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Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 4 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi pontokkal.
Javasolt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló önkormányzati
rendelethez
2. Előterjesztés Köztemető Üzemeltetési Szerződés elfogadására
3. Különfélék
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pontok:
1. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló önkormányzati
rendelethez
2. Előterjesztés Köztemető Üzemeltetési Szerződés elfogadására
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3. Különfélék
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Tárgyalt napirendi pontok:
1. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló önkormányzati
rendelethez
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, megismerték
azt. Kéri mondják el véleményüket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013. (VIII. 01.) önkormányzati rendelete
a közterület használat szabályairól és díjáról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 2.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. A rendelet célja, hatálya
1.§
A rendelet célja, hogy
a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a
helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési,
közlekedésbiztonsági szempontokra;
b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját;
c) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást.
2.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Told Község közigazgatási területén belül az önkormányzat
tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. közút, járda,
tér) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra
átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület).
(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén
tartózkodnak és tevékenykednek.
Értelmező rendelkezések
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3.§
E rendelet alkalmazása szempontjából
a. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban
álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása
(utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok, stb.), a közművek
elhelyezése,
b. a helyi közút: az út és műtárgyai, valamint tartozékai,
c. alkalmi vásár: néhány napos (maximum 30 nap), általában rendezvénnyel összekötött
árusítás,
d. árusító és egyéb fülke (pavilon): 12 m2 bruttó alapterületet meg nem haladó, bármikor
könnyen szétszedhető szerkezetből készült, illetve könnyen eltávolítható, szabadon álló, vagy
csoportosan telepített, környezetébe illeszkedő földszintes építmény, mely a talajjal nincs
egybeépítve,
e. idényjellegű árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett árusítóhelyről
időszakonként megismétlődő, esetenként legfeljebb egy szezonra – maximum 5 hónapi
időtartamra – szóló kereskedelmi tevékenység (pl. fagylalt árusítás),
f. alkalmi árusítás: az idényjellegű árusításhoz hasonló feltételek mellett, de annál
lényegesen rövidebb időtartamra, szezononként legfeljebb egy alkalommal 1-30 napig tartó
mobil vagy nem hordozható berendezésekről történő közterületi árusítás,
g. mozgóbolti árusítás: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
Kormány rendeletben meghatározottak szerint végzett kereskedelmi, vendéglátási
tevékenység,
h. közterületen árusítható termékek (ha a kereskedő üzlettel nem rendelkezik): napilap
és hetilap, folyóirat, könyv, levelezőlap, virág, léggömb, zöldség és gyümölcs, pattogatott és
főtt kukorica, sült gesztenye, iparilag csomagolt pirított tökmag, napraforgómag,
földimogyoró, vattacukor és gyárilag, vagy az előállító által csomagolt cukorka, jégkrém,
fagylalt, szerencsejátékban való részvételre jogosító jegy (pl. totó, lottó, sorsjegy), óvszer,
kizárólag zsűrizett: népművészeti, népi iparművészeti, képzőművészeti, fotóművészeti,
kézműves termékek, valamint az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek (pl. húsvéti,
karácsonyi, szilveszteri stb. cikkek az adott ünnepet megelőző 20 napban).
A közterület használatának rendje
4.§
(1) A közterületet a rendeltetésének megfelelő célra, e rendelet és a vonatkozó általános
érvényű jogszabályok keretei között – a zöldterületekben, valamint a közterületen álló
építményekben, berendezésekben, műtárgyakban állagsérelmet nem okozva, az általánosan
elvárható magatartási szabályok betartásával – bárki igénybe veheti, és szabadon használhatja.
(2) Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és
emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.
(3) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat)
közterület-használati engedély szükséges.
(4) A közterületet használók kötelesek
a) az igénybe vett közterületet és közvetlen környezetét tisztán tartani, gondozni,
b) a közterületet kizárólag az engedélyben megadott célra és módon használni,
c) a közterület-használat befejezését követően a közterület eredeti állapotát helyreállítani,
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d) a közterület használatáért – az e rendeletben előírtak szerint – díjat fizetni.
A közterület használat engedélyezése
5.§
(1) Közterület használati engedélyt kell beszerezni:
a) a közterületre 10 cm-en túl benyúló, illetve 1 m2-nél nagyobb üzlethomlokzat (portál,
kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető, ernyőszerkezet)
b) árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására
szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére,
c) géperejű bérkocsik, taxik állomáshelyére
d) az egyes létesítményekhez szükséges gépjármű-várakozóhelyek céljára,
e) lakóépület építése, bővítése, felújítása, korszerűsítése és karbantartása során elfoglalt
közterületre
f) egyéb épület építése, bővítése, felújítása, korszerűsítése és karbantartása során elfoglalt
közterületre
g) idényjellegű árusításra (pl. zöldség-gyümölcs, fagylalt)
h) alkalmi és mozgóbolti árusításra
i) javító-szolgáltató tevékenységre
j) vendéglátó-ipari előkert céljára
k) kiállításra, alkalmi vásár céljára
l) cirkusz és mutatványos tevékenység céljára
m) építkezés idején a gyalogos vagy járműforgalom elől elzárt területre
n) közműépítés esetén elfoglalt közterületre.
o) háztartási tüzelőanyag 7 napot meghaladó, közterületen történő elhelyezésére.
6.§
Nem kell közterület használati engedély:
a) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések
elhelyezéséhez,
b) közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek fenntartása, hibaelhárítása
érdekében végzett munkához,
c) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének
elfoglalásához,
d) költözködés alkalmával történő rakodáshoz, ha az a 24 órát nem haladja meg és a
közlekedést nem akadályozza.
7.§
Nem adható közterület használati engedély:
(1) Közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes, környezetszennyező tevékenység
gyakorlására.
(2) Szeszesital (kimért és palackozott) forgalmazására, kivéve vendéglátó-ipari egységek
közterületből ideiglenesen kialakított kerthelyiségeire.
(3) Közlekedés biztonságát zavaró berendezésekre és anyagokra.
(4) Sátorgarázs létesítésére.
(6) Szervezett rendezvények, vásárok kivételével büfé kocsira, mozgó büfére.
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(7) Göngyöleg tárolására, amennyiben az nem közterületi árusításhoz kapcsolódik.
(8) Erotikus áruk, szexuális és pornográf termékek közterületen való elhelyezésére,
árusítására.
(9) Üzemanyag (benzin) közterületen történő tárolására, árusítására, kivéve a szükséges
hatósági engedélyekkel rendelkező mobil üzemanyagtöltő állomást.
(10) Olyan helyre, mely a közművek, vagy azok műtárgyai rendeltetésszerű használatát
akadályozza.
(11) Ha a közterület használó a korábban keletkezett, közterület használatából eredő
díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget.
A közterület filmforgatás célú használata
8.§
(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás
forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatási céljára történő
közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott
képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(3) A közterület filmforgatási célú használatának díjait az 1. melléklet tartalmazza.
A közterület igénybevétele
9.§
(1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A
kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 3 nappal kell benyújtani a Biharkeresztesi
Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
(2) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az önkormányzat által készített
formanyomtatványon kell benyújtani. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe
tartozik.
A döntés meghozatalára az önkormányzat hatósági ügyben vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
(3) Az engedély
- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,
- a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg
- a visszavonásig adható meg.
(4) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt csak idényjelleggel,
meghatározott idő elteltéig lehet kiadni.
(5) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre
többször meghosszabbítható.
(6) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot –
minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.
(7) Ha a közterület használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy más építmény
elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek kell kérnie.
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(8) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos
állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek
vagy a kivitelezőnek kell kérnie.
10.§
(1) A közterület használati engedély iránti kérelemnek (2. sz. melléklet) tartalmaznia kell
a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakhelyének, illetve telephelyének címét,
b) a közterület használat célját és időtartamát vagy azt, hogy a közterületet állandó jelleggel
kívánja használni,
c) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,
d) árusítás esetén, amennyiben az árusítást végző személy nem azonos a kérelmezővel, annak
nevét és címét.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. vállalkozói,
működési engedély) egy másolati példányát,
b) közterületen történő árusításhoz a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyeket, vagy
azok hiteles másolatát,
c) mutatványos tevékenység esetében az eszközök és berendezések érvényes műszaki
vizsgáját bizonyító okirat hiteles másolatát,
d) a terület helyreállítására vonatkozó szerződés 1 példányát, ha a közterület károsodása,
szennyeződése várható,
e) a terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozat 1 példányát, ha a közterület károsodása,
szennyeződése várható.
A közterület használati engedély megadása
11.§
(1) Az engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes nevét és állandó lakó-(telep) helyének címét,
b) a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel
bekövetkeztéig érvényes,
c) a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos
meghatározását,
d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt
előírásokat,
e) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására
vonatkozó kötelezettség előírását,
f) közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját.
(2) Közterület-használati engedély határozott vagy határozatlan időre adható. Határozott idejű
engedély legfeljebb egy évre adható; érvényét határidőhöz vagy valamely feltétel
teljesülésének bekövetkeztéhez kell kötni. A határozatlan idejű engedély visszavonásig
érvényes.
(3) A közterület használati engedély kiadása során figyelembe kell venni a helyi építésügyi
szabályzatot, a település-rendezési terveket, a faluképre, a műemlékvédelemre és a
köztisztaságra vonatkozó előírásokat, rendeleteket, valamint a közterületen folytatni kívánt
tevékenység gyakorlásához kiadott szakhatósági hozzájárulásokban előírt követelményeket,
és ellenőrizni kell az egyéb feltételek fennállását is.
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12.§
(1) A közterület használat az engedélyben meghatározott időpontig tart. Az engedélyt vissza
kell vonni, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító engedély érvényét veszti. A
közterület használati engedély meghosszabbítását 15 nappal az engedélyben megállapított
határidő lejáratát megelőzően, írásban kell kezdeményezni. Az engedély szüneteltetésére
nincs lehetőség.
(2) A közterületet az engedélyben meghatározott határidő utolsó napjáig fel kell szabadítani,
ezzel egyidejűleg az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani és a szennyeződéstől
meg kell tisztítani. A helyreállítást be kell jelenteni és a közterületet a helyszínen az
Önkormányzat képviselőjének át kell adni.
(3) A közterület használója köteles a közterületen elhelyezett tárgyakat az árusítási időn túl a
közterületről eltávolítani, valamint az általa használt közterületet rendben és tisztán tartani.
13.§
(1) A közterület használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület igénybevétel
esetén a használó az önkormányzat felhívására köteles a használatot megszüntetni, és a
közterület eredeti állapotát a saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani. Ennek elmulasztása esetén az önkormányzat a használó költségére a
közterületet helyreállíttatja.
(2) A közterület használati engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot
közölni kell:
a) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal,
b) az engedélyt kérővel.
A közterület használat megszüntetése és az engedély megvonása
14.§
(1) Az engedélyező – a közterület használati engedély bevonására történő figyelmeztetés
mellett határidő kitűzésével - felszólítja a szabálytalanság megszüntetésére azt az engedélyest,
aki:
a) a közterületen elhelyezett árusítóhely folyamatos tisztántartásáról, fenntartásáról nem
gondoskodik,
b) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el,
c) az engedélytől eltérő terméket árul,
d) a számára engedélyezett közterület használatot másnak átengedi,
e) a közterület használati díjat határidőig nem fizeti meg.
(2) Amennyiben az engedélyes a megadott határidőn belül kötelezettségének nem tesz eleget,
tőle a közterület használati engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni.
(3) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra
és módon használja.
(4) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles az engedély
visszavonását kezdeményezni az eljáró hatóságnál.
(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot
- minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.
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(6) Ha a közterület használat a (1) vagy (2) bekezdésben említett módon szűnik meg, a már
esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet.
A közterület használat egyéb szabályai
15.§
(1) A közterület használati engedély jogosultja köteles az igénybevett területet és környezetét
tisztán tartani, a keletkezett hulladék, szemét elszállításáról az engedélyben foglaltaknak
megfelelően gondoskodni.
(2) Az engedélyes köteles a közterület használati engedélyt, valamint a tevékenység
folytatásához szükséges engedélyeket (vállalkozói, magánkereskedői igazolvány, működési
engedély, díjfizetésről szóló bizonylat stb.) magánál tartani és azokat az engedélyező
hatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.
A közterület-használati díj
16.§
(1) A használó a közterület használatáért az 1. mellékletben meghatározott díjat köteles
fizetni, mely Told Község Önkormányzatát illeti meg.
(2) A fizetendő díj meghatározása szempontjából minden megkezdett hónap, hét, nap, m2
egésznek számít. Az 1. mellékletben előírt egységárak tovább nem bonthatók.
(3) Aki ugyanazon tevékenysége miatt többféle kategóriában lenne díjfizetésre kötelezett, a
legmagasabb díjtételt eredményező kategória szerint kell megfizetnie a közterület-használati
díjat.
(4) A közterület-használati díjat
a) határozott időre szóló közterület-használat esetén a közterület-használati engedély
kézhezvételét követően, a közterület használatának megkezdése előtt egy összegben,
b) határozatlan idejű közterület-használat esetén részletekben – a tárgyévi részletet a
közterület-használati engedély kézhezvételét követően, a közterület használatának
megkezdése előtt, azt követően pedig az éves díjat január 31-ig teljesítve – kell megfizetni az
Önkormányzat számlájára vagy házipénztárában.
(5) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, a
közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
17.§
(1) Mentesülnek a közterület-használati díj fizetése alól
a) a fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, a mentők és a vízügyi szolgálat a
létesítményeik elhelyezése során,
b) a közműszolgáltatók (elektromos-, gáz-, víz- és csatornázási művek), valamint a
köztisztasági szervek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítmények, műtárgyak,
berendezések elhelyezése során,
c) a közforgalmú közúti közlekedési vállalat, a vasút a feladata ellátását szolgáló
létesítmények elhelyezése során,
d) Told Község Önkormányzata.
(2) Kérelem alapján a polgármester méltányosságból mentességet adhat, vagy engedélyezheti
a díj mérséklését
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a) annak a magányszemélynek, akinek jövedelmi helyzete ezt megalapozza,
b) Toldi székhelyű civil szervezeteknek, amennyiben az általuk kérelmezett közterülethasználat közhasznú célt szolgál.
(3) Nem kell közterület-használati díjat fizetni
a) szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és köztárgyak
elhelyezéséhez,
b) a közvetlen életveszély elhárítása végett használt közterületre.
18.§
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület-használati díjak 1. melléklet
szerinti mértékét évente felülvizsgálja. Amennyiben a díjtételek változnak a határozatlan időre
szóló közterület-használati engedélyeket a polgármester az éves díj tekintetében – hivatalból
eljárva – módosítja.
Járművek közterületen történő tárolásának szabályai
19.§
(1) Közterületen olyan hatósági jelzés nélküli gépjármű, amely a forgalomban csak ilyen
jelzéssel vehet részt
a) főútvonalon nem tárolható,
b) mellékútvonalon engedély nélkül 30 napig, ezt követően közterület-használati engedéllyel
legfeljebb további 30 napig tárolható,
c) fő- és mellékútvonalnak nem minősülő közterületen engedéllyel legfeljebb 30 napig
tárolható.
(2) Érvényes hatósági jelzéssel rendelkező, de műszaki állapotánál fogva üzemképtelen jármű
(pl. sérült, hiányos, roncs, helyváltoztatásra láthatóan képtelen jármű) fő- és mellékútvonalnak
minősülő közterületen nem tárolható, ettől eltérő közterületen közterület-használati
engedéllyel legfeljebb 30 napig tárolható.
(3) Tilos a közterületen járművek szerelése, javítása, karbantartása, mosása. E rendelkezés
nem vonatkozik a menetközben keletkezett műszaki hiba elhárítására.
(4) A jelen rendeletben tiltott módon tárolt járművet a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója
köteles saját költségén a közterületről eltávolítani.
(5) A jármű tulajdonosa vagy üzembentartója köteles a megszerzett közterület-használati
engedély számát a gépjármű első szélvédőjén, kívülről jól látható helyen és olvasható módon
elhelyezni.
Egyéb berendezések, műtárgyak közterületi kihelyezése
20.§
(1) A közterületen a jármű és gyalogos közlekedést akadályozó műtárgyak (karó, oszlop,
leásott autógumi, kő stb.) nem helyezhető el.
(2) Önállóan létesítendő hirdetőtábla, hirdető-berendezés közterületen csak úgy helyezhető el,
ha az a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti.
(3) Közterületen plakátok, hirdetések csak az erre szolgáló hirdető-berendezéseken vagy az
erre külön kijelölt felületeken helyezhetők el. Plakátok, hirdetések ettől eltérő – többek között
közműoszlopokon történő – kihelyezése tilos!
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Záró rendelkezések
21.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetésről a jegyző a helyben szokásos
módon gondoskodik.
(2) E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelvében megfogalmazottakkal összhangban készült.
Béres Barnabás sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. augusztus 1. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
1. sz. melléklet a 11/2013. (VIII. 01) önkormányzati rendelethez
a közterület használat szabályairól és díjáról
A közterület használati díjak:
1. Árusítófülke, pavilon (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, hírlap, dohány árusítására
szolgáló létesítmény –büfé kocsi, bódé, pavilon stb.)
200,-Ft/m2/nap
2. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató
3. Önálló hirdető-berendezések, (táblák, cég- és címtábla)

500,-Ft/hó
300,- Ft/m2/hó

4. Építési munkával kapcsolatos építőanyag, törmelék tárolás, építési engedély birtokában az
engedély kiadását követően
50,-Ft/m2/hó
5. Alkalmi árusítás:
6. Mozgóbolti árusítás
7. Vendéglátó ipari előkert
8. Kulturális rendezvény
9. Mutatványos tevékenység
10. Közérdekű alkalmi rendezvényen való kipakolás

700,-Ft/m2/hó
1.000,-Ft/hét
500,-Ft/m2/hó
díjtalan
75,-Ft/m2/nap
1500,-Ft/m2/nap
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Közterületek filmforgatási célú használatának díjai:
Forgatási
Ft/m2/nap

helyszín Technikai
kiszolgálás
Ft/m2/nap
100
75

Stáb
Ft/m2/nap

parkolás

50

2. sz. melléklet a 11/2013. (VIII. 01.) önkormányzati rendelethez
a közterület használat szabályairól és díjáról
Kérelem
1. A kérelmező neve, személyi ig. száma: ……………………………………………………...
Adóazonosító száma: ……………………………elérhetősége (tel.:)………………………..
2. Állandó lakhely, székhely címe: ……………………………………………………………..
3. Közterület-használat célja: ........................................................... időtartama: ........................
4. A közterület-használat
a) helye (telepítési helyszínrajz): ……………………………………………………………
b) Módja, mértéke (m2-ben): ………………………………………………………………..
c) Az engedélyhez használt utca-berendezési tárgy műszaki leírása (anyaga, rögzítés
módja, forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly stb.):
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma:
…………………………………………………………………………………………………...
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6. Az árusítást folytató személy neve, címe: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Told,
……………………………………
a kérelmező aláírása
2.

Előterjesztés Köztemető Üzemeltetési Szerződés elfogadására
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták,
megismerték. Kéri, mondják el véleményüket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a határozat
melléklete szerinti tartalommal a vállalkozási szerződést a köztemető üzemeltetésére Sárközi
Mihály Zsoltné egyéni vállalkozóval.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2013. augusztus 01.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
40/2013. (VII. 31.) Tkt. határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a határozat
melléklete szerinti tartalommal a vállalkozási szerződést a köztemető üzemeltetésére Sárközi
Mihály Zsoltné egyéni vállalkozóval.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2013. augusztus 01.
Melléklet a 40/2013. (VII. 31.) TKt. határozathoz:
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
köztemető üzemeltetésére

amely létrejött
− Egyrészről TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 4117 Told, Kossuth
u. 4., képviseli: Béres Barnabás polgármester) a továbbiakban , mint Megrendelő,
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− Másrészről SÁRKÖZI MIHÁLY ZSOLTNÉ egyéni vállalkozó (székhely: 4110
Biharkeresztes, Kossuth u. 20., adószám:47393828-2-29, váll.ig.sz.: EV-727060) a
továbbiakban, mint Vállalkozó
között az alábbiak szerint:
I. A szerződés célja és tárgya
A felek megállapítják, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény,
valamint az e törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, mind az
önkormányzatok, mind a temető tulajdonosok számára kötelezettséget ír elő. Tekintettel arra,
hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése a települési
önkormányzat kötelező feladatai közé sorolja a köztemető fenntartását, és Told településen a
temető önkormányzati tulajdonban van, szükséges az érintett felek megállapodása.
II. A megrendelő feladatai
A Megrendelő határozza meg az ellátandó feladatok körét, meghatározza az általa elvárt
ellátás módját, színvonalát.
III. A Vállalkozó feladatai
1./ A Megrendelő 2013. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra megrendeli, a
Vállalkozó elvállalja a Told külterület 067 hrsz. alatt felvett, működő köztemető
üzemeltetését, valamint a hozzá kapcsolódó feladatok elvégzését.
2./ A Vállalkozó jogosult a fentiekben meghatározott feladat elvégzéséhez szükséges az
önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak
szedésére.
2.1. A Vállalkozó szerződés megkötésekor, majd ezt követően a szerződés tartama alatt
átadott önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyra vonatkozó használati
jogát nem idegenítheti el, azt nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaságba nem
viheti be.
2.2. A Vállalkozó tevékenységével összefüggésben létrejött kizárólagos önkormányzati
törzsvagyonának minősülő vagyontárgyak elkészültük után, önkormányzati tulajdonba
kerülnek.
2.3. A Vállalkozó a szerződés megkötésekor átvett, illetve annak fennállása alatt részére
átadott vagyontárgyakat jó gazda gondosságával, rendeltetésszerűen köteles használni,
köteles azok állagát megóvni.
2.4. A Vállalkozó feladata a környezetvédelmi előírások, folyamatos betartása, ebből
következően felel mindazon károkért, amelyek ezen környezetvédelmi előírások
megszegéséből erednek, viseli az ezzel kapcsolatos hatósági szankciókat.
3./ A felek megállapodnak és a Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a rendelkezésére
bocsátott tárgyi és személyi feltételekkel megteremti és fenntartja az elhunytak emlékének
méltó megőrzésére alkalmas környezetet, feladatellátásában a temetkezés kegyeleti és
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közegészségügyi funkcióinak maradéktalanul eleget tesz. Vállalkozó vállalja, hogy az európai
normákhoz igazodóan, de a hazai temető- és temetkezési kultúra, illetve szokások, valamint a
temettető elvárásai szerint végzi szolgáltatási tevékenységét.
A Vállalkozó eljárásban
együttműködik.

a

Megrendelővel,

illetve

az

egyházakkal

folyamatosan

A Vállalkozó kötelessége az előírásoknak megfelelő üzemeltethetőség feltételeinek
megteremtése, a létesítmények műszaki színvonalának megőrzése.
4./ A Vállalkozó temetőüzemeltetési feladatai:
• biztosítani a temetők rendeltetésszerű használatához az üzemeltetésre átvett
építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények gondozását,
• a temetőkben lévő temetési helyek nyilvántartásainak előírás szerinti vezetése, - az
átvétel időpontjától kezdődően – a hagyományos temetésű és hamvasztott halottak
esetében,
• a nyilvántartások naprakész állapotban tartás és pontos adatbázis kiépítése,
• temetési helyek lejárati idejének folyamatos figyelemmel kísérése az exhumálható
sírhelyek folyamatos kimutatása, amennyiben erre a jelenlegi nyilvántartások
alkalmasak. A lejárt és meg nem váltott sírok rendszeres exhumálása oly módon, hogy
a temetőbővítés racionalizálása érdekében a hatósági előírások betartása mellett
minden évben a felszámolható sírok felülvizsgálatának elvégzése és ezzel kapcsolatos
jogszabály szerint fennálló lehetőségek maximális kihasználása és a fentiek szerint
feltárt sírok exhumálása, a mindenkor hatályos szabályok betartása mellett,
• a temető ravatalozójának és környezetének tisztán tartása,
• gondoskodás a temetőben lévő épületek, létesítmények, közművek folyamatos
karbantartásáról, a kegyeleti szempontok szerinti környezeti állapot folyamatos
fenntartásáról a teljes szolgáltatási időszak alatt,
• a temetőn belüli temetőüzemeltetési, szolgáltatási feladatok (halott kiszállítása a
sírhoz, sírásás, koporsó sírba eresztése, behantolás, koszorúk és sírcsokrok sírhantra
helyezése) ellátásának biztosítása, a ravatalozó épület teljes körű üzemeltetése, a
benne végzett halott átvételi és kezelési feladatok ellátása mellett,
• a temetési időpont meghatározása és ezzel összefüggő szolgáltatási tevékenység
koordinálása,
• a temetkezési törvény 19-24. §-ban meghatározott temetések rendjével kapcsolatos
jogszabályok betartása és betartatása,
• a temetők mindenkori nyilvántartási rendje szerinti nyitás és zárás biztosítása,
• az igényekhez igazodó ügyfélfogadási rend kidolgozása és biztosítása, a lakosság által
igényelt információk rendelkezésre bocsátásának biztosítása,
• temetők rendjének betartása és betartatása.
5./ A Vállalkozó kegyeleti közszolgáltatási és egyéb temetésszolgáltatási feladatai:
• a temetkezési törvény 25. § (1) bekezdésében felsorolt valamennyi, azaz teljes körű
temetkezési szolgáltatási tevékenység ellátása. Ennek keretében a vállalkozó köteles
kiemelt figyelmet fordítani az eltemettetőnek a temetési szertartásra vonatkozó
rendelkezésének – az egyházi temetések esetén az egyházi szertartás rendjének
megfelelően- tiszteletben tartására és érvényesülésére,
• Told területén az éjjel-nappali halott-szállítás elvégzésének biztosítása a szállítási
igény bejelentésétől számított 2-4 órán belül. A halott-szállítási igény bejelentése –
16

•
•

•

•

•
•

munkaidőben hétfőtől – péntekig 8.00 – 17.00 óráig, szombaton 8.00 – 12.00 óráig – a
Biharkeresztes, Kossuth u. 20. szám alatt személyesen, vagy vezetékes telefonon, vagy
munkaidőn kívül és hétvégén mobiltelefonon lehetséges,
a temetések ütemezése a hozzátartozók igényeihez igazodva kerülnek megrendezésre,
bármely típusú temetéshez szükséges létszám biztosítása, a ravatalozó igényes
felszerelésekkel történő ellátása, a temetés teljes körű végrehajtása, a halottkezelési, a
ravatalozási, sírásási, behantolási feladatainak elvégzése,
a település más helységben elhunytjainak temetéshez történő hazaszállításának
biztosítása, vagy a településen elhunytak más helységbe történő elszállításának
elvégzése, hamvasztási igény esetében az elhunyt hamvasztóba történő elszállítása,
gondoskodás a ravatalozó működtetéséről, a közüzemi díjak fizetéséről, a temetőbe
szállított elhunytak és temetkezési áruféleségeik átvételéről, az elhunytak hűtéséről és
szükség esetén az elhunytak és áruféleségeik szolgáltató részére történő kiadásáról,
a felmerülő exhumálások és azzal összefüggő feladatok biztosítása,
az üzemeltetéshez kapcsolódó tárgyi eszköz fenntartási és felújítási munkákkal
kapcsolatos évente ismétlődő, illetve a működtetés időtartama alatt folyamatosan, a
műszaki vagy szakmai szükségesség által megkívánt rendszerességgel történő
elvégzése, illetőleg elvégeztetése.

6./ A Vállalkozó fenntartási és felújítási feladatai:
• A temetkezési szolgáltatások ellátását biztosító berendezések üzemképes állapotának
(elektromos vízüzemű berendezések, felszerelések) biztosítása.
• Gondoskodás a ravatalozó épület tisztán tartásáról, biztosítani a ravatalozó épület
mindenkori üzemképes állapotát.
• Gondoskodni a halott-hűtő üzemképes állapotáról és az ehhez szükséges valamennyi
javítási, karbantartási feladat elvégzéséről, vagy elvégeztetéséről.
• Megóvni a temető valamennyi épületének állagát.
• A köztemetői nyilvános illemhelyek üzemképes állapotban tartása, tisztán tartása.
7./ A Vállalkozó vállalja, hogy évente egy alkalommal az adott év november 30-ig írásban
beszámol a Megrendelő felé az üzemeltetési költségek és árbevételek alakulásáról.
8./ A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a temetőben a temetkezési szolgáltatás végzése nem
képezi kizárólagos jogát, más vállalkozó is szolgáltathat a temetkezési törvény vonatkozó
szabályainak betartása mellett, díjkötelezettség tudomásulvételével.
IV. A köztemető fenntartása és üzemeltetése
1./ A felek rögzítik, hogy a köztemető fenntartásának és üzemeltetésének költségeit a
Vállalkozó viseli. Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 30.)
számú önkormányzati, illetőleg mindenkor hatályos rendelet mellékleteiben meghatározott,
temetési helyek után fizetendő díjat az elhunyt hozzátartozója, illetve az eltemettetésre
kötelezett fizeti meg a Megrendelő részére.
A felek rögzítik, hogy közköltségeken történő temetésekhez a tárgyi feltételeket (koporsó,
kispárna, szemfedél, lepedő, koporsó-lezáró csavar, sírjelző tábla) a Vállalkozó
térítésmentesen biztosítja a Megrendelő részére.
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2./ A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja annak feltételei, hogy a
köztemetőben temetési szolgáltatást végzők csak a kegyeleti jog szabályainak teljes körű és
maradéktalan betartása mellett járjanak el, illetve intézkedjenek. A szolgáltatást végző
személyeknek mind külső megjelenésükben, mind magatartásukban kifejezésre kell jutniuk a
kegyeleti szempontoknak, és a személyi jogi védelem szabályainak való megfelelést. A
köztemetőben külső szolgáltatók által történő tevékenység esetén az előző előírások betartását
a Vállalkozó, a külső szolgáltatókkal kötött megállapodásba köteles belefoglalni.
3./ A felek rögzítik, hogy a köztemetőben temetéseket (hétfőtől-szombatig) 8.00 órától 16.00
óráig lehet végezni. Ezeken a napokon kívül kizárólag a Vállalkozó külön írásos engedélyével
kerülhet sor temetésre. Hétvégén és ünnepnapokon a Vállalkozó köteles ügyeleti szolgálatot
tartani a lakosság tájékoztatásával.
V. Az ellátandó feladatok
A felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a temető fenntartása és üzemeltetése során a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 16. §-ának mindenkor hatályos
szövegében, illetve a törvény végrehajtási rendeletében, valamint a Megrendelő rendeleteiben
meghatározott üzemeltetői feladatokat látja el. A temető területének kaszálása, hóeltakarítása,
hulladékmegsemmisítése a Megrendelő feladata.
VI. A szerződés módosítása
A szerződő felek a megállapodást csak írásban módosíthatják minkét fél közös
megegyezéssel.
VII. A szerződés megszűnése
1./ Jelen szerződés rendes, illetőleg rendkívüli felmondással szüntethető meg.
2./ Rendes felmondás csak írásban lehetséges, indokoláshoz nincs kötve. A felmondási idő a
másik félhez történő megérkezéstől számított két hónap. A rendes felmondás csak hónap
utolsó napjára szólhat.
3./ Rendkívüli felmondás joga illeti meg a szerződő feleket abban az esetben, ha bármely fél
ezen szerződésben szabályozott kötelezettségét súlyosan megszegi. A szerződés
megszegésének tudomásszerzése esetén a sértett fél írásban köteles határidő tűzésével a másik
felet szerződésszerű teljesítésre felhívni. A határidő eredménytelen eltelte esetén nyílik meg a
jog rendkívüli felmondás gyakorlására, melyet csak írásban lehet érvényesen megtenni 2
hónap felmondási idő magtartásával.
4./ A szerződés teljes megszűnése esetén a szerződő feleknek egymással el kell számolniuk.
Részleges megszűnésre nincs mód.
Ennek során a Vállalkozó köteles
− a jegyzőkönyvek szerint használatba vett vagyontárgyakat a Megrendelő részére leltár
szerint visszaszolgáltatni,
− a beszedett és nem teljesített temettetési költségekkel elszámolni.
VIII. Egyéb rendelkezések
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1./ A felek rögzítik, hogy a Megrendelő jelen szerződésben meghatározott tevékenységek
ellátására abban az esetben jogosult más üzemeltetőt igénybe venni, amennyiben a Vállalkozó
e szerződésben és jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek tartósan nem képes
eleget tenni és a hiányosságokat az Önkormányzat írásbeli felszólítása alapján a felszólítás
átvételétől számított 30 napon belül nem szünteti meg.
Ezen pontban foglaltak nem érintik a jelen szerződés érvényességét, tehát amennyiben a
Vállalkozó újra eleget tud tenni a szerződésben foglalt kötelezettségeinek, akkortól újra ő látja
el a köztemető üzemeltetését.
2./ A szerződés megkötésére és aláírására Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
számú határozatával Told Község polgármesterét felhatalmazta.
3./ A felek e szerződést – jogszabályi keretek között – egybehangzó akarattal elfogadják.
IX. Jogviták rendezése
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
A felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan
együttműködnek. Esetleges vitás kérdéseiket egymás között elsősorban tárgyalásos úton
rendezik. Ennek eredménytelensége esetén kikötik értékhatártól függően a Debreceni
Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét.
A szerződő felek a fentiek elolvasása, értelmezése után a szerződést, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Told, 2013. augusztus 01.

.............................................
Béres Barnabás polgármester
Told Község Önkormányzata
Megrendelő

.............................................
Sárközi Mihály Zsoltné
egyéni vállalkozó
Vállalkozó

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Béres Barnabás polgármester, ülésvezető
elnök a képviselő-testület ülését bezárta.
kmft.

Béres Barnabás
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

19

