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Készült: Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános ülésén.

Az ülés időpontia: 2015. október 12. akezdés időpontja: 15:00 óra.

Az ülés helve: Jókai Mór MűvelődésiHáz és otthon, Tardona, Kossuth ilt32,

Az ülésen ielen vannak a képviselő.testület taeiaÍ közüI:

Balla György pol gármester
Szűcsné Pál-Kutas orsolya alpolgrírmester
Czakő Tivadar képvi selő
Földessy Aranka Margit képviselő
Gyenes Bálint képviselő érkezett 15:30 órakor
Pálné Kakszi Ilona képviselő
Primász Péter képviselő

Távol van:, -

Az ülésen ielen vannak tanácskozási ioeeal meehívottak kiizüI:

Dr. Szécsi ottő jegyző
Juhászné dr. Soltész Edit aljegyző, jkvvezető
Balla Tiborn é gazdáIkodási ügyintéző
Balla Zsigmondné szociális és adóügyi ügyintéző

Balla Gvörw polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasáott 7 fő képviselő közül 7 fő kép.
viselő jelen van, ezért az ülés hatrírozatképes és azt megnyitotta.

Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Czakő Tivadar és Pálné Kakszi Ilona képviselőket.
Kéri, hogy aki egyetért kézfelnyúj t ássa| jelezze.

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagsa egyhangúlag 7 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta a polgármester javaslatát.

Ismerteti és szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

l ./ Helyi adórendeletek módosítása
Előterjesaő : Balla György polgármester

2.lTájékoztató Tardona Községi onkormrínyzat gazdálkodásrínak I. félévi helyzetéről
Előterjesáő: Balla György polgármester

3 . l Indíw ányok, j avaslatok

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagsa egyhangúlag, 7 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az a|ábbi napirendet:



1./ Helyi adórendeletek módosítása
Előterj esáő: Balla György polgiírmester

2.lTájékoztató Tardona Községi onkormrányzat gazdá|kodásának I. felévi helyzetéről
Előterj esÍő : Balla György polgiírmester

3 . l Indíw anvok, j avaslatok

1. napirend

Balla György polgármester: Köszönti a megjelenteket és elmondja, hogy a helyi adórendele-
tek módosításának megtárgyalása következik. Felkéri Dr. Szécsi ottő jegyzőt, hogy ismertes-
se a módosításokat.

Dr: Szócsi ottő jegyző: Elmondja, hogy átfogő vízsgáIatottartott a Kormányhivatal minisáe-
ri utasításra. Konzultációt tartottak minden jegyzőve|. Részletesen tájékoztitjaa képviselőket
avizsgá|atról és annak eredményéről. Elmondja, hogy a rendeleteknek mit kell tartalmaznia.
A bevezető részt, a címet nem lehet módosítani ezért uj rendeletet kell alkotni. Magasabb
szintű jogszabá|y szövegét nem lehet ismételni. Mértékől és kedvezményekről nem iörtént
vá|tozás. Adőzőra vonatkozó hátriínyosabb rendelkezés év közben nem léphet hatá|yba.

Balla Gyiirgy polgármester: Elmondja, hogy első módosítással érintett rendelet a telekadó
rendelet. Ez a rendelet mar nem tölti be a funkcióját, mert időközben az adó targyát érintő
ingatlanokat művelésbe vontiík, így mat nem minősül teleknek. Amik maradtak azokból
származő bevétel megközelítőleg 20.000,- Ft. Kéri a képviselőket, hogy tegyék meghozzá-
szólásaikat.

15:30 órakor megérkezett Gyenes Bálint képviselő, íry a jelenlévő képviselők száma 7
főre emelkedett.

Dr. Szécsi ottő jegző: Elmondja, hogy milyen tudomása van a rendelet megalkotásának
sztikségességétő|.

Balla György polgármester: Javasolja a telekadó rendelet hatályon kívül helye zésétő| sző|ő
rendelet elfogadását, mivel mér afunkcióját nem tölti be.

További kérdés, hozzásző|ás hirínyában szavazásrabocsátja a j avaslatot.

A Képviselő-testület a tagai közül jelen lévő 7 f(' köziil 7 igen szavazatta|, e||enszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta ajavaslatot és az a|ábbi rendeletet alkotta:

Tardona Községi Onkormán yzat Képviselő.testületének

912015. ( x. 13.) önkormányzati rendelete

a telekadóról szóló
10 12011. (xII. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérő|



Tardona Községi Önkormrínyzat Képviselő.testtilete a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény
1.$ (1) bekezdésében kapott fe|hata|mazas a|apján az AIaptowény 32. cikk (1) bekezdésének
h) pontjában meghatánozott feladatkörében eljuva a következőket rendeli el:

1.S

Hatá|yát veszti Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő-testiiletének a telekadóról szóló
|012011. (xI.30.) önkormányzati rendelete ésazazt módosító 5l20I3. (v.21.) ésa812013.
(IX. l 7.) önkormányzati rendeletek.

2.S

Ez a rendelet20l6.január 1. napján lép hatályba és az aztkovetó napon hatéúyátveszítí.

J"#,0,,,
polgrírmester

Zr
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ú Szécsi ottó
jegyző

Általános indokolás

A telekadóról szóló |0l20|l. (XII. 30.) önkormrányzati rendelet miír nem tölti be a szerepét,
mivel az éves adóbevétel megközelítőleg 20.000,- Ft. A rendelet megalkotásakor még volt
a|apja rendelet megalkotásanak és hatályban tartásának' de a2015. évre miár több terület mű-
velésbe lett vonva, így mar nem képezi az adő tárgyát, az ebbő| származő bevétel rendkíviil
alacsony.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

[ajogalkotásrólszóló 2010. évi CXXX. törvény (atovábbiakban: Jat.) 17. $-a a|apján]

A Jat. 17. s (2) bekezdése alapján a hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) atervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) tar sada|mi, gazdas ági, költsé gveté s i hatásait,
ab) környezeti és egészségi kcivetkezményeit,
ac) admini s ztr atív terheket b efolyáso l ó hatásaít, val amint

b) a jogszabály megalkotásanak sziikségességét, a jogalkotás elmaradásiínak várhatókövet-
kezményeit, és

c) a jogszabá|y a|kalmazásához sziikséges személyi' szervezeti,targyi és pénzügyi
feltételeket.
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A rendelet tervezetben (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak viárható hatásai _ a Jat. 17. $ (2)
bekezdésében foglalt elvarások tiikrében _ az a|ábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett iogszabály valamennvi ielentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdaságio költségvetési hatásai
- tarsadalmi. gazdasági. költségvetésihatás:

Trírsadalmi, gazdasági költségvetési hatása: nem releviíns

ab) A jogszabály kiirnyezeti és egészségi következményei
- környezeti következmény: aTervezetnek környezeti hatása nincs,
- egészségi következménv: a Tervezetnek egészségi következménye nincs.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
nem releváns

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége,, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

Mivel a rendelet megalkotását követően az adő tárgyátképező telkek nagy része művelésbe
lettek vonva' így már nem vethető ki rá adő, igy a rendelet hatályban tartása nem indokolt.
c) A jogszabály alkalmazásáthozszükséges személyi, szervezeti,tárryi és pénzüryi feltéte.
lek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet aIka|mazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti,tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Kérem a tisáelt Képviselő-testtiletet, az e|őterjesáést vitassa meg és a mellékelt rendelet-
tewezetet fogadja el.

Brínhorváti, 2015. szeptember 1 5.

Dr. Szécsi ottó
jegyzó

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy a következő helyi rendelet az idegenforgalmi
adóról szóló rendelet módosítása. Felkéri Dr. Szécsí ottő jegyzőt ismertesse a módosítást.

Dr: Szécsi ottő jegyző: Részletesen ismerteti a rendeletet és a Kormányhivatal álláspontját a
hatályos rendelettel kapcsolatban.

Balla György polgármester: Kéri, hogy akinek van kérdése, javaslata tegye fel.

Kérdé s, hozzásző|ás é s j avasl at hi ányában szav azásr a bo c sátj a a j avas latot.

A Képviselő-testület a tagsai közül jelen lévő 7 fő közúI7 igen szavazatta|, ellenszavazat és
hrtőzkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az a|ábbi rendeletet alkotta:



Tardona Községi onkormányzat Képviselő.testületének
|012015. ( x. 13. ) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tör-
vény 1. $. (1) bekezdésében kapott felhata|mazás a|apján Magyarország A|aptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatarozott feladatkörében eljarva a következőket rendeli
e l :

1. S.
Adó kötele zettség, adó m entessé g

(1) Adókötelezettség terheli azt amagénszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat
illetékes sé gi terÍ'iletén le galább egy vendé g éjszakát eltölt.
(2) ^ törvényben felsorolt mentességeken túl mentesek az adóftzetési kötelezettség alől az
önkormányzat illetékességi tertiletén tartőzkodási hellyel rendelkező lakosok, valamint a tar-
tózkodási hellyel rendelkező lakosok hozzátartozői.

2. S.
Azadő alapja és mértéke

(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.

3. $.
Zárő rendelkezések

(I)Ez a rendelet 2015. november 15. napján |éphatáIyba.
(2)Hatá|yát veszti Tardona Községi onkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi
adóról sző|ő 1212014. (XI. 5.) i rendelete.

á(",
N

Ballb György
polgármester jegyző

Általá''os indokolás

Az idegenforgalmi adóról sző|ő I2l2014. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 2.$ (1) bekezdése
nem egyértelmű a szabá|yozási tartalom, mely sérti a jogbiztonságot, valamint a hatályon kí-
vtll helyező rendelkezés szövegezése nem felel meg a jogszabáIyszerkeztésről szóló 6112009.
(XII. 14.) IRM rendelet szövegezési mintájának.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

[a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. $-a alapjrín]

A Jat. 17. $ (2) bekezdése alapján a hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) atervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
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aa) térsadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) admini sztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabá|y megalkotásának sziikségességét, a jogalkotás elmaradásának várhatókövet-
kezményeit, és

c) a jogszabá|y a|ka|mazásáltoz szükséges személyi, szervezeti,tárgyi és pénzügyi
feltételeket.

A rendelet tervezetben (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várhatő hatásai _ a lat. 17. $ (2)
bekezdésében foglalt elvrírások ttikrében _ az a|étbbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett iogszabály valamennvi ielentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabá|y társadalmi, gazdasági' költségvetési hatásai
- társadalmi. gazdasági. kciltségvetési hatás:

Társadalmi, gazdaságí költségvetési hatása: nincs.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
- környezeti következmény: a Tervezetnek környezeti hatása nincs,
- egészséqi következmény: a Tervezetnek egészségi következménye nincs.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Térvezet jelentős adminisztratív ttibbletterhet nem jelent.

b) A jogsz abáiy megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

A törvényességi felügyeleti szerv törvényességi felügyeleti eljárást kezdemény ezhet az ön-
kormány zattal szemben.

c) A jogszabály alkalmazásáthoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltéte-
lek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet a|ka|mazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szewezeti,targyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Kérem a tiszte|t Képviselő-testületet, az előterjesztést vitassa meg és a mellékelt rendelet-
tervezetet fogadja el.

Bánhorváti, 20|5. szeptember 1 5.

Dr. Szécsi ottó
jegyző

Balla György polgármester: Elmondja, hogy a harmadik helyi adó rendelet, amit a Kor-
mányhivata| vizsgá|ata érintett a talajterhelési díjról szóló rendelet. Ismét felkéri Dr. Szécsi
ottő jegyzőt, hogy ismertesse a rendeletet.



Dr. Szécsi ottő jegyző: Részletes tájékoztatást ad a rendelttel kapcsolatos kormányhivatali
észrevételektől és ismerteti az új rendeletet.

Balla Gytirgy polgármester: Megkö szőni Jegyző úrnak a részletes tájékoztatást és kéri, hogy
akinek van kérdése, észrevétele, javaslata tegye meg.

Kérdé s, ho zzásző|ás é s j avasl at hiány ában szav azásr a b oc sátj a a j avaslatot.

A Képviselő-testület a tagú közül jelen lévő 7 fő koznl 7 igen szavazatta|' ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az a|ábbi rendeletet alkotta:

Tardona Községi Onkormán yzat Képviselő.testületének
1|120|5. ( x. 13.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szőIő 2003.
évi LX)O(IX. törvény 26.$ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás a|apján Magyarországhe-
lyi önkormányzaturóI sző|ő 20II. évi CLXXXIX. törvény 13.$ (1) bekezdés 11. pontjríban
meghatétrozott feladatkörében eljarva a következőket rendeli el:

E rendelet hatá|yaTardona Községi o"r.o,-al,i' atközigazgatási területén helyi vizgazdáLko-
dási hatósági engedély alapján szennyvizelhelyezést alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó)
terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre á||ő közcsatornára nem kötött rá. ide értve azt is,
aki szennyv íztár ozőt haszná|.

2.S

(1) A kibocsátó köteles a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a to.
vábbiakban: Ktdt.) 1 1 . $-a a|apján talajterhelési díj at fi zetni.
(2) A kibocsátó a Ktdt. 14.$-ában meghatátrozott esetben csökkentett talajterhelési díj megfi-
zetéséte köteles.

.Adatszolgáltatásí 
és eljárási szabályok

3.S

(1) A kibocsátó a talajterhelési díj Íizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év
március 31. napjáig Tardona Község Önkormányzat Jegyzőjéhez, mint önkormányzati
adóhatósághoz (továbbiakban: Iegyző) tesz bevallást az 1. melléklet szerinti nyomtatvá-
nyon

(2) A Jegyzó tészére a ERV ZRt. a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot
szolgáItat..

a) targyévet követő év februar 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vizfogyasztásátrőI,
korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével,

b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.
(3) A talajterhelési díj frzetésére kötelezett kibocsátókÍól' valamint a talajterhelési díj fizetésé-

re vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekrő| alegyző vezet nyilvríntartást
(4) A talajterhelési díjat az önkormányzat talajterhelési díj beszedési szrámlájára kell befizetni
tárgyévet követő év marcius 31. napjáig.
(5) Vízmérési lehetőség hianyában a talajterhelési díj a|apja 30 liter/főlnap.



Zárő rend'elkezések

4.$

(1) Ez a rendelet 20|5. november 15. napján lép hatályba.

(2) Hatetyát veszti Tardona Községi Önkormanyzat Képviselő-testületének a talajterhelési
díjról sző|ő 2212004. (XI. 22.) önkorményzati rendelete és az azt módosító 612005. (III.29.),
és a 1412005. ( Vn. 30.) önkormányz9[l. ek.

ffit,0,,,
polgármester

Z,^
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"ír. Szécsi ottó
jegyző

indokolás

A talajterhelési díjról sző|ő 2212004. (XI. 22.) önkorményzati rendelet az A|aptörvény hatály-
ba lépése előtt született, ezért szükséges a rendelet bevezető részét összhangba hozni ajelen-
leg hatályos jogszabállyal. Tekintettel arra, hogy a rendelet bevezető része nem módosítható,
így új rendeletet kell alkotni. A helyi szabá|yozás nem követte a törvényi változásokat, ezá|ta|
az önkormányzati rendelet ellentétes rendelkezéseket tartalmaz magasabb szintű jogszabá|y-
okkal.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

[a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. $-a alapjan]

A Jat. 17. s (2) bekezdése alapján a hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) atervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatáséÍ., különösen

aa) tár sadalmi, gazdasági, kö lts é gveté s i hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminis ztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabáIy megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásanak várhatókövet-
kezményeit, és

c) a jogszabá|y alka|mazáséútoz szükséges személyi, szervezeti,tárgyi és pénzügyi
feltételeket.

A rendelet tervezetben (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak vrárható hatásai _ a Iat. 17. $ (2)
bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az a|ehbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett iogszabálv valamennyi ielentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági' költségvetési hatásai
- társadalmi. eazdasági. költségvetési hatás:

Tarsadalmi, gazdasági kö ltségvetési hatása: nincs.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
- környezeti következmény: a Tervezetnek környezeti hatása nincs,
- egészségi következménv: a Tervezetnek egészségi ktjvetkezménye nincs.
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ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet j elentő s admini sztratív többletterhet nem j elent.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
ktivetkezményei

A törvényességi felügyeleti szerv törvényességi felügyeleti eljrírást kezdeményezhet az ön-
kormány zattal szemb en.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szewezetil,tárgyi és pénziigyi feltéte.
lek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti,tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Kérem a tisáelt Képviselő-testületet' az e|őterjesztést vitassa meg és a mellékelt rendelet-
tervezetet fogadja el.

Bánhorváti, 20I 5. szeptember 1 5.

Dr. Szécsi ottó
jegyző

Balla Gytirgy polgármester: Elmondja, ha mfu a helyi adókról van szó Földessy Aranka
képviselő asszony kérte, hogy készüljön kimutatás a helyi adókról, kintlévőségekről. Mivel az
előző ülésen képviselőasszony nem tudott résá venni, így ezen az ülésen történik me1 az
anyag ismertetése. Felkéri Balla Zsigmondnét, hogy ismertesse aZ anyagot.

Balla Zsigmondné szociális és adóügyi ügyintéző: Részletes tájékoztatást ad a helyi adókról'
kintlévőségekrő1.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy legyzo úr kőkeményen jár el és folyamatosan
hajtja be a kintlévőségeket. Kéri, hogy akinek van kérdése,hozzászolása tegye meg.

Dr. Szécsi ottő jegyző: Részletes tájékoztatást ad a behajtás menetéről.

Balla György polgármester: Kéri, hogy akinek van kérdése tegye fel. Elmondja, hogy na.
gyon örül, hogy az önkormányzatbevéte|ei - igaz ha kis mértékben is - de gyarapodtak a be-
hajtások által.

2. napÍrend

Balla György polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat első féléves beszámolóját
elkészítette a kolléganő. Felkéri, hogy ismertesse az anyagot.

Balla Tiborné gazdálkodási üryintéző: Rész|etesen tájékoztatja a képviselőket az önkor-
mány zat első féléves gazdálkodásáról.
Balla György polgármester: Kéri, hogy akinek a részletes tájékoztatás után van esetleg kór-



dése tegye fel.
Javaslaia a következő: ,,A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy az ÖnkormrínyzatI. fé|évi hely-

zetérólszőIőtájékoztatőttudomásulveszi,azte|f ogad1a,,,

Kérdé s és hozzászőlás hitínyáb an szav azásra boc s átj a a j avaslatot.

A Képviselő-testület a tag1u közül jelen lévő 7 fő közú| 7 igen szavazatta|' ellenszavazat és
tartőzkodásnélkülelfogadtaa javaslatotésaza|ábbihatározatothozta:

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő.testületének

56120|5. (x. 12.) határozata

a tinkormányzatl. féléves gazdálkodásártíl szóló tájékoztatő e|Íogadásáról

Tardona Községi onkormanyzat Képviselő-testülete a tárggyaI kapcsolatos előterjesztést
megtárgyalta és a következő hatánozatot hozza..

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az onkormányzat I. félévi he|yzetéro| sző|ő tájékoztatőt
tudomásul veszi, aü. e|fogadja.

3. napirend

Balla György polgármester: Elmondja, hogy a Sport Központot a Méhész Egyesület bérbe
vette 40.000,. Ft bérleti díj ellenében. Kéri a Képviselő-testtilet utólagos hozzájéru|ását ehhez.
Kéri, hogy akinek hozzásző|ása, kérdése van tegye fel.
Javaslata a következő: ,, 1) A Képviselő-testiilet utólagosan hozzájálru|ását adja a Sportköz-
pont bérbeadásá|loz a Méhész Egyesület részére 40.000,- Ft/ alkalom bérleti díjért. 2.) A Kép-
viselő-testÍ.ilet felhatalmazzaaz alpolgármester a bérleti szerzódés a|áirásáta.,,

Kérdé s, hozzásző|ás hianyáb an szav azásr a bo c sátj a a j avaslatot.

A Képviselő-testület atagsai közüljelen lévő 7 fő közül 7 igen szavazatta|' ellenszavazat és
tartőzko dás nélkül e l fo gadta a j avaslatot és az a\ábbi határ o zatot hozta:

Tardona Községi Onkormányzat Képviselő-testületének

57 120|5. (X. 12.) határozata

a Sportközpont bérbeadásáról

Tardona Községi onkormányzat Képviselő-testülete a trárggyal kapcsolatos előterjesáést
me gtargyalta é s a következő határ o zatot hozza:

l0



1) A Képviselő-testület utólagosanhozzájáru|ását ad1a a Sportközpont bérbeadásához a Mé-
hész Egyesület részére 40.000,- Ft/ alkalom bérleti dijért.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazzaaz alpolgármestert a bérleti szerződés a|áirására.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy Gyenes képviselő úr hívta fel a figyelmet ata,
hogy azt a ftildet ahol a szennyvíztelep felépült meg kívrínja vásárolni egy ember. Felvették a
kapcsolatot az illetékessel, aki megvizsgálta a helyszínt és megállapította, hogy úgy készítet-
tek fényképeket, hogy nem látszik rd1ta a szennyvíáelep.
Kéri, hogy akinek van kérdése tegye fel.
Javaslata a következó: ,, |.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 044lI hrsz-í,5278 m2 tér-
mértékű ingatlant, a kifiiggesztésben meg|elölt 35.000,- Ft vételáron, melyen a település
szennyvíztisztítő telepe tizemel. 2.) A Képviselő-testület feIbatalmazza a po|gfumestert a
szükséges tárgyalások lefolytatására, az adásvételi szerződés a|áítására.,,

To vábbi kérdé s, ho zzásző!ás hi anyában szav azásr a bo c sátj a a j avas l atot.

A Képviselő-testület atagsu közül jelen lévő 7 fő közül 7 igen szavazattal. ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az a|éhbihatérozatothozta:

Tardona Községi onkormányzat Képviselő-testületének

58/2015. (x. 12.) határozata

a 044|1' hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról

Tardona Községi onkormanyzat Képviselő-testülete a tárggya| kapcsolatos előterjesztést
megtárgyalta és a következő hatérozatot hozza..

1.) A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy megveszi a 04411 hrsz-ú, 5218 m2 térmértékű ingat-
|arft, a kiftiggesztésben megjelölt 35.000,- Ft vételiáÍon, melyen a település szewtyviztisáító
telepe üzemel.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatásélra,
az adásv ételi szer ző dés a|áít ásár a.

felelős: polgármester
határidő: 2015. december 31.

Balla György polgármester: Elmondja' hogy Pál
kozásáúloz elektromos ráram kerüljön bevezetésre,
önkormányzat terúIetén. Ehhez kéri a tulajdonos
akinek van kérdése tegye fel.

Csaba kérelmet nffitott be, hogy a vá||a|-
melyhez egy oszlopot kell elhelyezni az
önkormányzat hozzé$árulását. Kéri' hogy

hogy az ÉvtÁsz Nyrt. által a
alatti ingatlan elektromos áram
hrsz-ú ingatlanán villanyoszlop

Javaslata a következő: ,,I. A Képviselo-testi'ilet úgy dönt,
Tardona 02719 hrsz-ú' mely Tardona, Kossuth u. 52. szétrt
ellátása céljából az önkormányzat tulajdonában Iévő 027lI1
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telepítéséhez, va|arint a 02712 hrsz.ú ingatlanán villanyoszlop és mérőóra telepítéséhez a
tulajdonosi hozzájánilását megadja. 2. A Képviselő.testület fe|hata|mazza a polgátrmestert a
dokumentum ok a|áir ásán a.',

Kérdé s é s hozzászőlás hiányáb at szav azásra b oc s átj a a j avas l atot.

A Képviselő-testület a tagsai közül jelen lévő 7 fő közn| 7 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartőzkodásnélkülelfogadtaa javaslatotésaza|ábbihatérozatothozta:

Tardona Községi Onkormányzat Képviselő.testületének

591201,5. (x. 12.) határozata

tulaj donosi hozzájárulás megadásáról

Tardona Községi onkormanyzat Képviselő-testülete a tfuggyal kapcsolatos előterjesáést
meg!árgyaltaésakövetkezőhatározatothozza:

1. A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy azÉwnsz Nyrt. által a Tardona O27l9 hrsz-ú, mely
Tardona, Kossuth u. 52. szám alatti ingatlan elektromos énam e||átása céljából az
önkormrínyzat nilajdonában lévő 027lll hrsz-ú ingatlanrín villanyoszlop telepítéséhez,
valamint a 02712 hrsz-ú ingatlanán villanyoszlop és mérőőra telepítéséhez a tu|ajdonosi
ho zzáj aru|ását me gadj a.

2. A Képviselő-testület felhatalm azza apolgrírmestert a dokumentumok a|áirásÍtra.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy Antal Sándonal egyeztető megbeszélést tartot-
tak a szociális szövetkezette| kapcsolatban. Elmondta, hogy az önkormányzat akkor vesztésú.
a projektben, ha tulajdonrésá kap. Ennek hiányában nem kap támogatást az önkormányzat
sem. Erre do|goz ki alternativákat, melyeket elkészített és megküldte mindenkinek. Kéri,
hogy tegyék meg hozzászőIásukat.

Czakő Tivadar képviselő: Elmondja, hogy nem |át1a a végcélt az anyagbart. Nincs benne
konkrétan az arryagban.

Pálné Kakszi Ilona képviselő: Kérdezi, hogy miben döntsön az or:lkormányzat?

Balla György polgármester: Elmondja, hogy három lehetőséget vázo|t fel melyek közül vá-
lassza ki a Képviselő-testület a számára legmegfelelőbbet.

Fö ld e s sy A ran ka képvis elő : o s sze fo gla |j a az a|tematív ákat.

Balla György polgármester: Javaslata a következő: ,,I.) A Képviselő-testület úgy dönt' hogy
aLaldarrya hasznosításara és fulajdonba vételére vonatkozó javaslatot elutasítja. A Képviselő-
testiilet úgy dönt, hogy a Laktanya hasznosításéhan ajelenlegi feltételek mellett a költségve-
tési lehetőségeit figyelembe véve nem kíván résá venni. 2.) Képviselő-testület felhata|mazza
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a polgármestert a döntés közlésére.''

Kérdé s é s bozzászőlás hiányáb an szav azásra b o c s átj a a j avas l atot.

A Képviselő-testület a tagai közüljelen lévő 7 fo közül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
lnrtőzkodásnélkülelfogadtaa javaslatotésaza|ábbihatfu ozatothozta:

Tardona Községi onkormán yzat Képviselő-testületének

60l20t5. ( x. 12.) határozata

a Laktanya hasznosítását órintő döntésről

Tardona Községi onkormanyzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést
megfárgyaltaésakövetkezőhatározatothozza,.

1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy aLaktanya hasznosításéxa és tulajdonba vételére vo-
natkozőjavaslatot elutasítja. A Képviselő-testület úgy d<int, hogy a Laktanya hasznosításában
a jelenlegi feltételek mellett a koltségvetési lehetőségeit frgyelembe véve nem kíván részt
venni.

2. ) Képvi s e l ő -te stület feIhata|mazza a p o|gárrne stert a dö nté s közlé sére.

16:30 órakor Gyenes Bálint képviselő halaszthatatlan ügyeire hivatkonla e|bagyta az
üléstermet,íw ajelenlévő képviselők száma 6 ftjre csiikkent.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy a Takarékszövetkezettel kapcsolatban miír
nincs meg a korábbi kapcsolat, így javasolja, hogy az onkormányzat a számlavezetését egy
másik bankhoz vigye át. A CIB-től kért egy e|ózetes ajránlatot, mely egyre inkább meggyőzi
arról, hogy céIszerú átmenni egy másik bankhoz. Kéri, hogy akinek van kérdése tegye fel.

Dr. Szécsi ottő jegző: Elmondja, hogy Banhorvátiban is döntött a Képviselő-testület, hogy a
szélm|áínak vezetését más pénzintézetnéI fogsa végeztetni. Elmondja azokat a tapaszta|atokat
melyek eÍTe a döntésre vezettek. Elmondja, hogy célszení három banktól ajánlatot kérni. Az
Erste Bank nem adott ajÍn|atot, de az oTP és a K&H bank adott. Ezze| együtt összehasonlí-
tásra került Takarékszövetkezet is, melynek feltételeitől jobb ajánlatot is kaptak. Elmondja,
hogy a döntéstől számitott 60 napot követően lehet a száriavezetést áwinni az űj pénzinté.
zethez-

Balla György polgármester: Megköszöni Jegyző tlr tájékoztatását. Javaslata a következő: ,,1.)
A Képviselő-testÍilet úgy drint, hogy az önkormányzat számlavezetési feladatinak e|Iátáséna
aj án|atot kér az alábbi p énzintézetektől :

- CIB BaÍk
- K&H Bank
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- oTP Bank 2.) A Képviselő-testtilet feIhataLmazza apolgármestert az aján|atkérések megkül-
désére.''

Kérdés éshozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a javaslatot.

A Képviselő-testület a tagtrai közül jelen lévő 6 fő közül 6 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartőzkodásnélkülelfogadtaa javaslatotésaza|ábbihatározatothozta:

Tardona Községi Onkormányzat Képviselő-testületének

6112015. ( x. 12.) határozata

szám|av ezetési felad atokra irányuló aj ánlatkérés ről

Tardona Községi onkormányzat Képviselő-testülete a tfuggyal kapcsolatos előterjesáést
meg!árgyaltaésakövetkezőhatározatothozza:

1.) A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy az önkormányzat számlavezetési feladatinak e||átásfua
aj án|atot kér az alábbi pénzintézetektő|:

- CIB Bank

- K&H Bank

- OTP Bank

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az qánlakérések megküldésére.

felelős: polgármester
hatríridő: 2015. november 15.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy a közösségi együttélésről szóló helyi rendelet
elfogadása van még hátra. Felkéri Dr. Szécsi ottő jegyzőt a rendelet ismertetésére.

Dr. Szécsi ottő jegyző: Részletesen tájékoáatja a képviselőket a rendeletről.

Balla György polgármester: Kéri, hogy akinek van kérdése tegye fel.

Földessy Aranka képviselő: Kérdezi, hogy ezután el lehet járni azokkal' akiknek gazos az
ingatlana?

Dr. Szécsi ottó jegyző: Tájékoilatást ad az a|Iergén gyomnövények és a vegetációs védeke-
zésrő|, valamint a rendelet a|kalmazásanak előnyeiről.

Primász Péter képviselő: Elmondja, hogy arra vonatkozik ami le van írva.
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Tovább i kérdé s és hozzászől ás hi anyáb an szav azásra bo c sátj a a j avasl atot.

A Képviselő-testtilet atagsaiközül jelen lévő 6 fő közül 6 igen szavazatta|, ellenszavazat és

tartőzkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az aláhbi rendeletet alkotta:

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő.testületének

I2l20l5. ( x. 13.) önkormányzati rendelete

a közösségi eryüttélés alapvető szabályairól

Tardona Községi Önkormrínyzat Képviselő-testiilete Magyarország helyi önkormányzatairőI

sző|ő 2OI1. évi CLXXxx. törvény 143. $ (4) bekezdés d) pontjában kapott fe\hatalmazás

a1apján,a Magyarország helyi önkormanyzatahől sző|ő 20I|. évi CLX)O(IX. törvény 8. $ (2)

bekézdésében meghattározott feladatktirében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1.$
(1) E rendelet alkalmazásában k<iz<isségi együttélés alapvető szabáIyai azok, melyeket Tardo-

na Községi onkormrányzat Képviselő-testülete e rendeletben annak minősít.

(2) Nem aIka\mazható e rendelet azonmagatartásokra, amely magatartásokat magasabb szintű
jogszabály bűncselekménynek vagy szabá|ysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

A rendelet hatá|ya

2.$

(1) A rendelet hatá|yakiterjed Tardona Községi Önkormrányzatközigazgatási területén meg-

valósuló, e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabá|yait sértő magatar-

tásokra.

(2) ^ rendelet hatá|ya kiterjed valamennyi, Tardona Községi onkormanyzatkőzigazgatási

területén, az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabá|yait sértő maga-

tartást tanúsító természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező

szewezetre.

II. fejezet

Köziisségi eryüttélés alapvető szabályai

Körnvezetvédelem

3.$
(1) Tardona község kozigazgatási területén
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a) a közterületek szennyeződésének megelőzése érdekében az íntézmények, üzletek,
vendéglátó egységek, elárusító helyek előtt a szemétgyűjtő elhelyezése és a terület
tisztán tartása a tényleges haszná|ő, illetőleg üzemeltető feladata.

b) Ha jogszabá|y eltérően nem rendelkezik, az ingat|an tulajdonosa köteles gondos-
kodni:

ba) az ingatlana tisztántartásaról, kötelessége, hogy azingat|ant megművelje,
rendben tartsa, gyomtól, gaztő| megtisztítsa;

bb) az ingatlan előttí jardaszakasz tisztán tartásárőI, síkosság mentesítésérő|, a
jarda mellett novó gaz kiirtásáról' a játdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő
nyeséséről;

bc) az ingatlan előtti szakaszra terjedően a köáerületen lévő arkok, nyitott csa-
tornák, folyókak' átereszek tisztán tartásárő|, gazmentesítéséről, a csapadékviz
akadá|ytalan e l fo l yásrínak b iáo sításáról ;

bd) járműbehajtók átereszeinek építéséről, jó-karban és tisztán tartásarőI.

(2) Tardona község kozigazgatási területén tilos:
a) az osszerakott hó elhelyezése:

aa) a gyalogos közlekedési útvonalon
ab)az útkeresáeződésben, az úttorkolatban, útbrrrkolati j elen
ac)a kapubejárat elé, annak szélességében
ad)a tömegközlekedésre szolgaló jáfimú megállóhelyénéI, a jármú megállóhelye
és a járda ktlztjtt
ae) a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési targyon és annak közérdekű létesít-
ményein,

b) a gondozott zöldterüIetre, jétrdára járművel réhajtari, azon parkolti, azt bármi mó-
don károsítani,
c) úttestet, jaÍdát, egyéb közterületet, annak felszerelési és berendezési targyait bármi.
fele szeméttel, szennyvizze|, vize|ettel, emberi és állati ürülékkel beszewtyezni, meg-
rongálni,
d) közterületre (k<iaút, útpadka, járda,tér,közpark stb.) salakot, építési törmeléket, il-
letve hulladékot szríllítani és helyezni,
e) a köáerületen lévő berendezési tfugyakat, növényeket rongálni, csonkítani, |eszaki-
tani, rendeltetés ellenesen használni,
f) köáerületen lévő fákat a jegyző engedélye nélkül ga||yazni, csonkítani, kivágni,
g) közterületen járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezti,
amely szenny eződést okoz,
h) közterületen hirdetményt' plakátot nem az e cé|ra rendszeresített helyen _ hirdető
táb|án _ elhelyezni, az épitményeket, kerítéseket, villanyoszlopokat' é|őfákat bármi-
lyen felirattal megrongálni. A közszemérmet éskozízlést sértő feliratokat a tulajdonos
24 őránbelül köteles saját költségén eltávolítani.
i) a csapadékelvezető rárokba szetatyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni, el-
dugulás vagy rongálódás okozásara alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, tör-
meléket, túz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékviz-e|vezető arokba, közcsa-
tornába, vizny eIő aknába szórni, beleönteni, beleseperni' bevezetni,
j) a vezetékes vízellátásba bekötött, illetve hazi víze||átással rendelkező ingatlanok
szenrryvizét a közcsatomán kívíil _ miíszaki akadály kivételével * más tározőbavezet-
ni, engedni,
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k) tüzelőberendezést használni úgy' hogy az akömyezetére túz- és robbanásveszé|fi
jelentsen,
l) a település belterületén kerti hulladékot, avart nem a külön rendeletben meghatáro-
zott napon égetni,
m) hánartási-, veszélyes- és ipari eredetú hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert,
festéket, illetve ezek marudékait) tarta|maző hulladékot égetni,
n) települési szilard hulladékot felhalmozni, megsemmisíteni, köáertiletre kihelyezni,
o) települési szilárd hulladékot úgy gffiteni, hogy az mások testi épségét' egészsé-
gét veszélyeileti, az ingatlan környezetét szerrtyezí, buzhatást okoz, a közrendet és
közbiáonságot zavafia,
p) közterületet nem a rendeltetésének megfelelően használni, olyan tevékenységet
folyatni, mely a közterületek, különösenazutak állapotának romlását idézhetik elő, il-
letve gyorsíthatj rík meg.

Zajvédelem

4.S

Tardona község kozigazgatási tertiletén tilos

a) 45 dB-nél nagyobb zajterhelést okozó hangosító berendezést engedély nélkül üze-
meltetni, éIőzenét engedély nélkül szo|gá|tatni,

b) a hangosító berendezések működtetésére vonatkoző zqvédelmi előírásokat meg-
szegni.

Közterületek és közterület jellegű területek használata

s.$

(1) A közterületet használó k<jteles az utcai bútorokat, berendezéseket rendeltetésszerűen
használni, folyamatosan gondoskodni a haszná|atra átadott terület tisztításéről, a keletkezett
hulladékok összegyűjtéséről és eltávolításáról.

(2) Tilos
a) közterületet közterület-használati engedélyhez kötött tevékenység végzése céljából
érvényes engedély nélkül elfoglalni,
b) a közút területének közlekedésre szolgáló részén kereskedelmi tevékenységet foly-
tatni,
c) a külön jogszabá|yok által a közterületen árusításra megengedett termékeken kí-
vül eső terméket értékesíteni,
d) közterületen zajos, bűzös' tuz- és robbanásveszélyes tevékenységet végezni, eroti-
kus termékeket bemutatni, értékesíteni'
e) köáerületen építési törmeléket elhelyezni,
f) vendéglátó egységek köáerületen kialakított kerthelyiségei kivételével szeszesitalt
forgalmazni,
g) a közlekedés biztonságátveszé|yeztető berendezéseket, anyagokat elhelyezni.

Ktizterületi jármíítárolás és a járművekkel összefüggő egyéb közterület.igénybevétel
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6.S

Tilos
a) iizemképtelen, roncs vagy elhagyott járművet megállapodás nélkül ktlxertileten tarolni,
b) önkormányzati engedély nélkül kozitti közlekedési szo|gáltatáshoz haszná|t gépjrírművet
közterületen tiírolni,
c) 3,5 tonnát meghaladó össztömegű szemé|yszállító, teher, különleges jarművek és ezek von-
tatmény ait e lhelyezni.

A közterületen szeszes ital fogyasztása

7.S

Tilos közterületen szeszes italt fogyasztani,|<tvéve érvényes közterület-haszná|ati engedéllyel
rendelkező vendéglátó egység, annak előkertje, kitelepülése területére nyitvatartási időben,
továbbá engedéllye| szervezett és engedéllyel rendelkeza rendBzvény területén a rendezvény
ideje alatt.

Jogosulatlan kereskedés
és az izletek nyitvatartási idejére vonatkozó szabályok megsértése

8.S

Nem lehet a kereskedelemről sző|ő 2005. évi CLXIV. törvény rendelkezéseit megszegve köz-
területen pénzszerzés céljából, jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet folytatni vagy szol-
gá|tatást nyújtani.

e.$

Azilz|eteket üzemeltető köteles a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény rendelke-
zéseinek és aziz|etek nyitva tartásának rendjéről szóló 1Il2008. (Ix. 10.) rendeletnek megfe-
le l ő en az izletek nyitvatartás i idej ére vonatko zó szab á|y okat b etartani.

Hulladékkezeléssel kapcsolatos szabályok

10.s

(1) Tardona község közigazgatási tertiletén tilos
a) hul l adéks záll ítási szolgá|taÍást j o go sul atl anul vé g ezni'
b) lomtalanítássalnem kezelhető hulladékot a közszolgáltatás igénybevétele céljából
köáerületen elhelyezni.

(2) Az ingatlan-tulajdonos vagy ingatlant használó köteles ingat|anéú,tisztén és gyommentes
állapotban tartarti, köteles gondoskodni továbbá a gyijtőedények rendeltetésszení haszná|atá-
ról, rendeltetésszeni haszná|atra alkalmas állapotban tartásárőI, valamint a gyrijtőedények
környezetének tisztán tartásárő|.

(3) Tilos a lakossági és közületi szewezett hulladékgyujtést, tárolást nem a helyi kömyezet
védelméről, a kozterületek és ingatlanok rendjéről, a település isrtaságáről, valamint a telepü-
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lési szilrírd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési kózszo|gáItatásról szóló önkotnányzati
rendelet a|apj án v é gezni.

Az áltatok tartása

11.S
(1) AZ áIlattartő köteles

a) az á||at oly módon tartásálta,bogy az más ingatlanátane tudjon átjutni,
b) ebet köáerületenpőrázontartali, illetve vezetni, harapós vagy támadó természetű ebet
szájkosárral ellátni'
c) az eb álta|kozteruleten okozott szenrtyeződést eltávolítani.

(2) Tilos
a) ebet a település külterületén felügyelet nélkül, illetve kóborolni hagyni,
b) saját, vagy felügyeletére bízott eb által másoknak kárt okozní,
c) ebet ilzletbe, köznevelési-, egészségügyi., kulturális-, ügyfélforgalmat lebonyolító in-
tézmény területére, játszőténe bevinni, beengedni, illetve ott tartani.

A köztemető és temetkezés rendje

12.S
(1) Tilos

a) sírboltot vagy sírt a szükséges hatósági engedélyek és az územeltető jelenléte nélkül
felnyitni,
b) a temetőben kegyeletsértő, nyugalmat zavarő magatartást tanúsítani,
c) a temetőben lévő növényzetet, iltháIőzatot, sírokat, síremlékeket, sírboltokat szenrlyez-
ni vagy rongálni,
d) kegyeletet sértő vagy balesetveszélyes síremléket felállítani,
e) a temető területén temetkezési szolgáItatásra utaló reklrám vagy hirdető táblát elhelyez-
ni.

(2) ̂  temetési helyen történt építési, felújítási munkrík során keletkezett és feleslegessé vá|t
anyagokat a munkákat végző köteles a munkiák befejezését követően azonna| elszállítani.

Közszo|gáltatások Ígénybevételével kapcsolatos magatartások

13.S

(1) A közösségi együttélés alapvető szabá|yait sértő magatartást követ e| az az ingatlan tulaj-
donos, aki

a) a kéményseprő-ipari kÓzszo|gáltatás e||átásához sziikséges előfeltételeket nem biz-
tosítja,
b) a kéményseprő-ipari szo|gáItatő áIta| feltárt szabá|yta|artságot haladéktalanul nem
sziinteti meg.

III. fejezet

Jogkövetkezmények és eljárási szabályok

14.$
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Az e rendeletben meghatátrozott koztjsségi együttélés alapvető szabá|yait be nem tartó
méllyel szemben kozigazgatási bírság szabhatő ki, amely ismételhető.

Eljárási szabályok

ls.s

(1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvetó szabá|yait sértő magatartás
elkövetőjével szemben akozigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokban átruhá-
zott hatáskörben ajegyzó jár e|.

(2) Az eljárás lefolyatása során aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános sza.
bályairól szőlő 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

IV. fejezet

Zárő rendelkezések

16.$

Ez a rendeler2}75. november 15. napján lép hatályba.

ffi,..*,
polgármester

,z/r
"//rt. Szécsi ottő

jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotásához

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.tv.17. $ (1) bekezdése alapjan a jogszabály előkészí-
tője _ a jogszabáIy feltételezett hatásaihoz igazodő részletességu - eIőzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabá|yozás várható követelményeit, Az előzetes hatásvizsgálat ered-
ményéről a Képviselő-testületet táj ékoztatni kell.
Atörvény 17. $ (2) bekezdése szerint ahatásvizsgálat soránvizsgálni kell:

a) atervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminis ztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabaly megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának vrírható követ-
kezményeit, és
c) ajogszabá|y a|ka|mazáséútoz sztikséges személyi, szervezeti,tárgyi és pénzügyi feltétele-
ket.
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1. Társadalmi. gazdasági. költségvetésí hatások:

o Tiírsadalmi hatás: az önkormányzati rendelet-tervezet biztosítja a közösségi
együttélés szabá|yaivú ellentétes, de szabálysértésnek vagy bűncselekménynek
nem minősülő tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot szankcionálását.

o Gazdasági hatás: A település rendezettebbé válásának a közösséget zavaró ma-
gatartások kiküszöbölésével nőhet az idegenforgalom, ez gazdaságélénkítő ha-
tással jarhat.

o Költségvetési hatás: akozigazgatási bírságból befolyó pénzösszegek ncjvelik az
önkormány zat b ev ételét, mely a közö s sé g j av ár a fordítható.

Környezeti és egészségi ktivetkezménvek: a környezet rendezetísége alapvetően ja-
vulhat, növekedhet a település vonzereje.

Adminisztratív terheket befolvásoló hatások: nem releváns

A iogszabálv megalkotásának szükségessége. a iogalkotás elmaradásának várható
ktivetkezménvei: a rendelet hirínyában több magatartás szankcionálása lehetetlen volt,
melynek eredménye a településkép rendezettségének romlása, zöldtertiletek, köáerü-
letek színvonalának csökkenése volt. Emiatt felmerült az igétly a közösségi egyiittélés
szabáIyainakmegalkotása.

A iogszabálv alkalmazásához szükséges személvi. szervezeti. tárgvi ós pénzügvi
feltételek: a feltételek önkormrínyzafunknál biáosítottak.

Altaltínos indokolás

MagyarországAlaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a) pontjábanrogzíti a helyi önkormányzat
azonjogát, hogy a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkosson.
Magyarországhe|yi önkormrínyzatairo| szőIő 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 8. $ (1) bekezdés b) pontja a|apjan a helyi közösség tagai a helyi önkormrínyzat a|a-
nyaként kötelesek betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabá|yait.

Az Mötv. 8. $ (2) bekezdése valamint a l43. $ (4) bekezdése d) pontja - amely 2ll3.janutár
1-től lépett hatá|yba - felhatalmazza a helyi önkorményzat képviselő-testületét, hogy rendelet-
ben hatiározzameg a közösségi együttélés alapvetőszabáIyait, valamint ezek elmulasrtásának
jogkövetkezményeit.
A hatályos szabálysértési törvény, a szabáIysértésekről, a szabáIysé'rtési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvríntartási rendszenől szóló 2012. évi II. törvény, szabá|yozza a lakossági
együttélést zavarő, sértő magatartásformákat, a közterületek rendjét. Mely követi a jogalkotó
azon szándékát, hogy fe|hatalmazás a|apján, a helyi viszonyoknak megfelelően kerüljön meg-
alkotásra a közösségi együttélés szabá|yai.

A ktizösségi együttélés szabá|yaít tarta|maző rendeletmegalkotásával az eddig nem rendezett
viszonyok, a helyi lakosok nyugalmát zavatő magatartások szankcionálhatók lesznek, melyek
elősegítik a j ogkövető magatartás érvényesülését.

2.

3.

4.

5 .
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A rendelet-tervezet a lakosság áLta| elvár| korábban is érvényesilő, az együttélést elősegítő
szabályokat é s azok me g sérté se e s etén a|ka|mazartdó szankc i ókat hrtaImazza.

Az Mötv. 41. $ (4) bekezdése a|apján a Képviselő-testület hatásköreit - többek között _ a
jegyz&e ruhazhatja át.

Erre figyelemmel a javaslat szerint a közösségi együttélés alapvető szabá|yait megsértő maga-
tartások esetén az I. fokú önkormányzatihatáskör címzettje a jegyző, a másodfokú hatóság a
Képvise1ő-testület.

Az el1arás lefolytatásrára és a bírság |<lszabására aközigazgatási hatósági eljárás és szolgálta-
tás általrínos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit
kell alkalmazni a rendelet-tervezeúen foglalt eltéréssel, mivel e magatartások miatti eljarások
önkormányzati hatósági ügynek minősülnek.

Aközigazgatási bírság kiszabása a Ket. 94lA. $-ban foglalt eljárásjogi szabályok alapján tör-
ténik.
Ez tartalmazza az eljárás során alkalmazandő ftíbb szabályokat és a bírság kiszabása soriín
fi gyelembe veendő tényezőket:

- a jogsértéssel okozott hátré.r;rrt, annak megelőzésével' elhárításával' helyreállításával kapcso-
latban felmeriilt költsé geket,
- az okozott hátrány vis szafordí thatőságát'
- a j ogsértéssel érintettek körének nagy ságát,
- ajogsértő állapot időtartamáú.,
- ajogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
- ajogsértést elkövető e$nltt működő magatartását,
- az elkövetettjogsértés gazdasági súlyát.
A közösségi együttélés alapvető szabáIyait sértő magatartás miatti feljelentést barki megteheti,
ugyanakkor az e|jétás kizáro|ag hivatalból indítható.

A közösségi együttélés alapvető szabá|yait sértő magatartás miatt kiszabott közigazgatási bír-
ságot a kötelezett ahatározatban megszabott határidőben köteles megfizetni, amennyiben en-
nek nem tesz eleget, úgy a Ket. pénzfizetési kötelezettség végrehajtására vonatkozó rendelke-
zései alkalmazandők.

AKet. 128. $-aértelmébenavégrehajtástazelsőfolcuhatóság, ajegyző foganatosítja.

A Ket. lehetőséget ad arra,ha aközigazgatási bírság fizetésére kötelezett bízonyít1a,hogy az
összeg meg nem fizetése neki nem róható fel, és hogy rajta kívülálló ok lehetetlenné teszi a
hataridőre való teljesítóst, vagy azszámúraarányta|annehézséget jelentene, kérelmére ajegy-
ző fizetési kedvezményt engedélyeáet.

Ha azonban a kötelezett aftzetési kedvezményben foglaltakat nem teljesíti, tqy aközigazga-
tási bírság késedelmi pótlékkal növelten egy összegben esedékessé válik.

Tardona község területén a település lakóinak nyugalma, a közösségi, közhasználatú területek
rendje, tísztasága, az é|etviszonyok rendezettséBe, dZ egymást tisáeletben tartő magatartás
megvalósulása céljából sztikségesnek tartjuk a rendeletben foglalt magatartások, mint közös-
ségi együttélés alapvető szabá|yait sértő magatartások szankcionálási lehetőségének megte-
remtését.

22



Tardona, 2015. szeptember 1 5.

Dr. Szécsi ottó
jegyző

Balla Györry polgármester: Kéri, hogy akinek van még javaslata,hozzászőIásategye meg.

Czakő Tivadar képviselő: Elmondja, hogy Ica néni sok lakőt zak|at. Sajnos alkoholfiiggő és
kéreget. Javasolja, hogy tegyen valamit az onkormányzat.

Dr. Szécsi ottő jegyző: Elmondja, hogy gondnokság alá lehet helyeztetni, de az onkormrány-
zat ezt nem kezde mény ezheti. T áj ékortatja a képvi selőket a lehető s é gekrő l.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy tegnap ebben azigyben volt dr. Nwanahnál,
akivel felvette a kapcsolatot.

Primász Póter képviselő: Elmondja' hogy Gyenes Márta zakLatja a kömyezetét. Kell tenni
valamit.

Dr. Szécsi ottő jegyző: Elmondja, hogy két héttel eze|őttvolt kint a rendőrség körzeti megbí-
zottja és a sértett megtette a feljelentését.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy szombaton megtörtént a Jókai út átadása. Itt
szeretné megköszönni Primász képviselő ur segítségét, aki az e|qétőI fogva jelen volt a kivi-
telezésénél. Ezzel a vis maior pá|yazat le lett zárva. A közmunka programban a léckerítések
jelenleg szátadnak, eá követően lesznek feltéve. Akövetkező foladat az esőzések eláI|táva|a
temető rendbetétele lesz. Kéri ha van még valakinek hozzásző|ása tegye meg.

Mivel a napirendh.' kup",olódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármester a képviselő-testületi nyilviínos ülését 17 őra21 perckor bezánta.
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A j egyzőkönyvet hitelesítette :
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Czakő Tivadar

képviselő
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