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Jegyzőkönyv
Készült Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én 7,45
órakor tartott rendkívüli üléséről.
Testületi ülés helye: 3013 Ecséd, Szabadság utca 139. Polgármesteri Hivatal
tanácskozóterme.
Jelen vannak:
Képviselő-testület részéről:
Maksa Mátyás polgármester, Skrabák Lajos Zoltán alpolgármester, Ludányi Csaba, Maksa
Tamás, Szűcs Tamás, Tóthné Kis Krisztina képviselők.
Polgármesteri Hivatal részéről: Kovácsné Hegedűs Klára jegyző,
Jegyzőkönyvvezető: Tóth Lászlóné
Maksa Mátyás polgármester:
Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mert a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van, így azt megnyitja. Egy képviselő
Maksa László Győző jelezte, hogy nem tud jelen lenni az ülésen.
A mai rendkívüli ülésen négy rendeletet kell megtárgyalni. Kettő rendeletnek a melléklete
módosul, kettő rendelet pedig új lesz. A két új rendelet melyet a képviselők is megkaptak a
jogszabályoknak megfelelően véleményezésre felkerült az önkormányzat honlapjára. A
rendeletekkel kapcsolatban vélemény az önkormányzathoz nem érkezett.
70 önkormányzati segély kérelem érkezett tűzifára. Sokan idejárnak, hogy mikor kapják már
meg. 31 m3 tűzifát kaptunk ezt kell most elosztani. Ezt az öt napirendet tárgyalnánk, van-e
valakinek a napirendre vonatkozóan kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem a napirend
elfogadását.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. /I.15./ határozata
A képviselő-testület a 2015. január 15-i ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
1./ A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
2./ A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
3./A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet
megtárgyalása.
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
4./ A környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
5./ Szociális tűzifa támogatási kérelmek elbírálása
Előadó: Maksa Mátyás polgármester
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I.

NAPIREND
-

A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet
módosítása

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva, előkészítésben részt vett a jegyző./
Előterjesztő, előadó: Maksa Mátyás Polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
A képviselő-testület a novemberi ülésén úgy döntött, hogy a bérleti díjakat és az egyéb
önkormányzati bevételeket 5%-kal megemeli. Tekintettel arra, hogy a temetőkről és a
temetkezésről szóló rendelet 1. számú mellékletében állapítja meg a temető használatáért
fizetendő díjakat, ezért azt csak a rendelet módosításával lehet megváltoztatni. Van-e
valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, amennyiben nincs, aki elfogadja az 5%-os díjemelést
az kézfenntartással szavazzon.

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal Ecséd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2004. (IV.9.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint
fogadja el:

ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2015. (I.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a temetőkről és a temetkezésről szóló
14/2004. (IV.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE módosítására

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezésről szóló
14/2004. (IV.9.) önkormányzati rendelete módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2004. (IV.9.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe a következő 1. melléklete lép:
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„1. melléklet a temetőkről és a temetkezésről szóló
14/2004. (IV.9.) önkormányzati rendelethez
I.

A temetőben a temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjai:

1. Sírhelyek ára 25 évre:
1.1 egyes sírhely
1.2 kettős sírhely
1.3 urnasírhely

11.700,- Ft
17.500,- Ft
29.200,- Ft

2. Sírbolt (kripta) 100 évre:
2.1 1 személyes

116.900,- Ft

3. Urnafülke 10 évre:
3.1 1 személyes
3.2 2 személyes
3.3 új urnafalban márványlap:

17.500,- Ft
29.200,- Ft
14.400,- Ft

4. A megállapított díjon felül 50 % pótdíjat köteles fizetni az, aki mélyített felnőtt sírhelybe
urnát kíván elhelyezni.

II.

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő
temető fenntartási hozzájárulási díj mértéke:

1. Sírjel létesítése /pl. síremlék, kopjafaállítás/
2. sírjellel kapcsolatos minden egyéb tevékenység
III.

7.000,- Ft/sírjel
1.800,- Ft/sírjel

A temetkezési szolgáltatás során igénybevett önkormányzati létesítmények
használatáért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő igénybevételi díj
mértéke:
1. Ravatalozó használatáért

7.000,- Ft/elhalt,

2. Egyszeri hulladékszállítási díj mértéke:

7.000,- Ft/temetés,

3. Ravatalozói kellékek használati díja

3.300,- Ft/temetés”

2.§ E rendelet 2015. január 16. napján lép hatályba és 2015. január 17. napján hatályát
veszti.

Maksa Mátyás
polgármester

Kovácsné Hegedűs Klára
jegyző

Kihirdettem: 2015. év január hó 16. nap
Kovácsné Hegedűs Klára
jegyző
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II.

NAPIREND
-

A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet
módosítása

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva, előkészítésben részt vett a jegyző./
Előterjesztő, előadó: Maksa Mátyás Polgármester

Maksa Mátyás polgármester:
A közterület használati díjának összege is megemelésre került 5%-kal. Ami nálunk a legtöbb
az az alkalmi vásár. Van-e valakinek kérdése a rendelettel kapcsolatban, ha nincs, kérem a
rendelet tervezet elfogadását.

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal Ecséd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 17/2012. (XII.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 2/2015. (I.16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint
fogadja el:

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015.(I.16.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló
17/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelete módosítására

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1)
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a közterületek használatáról szóló
17/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el.
1.§ A közterületek használatáról szóló 17/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelet közterület
használati díjakat szabályozó 2. melléklete helyébe a következő 2. melléklet lép:
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„ 2. melléklet a közterületek használatáról szóló
17/2012. /XII.15./ önkormányzati rendelethez

Közterület-használati díjak

1.Árusító hely, fülke és ahhoz kapcsolódó építmények
elhelyezéséhez

235,- Ft + ÁFA/ m2/hó
470,- Ft + ÁFA/ m2/nap

2.Kiállítás, vásár, alkalmi vásár
3.Búcsú mutatványosi tevékenység
(kizárólag a Búcsútér egész Bercsényi utca felőli részén)
4.Mozgóbolt és mozgóárusítási tevékenység
5.Filmforgatási célú közterület használat

21.000,- Ft +ÁFA/alkalom

1.100, - Ft+ÁFA/alkalom/gépjármű
105.-Ft + ÁFA/m2/nap”

2. § E rendelet 2015. január 16. napján lép hatályba és 2015. január 17. napján hatályát
veszti.

Maksa Mátyás
polgármester

Kovácsné Hegedűs Klára
jegyző

Kihirdettem: 2015. év január hó 16. nap

Kovácsné Hegedűs Klára
jegyző

III.

NAPIREND
-

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati
rendelet megtárgyalása.

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva, előkészítésben részt vett a jegyző./
Előterjesztő, előadó: Maksa Mátyás Polgármester
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Maksa Mátyás polgármester:
A képviselő-testület a 2014. november 24-i ülésén felkérte az aljegyző asszonyt a rendeletek
megalkotásáról. A tűzgyújtási tilalom és ennek szankcionálása kikerült a környezetvédelmi
rendeletből még 2013-ban. Most ebben az új rendeltben ez is szabályozva lett, és ezután
már tudunk bírságolni is. Van-e ezzel a rendelettel kapcsolatban valakinek kérdése?
Szűcs Tamás képviselő:
Én, amikor átfutottam a rendeletet nem találtam benne a jogorvoslatra való utalást.
Kovácsné Hegedűs Klára jegyző:
Az eljárási szabályokban benne van a fokozatosság elve. A jogorvoslati eljárás a Ket.
szabályai szerint történik majd. Erre található utalás a rendelet 7.§-ában.
Maksa Mátyás polgármester:
Ha a jegyző bírságot szab ki, akkor a döntés ellen jogorvoslatnak van helye. Meg van a
jogorvoslat mindenre. Ez a rendelet ezért készült, hogy az önkormányzati rendeletek
szabályait megsértőket lehessen szankcionálni.
Maksa Tamás képviselő:
A közösségi együttélés szabályai csak a rendeletben felsoroltakra terjed ki? Ezek a pontok a
mérvadóak?
Kovácsné Hegedűs Klára jegyző:
Bizonyos cselekményeket a büntető törvénykönyv az ezektől enyhébbeket a szabálysértési
törvény szankcionál. A szabálysértés szintjét el nem érő magatartások szankcionálására
vonatkozik a rendelet az egyéb önkormányzati rendeletekben felsorolt tiltó rendelkezéseket
alapul véve.
Maksa Mátyás polgármester:
Van-e még a rendelet tervezettel valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem a rendelet
elfogadását!

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással Ecséd Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2015. (I.16.) önkormányzati rendeletét
az alábbiak szerint fogadja el:

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
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1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendeletet hatálya Ecséd község közigazgatási területén a jelen rendeletben
meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást
megvalósító természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekre terjed ki.
(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket
magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más
módon szankcionál.
2. § (1) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól kétszázezer forintig terjedő közigazgatási
bírság szabható ki.
(2) A bírság kiszabásáról és a bírság összegének meghatározásáról az eset összes
körülményeire tekintettel kell dönteni. Mérlegelni kell különösen azt, ha a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartás
a) csekély súlyú,
b) a cselekmény elkövetője az elkövetést megelőző egy évben a településen nem valósított
meg ugyanilyen, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást,
c) a személyi körülményeit, amennyiben arról a cselekmény elkövetője nyilatkozik.
(3) Amennyiben a cselekmény elkövetésének körülményei alapján kellő visszatartó hatás
várható, a 4. §-ban meghatározott hatóság határozatában megállapítja a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetését, és közigazgatási bírság
alkalmazása helyett az elkövetőt kötelezi, hogy a jövőben tartózkodjon hasonló
cselekmények elkövetésétől, továbbá tájékoztatja őt, hogy az ismételt elkövetés esetén
lehetőség van közigazgatási bírság kiszabására.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag
hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

2. Eljárási szabályok
3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási
hatósági eljárás bejelentés, vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján
hivatalból indul.
(2) Nem indítható eljárás, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak
a hatóság tudomására jutásától számított egy év, vagy az elkövetéstől számított öt év eltelt.
Az ötéves határidő kezdő napja
a) az a nap, amikor a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás
megvalósul,
b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik,
c) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás
esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejárta.
4. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási
hatósági eljárás lefolytatása, és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik.
5.§ (1) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a
fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy önként vállalja a közigazgatási bírság
megfizetését.
(2) A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell azzal, hogy
gondoskodjon a fiatalkorú hatóság előtti megjelenéséről.
6.§(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt
kiszabott közigazgatási bírságot az első fokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15
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napon belül átutalási postautalványon vagy banki utalással az Ecséd Községi Önkormányzat
62100157-19000015 számú számlájára kell befizetni.
(2) közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság
elvét.
7.§. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szembeni
eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
II. Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
4. A környezet védelmével kapcsolatos szabályok megsértése

8.§ (1) A környezetvédelemről szóló 4/2015. (I.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
R1.) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

1). aki hulladékot, egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (háztartási, ipari,
veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladék, műanyag, gumi, vegyszer, festék, festékkel
vagy vegyszerrel kezelt fahulladék, olajos fűrészpor, ruha stb.) nyílttéren, továbbá háztartási,
vagy közületi tüzelőberendezésben éget /R1. 5. § (1-2)/,
2). aki nem száraz avart és kerti hulladékot éget, úgyszintén az is aki a száraz avart és kerti
hulladékot nem megfelelő légköri viszonyok (szélcsendben) között, illetve nem kedden vagy
pénteken 8.00-18.00 óra közötti időszakban, illetve az országosan elrendelt általános égetési
tilalom idején éget /R1. 7. § (2-3) és (7)/,
3). aki nem olyan megfelelően kialakított helyen éget, ahol a személyi biztonságot nem
veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz /R1. 7. § (4-5) és (8)/,
4). az olyan tűzgyújtó, aki a tűz őrzéséről, illetve veszély esetén annak eloltásáról nem
gondoskodik, a parázslást nem szünteti meg, valamint az a tűzgyújtó, aki a tűz helyszínén
nem tart készenlétben olyan eszközöket, felszereléseket, amellyel a tűz terjedése
megakadályozható, illetve a tűz eloltható /R1. 7. § (6)/,
5). aki építésnél, bontásnál vagy felújításnál munkálatokat úgy végez, valamint az építési,
bontási anyagot, földet úgy tárolja, hogy azzal port és szennyeződést okoz (R1. 8. § (1-2);
13.§/,
6).Az a kötelezett, aki az üzletek és egyéb árusító helyek, vendéglátó egységek,
vállalkozások, intézmények közterületről nyíló bejárata mellett – az utcaképet és a járdán
közlekedés feltételeit nem rontó – hulladékgyűjtőt nem helyez el, vagy annak szükség
szerinti ürítéséről nem gondoskodik /R1.11.§/
7). Az a kötelezett, aki a síkosság elleni védelemről, a megengedettől eltérően, nem
közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal – homokkal, faforgáccsal, stb. –
gondoskodik. /R1. 12. §/,
8). 22 óra és reggel 6 óra között olyan tevékenységet végez, melynek zajhatása a környéken
lakók nyugalmát zavarja, amennyiben az nem minősül szabálysértésnek. /R1. 13.§/
4. Folyékony hulladékkezelési szabályok megsértése
9.§ A nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 7/2014. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R2.)
alapján a közösségi együttélés alapvető szablyait sértő magatartást követ el:
1). aki az önkormányzattal kötendő szerződés nélkül települési folyékony hulladékszállítást
végez /R2. 2. § (3)/
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2). aki a települési folyékony hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatást az igazolható
vagy reálisan becsülhető vízfelhasználás függvényében nem veszi igénybe, illetve ennek
megfelelően a közszolgáltatás díját nem fizeti meg /R2. 3. § (1), 4.§, 5. § (1) és (3)/,
3). az az ingatlantulajdonos, a leválasztott szennyvíztároló közműpótló létesítményt akként
használja, hogy azzal más személyek testi épségét, vagyonát, illetve a környezetet károsítja.
/R2. 4. § (2)/.

5. A közterületek használatával kapcsolatos szabályok megsértése
10. § (1) A közterületek használatáról szóló 17/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R3) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
követ el:
1). aki a közterületet úgy használja, hogy a többi terület rendeltetésszerű használatát zavarja
/R3. 2. § (1)/,
2). aki mutatványos tevékenységet olyan helyen végez, ahol a tevékenységhez szükséges
eszközök elhelyezését tilos /R3. 2. § (3)/,
3). aki az igénybevett közterületet nem tartja tisztán és a keletkezett hulladék elszállításáról
nem gondoskodik /R3. 2. § (2)/,
4). az a használó, aki a közterület használati engedélyt, valamint az egyéb dokumentumokat
(vállalkozói igazolvány, működési engedély stb.) nem tartja a helyszínen és azokat
ellenőrzése esetén kérésre nem mutatja fel /R3. 3. § (3)/,
5). aki közterületet rendeltetésétől eltérő célra hatósági engedély és használati díj
megfizetése nélkül, illetve a megengedett időn túl vesz igénybe /R3. 4. § (1); (4) b./ és (5)/,
6). aki üzemen kívül helyezett, üzemképtelen járművet, mezőgazdasági gépet és szállító
járművet (pl. tehergépkocsi, kamion, autóbusz) közterületen engedély nélkül tárol, illetve az
üzemképtelenné vált jármű közterületről történő eltávolításáról saját költségén nem
gondoskodik /R3. 6.§ és 7. §/
7). aki a filmforgatási célú közterület használat szabályait megsérti /R3. 7/A.§ és 7/B.§/

6. Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló szabályok megsértése
11.§ Ecséd Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
szóló 16/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R4.) alapján a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a helyi védelem alatt álló
értéket gondatlanul megrongálja – amennyiben cselekménye magasabb jogszabály szerint
súlyosabb elbírálás alá nem esik.
7. A temetővel és a temetkezéssel kapcsolatos szabályok megsértése
12. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R5.) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
követ el:
1). aki a temetőbe gépjárművel jogtalanul behajt, illetve – meghatározott kivétellel - állatot
bevisz /R5. 10. § (7)/,
2). aki a temetőben olyan tevékenységet végez, vagy olyan sírjelet alkalmaz, amely mások
kegyeleti érzéseit zavarhatja /R5. 6. § (2); 10.§ (2)/,
3). aki a kegyeleti tárgyakat, növényeket, a sírok díszítésére szolgáló anyagokat
beszennyezi, illetve a temetőben keletkezett hulladékot a temető területén belül nem a
kijelölt helyen helyezi el /R5. 10. § (3)/,
4). aki a temetési helyen engedélye nélkül ültet 1 méternél magasabbra növő növényzetet
/R5. 10. § (5)/,
5). aki a temetési hely gondozására, illetőleg a temetési helyen elhelyezett síremlék, sírjel,
egyéb díszítés felújítására, restaurálására, elmozdítására, eltávolítására, a temetőből történő
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elvitelére, a temetőbe történő bevitelére való jogosultságát a temetőgondnok felhívására
megfelelő okirattal nem igazolja, úgyszintén az is, aki a fenti tevékenység megkezdéséről a
temetőgondnokot nem tájékoztatja /R5. 9.§ (2); 11. §/,
6). az a jogosult, aki a sír áthelyezése, új síremlék állítása során vagy más módon
feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok, keletkezett törmelékek elszállításáról a temető
gondnok felhívásában megjelölt határidőn belül nem intézkedik /R5. 9.§ (4)/

8. A címer, a zászló és a település nevének használatára vonatkozó szabályok
megsértése
13.§ A település címeréről és zászlajáról és nevének használatáról szóló 15/2014. (XII. 9.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R6.) alapján a közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást követ el:
1). aki Ecséd község címerét és zászlóját nem hiteles alakjában, nem kizárólag díszítő és
utaló jelképként használja, úgyszintén az is, aki a címer illetve a zászló elemeit önállóan
alkalmazza /R6. 3.§ és 5.§/;
2). aki Ecséd község címerét és zászlóját a R6.-ben szabályozott engedélyezési eljárásban
szerzett engedélyben meghatározott módoktól eltérően használja /R6. 10.§/,
3). aki a település nevének használata során Ecséd Községi Önkormányzat, az
Önkormányzati Hivatal jogát, jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti, illetve a község
történelmi múltját, jó hírnevét csorbítja./R6. 14.§ (1) bekezdés a)/
4). aki a település nevét a R7.-ben szabályozott engedélyezési eljárásban szerzett
engedélyben meghatározott módoktól eltérően használja /R6. 13.§/,
9. A közterületek elnevezésével, azok jelölésével és a házszámozás rendjével
kapcsolatos szabályok megsértése
14. § A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló
8/2014. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R7.) alapján a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:
1). az az ingatlantulajdonos (használó, kezelő), aki nem látja el ingatlanát házszámtáblával,
karbantartásáról nem gondoskodik, vagy közterületről nem látható módon helyezi el / R7. 12.
§ (2)/,
2). aki saroktelek esetén nem azon az oldalon helyezi el a házszámtáblát, amely közterületre
az ingatlant számozták /R7. 11. § (6) /,
3). aki közterületi névtáblát a kezelő hozzájárulása nélkül eltávolít, megrongál, eltakar vagy
bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti /R7.14. § (1) /.
III. Fejezet
Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba.

Maksa Mátyás
polgármester

Kovácsné Hegedűs Klára
jegyző
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Kihirdettem: 2015. év január hó 16. nap

Kovácsné Hegedűs Klára
jegyző

IV.

NAPIREND
-

A környezetvédelemről
megtárgyalása.

szóló

önkormányzati

rendelet

/ Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva, előkészítésben részt vett a jegyző./
Előterjesztő, előadó: Maksa Mátyás Polgármester
Maksa Mátyás polgármester:
A régi környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését a
környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályváltozások indokolták. Van-e a rendelet
tervezettel kapcsolatban valakinek észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem a
rendelet elfogadását!

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal Ecséd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 4/2015. (I.16.) önkormányzati rendeletét
az alábbiak szerint fogadja el:

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (I.16.) rendelete
a környezetvédelemről
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.§.(2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§
(1) bekezdés 11. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:
I.

rész

1. Általános rendelkezések
1.§ (1) A rendelet hatálya Ecséd közigazgatási területére, annak természetes és épített
környezetére, a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli
társaságokra, szervezetekre terjed ki. amelyek/akik állandó, vagy ideiglenes jelleggel a
település közigazgatási tartózkodnak/működnek.
(2)Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési szilárd és
folyékony hulladékra, és az azokkal összefüggő tevékenységre.
(3) A környezet védelme, illetve a fenntartható fejlődés megteremtése érdekében:
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a) az Önkormányzatnak, a természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezeteknek – az elővigyázatosság, a megelőzés és a helyreállítás alapelve
szerint – körültekintő gondossággal kell eljárniuk és együttműködniük,
b) a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy
ba) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,
bb) megőrizze a természeti erőforrásokat,
bc) megelőzze a környezetszennyezést,
bd) kizárja a környezetkárosítást,
be) megszüntesse, de legalább enyhítse a meglévő ártalmakat és szennyezéseket.
II.

rész

2. A környezeti elemek védelme
2.§ (1)A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a
kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira.
(2) A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatóak, ott csak olyan
anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a
környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják.
(3) A község közigazgatási területét csak a Rendezési Tervben meghatározott célra
lehet felhasználni.
3. A víz védelme
3.§ (1) A víz védelme kiterjed a feszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére
és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre és azok
fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan – jogszabályban vagy hatósági határozatban
– kijelölt megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre.
(2) A víz alapvető életfeltétel és korlátozottan előforduló erőforrás, ezért a község
közigazgatási területén meg kell akadályozni mindenfajta káros hatású anyag, hulladék
talajba illetve vízbe jutását, kiszivárgását.
(3) Szennyvizet csak a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásoknak megfelelően
létesített, szennyvíztárolóba lehet bevezetni, gyűjteni, illetve elhelyezni.
(4) Az ivóvizet szolgáltató utcai közkifolyók (továbbiakban: közkutak) környezetét
különös gonddal kell tisztán tartani és védeni a szennyeződéstől.
(5) A talaj, a talajvíz, a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizekkel a környezetet
tilos szennyezni.
(6) A csapadékvíz-csatornába, csapadékvíz-elvezető árokba szennyvizet vagy az
állattartás hulladékait tartalmazó vizet még előtisztítás után, vagy tisztítottan sem szabad
bevezetni.
4. A levegő védelme
4.§ (1) A levegő védelme kiterjed a település légkörének egészére, annak folyamataira és
összetételére, valamint a település klímájára.
(2) A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt vagy
közvetítésével más környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal
minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító módon terheli.
(3) A tevékenységek, létesítmények tervezésénél megvalósulásánál, folytatásánál,
valamint a termékek előállításánál és használatánál törekedni kell arra, hogy a légszennyező
anyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen.
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5. A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
5.§ (1) Kommunális és termelési hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási vagy közületi
tüzelőberendezésben történő égetése tilos.
(2) Háztartási tüzelőberendezésben hulladékot, egészségre káros égésterméket
kibocsátó anyagot (ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égetni tilos.
(3) A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladékot, veszélyesnek nem
minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül
végezhető.
6. Növényzet égetésére vonatkozó szabályok
6.§ (1) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett
hulladék égetése tilos, kivéve ha a jogszabály másként nem rendelkezik.
(2) Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék – elemi kár kivételével
bármilyen más okból eredően kigyullad.
(3) Az erdei vágástéri fahulladék, valamint az egyéb erdőgazdasági fahulladék
erdővédelmi célú nyílttéri égetésére külön jogszabályban foglaltak az irányadók.
7. Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
7.§ (1) Avar, kerti hulladék, mezőgazdasági tevékenység során keletkező növényi eredetű
hulladékok ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.
(2) A nem komposztálható kerti hulladék égetése keddi és pénteki napokon 8.00 –
18.00 óra között, szélmentes időben megengedett. Az égetés maximum 1 óra hosszáig
tarthat, tartós füstölés nem megengedett.
(3) Avar és kerti hulladékot csak száraz állapotban, egyszerre legfeljebb 1 m3
mennyiségben a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával szabad égetni.
(4) Az égetés környezeti kárt, tűz- és robbanásveszélyt nem okozhat, és az emberi
egészséget nem veszélyeztetheti.
(5) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű valamint
veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait, stb.)
(6) A tűz őrzéséről a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan
eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz elterjedése
megakadályozható, illetőleg eloltható. Az égetés befejeztével a tüzet maradéktalanul el kell
oltani úgy, hogy parázs ne maradjon.
(7) Az országosan, vagy Heves Megye területére elrendelt általános tűzgyújtási tilalom
alól e rendelet nem ad felmentést. A tűzgyújtási tilalomnak hirdetés útján történő
közzétételről a helyben szokásos módon kell gondoskodni.
(8) A településen lakók egészségének megőrzése érdekében tilos káros
légszennyezést okozó helyhez kötött pontforrás (amelynél a légszennyező anyag kibocsátási
jellemzői méréssel egyértelműen meghatározhatók) üzemeltetése, illetve a levegőtisztaságvédelmi előírások megsértése.
8. Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok
8.§ (1)Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített
állapotban szabad szállítani.
(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port,
terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni. A munkálatokat úgy kell elvégezni,
valamint az építési, bontási anyagot, földet úgy kell tárolni, hogy az port és szennyeződést
ne okozzon.
(3) Bűzös anyagok csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad
szállítani.
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(4) Bűzzel járó tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell
akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
9. Az épített környezet védelme
9.§ (1) A község területén a környezet terhelhetősége és a településrészek rendeltetése
alapján a Rendezési Terv övezeteket határoz meg.
(2) Az egyes övezetekbe folytatható tevékenységek a külön jogszabályban a
környezetterhelés jellege alapján meghatározott védőtávolság, védőterület megléte és a
védelmi előírás megtartása esetén engedélyezhetők.

10. Az ingatlanok és a közterületek tisztántartása
10. § A köztisztaság magában foglalja az ingatlanok, ezen belül különösen a lakóépületek és
emberi tartózkodásra szolgáló egyéb épületek, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és
hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartását.
11. § (1) Az üzlethelyiségek, vendéglátó ipari egységek, elárusítóhelyek előtt hulladékgyűjtő
edények elhelyezése és tisztántartása, szükség szerinti ürítése az üzemeltető (tényleges
használó) feladata.
12. § Téli síkosság-mentesítés során só használata csak kivételesen indokolt esetben és
mértékben megengedett. Erre a célra homokot, faforgácsot vagy egyéb környezetkímélő
anyagot kell használni.
13. § (1) Az építési, bontási, felújítási és karbantartási munkák során úgy kell eljárni, hogy a
közterület ne szennyeződjön.
(2) A kitermelt illetve a felhasználásra nem kerülő anyagokat a kivitelező, illetve a
tulajdonos a munkálatok közben is, illetve a munkálatok befejezését követően
azonnal köteles elszállítani.
14.§ A települési szilárd hulladék gyűjtésének és elszállításának részletes szabályait külön
önkormányzati rendelet tartalmazza.

11. Zaj és rezgésvédelem
15.§ (1) E fejezet a kulturális, szórakoztató, sport, reklám, hírközlés és más egyéb célt
szolgáló hangosító berendezések valamint a lakossági tevékenységből származó
zajterhelésekre vonatkozó előírásokat tartalmazza, az ingatlan karbantartásához feltétlenül
szükséges mértékű zajterhelések nélkül.
(2) 22 óra és reggel 6 óra között nem szabad olyan tevékenységet végezni, melynek
zajhatása a környéken lakók nyugalmát zavarja.
III.

rész

Záró rendelkezés
16.§ (1) E rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Ecsédi Önkormányzat 20/2004. (IX.9.) rendelete a
környezetvédelemről.
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(3) E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
tényállásait külön önkormányzati rendelet állapítja meg.

Maksa Mátyás
polgármester

Kovácsné Hegedűs Klára
jegyző

Kihirdettem: 2015. év január hó 16. nap

Kovácsné Hegedűs Klára
jegyző

Maksa Mátyás polgármester:
Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs a nyílt ülést lezárom, és zárt ülést
rendelek el.
kmft.

Maksa Mátyás
polgármester

Kovácsné Hegedűs Klára
jegyző
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