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VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311

Jegyzőkönyv
Készült: Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete 2014. november 27-én 16:00
órakor megtartott ülésén
Ülés helye: Verpelét Város Önkormányzata 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73.
Jelen vannak:
1. Farkas Sándor polgármester
2. Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő
3. Kissné Szabó Szilvia képviselő
4. Stekkelpak Csilla képviselő
5. Fűr Zoltán képviselő
6. Czuczor Péterné képviselő
7. Berczédi Dénes képviselő
Távolmaradását jelezte:
Tanácskozási joggal jelen van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző
Molnárné Nagy Mária
Szabóné Csőke Tünde
Bognár József r. alezredes
Jakab Ernő kmb
Dr. Miksi Gyula
Szucsik János

Farkas Sándor polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelenteket, az önkormányzat
képviselő-testületének tagjait. Külön köszöntöm a helyi civil szervezetek képviselőit.
Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk.
Javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek Kecsőné Vitkovics Enikő képviselőt, aki egyetért a
javaslattal kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú döntéssel az
alábbi határozatot hozta.
77./2014.(XI.27.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta jegyzőkönyv
hitelesítőnek Kecsőné Vitkovics Enikő képviselőt.
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Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Farkas Sándor polgármester: Tájékoztatom a tisztelt megjelenteket az ülésünk
megtárgyalandó napirendi pontjairól.
Napirendi pontok:

1. Javaslat a létszámtúllépés engedélyezésére
2. Javaslat a Hulladékgazdálkodási szerződés megkötésére
Előadó: Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző
3. Javaslat Verpeléti Sportegyesület 2014. évi beszámolójának elfogadására.
Előadó: dr. Miksi Gyula elnök
4. Javaslat Verpelét Diákjaiért Alapítvány beszámolójának elfogadására.
Előadó: Szabóné Csőke Tünde elnök
5. Javaslat Verpelét Óvodásgyermekekért 2000 közalapítvány beszámolójának
elfogadására.
Előadó: Molnárné Nagy Mária kuratórium titkára
6. Javaslat Polgárőrség 2014. beszámolójának elfogadására.
Elődadó: Szucsik János
7. Javaslat Verpelét város közrend-biztonsági helyzetéről szóló beszámolójának
elfogadására.
Elődadó: Bognár József r. alezredes, kapitányságvezető
8. Javaslat szociális tűzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló rendelet elfogadására
Előadó: Farkas Sándor polgármester
9. Egyéb ügyek indítványok
Van más javaslat az kiküldött napirendi pontok kapcsán?
Mivel más javaslat észrevétel nem született kérem aki egyetért kézfeltartással szavazzon
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete az alábbi
határozatot hozta.
78./2014.(XI.27.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a napirendi
pontokat.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Farkas Sándor polgármester: Két ülés közötti jelentéssel kapcsolatban, az alábbiakról
tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet. Az október 23-ai megemlékezés a rossz idő
ellenére megtartottuk a résztvevők körülbelül ugyanazok voltak, mint általában az összes
központi megemlékezéseken szoktak. Most kivételesen jó volt a hangosítás, a fiatal iskolások
műsora is jól sikerült, bár a rossz idő miatt kissé rövidíteni kellett az előadásukat. Dicséret
illeti a Tarna-menti Dalkört is.
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Befejeződött a Népház belső felújítás pályázat, amelynek kötelező eleme volt egy záró projekt
rendezvény megtartása. Erre a rendezvényre meghívtunk két óvodai csoportot, valamint az
Önkormányzat dolgozóit és a Tarnamenti Dalkör tagjait. Az eseményről dátumozott fotók,
dokumentációk és emlékeztető készült, amelyet megküldtünk az irányító hatóságnak. Egyúttal
a kifizetési kérelmet is útjára indítottuk, bízva abba, hogy még az idei évben kiutalásra kerül a
pályázati pénzünk.
Mint ismert szociális tűzifa pályázaton eredményesek voltunk, 191 m3 tűzifát kapott
településünk, amelynek elosztásáról külön napirendi pontban rendeletet alkotunk.
Van hozzászólás javaslat, amennyiben nincs javaslom elfogadásra.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
79./2014.(XI.27.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a két ülés között
beszámolót.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: azonnal

I.

Napirendi pont: Javaslat a létszámtúllépés engedélyezésére

Farkas Sándor polgármester: 2015. szeptember 1-jétől a 2011. CXC törvény 8.§ (2)
bekezdése szerint „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson
vesz részt….” ennek az előírásnak eleget téve, valamint a jelentkezettek számát tekintve
szükséges a képviselő-testületnek határozatot hozni az óvodai férőhely bővítéssel
kapcsolatban.
Van javaslat, észrevétel?
Mivel nem érkezet észrevétel, kérem a tisztelt képviselő-testületet kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
80./2014.(XI.27.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Verpeléti
Gyöngyszem Óvoda csoportjainak létszámát 2014/2015 nevelési évben a következők
szerint:
Csillagfény csoport
Tulipán csoport
Margaréta csoport
Nefelejcs csoport

26 fő
25 fő
26 fő
25 fő
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Szivárvány csoport

25 főben állapítja meg.

Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: azonnal
II.

Napirendi pont: Javaslat a Hulladékgazdálkodási szolgáltatási szerződés
megkötésére

Farkas Sándor polgármester: A következő napirendi pontunk a Hulladékgazdálkodási
szerződés megkötése, melyről kérem Vasasné dr. Zelei Mónika jegyzőt tájékoztasson.
Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: Mint ahogy a tisztelt képviselő-testület előtt is ismert a
hulladékgazdálkodást helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok közé sorolja a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése.
Ennek értelmében tavalyi évben megkötöttük az Egri Városgondozás Nonprofit Kft.-vel a
Hulladékgazdálkodási Szerződést, de január elsejéhez közeledve tájékoztatást kértem a Egri
Városgondozás Kft. vezetőjétől az árak változása tekintetében, melynek következtében ezt
megtárgyalandó napirendi pontként felvetettem. A Városgondozás Eger Kft. tájékoztatása
szerint az árak hatósági árak lesznek így szerződésmódosításra nem lesz szükség. Az ár 2015.
július 31. napjáig változatlan marad, szerződésünk 2015. december 31. napjáig érvényes.
Fűr Zoltán képviselő: Az AVE esetében maradt még függő tartozása az Önkormányzatnak?
Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: Még közel egy milliós követelésük áll fenn Verpelét
Város Önkormányzata felé, melyet próbálunk a végsőkig kitolni.
Farkas Sándor polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, amennyiben nincs kérdés
hozza meg határozatát és kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
81./2014.(XI.27.) h a t á r o z a t
Verpelét
Város
Önkormányzat
képviselő-testülete
Hulladékgazdálkodási szerződéssel kapcsolatos javaslatot.

egyhangúlag

elfogadta

a

Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
III.

Napirendi pont: Javaslat Verpeléti Sportegyesület 2014. évi beszámolójának
elfogadására.

Farkas Sándor polgármester: Köszöntöm dr. Miksi Gyula urat. A Verpeléti Sportegyesület
beszámolóját kiküldtük kérem az elnököt, amennyiben van még egyéb hozzáfűznivalója
tájékoztasson bennünket.
dr. Miksi Gyula: A beszámoló elég lényegre törő és a számszaki része is magáért beszél.
Szeretném megköszönni az önkormányzat támogatását, mely egyben az egyetlen tőkeerős
támogatónk. Sajnos az ÁSIAFOOD-tól csak ígéretet kaptunk, mellyel sokra nem jutottunk.
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Próbálunk takarékoskodni, de nem jártunk sikerrel. Nagy szívfájdalmunk, hogy nem tudtunk
szorosabb kapcsolatot kiépíteni a helyi iskolával.
Czuczor Péterné képviselő: Hogy lehet az, hogy az utánpótlás csapatokból a Verpeléti
Sportegyesület nem tud kinevelni egy felnőtt csapatot?
dr. Miksi Gyula: Elmondható, hogy 93-ig nem volt labdarúgás Verpeléten, így ezt a nulláról
kellett felépíteni. Az utánpótlás csapat esetében a verpeléti kötődés megszűnése okozza azt,
hogy nem tud a Verpeléti Sportegyesület felnőtt csapatot nevelni. Ennek megoldása
érdekében szükséges lenne egy összefogó személy.
Farkas Sándor polgármester: Az elszámolások a jövő évben szigorodnak komoly
odafigyelést igényel az elszámoltatás fázisa.
Berczédi Dénes képviselő: Korábbi években én fociztam, de azért jöttem el, mert akkoriban a
sok küzdelem semmi eredményre nem vezetett, így nem láttam értelmét a további
edzéseknek. Nem értem, hogy miért ragaszkodunk a Megyei I. osztályhoz, hiszen a játék a
lényeg, amit a Megye III. osztályában sikerrel végig tudnának vinni.
dr. Miksi Gyula: Van igazság amit mondasz, de a cél a Megye I. osztálya.
Berczédi Dénes képviselő: A játékosoknak tisztában kell lenni a képességükkel, hiszen a
sport egy fontos nevelési szintér, de sajnos azt látjuk, hogy a külsőségek sokkal fontosabbak,
ez hosszú távon nem vezet eredményre.
dr. Miksi Gyula: A minőség a sportban vonzó tényező. A legalacsonyabb szintnek nincs
motiváló ereje.
Berczédi Dénes képviselő: Vannak kezdeményezések, melynek kapcsán lehetne egyesíteni a
sportot.
dr. Miksi Gyula: Vannak önszerveződések a településen Crossfitt, Aerobik stb. de nem
járnak versenyekre nincsenek eredményeik.
Berczédi Dénes képviselő: Ezt nem mondanám, hiszen a Crossfitt csapat évente több futó,
terepfutó versenyen is részt vesz.
Farkas Sándor polgármester: Van valakinek még hozzáfűzni valója a beszámolóhoz?
Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: A civil szervezetek belső ellenőrzését végezte el a
napokban belső ellenőrünk, melyben felhívta Önkormányzatunk figyelmét az ÁSZ
ellenőrzésekre, mely kiterjed a civil támogatások elszámoltatásának szabályszerűségére. Erre
különös gonddal kell foglalkoznunk.
Farkas Sándor polgármester: Amennyiben nincs további hozzászólás javaslom elfogadásra
a Verpeléti Sportegyesület beszámolóját.
Kérem kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta
a javaslatot és az alábbi határozatot hozta.
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82./2014.(XI.27.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Verpeléti
Sportegyesület 2014. évi beszámolóját.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
Napirendi pont: Javaslat Verpelét Diákjaiért Alapítvány beszámolójának
elfogadására.
Farkas Sándor polgármester: A következő napirendi pontunk a Verpelét Diákjaiért
Alapítvány beszámolójának megtárgyalása. Van kiegészítenivalója az alapítvány elnökének?
IV.

Szabóné Csőke Tünde: Köszöntöm a megjelenteket, a beszámolóban mindent részletesen
feltüntettem.
Farkas Sándor polgármester: Mindkét alapítvány a „K” osztály támogatására jött létre.
Sajnos eljutottunk arra a szintre, hogy a szülők egymást felbujtva nem fizetnek rendszeresen
az alapítvány számlájára.
Szabóné Csőke Tünde: A felső tagozatos tanulók esetében mondható el, hogy a fizetések
száma jelentősen csökkent, de az alsóbb éveseknél rendszeres befizetések érkeznek.
Farkas Sándor polgármester: Ennek az lesz az eredménye, hogy a csoportok felhígulnak a
„K” osztály elveszíti vonzerejét és amit felépítettünk az szép lassan összeomlik, hiszen a
szülők elviszik a gyermekeiket. Erodálódás megkezdődik és ezt a folyamatot nem tudjuk
megállítani.
Szabóné Csőke Tünde: Lényegesen többen fizetnek a mi alapítványunkba, mely sok esetben
a pedagógusoknak köszönhető.
Farkas Sándor polgármester: A beszámolóval kapcsolatban van kérdés észrevétel,
amennyiben nincs javaslom elfogadásra.
Kérem kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta
83./2014.(XI.27.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Verpelét
Diákjaiért Alapítvány” 2014-ben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
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V.

Napirendi pont: Javaslat Verpelét Óvodásgyermekekért 2000 közalapítvány
beszámolójának elfogadására.

Farkas Sándor polgármester: Felkérem Molnárné Nagy Máriát számoljon tájékoztasson a
beszámolóról.
Molnárné Nagy Mária: Köszöntöm a megjelenteket. Az alapítvány számára minimális
összeg áll rendelkezésre, az anyagi forrásunk megcsappant, hiszen kialakításra került a
SÓSZOBA. A belső munkálatok elkezdődtek, melyhez 70.000 forint önerőt tudunk
biztosítani. Az alapítvány számlájáról 200 ezer forintot kitudunk venni Ezen összeg a külső
óvodák hospitálásaiból tevődnek össze. 100 ezer forintot az orvosi szoba leválasztására
fordítanánk. Az éves só mennyiséget bérlet és napijegy kiállításával tudunk a kuratórium felé
elszámolni, melyet szigorú számadású bizonylatként kezelünk.
Fűr Zoltán képviselő: Érdeklődnék, hogy milyen az óvodások összetétele.
Molnárné Nagy Mária:Egyre növekszik a HHH-ok száma jelenleg 65 fő. Óvoda létszámunk
147 fő, melyből 108 fő roma nemzetiségű. Az előreutaló adatokból kivehető, hogy ez a
létszám csak növekedni fog. Ügyelni kell arra, hogy ne legyen szegregáció.
Farkas Sándor polgármester: Van hozzászólás javaslat az elhangzott beszámolóhoz,
amennyiben nincs kérem kézfeltartással szavazzanak a napirendi pont elfogadásáról.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
84./2014.(XI.27.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Verpelét
Óvodásgyermekekért 2000 közalapítvány” 2014-ben végzett tevékenységéről szóló
beszámolót.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
VI.

Napirendi pont: Javaslat Polgárőrség 2014. beszámolójának elfogadására

Farkas Sándor polgármester:A soron következő napirendi pontunk a polgárőrség
beszámolója. Elmondható, hogy településünkön jól működik a polgárőrség, hiszen nem
csupán önkormányzati felkérésre teljesítenek, hanem civil megkeresések esetén is jelen
vannak. Önkormányzatunk is támogatja működésüket 250.000 ezer forinttal. A jó
együttműködés eredményeként tudható be az új autó beszerzése egy Suzuki Grand Vitara.
Van kérdés a beszámolóhoz?
Berczédi Dénes képviselő: Hány főből tevődik össze a polgárőri gárda?
Szucsik János: 17-18 aktív főről számolhatunk be, ezzel a létszámmal tökéletesen meg
vagyunk elégedve. A felszerelések, melyeket szükséges beszereznünk a munkánkhoz nem
olcsók.
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Berczédi Dénes képviselő: Fiatalok részt vesznek a munkában?
Szucsik János: Szándékunkba áll a toborzás, amennyiben lesz szívesen fogadunk fiatal
érdeklődőket, de jelenleg nincs érdeklődés a fiatalok körében.
Berczédi Dénes képviselő: Esetleg a toborzásnál tudunk segíteni?
Szucsik János: Igazából még nem nagyon próbálkoztunk, most páran letették az alapvizsgát,
ezek a személyek 30 év alattiak.
Kissné Szabó Szilvia alpolgármester:Szeretném megköszönni a rendezvényeken nyújtott
munkájukat. Az Egészségügyi Központ részéről pedig külön köszönöm az átköltözéskor
nyújtott segítségüket.
Szucsik János: Tájékoztatnám a tisztelt képviselő-testületet, hogy megtörtént az MVH által
végzett ellenőrzés. Sajnos a fő támogatónk szeptembertől nem tudja támogatni
Polgárőrségünket. Nagy segítség volt számunkra, hiszen nem kevés benzinnel járult hozzá
munkánkhoz. Ennek függvényében a napi kilométerünket 30 km-re korlátoztam. A
Hegyközséggel kötöttünk megállapodást, mely szerint most már kül-és belterületeken is
egyaránt járőrözünk.
Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: Én is szeretném megköszönni a választáskor nyújtott
segítségüket. Mind a három választáskor fokozott figyelemmel őrizték az önkormányzatot,
ahol a választási iratok kerültek megőrzésre.
Fűr Zoltán képviselő: Megmarad mindkét autó a polgárőrségnek?
Szucsik János: Nem, hiszen a rendelkezésünkre álló pénzeszközből nem tudunk fenntartani
két gépjárművet.
Fűr Zoltán képviselő: Köszönöm
Farkas Sándor polgármester: Van még hozzászólás javaslat a beszámolóval kapcsolatban,
amennyiben nincs kérem kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
85./2014.(XI.27.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Verpelét
Polgárőrség beszámolóját.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

VII.

Napirendi pont: Javaslat Verpelét város közrend-biztonsági helyzetéről szóló
beszámolójának elfogadására.
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Farkas Sándor polgármester: Köszöntöm Bonár József alezredes urat, felkérem
tájékoztasson beszámolóban foglaltakról.
Bognár József alezredes: Köszöntök mindenkit. Engedjék megy, hogy gratuláljak a választás
eredményéhez és sikeres munkát kívánok és bízom a továbbiakban a jó együttműködésben.
A beszámoló adatai magáért beszélnek. 2013. évtől fő cél a lakosság szubjektív
védelemérzetét erősíteni. Az országos főkapitány 5 megyében új szolgáltatási formát vezettet
be 24 órás szolgálat keretében. Rendszeresen szoktuk értékelni a közbiztonság helyzetét,
ennek kapcsán került 3 állandó körzeti megbízott kihelyezésre Verpelét településen. A
település szerencsés helyzetben van, hiszen mind három körzeti megbízott helyi lakos ezáltal
nagy helyismerettel rendelkeznek, valamint a lakosság is bizalommal fordul feléjük, bármikor
számíthatnak segítségükre.
Bízom a további jó együttműködésben. Szeretném megemlíteni a trükkös lopásokat, melynek
tárgyában előadássorozatokat szervezünk és szórólapozunk is, hogy tájékozottabbak legyenek
a lakosok. Elmondhatom, hogy sikert értünk el ezen a területen, hiszen sikerült egy borsodi
csapatot elfogunk. A fiatalok körében is folyamatos tájékoztatást tartunk különóra keretében a
drogprevenció területén. A diákok részére a közlekedésről szoktunk tájékoztató órákat tartani.
2011. évtől az ismertté vált bűncselekmények száma csökkent. A tárgyi súlyú
bűncselekmények száma 2012-től 5%-al csökkent.
A rendőrség munkájával kapcsolatban bármi kérdés javaslat van abban az esetben várom a
kérdéseket.
Farkas Sándor polgármester: Köszönjük a részletes tájékoztatót. Természetesnek vesszük
most már a 3 körzeti megbízott jelenlétét, akik folyamatos tájékoztatást adnak az
eseményekről. A lakosok bizalommal fordulhatnak körzeti megbízottaink felé. A trükkös
lopásokkal kapcsolatos lakossági felhívások folyamatos részét képzik a helyi újságnak.
Örömmel vettük, hogy komolyabb jelentőségű ügyek nem fordultak elő településünkön.
Kissné Szabó Szilvia alpolgármester: A droggal kapcsolatos témához szeretnék
hozzászólni, hiszen vannak városunkban terjesztők.
Bognár József alezredes: Ezzel kapcsolatban az jelenik meg, hogy a kábítószerek pszicho
aktív irányba mozognak. A terjesztők tudják, hogy a tiltó listán, mely drogok szerepelnek, így
csupán ezeknek az anyagoknak egy molekuláját megváltoztatva elő tudják állítani azon
anyagot, mely már nem szerepel a tiltó listán és nem büntetendő. Az Egri Rendőrkapitányság
operatív eszközökkel próbálják meg a személyek elfogását. Több hónapos felderítő munka
mindig eredményhez vezet. Nem rég egy üzletként működő hálózatot buktattunk le.
Kissné Szabó Szilvia alpolgármester: Köszönöm a válaszát.
Berczédi Dénes képviselő: Verpeléten köztudott, hogy vannak olyan családok, akik
törvénybe ütköző cselekményt hajtanak végre.
10

Bodnár József alezredes: 94 olyan család van, aki nyilvántartásunkban szerepel, de amíg az
eljárások nem hozhatók nyilvánosságra, addig nem beszélhetek róla.
Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő: Jó pár éve hallhatjuk ezen beszámolókat és a korábbi
évekhez képest jóval kevesebb a bűncselekmények száma településünkön, valamint a trükkös
tolvajok jelenléte is csökkent, amióta erősebb a rendőri jelenlét városunkban.
Bodnár József alezredes:Igen jó helyzetben van a település, hiszen pihenő időben is a
környező településekről át vannak irányítva a megbízottak. A 3 kolléga dicséretesen végzik
munkájukat, ennek köszönhetően javult a közbiztonság helyzete.
Farkas Sándor polgármester: Köszönöm kapitányúrnak, hogy eljött és válaszolt a feltett
kérdésekre.
Bodnár József alezredes: Köszönöm a megtisztelő figyelmet
Farkas Sándor polgármester: Van további kérdés észrevétel a közbiztonság tárgykörében,
amennyiben nincs kérem kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
86./2014.(XI.27.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a Verpelét város
közrend-biztonsági helyzetéről szóló beszámolóját
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint

VIII.

Napirendi pont: Javaslat szociális tűzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló
rendelet elfogadására

Farkas Sándor polgármester: A soron következő napirendi pontunk a már tavalyi évben is
megalkotásra került szociális célú tűzifa rendelete. A helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet
(értelmében az 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra nyújtottak be igényt.
Fenti jogcímen kapott támogatással a Belügyminisztérium Verpelét Város
Önkormányzatának, a településen szociálisan rászorulók részére biztosítandó téli fűtéshez
szükséges tűzifa megvásárlásához kíván segítséget nyújtani. Ennek megfelelően a beadott
pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. Verpelét Város Önkormányzata 3 638 550 forint
összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatásban részesült, melyet az önkormányzat 191
erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlásra használhat fel. Ennek értelmében képviselőtestületünknek szükséges megalkotni az idei szezonra vonatkozó rendeletet.
Van javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban, amennyiben nincs kérem kézfeltartással
szavazzanak.
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Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag a
következő rendeletet alkotta.
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Verpelét Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014. (XI.28.) Önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatásról
Verpelét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében
eredeti
jogalkotói
hatáskörben,
valamint
Magyarország
helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 2. § és 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3)
bekezdésében és a 47. § (1) bekezdés c) pontjában, és 47. § (3) bekezdése kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendeletének végrehajtására
a
következőket rendeli el:
1. A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján a központi költségvetés a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított
Verpelét Város Önkormányzata számára.
(2) E rendelet célja, hogy Verpelét településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultsága alapján, tekintettel a jogszabályi felhatalmazásra meghatározza a természetben
nyújtott egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés
menetét.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Verpelét város közigazgatási területén lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen itt tartózkodnak.
2. A támogatás feltételei, mértéke
2. §
(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást legfeljebb 0,5 m3, tűzifát
biztosíthat annak a személynek, aki
a) lakásfenntartási támogatásra jogosult (kivéve, ha a támogatást a gázfogyasztás
költségére kapja), vagy
b) aktív korúak ellátásra jogosult vagy
c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy
d) halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család
(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési
idényben csak egy alkalommal. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az
elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
(3) Amennyiben a támogatott kérelmében valótlan nyilatkozatot tesz, vagy ha a
támogatásként kiszállított tűzifa egy részét vagy egészét eladja, a támogatásként megállapított
tűzifa árát és a kiszállított mennyiségre jutó szállítási költséget egy összegben köteles
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visszafizetni az Önkormányzatnak az erre kötelezést tartalmazó határozat jogerőre
emelkedését követő három napon belül.
3. §
(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott
feltétel teljesülésétől – az a személy, család
a) Aki erődgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést
végzett.
b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás
nem kérhető.
3. A támogatás igénylésének menete
4. §
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indul.
(2) A kérelmeket 2014. december 15. napjáig lehet benyújtani, a Verpeléti Közös
Önkormányzati Hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A kérelmek elbírálását Verpelét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és
Egészségügyi Bizottság bírálja el a következő rendes ülésén, de legkésőbb 2014. december
16. napjáig dönt.
(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény
aláírásával igazolja. A tűzifa házhozszállításáról 2015. január 31. napjáig az önkormányzat
térítésmentesen gondoskodik. A szociális célú tűzifában részesülőtől az önkormányzat
ellenszolgáltatást nem kér.
4 . Záró rendelkezések
5. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2015. február 15. napján hatályát
veszti.
kmf
Farkas Sándor
Polgármester

Vasasné dr. Zelei Mónika
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került: Verpelét 2014. november 27- én.
Vasasné dr. Zelei Mónika
jegyző
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1. melléklet a 11/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelethez
Iktatószám:
A kérelem benyújtható: 2014.-december 15 -ig.
Kérelem

................................................................ (n év ) (szü l . h el y és id ő : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verpelét,………… u. ……………..

s z . alatti lakos kérem, hogy részemre Verpelét Város

Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 11./2014. (XI.28.)
önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani. A tűzifa

támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*
a) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult
b) aktív korúak ellátásra vagyok jogosult
c) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő vagyok
Kijelentem, hogy háztartásom tűzifával is fűthető.
Kijelentem, hogy e rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontjában kizáró ok nem áll fenn.
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)

Verpelét, 2014.
Családtagok neve:
A családban az egy főre jutó jövedelem:
az alábbiakkal igazolok:

Ft/hó,

melyet

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kérelmemben valótlan nyilatkozatot teszek, vagy ha a
támogatásként kiszállított tűzifa egy részét vagy egészét eladom, a támogatásként megállapított
tűzifamennyiség árát és a kiszállított mennyiségre jutó szállítási költséget egy összegben köteles vagyok
visszafizetni az Önkormányzatnak az erre kötelezést tartalmazó határozat jogerőre emelkedését követő
három napon belül.
Verpelét, 2014. ………………………
…………………………
kérelmező
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2. melléklet a …/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelethez
Átvételi elismervény

…………………………………………. (név) Verpelét, …………………..u.

sz.

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Verpelét Város Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló …11. /2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete alapján
megállapított természetbeni juttatásként 0,5 m3 tűzifát átvettem.

Verpelét, 2014.

átadó

átvevő
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XI.

Napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok
1. Bursa Hungarika pályázatok elbírálása

Farkas Sándor polgármester: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati pályázat
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatásban való
részvételének támogatása. Településünkön 26 fő részesül támogatásban, mely személyenkénti
bontását a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Javaslom, hogy egységes 5000 forint
támogatásban részesüljenek a pályázók.
A javaslattal kapcsolatban van kérdés?
Kissné Szabó Szilvia alpolgármester: A javaslattal egyetértek, véleményem szerint is
egységesen kapjanak a pályázók 5000 forint támogatást.
Farkas Sándor polgármester: Kérem aki egyetért a javaslattal kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
87./2014.(XI.27.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete BURSA Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázóknak egységesen havi 5000 forintos támogatást nyújt a
mellékletben feltűntetett pályázóknak.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
2. A verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti
Iskola Intézményi Tanácsába küldött delegálása
Farkas Sándor polgármester: Az Intézményi Tanács elnöke azzal a kéréssel fordult a
tisztelt képviselő-testület felé, hogy a köznevelési törvény 73.§ (3) bekezdése értelmében
„Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a
nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi jogi
személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó
delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre.” Amennyiben a (3) bekezdés nem
teljesülne, akkor abban az esetben a (4) bekezdés lép életbe, mely szerint az intézményi
tanácsot a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat
delegáltjaiból kell létrehozni.
Javaslom a testület delegáltjaként Berczédi Dénes képviselőt.
Elfogadod a jelölést?
Berczédi Dénes képviselő: Igen, köszönettel elfogadom.
Farkas Sándor polgármester: Kérem akik egyetért a javaslattal kézfeltartással szavazzon.
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Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
88./2014.(XI.27.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testület a verpeléti Arany János Általános Iskola és
Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába Berczédi Dénes képviselőt
delegálja.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: értelem szerint
3. Egri Kistérság Többcélő Társulási Tanácsába polgármester helyettesítésére
Farkas Sándor polgármester: A társulási tanácsban a tagok képviseletét már nem csak a
polgármester láthatja el, hanem a képviselő-testület által javasolt más személy is. A Többcélú
Kistérségi Társulásnál javaslom, hogy Kissné Szabó Szilvia alpolgármester képviselje
településünkön akadályoztatásom esetén.
Kérem aki egyetért a javaslattal kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
89./2014.(XI.27.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete a Egri Kistérség Többcélú Társulási
Tanácsában való képviselettel Farkas Sándor polgármestert bízza meg, akinek helyettesítésére
Kissné Szabó Szilvia alpolgármester jogosult.
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: azonnal
4. Mezőrök számának növelése településünkön
Farkas Sándor polgármester:A vidék közbiztonságának növelése érdekében a
Vidékfejlesztési Minisztérium közel a duplájára emelte a mezőőrök foglalkoztatásához az
önkormányzatoknak nyújtott állami hozzájárulás mértékét. Ez annyit jelent, hogy 90.000
forinttal járul pluszba a mezőőri szolgálat ellátását biztosító személy bérezéséhez. Javaslom
gondoljuk végig ezen lehetőséget, hisz szükség van rá. Kezdetben elegendő egy alakszerű
határozat az említettek tudomásul vételéről.
Javaslom határozzunk a létszámbővítéssel kapcsolatban, aki egyetért kérem kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
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90./2014.(XI.27.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag támogatja
településen a két mezőőr foglalkoztatását.

Verpelét

Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: azonnal
5. Integrált települési stratégiával kapcsolatos tájékoztatás
Farkas Sándor polgármester: Korábban két árajánlat már beékezett és várjuk a harmadik
ajánlatot. Ezeket a stratégiákat szükséges elkészítetni, hiszen a település fejlesztési
pályázatokon csak ennek megléte esetén lehet csak indulni. A beérkezett árajánlatok egyike
2,4 millió forintba a másik 3,4 millió forintba kerülne az Önkormányzatnak. Még várok egy
harmadik ajánlatra, melynek alapján dönthetne a képviselő-testület.
91./2014.(XI.27.) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag támogatja azt az elképzelést,
hogy Verpelét Város Önkormányzata Verpelét ITS/IVS stratégiára vonatkozó harmadik
árajánlatot kérjen, valamint a település rendezési tervünk felülvizsgálatára is ajánlatot kérjen
be..
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: azonnal
6. Fejlesztési és beruházási hitel felvételének megtárgyalása
Farkas Sándor polgármester:Már a tavalyi évben láthatóvá vált számunkra, hogy a pályázat
végéhez közeledve likviditási problémákkal fogunk szembesülni, sajnálatos módon ez be is
következet, így szükségessé vált ezen probléma megoldásaként hitel felvételhez
folyamodnunk. A pályázatokat előre meg kell finanszírozni miután megérkezik a helytadó
határozat. Ezt követően a beruházás befejeztével ellenőrzést eszközöl a kifizető szerv és
miután mindent rendben talált azt követően tudjuk csak indítani a kifizetési kérelmünket. Az
eljárás során mindig felmerülnek hiányosságok, melyek hiánypótlása meghosszabbítja a
kifizetés időpontját. Most abba a helyzetbe került az Önkormányzatunk, hogy az
Egészségügyi Központ meglévő épületrészének hőtechnikai fejlesztését önerőből kell
megoldanunk. Ehhez viszont úgynevezett beruházási hitelt kell igénybe vennünk, mert ezt a
munkarészt a pályázat nem támogatja, vagyis saját erőből kell megvalósítanunk. Sajnos a
stabilitása törvény szigorú rendelkezési miatt kormányzati engedély nélkül maximum 10
millió forint beruházási hitelt vehetünk fel. Most azonban ez is nagy segítséget jelent.
A másik probléma szintén az Egészségházhoz kapcsolódik. A projekt hátralévő részében az
eszközbeszerzésre, nyilvánosság, projektmendzsment stb. még közel 11 millió forint
összegben teljesítenünk kell a szállítók felé, amit reményeink szerint maximum néhány
hónapon belül az elszámolás után visszakapunk. Ehhez úgynevezett támogatás
előfinanszírozási hitelt kell felvennünk, amelyet a stabilitási törvény is engedélyez az
önkormányzatoknak. Ezeket a hiteleket az Eger és Környéke Takarékszövetkezettől nem
tudjuk igénybe venni, mert jelentős átalakulások történtek, amelyek sajnos a hitelkihelyezési
politikájukra is kihatottak, a hitelkihelyezés szigorítását eredményezve. Ezért az Eger és
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Környéke Tksz. jelenlegi egyik ügyvezetője, aki egyben a Felsőzsolca Takarék elnöke is
felajánlotta segítségét, hogy náluk sokkal gyorsabban le tudjuk bonyolítani a hitelfelvételt.
Kérem a testület felhatalmazását, hogy a Felsőzsolca Takarékkal a hitelhez kapcsolódó
szerződéseket előkészítsem és aláírhassam. Egyúttal kérem, hogy a hitel fedezeteként alábbi
ingatlanokra felajánlhassam.

1.
2.
3.
4.
5.

Verpelét, Ifjúság u. 40/1. 2.em.5. társasházi lakás, hrsz: 407/1/H/5
Verpelét, Arany J. u. 30. családi ház hrsz: 691
Verpelét, Tűzoltó u. 11. irodaház, műemlék hrsz: 760
Verpelét, Tűzoltó u. 11. lakóház, udvar hrsz: 714/2
Verpelét, Csokonai u. 1. lakóház, udvar hrsz: 1518

Kérem a tisztelt képviselő-testület, amennyiben egyetért az elhangzottakkal kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
92./2014.(XI.27) h a t á r o z a t
Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete az ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0098 azonosító
számú „Egészségház Fejlesztése és Bővítése Verpeléten” tárgyú pályázatban nem támogatott,
meglévő épületrész hőszigetelési munkálatainak finanszírozására 10 millió forint beruházási
hitelt vesz fel a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezettől.
A Beruházási hitel fedezeteként Verpelét Város Önkormányzata az alábbi ingatlanokat ajánlja
fel:.
6. Verpelét, Ifjúság u. 40/1. 2.em.5. társasházi lakás, hrsz: 407/1/H/5
7. Verpelét, Arany J. u. 30. családi ház hrsz: 691
8. Verpelét, Tűzoltó u. 11. irodaház, műemlék hrsz: 760
9. Verpelét, Tűzoltó u. 11. lakóház, udvar hrsz: 714/2
10. Verpelét, Csokonai u. 1. lakóház, udvar hrsz: 1518
Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő. azonnal
Felelős: Farkas Sándor polgármester
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93./2014.(XI.27) h a t á r o z a t

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete az ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0098 azonosító
számú „Egészségház Fejlesztése és Bővítése Verpeléten” tárgyú pályázathoz támogatás
előfinanszírozási hitelt vesz fel 11 millió forint összegben a Felsőzsolca és Vidéke
Takarékszövetkezettől.
A támogatás előfinanszírozási hitel fedezeteként Verpelét Város Önkormányzata az alábbi
ingatlanokat ajánlja fel:.
1. Verpelét, Ifjúság u. 40/1. 2.em.5. társasházi lakás, hrsz: 407/1/H/5
2. Verpelét, Arany J. u. 30. családi ház hrsz: 691
3. Verpelét, Tűzoltó u. 11. irodaház, műemlék hrsz: 760
4. Verpelét, Tűzoltó u. 11. lakóház, udvar hrsz: 714/2
5. Verpelét, Csokonai u. 1. lakóház, udvar hrsz: 1518
Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő. azonnal
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Farkas Sándor polgármester: Köszönöm a testület támogatását. A következő
megtárgyalandó dolog az állattartás szabályozásával kapcsolatos, melyről kérem Vasasné dr.
Zelei Mónika jegyzőt tájékoztasson.
Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008.
évi XLVI. törvény 2012. október 1 napjától hatályos 6.§ (6) bekezdése alapján
mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. Így
szükségessé vált a lakosok védelmében is egy állattartásra vonatkozó szabályozás, melyet
rendeletbe foglalva szükséges megalkotni. Az értelmezés alapján az önkormányzat az
állattartásra vonatkozóan kizárólag az állattartó építmények elhelyezése tekintetében, és
kizárólag a helyi építési szabályzatában állapíthat meg feltételeket, de ezek nem
lehetetleníthetik el az állattartást.
Farkas Sándor polgármester: Kérem a képviselő-testületet, amennyiben egyetértenek a
kiküldött rendelet javaslattal kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta.
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Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testületének
12/2014 (XI.28) rendelete
a helyi állattartásról
Verpelét Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII törvény
49§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
I.
Általános rendelkezések
1§
E rendelet célja elősegíteni az állattartók, valamint az állattartással érintettek érdekeinek
érvényesülését. A szabályozás biztosítja, hogy az állattartás mások életminőségét,
biztonságát, testi épségét ne veszélyeztesse. A rendelet szabályozásának célja továbbá az
állatok védelme és számukra megfelelő életfeltételek teremtése.
2§
E rendelet hatálya kiterjed Verpelét település közigazgatási területén tartott
kishaszonállatokra, egyéb kishaszonállatokra, nagyhaszonállatokra és a kedvtelésből tartott
állatokra.
3§
Értelmező rendelkezések:
a) állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állattartása állati eredetű termék
előállítására, munkavégzésre, sportcélok elérésére irányul, vagy egyszerűen csak
kedvtelésből tartják.
b) állattartó: az állat tulajdonosa, illetve, aki az állatot, állatállományt gondozza, felügyeli
c) nagyhaszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér
d) kishaszonállat: sertés, juh, kecske
e) egyéb kis haszonállat: baromfi félék, galamb, házinyúl
f) kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszhalak
g) egyéb állat: Magyarországon nem honos állat.
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II. fejezet
Az állattartás általános szabályai
4. §
(1) A település közigazgatási területén állatot – a közegészségügyi, állategészségügyi,
állatvédelmi valamint építésügyi és környezetvédelmi szabályok betartása mellett is – csak e
rendeletben foglalt szabályok szerint lehet tartani.
(2) Az állatok tartására szolgáló építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények
kialakítása építési engedély alapján történhet a közegészségügyi, állategészségügyi és
környezetvédelmi jogszabályok betartásával. Az építmények megvalósítása során
alkalmazandó védőtávolságokat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
5. §
(1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról, a
létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertőtlenítéséről, a káros rovarok és rágcsálók
rendszeres irtásáról.
(2) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és
gondozásáról. Állatai védelme és egészségének megóvása érdekében köteles az
állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos
igénybevételéről gondoskodni.
(3) Tilos az állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot szabadon
engedni, kóborolni hagyni.
6. §
(1) Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozhasson.
(2) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről,
szakszerű gondozásáról, szőkésének megakadályozásáról.
III. fejezet
Az állatok tartása és elhelyezése
7. §
Az állattartás szabályozása szempontjából a település övezetekre nem tagozódik, egyaránt
vonatkozik belterületre és külterületre.
8. §
(1) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget könnyen tisztítható, megfelelő
lejtésű padozattal kell ellátni.
(2) Az állattartásra szolgáló helyet el kell keríteni, s amennyiben 20 kisállatnál vagy 5 nagy
állatnál több haszonállatot tart a tulajdonos, gazdasági udvart kell kialakítani. Az állattartás
céljára lekerített udvar nem csatlakozhat közvetlenül a szomszédos ingatlanhoz. A kerítéstől
számítva legalább egy méteres sávot szabadon kell hagyni. Amit sövénnyel kell beültetni.
(3) Az istállót, ólat, ketrecet rendszeresen takarítani kell, s szükség szerint, de évente legalább
két alkalommal fertőtlenítő meszelést kell végezni.
(4) Az alkalmazott tartási rendszernek biztosítani kell az állatok megfigyelhetőségének
lehetőségét, valamint az etető- és itató berendezésekhez való akadálytalan hozzáférhetőséget.
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(5) A beteg vagy sérült állat szükség szerinti elkülönítése, gyógykezelése céljára helyet kell
biztosítani.
9. §,
(1) Az állattartásra szolgáló építmények szellőzőnyílásait a saját udvar felé kell kiképezni.
(2) A keletkező bűzös gázok áramlását természetes vagy mesterséges szellőzéssel a magasba
kell terelni.
10.§
(1)
A híg trágyát zárt csöveken kell az aknába elvezetni. A szilárd trágyát szalmával
keverve kell tárolni.
(2) A trágya-és trágyalégyűjtő kiürítéséről szükség szerint kell gondoskodni. A tárolóból a
trágyalé kifolyását illetőleg a csapadékvíz oda való befolyását meg kell akadályozni.
(3) A haszonállatok alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos.
11.§.
Kisállatot és haszonállatot tilos:
a.) a közterületre kiengedni, gazdasági udvaron kívül tartani
b.) járdán, a járda és az úttest között lévő területsávon vezetni, felügyelet
nélkül legeltetni, élelmiszer – és vendéglátó – ipari üzletbe,
szórakozóhelyre, intézménybe, játszótérre bevinni vagy beengedni.
IV. fejezet
Az ebtartás szabályai
12. §
Az ebtartó köteles az állatot úgy tartani, hogy az ne zavarja mások nyugalmát testi épségét,
egészségét ne veszélyeztesse. A szomszédok nyugalmát ne zavarja, s anyagi kárt ne okozzon
se, személynek se közösségnek.
E rendelkezés megsértése esetén a tartás feltételhez köthető illetve megtiltható.
13. §
(1) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles
gondosodni arról, hogy az eb tartási helyét ne hagyhassa el.
(2) Amennyiben az állattartó az ebet kennelben tartja, annak minimális nagysága kistestű eb
esetén 10 m2, közepes testű eb esetén 15 m2, nagytestű eb esetén 20m3.
A kennel közvetlenül a szomszéd kerítésére nem építhető, minimum a kerítéstől számított 1
méter távolságot be kell tartani, s a kerítés mentén a telepítési távolságok betartásával
növényzetet kell telepíteni.
(3) Amennyiben a kertben kennel nem létesíthető, a mozgástér biztosítása érdekében
kistestű eb esetén minimum 4 m, közepes testű eb esetén minimum 6 méter, nagytestű eb
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esetén minimum 8 méter hosszú eszközzel kell az állatot kikötni.
(4) Bekerített ingatlanon, eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy
az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történő bejutását valamint a kerítés
résein történő kiharapását megakadályozza.
(5) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása esetén az ingatlan vagy a
ház bejáratán szembetűnő módon erre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
(6) A szabadon tartott eb számára minden esetben a méretének megfelelő ólat kell építeni.
18. §
Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve tartani a vakvezető kutya valamint az intézmény
őrzését szolgáló eb kivételével:
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helységbe,
b) üzletbe, vásárcsarnok vagy piac területére, vágóhídra, élelmiszer-feldolgozó üzembe,
c) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény és fürdő valamint strand
területére,
d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,
e) a temető területére,
f) a játszótér területére.
V. fejezet
Eljárási szabályok
19§
(1) A Szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193§ -a szerint szabálysértést követ el és kutyával való
veszélyeztetés tényállását valósítja meg:
Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni
hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a
triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vakvezető, illetve
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, illetőleg bevisz,
szabálysértést követ el.
Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a
veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.
A fentiekben meghatározott szabálysértés miatt a jegyző, a közterület-felügyelő, természeti
és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti
területen az önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni
bírságot.
(2) Szabálysértést követ továbbá, aki:
a.) nem gondoskodik állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról,
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gondozásáról.
Aki nem gondoskodik megfelelő állattartó létesítményről, illetve azok
Tisztításáról, fertőtlenítéséről, rovar és rágcsálóírtásról.
Aki a tulajdonában lévő állatot közterületre kiengedi, felügyelet nélkül legelteti
Aki nem gondoskodik a trágyalé és trágyalégyűjtő kiürítéséről illetve a trágyalé
kifolyásának megakadályozásáról,
g.) Aki az elhullott állat tetemének a kijelölt helyre történő elszállításáról és a terület
ártalmatlanításáról nem gondoskodik.
(3) Szabálysértés elkövetése esetén állattartási bírság szabható ki melynek egyszeri
összege 50.000 Forintig terjedhet.
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

VI. Záró rendelkezések
20§
(1) E rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba.
(2) A rendelet helyben szokásos módon való kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került: Verpelét 2014. november 27- én.

Farkas Sándor
Polgármester

Vasasné dr. Zelei Mónika
jegyző
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1.

számú melléklet a 11/2014 (XI.28) ör. rendelethez

Az állattartás céljára szóló létesítmény építése, bővítése esetén betartandó
védőtávolságok
a védőtávolság méterben meghatározva
lakóépülettől
pihenő épülettől

fúrott kúttól

ásott kúttól

10 m
20 m

10 m
10 m

15 m
50 m

10 m
15 m

5m
10 m

10 m
15 m

nagyhaszonállat és kishaszonállat
– 25 állatig
– 25 állat felett
egyéb kishaszonállat
– 200 állatig
– 200 állat felett

II. Kiszolgáló építmények (fészer, szin, góré, magtár, siló stb.) távolsága:
a) lakóépülettől 6 m;
b) ideiglenes emberi tartózkodás céljára is szolgáló épülettől : 6 m;
c) ásott kúttól 10 m;
d) fúrt kúttó 10 m.
III. Trágyalé és trágyatároló távolsága:
a) lakóépülettől 15 m;
b) ideiglenes emberi tartózkodás céljára is szolgáló épülettől 15 m;
c) ásott kúttól 15 m;
d) fúrt kúttól 10 m;
e) telekhatártól: 3
Zárt technológiával történő korszerű állattartásnál - a szakhatóságok egyetértése esetén – az
előírt védőtávolságok legfeljebb 30 %-kal csökkenthetők.
Amennyiben 50 méter távolságon belül gyermekintézmény, egészségügyi intézmény egyéb
közintézmény, élelmiszer-előállító vagy értékesítő egység van, állattartás céljára szolgáló
építmény létesítését tilos engedélyezni.
Amennyiben az előbb megjelölt egységek 50-100 méter távolságon belül vannak, úgy az
illetékes Népegészségügyi Intézet és az állategészségügyi hatóság véleménye alapján kell a
védőtávolságot meghatározni.
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Farkas Sándor polgármester:Egyebek között szükséges a 2014.10.12. napján megtartott
választás kapcsán bekövetkezett változások okán a Társulási Megállapodásokat módosítani,
hiszen a megállapodás tartalmi elemét képezi a tagi települések polgármestereinek nevei.
Kérem a tisztelt képviselőtestületet, amennyiben jóváhagyja Tarna-menti Társulási
Megállapodás módosítását kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város képviselő-testülete egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta.
94./2014.(XI.27) h a t á r o z a t
1. Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete a Tarna-menti Központi Orvosi
Ügyelet Társulási megállapodását a melléklet képző tartalommal elfogadta.
2. Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete a Tarna-menti Központi Orvosi
Ügyelet Társulás Társulási Tanácsába polgármestert, akadályoztatása esetén
alpolgármestert delegálja.
3. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Farkas Sándor polgármester: A továbbiakban ugyan azon okból kifolyólag szükséges a
tisztelt képviselő-testületnek Verpelét-Feldebrő Tarnaszentmária Óvodafenntartó Társulási
Megállapodás módosításának elfogadása.
Kérem a tisztelt képviselőtestületet, amennyiben jóváhagyja Verpeléti Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat Társulási Megállapodás módosítását kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város képviselő-testülete egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta.
95./2014.(XI.27) h a t á r o z a t
1. Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete a Verpelét-FeldebrőTarnaszentmária Óvodafenntartó Társulás megállapodását a mellékletét képző
tartalommal elfogadta.
2. Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete a Verpelét-FeldebrőTarnaszentmária Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsába Farkas Sándor
polgármestert, akadályoztatása esetén alpolgármestert delegálja.
3. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
Felelős: Farkas Sándor
Határidő: azonnal
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Farkas Sándor polgármester: Végső soron pedig a Verpeléti Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat Társulási Megállapodás módosításának elfogadására teszek javaslatot.
Kérem a tisztelt képviselőtestületet, amennyiben elfogadja Verpeléti Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat Társulási Megállapodás módosítására tett javaslatot, kérem
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy Verpelét Város képviselő-testülete egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta.
96./2014.(XI.27) h a t á r o z a t
1. Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete a Verpeléti Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat Társulás Társulási megállapodását a melléklet képző
tartalommal elfogadta.
2. Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete a Verpeléti Gyermekjóléti Szolgálat
és Családsegítő Társulás Társulási Tanácsába Farkas Sándor polgármestert,
akadályoztatása esetén alpolgármestert delegálja.
3. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
Felelős: Farkas Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Más tárgyban bejelentés nem érkezett az ülést b e z á r o m .
k.m.f.

Farkas Sándor
polgármester

Vasasné dr. Zelei Mónika
jegyző

Kecsőné Vitkovics Enikő
jegyzőkönyv hitelesítő

29

