséges személyi, technikai feltételek rendelkezésre állnak.

Kisdobsza község Önkormányzat
Képviselő-testületének
/2018. (V..) önkormányzati rendelet-tervezete
a téli rezsicsökkentési támogatás helyi szabályairól

Kisdobsza község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás
alapján 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) A központi költségvetés a helyi önkormányzatok téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó kiegészítő
támogatást biztosított Kisdobsza község Önkormányzat számára.
(2) A rendelet célja, hogy Kisdobsza településen élők részére támogatást nyújtson a fűtési költségek
enyhítésére.

2. §
(1)
Az önkormányzat vissza nem térítendő pénzbeni támogatást biztosít lakott ingatlanonként 12.000 Ft
összegben azon háztartások részére, amelyben a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező személy él.
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Záró rendelkezés
3§
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, 2018. október 1. napján hatályát veszti.

Kovács Sándor
polgármester

Hajas Endre
jegyző

Záradék:
A rendelet 2018. …………. napján kihirdetésre került.

Hajas Endre
jegyző
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Rendelet-tervezet közterületek használatáról
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Bürüs  Endrőc  Gyöngyösmellék  Kétújfalu isdobsza Szörény  Teklafalu  Várad 
Zádor

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
7975 Kétújfalu
József Attila u. 34.
Tel./Fax.: (73) 342-003, 542-020

Email: kozoshivatal@kozoshivatal.hu
Honlap: www.kozoshivatal.hu

Ügyfélfogadási rend Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatalnál: Hétfő, Szerda: 08.00-12.00 Kedd, Csütörtök: 13.00-16.00
Ideiglenes jelleggel működő kirendeltségnél ügyfélfogadás rendje:
Endrőc: Kedd – 09.00-11.00, Gyöngyösmellék, Teklafalu: Csütörtök – 09.00-11.00, Zádor: Kedd – 09.00-11.00

ELŐTERJESZTÉS
Kisdobsza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 10. napján 17.30 órakor tartandó
testületi ülésére
Tárgy: Rendelet-tervezet a közterületek használatáról
Tisztelt Képviselő-testület !
2006. évben alkotta meg a képviselő-testület a közterületek használatáról szóló 12/2006.(XI.30.)
önkormányzati rendeletét.
Ezen rendeletet felülvizsgálva úgy gondolom, hogy előírásai több helyen jogszabálysértőek. S ezáltal új rendelet
alkotása a testület részéről elengedhetetlen.

S ha már rendelet-tervezet, akkor nem lehet megfeledkezni a hatásvizsgálatról…
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály
előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen
törvény 17. § (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi

feltételeket.

A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az előzetes hatásvizsgálathoz az alábbiak szerint terjesztem
elő:
a., tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a tervezet több érdemi változást hoz a jelenlegi
állapothoz képest, ennek megfelelően jelentősnek ítélt hatásról beszélhetünk.
aa., társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: nincsenek.
ab., a szabályozásnak környezeti és egészségi következményei: a szabályozásnak környezeti és egészségi
következményei nincsenek.
ac., adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs.
86

b., jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: nem
releváns.
c., a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kisdobsza község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018. (V..) önkormányzati rendelete

A közterületek használatáról
Kisdobsza község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § 2. és 5. pontban meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet kiterjed Kisdobsza község közigazgatási területén minden olyan
a) közhasználatban álló, Kisdobsza község Önkormányzatának tulajdonában álló földterületre,
amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat.
b) egyéb ingatlanra, illetve ingatlan részére, amelyet közhasználat céljára átadtak.
(2) A rendelet hatálya kiterjed minden olyan természetes személyre, jogi személyre, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amely közterületet használ.
2. §
(1) A közterületet rendeltetésének megfelelően bárki szabadon használhatja.
(2) Közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges.
(3) Közterület használói kötelesek:
a) az igénybe vett közterület tisztaságának megőrzésére,
b) az igénybe vett közterületet csak rendeltetésének megfelelően, valamint rendeltetéstől eltérő
használat esetén csak az engedélyben szereplő módon használhatják,
c) a használat után kötelesek az eredeti állapot visszaállítására,
d) rendeltetéstől eltérő használat esetén a közterület használatáért díjat kell fizetni.
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3. §
Közterületen tiltott magatartások
(1) Nem adható ki közterület használati engedély:
a) közterületen zajos, bűzös, robbanásveszélyes tevékenységre,
b) hatósági jelzés nélküli, üzemképtelen, illetve roncsautók tárolására,
c) mezőgazdasági munkagépek tárolására,
d) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések, anyagok elhelyezésére,
e) veszélyes hulladéknak számító anyagok, tárgyak elhelyezésére,
f) azon természetes, illetve jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezeteknek, amelyeknek Kisdobsza község Önkormányzatával szemben fennálló
közterület-használati díj tartozásuk van, vagy helyi adó tartozásuk van, illetve bármilyen
módon korábban megsértették a közterület-használatra vonatkozó helyi rendelet szabályait.
4. §
Közterületen engedély birtokában végezhető magatartások
(1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a) árusító, illetve egyéb fülke, sátor, pavilon, konténer elhelyezésére,
b) alkalmi, idényjellegű és mozgóárusításhoz.
5. §
Nem engedélyköteles közterület-használat
(1) Bejelentés köteles tevékenység, azonban közterület-használati engedély nélkül végezhető:
a) úttartozékok, valamint a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések
elhelyezéséhez,
b) a közművezetékek hibaelhárítása érdekében végzett tevékenységhez,
c) önkormányzati rendezvényekre,
d) az Önkormányzat által elhelyezett szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, virágláda,
alapzatos zászlórúd, illetve köztárgyak elhelyezésére.
e) érvénytelen hatósági jelzéssel rendelkező, üzemképtelen, illetve roncsautók közterületen történő,
legfeljebb 10 napig történő tárolásához.
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f) a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Kft által végzett lomtalanítás ideje alatt kihelyezett tárgyak
esetén.
6. §
A közterület-használat időtartama
(1) A közterület-használati engedély kiadható:
a) határozott ideig, amelynek legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 1 év,
b) meghatározott feltétel bekövetkeztéig, de ebben az esetben a kiadott engedélyt 1 év után
hosszabbítani kell.
(2) A közterület-használati engedély közérdekből, kártalanítási és bármely, önkormányzatot terhelő
kötelezettség nélkül megszüntethető. Közérdekből történő megszüntetés esetén a már befizetett díj
arányos részét a közterület használójának meg kell téríteni.
(3) A közterület-használati engedély megszűnik, amennyiben az engedély jogosultja elveszíti az általa
folytatott tevékenységre jogosító engedélyét.
(4) Amennyiben a közterület használója a kiadott engedélytől eltérően használta a közterületet, abban
kárt okozott, a közterület-használati engedély visszavonásra kerül, az engedélyes pedig köteles
helyreállítani az eredeti állapotot.
7. §
A közterület-használati engedély iránti kérelem
(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
(2) A közterület-használati engedélyt a rendelet 1 mellékletét képező formanyomtatványon, vagy azzal
megegyező tartalommal kell kérelmezni. A kérelmet legkésőbb a közterület használat megkezdése
előtt 8 nappal kell benyújtani.
(3) Az írásos engedélykérelmet Kisdobsza község Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani, aki
a kérelmet elbírálja.
(4) Kisdobsza község Önkormányzat polgármestere (3) bekezdés alapján hozott határozatai ellen
fellebbezési fórum Kisdobsza község Önkormányzat Képviselő-testülete. A fellebbezéseket
Kisdobsza község Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani. A fellebbezés illetékköteles. Az
illeték mértéke 3.000 forint.
(5) A közterület-használat iránti kérelem, még nem jogosítja fel a kérelmezőt a közterület használatára.
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8. §
A közterület-használati engedély kötelező tartalmi elemei
(1) A közterület-használati engedély kötelezően tartalmazza:
a) az engedélyes nevét, állandó lakó- illetve telephelyének címét,
b) a közterület-használat célját, időtartamát, vagy a meghatározott feltétel leírását,
c) a közterület-használat helyét, módját, mértékét, feltételeinek meghatározását,
d) az engedély megszűnése, visszavonása esetén az engedélyes kötelezettségét az eredeti állapot
helyreállítására, valamint rendelkezést arra, hogy amennyiben az engedélyes nem állítja vissza az
eredeti állapotot, úgy ezt az ő költségére Kisdobsza község Önkormányzata fogja megtenni,
e) a közterület-használat díját, a díj megfizetésének módját, határidejét, kedvezményes díjtétel
esetén a kedvezmény okát, mértéklét,
f) arra való felhívást, hogy a kiadott engedély másra át nem ruházható.
9. §
A közterület-használati engedély díja
(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért az engedélyesnek közterület-használati díjat kell
fizetnie.
(2) A fizetendő közterület rendeltetéstől eltérő használatáért fizetendő díjtételeket a rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza.
(3) A kiszabott közterület használati díj a használt közterület tényleges méretére, illetve idejére tekintet
nélkül megfizetendő.
(4) A kiszabott közterület-használati díj a tevékenység megkezdése, illetve a közterület elfoglalása előtt
teljes összegében megfizetendő.
10. §
A közterület-használat megszüntetése, az engedély visszavonása
(1) A közterület-használat közérdekből, kártalanítás nélkül bármikor megszüntethető.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szabályainak megfelelően került sor az engedély visszavonására, a már
kifizetett díj időarányos részét vissza kell téríteni az engedélyes részére.
(3) Amennyiben az (1) bekezdés szabályainak megfelelően került sor az engedély visszavonására,
lehetőség szerint más közterületen kell az engedélyes részére biztosítani a közterület-használatot.
Amennyiben az engedélyes ezt elfogadja, a már megfizetett díjat be kell számítani.
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11. §
Jogellenes közterület-használat következményei.
(1) Aki a kiadott engedélytől eltérő módon, illetve eltérő nagyságban használta a közterületet, az köteles
az eltérő feltételeknek megfelelően újraváltani engedélyét.
(2) Engedély nélküli közterület-használat esetén az engedélyes a rá a rendelet díjszabásának megfelelő
díj kétszeresét köteles megfizetni Kisdobsza község Önkormányzatának.
12. §
(1) A közterület-használati engedély birtokosa a helyszínen köteles magánál tartani egyrészt a közterülethasználatot lehetővé tévő iratait, másrészt a tevékenysége végzéséhez szükséges iratokat.

14.§
Záró rendelkezések
A rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a közterület-használat rendjéről szóló 12/2006.
(XI.30.) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.

91

1. melléklet a /2018.(..) önkormányzati rendelethez.

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
Kérelmező: ________________________________________________________________
képviselője: _______________________________________ (amennyiben a magánszemély vagy a
társaság képviseletére jogosult személy helyett más jár el az ügyben, meghatalmazás csatolandó!)
adószám: _________________________

székhely, telephely, lakóhely címe: ______________________________________________

elérhetőség: telefon, fax: ________________________________________________________

közterület-foglalás helye: helyrajzi szám: ___________,
címe: Kisdobsza, __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Mozgóbolt esetében utca nevek)
módja (célja): _______________________________________________________________
Kérjük, pontosan töltsék ki!
ideje: 201._________________ -tól

-

20___. _________________ napjáig

Gyakorisága: ________________________________________________________________
(alkalmi rendezvény, mozgóárusítás, mobil tábla, állandó vagy idény jellegű)
igényelt közterület mérték: ______________ m2 (Minden megkezdett m2 teljes m2-nek számítandó.)
A tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma, másolata: ________________________ (Bejelentésköteles tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló IGAZOLÁS, Működési engedély, vállalkozóiőstermelői igazolvány száma, építési engedély száma) A közterület-használati engedély iránti kérelemhez
csatolni kell a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat fénymásolatát.
Megjegyzés:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Nyilatkozat: Tudomásul veszem, hogy
• Sem az engedélykérés benyújtása, sem a térítési díjat közlő Határozat nem jogosít közterülethasználatra.
• A közterületet csak Engedély birtokában lehet használni.
• Az Engedélyt a közterület-használati díj befizetését igazoló szelvény bemutatása után
kaphatom meg.
• A R. alapján nem adható ki közterület-használati engedély annak, akinek Kisdobsza
Önkormányzatával szemben lejárt határidejű tartozása van (közterület-használati díj, helyi
adó, gépjármű adó, bérleti díj, bírság stb.)
Alulírott kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az
előírások megszegése szabálysértési eljárást von maga után.
A beadványhoz becsatolt mellékletek száma, megnevezése:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Kisdobsza, ___________________

_____________________________
Kérelmező cégszerű aláírása
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2. melléklet a /2018. (..) önkormányzati rendelethez.
I. Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák
1) Árusító és egyéb fülke (sátor, konténer stb.)
2.) Alkalmi árusítás
3.) Mozgóárusítás
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1800,-Ft/m2 /hó
400,-Ft/m2 /nap
30.000,- Ft/hó/autó
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