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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március
24-én 16.00 órakor megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Cigányné Pál Terézia, Dolog Ernő, Kocsis
István, Konfár János, Tánczos László képviselők és Szabó Mihály polgármester.

Meghivottak: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző,
Molnár Ivetta intézményvezetö.

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa,

Szabó Mihály polgármester köszönti a megjelenteket és megállapitja, hogy 7 fő
képviselő van jelen, Igy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetönek Miklovicsné Faragó Rózsát javasolja, akit a testület
egyhangúlag elfogad.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e
hozzászólás, észrevétel, kiegészítés.

Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolja a Képviselő-testületnek a
meghívóban szereplő napirendet tárgyalásra.

Napirendi pont:

1. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ szakmai beszámolója a
2013. évi tevékenységéről.

Előadó: Molnár Ivetta intézményvezető.

2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB/001ű409-1/2013. számú
törvényességi felhivásának ismertetése. Jakabszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testülete /2014. ( ) önkormányzati rendelete a települési
hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és
a közterületek tisztántartásáról.

Előadó: Szabó Mihály polgármester.

3. Rendelet-tervezet a közterületek elnevezéséröl, elnevezésük megváltoztatásáról
és a házszám-megállapitás szabályairól.

Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

4. Jakabszállás Község Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési terve.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.



5. A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
(Ügyrend) módosítása.

Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

6. Egyéb bejelentések, ínterpellációk.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.

Szabó Mihály köszönti Molnár Ivettát, a Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató
Központ intézményvezetőjét, aki előzetesen benyújtotta a 2013. évi
tevékenységükről a szakmai beszámolót, melyet a testület tagjai írásban a
meghívóval együtt megkaptak.

Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1812014. (Ill. 24.) határozata
Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ
szakmai beszámolója a 2013. évi tevékenységéről.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete elfogadja a Helvéciai Mikrotérségi
Szociális Szolgáltató Központ 2013. évben végzett
tevékenységéről szóló a mellékelt tartalom szerinti
Szakmai Beszámolót.

2. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.

Szabó Mihály ismerteti a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB/001/7409-
1/2013. számú törvényességi felhívását, valamint a Jakabszállás Község
Önkormányzata Képvíselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező
hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és közterületek tisztántartásáról szóló
rendelettervezetét.

Hozzászólás nem volt.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:



Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
312014. (IV. 08.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékgazdálkodási helyi
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

(A rendelet szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben foglalt tervezet
szövegéveL)

3. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy az utóbbi időben az Önkormányzat változtatott
közterület elnevezéseket, de akkor nem volt előírás, hogy rendeleti formában
rögzítse. A jelenlegi törvények előírják a rendeletalkotást e tárgyban.

Cigányné Pál Terézia megkérdezi, hogy erről a lakosságnak van-e tudomása?

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy a rendelet megtárgyalása és jóváhagyása után
lesz tájékoztatva a lakosság a Nemzeti Jogszabálytárban, a honlapon, valamint az
értesitőben Is.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

412014. (IV. 08.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a házszám

megállapítás szabályairól

(A rendelet szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben foglalt tervezet
szövegéveL)

4. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.

Szabó Mihály ismerteti a Jakabszállás Község Önkormányzata 2014. évi
közbeszerzési tervét.

Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1912014. (Ill. 24.) határozata
Jakabszállás Község Önkormányzata 2014. évi
közbeszerzési terve.



Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete elfogadja a Kbt. 33. 5 (1) bekezdésében
meghatározott kővetelményeknek megfelelő, 2014.
évre szóló éves ősszesitett közbeszerzési tervét a
melléklet szerint.

Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2014.03.31.

5. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Hegedűs Gáborné ismerteti a Jakabszállási Polgármesteri hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának (Ügyrend) módosítását.

Cigányné Pál Terézia megkérdezi, hogy feltétlenül szükséges külső munkatársat
alkalmazni e tevékenységre?

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy az eddigi munkájával is elégedett volt a hivatal,
ezért javasoák a továbbiakban is ezt a megoldást. Anyagilag is ez a kedvezőbb.

Dolog Ernő elmondja, hogy a belső ellenőrzéssel egyetért, mert felhivja a figyelmet
a változásokra és az esetlegesen felmerülő hiányosságokra is.

A képviselő-testület 7 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2012014. (Ill. 24.) határozata
A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának (Ügyrend) módosítása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
26/1999. számú határozatával elfogadott Jakabszállás Község
Onkormányzata Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét az alábbiak
szerint módositja, és az elfogadott módosításokkal egységbe
foglalja:

- 1. 5(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A hivatal megnevezése, székhelye:

„Jakabszállási Polgármesteri Hivatal”

-,‚2. 5(1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezésre kerül”



- „7. 5-a hatályon kívül helyezésre kerül.”

- Új szakasz kerül beiktatásra:

„71A A belső ellenőrzést végző jogállása és feladatai

(1)A belső ellenörzést polgári Jogi szerzödés (megbízási
szerződés) keretében külső szakember bevonásával látja el a
hivatal.

(2) A belső ellenőrzést végző szervezet: Cash-lnfo Üzletviteli
Tanácsadó Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Mikszáth Kálmán
krt. 65.: képviseli: Szűcs Tibor ügyvivő)

(3) A belső ellenőrzést végző szervezet feladata, a megbízási
tárgya: Jakabszállás Község Önkormányzata költségvetési
szervei (intézményei) belső ellenőrzési feladatainak ellátása a
költségvetési szervek belső ellenőrzéséröl szóló 370/2012. (XII.
31.) Kormány rendeletben és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben
meghatározottak szerint.

(4) A belső ellenőrzést végző külső szervezeti egység
közvetlenül a hivatal jegyzőjének alárendelten, szervezetileg az
ellenőrzött területektől elkülönítetten helyezkedik el.

(5) Feladatellátásában a jegyzőnek van alárendelve.”

Felelős: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző
Határidő: Azonnal, folyamatos

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó Mihály megköszöni a megjelenést és a
testületi ülést bezárja.

Kmft.

1/% 5%c4
i- J:..j Hegedűs Gáborné

H cimzetes főjegyzőpolgármester



Jakabszállás Község Polgármestere

______

6078. Jakabszállás, Petőf Sándor u. 14.
76/581-800. Fax: 76/581-802

0620/3234-031
e-mail: hivatal@jakabszallas.hu

$41íE g%Í2ó
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2014. március 24-én hétfőn 16.00 órai kezdettel
képviselő-testületi ülést tart a Polgármesteri Hivatal

tanácskozó termében, melyre meghivom.

Napirendi pontok:

1. Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ szakmai beszámolója a 2013. évi
tevékenységéről.

Előadó: Molnár Ivetta intézményvezető.

2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB/001/7409-1/2013. számú törvényességi
felhívásának ismertetése. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

/20 14. ( ) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező
hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról.

Előadó: Szabó Mihály polgármester.

3. Rendelet-tervezet a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a
házszám-megállapítás szabályairól.

Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

4. Jakabszállás Község Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési terve.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

5. A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
(Úgyrend) módosítása.

Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

6. Egyéb bejelentések, interpellációk.

Jakabszállás, 2014. március 18.

Szabó Mihály
polgármester



JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2014. március 24-én 16.00 órakor tartandó ülésére

1. Bukovszki Sándorné

2. Cigányné Pál Terézia ..%.
3. Dolog Ernő

4. Kocsis istván

5. Konfár János

6. Tánczos László t...

7. Szabó Mihály polgármester ....tt

MEGHÍVOTTAK:

8. Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző %f#1—1

9. .RP1t

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.



Kézbesítési ív

a 2014. március 24-ej Képviselő-testületi ülésre

Dolog Ernő
Kocsis István
Konfár János

‚‚ rNév Átvétel időpontja A1airis —
Bukovszki Sándorné O.3 (9 i—V —‘f’s7--
CigánynéPálTerézia Cc-»

.o ;r; ‚ (: r)
Á% 31 Á

tyo,». JJ,9L

Tánczos László v 7cen_t

SzabóMibály oLk 01. Q0\

Jakabszállás, 2014. március 18.



HELvÉcIAI MIKR0TÉRSÉGI
SzocIÁLIs SZOLGÁLTATÓ KÖzPONT

SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

2013. ÉV
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A Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Helvécia, Ballőszög, Jakabszállás,
Orgovány települések közigazgatási területén látja el a szociális és gyermekjóléti feladatokat.

Az intézmény minden településen önálló telephellyel biztosítja a gyermekjóléti szolgálatot,
családsegítő szolgálatot, házi segítségnyújtást, étkeztetést.
Jakabszállás biztosítjuk a társult településekre is a nappali ellátást időskorúak részére.
A támogató szolgálatnak Helvécián van a központja, az ellátási területe a négy társult
település közigazgatási területe.

2013-ban valósult meg a DAOP-4.l.3/A-l1-2012-0045 pályázat. Ennek keretében felújításra
került Jakabszállás, Ady E. u. 5. szám alatti épület, valamint Orgovány, Molnár Gergely u. 2.
szám alatti épület. Jakabszálláson eddig is itt működött az intézmény, Orgoványon a felújított
épület ad helyet most már az összes feladatellátásúnak, azaz a családsegítö szolgálatnak és a
gyermekjóléti szolgálatnak is, ami eddig a Kossuth utcában volt.
Orgoványon Új szolgáltatás is működik, a nappali ellátás időskorúak részére 10 férőhellyel. A
működési engedély szintén a társult települések közigazgatási területére terjed ki, úgy mint
Jakabszálláson.

A pályázat lehetőséget nyújtott eszközök beszerzésére is. Beszerzésre került eszközök:
porszívók, mosógépek, hűtőgépek, DVD, székek, fróasztalok, szekrények, kerékpárok,
gyerekülések. kerekesszék, és egy Dacia személygépkocsi.

2013. július 1-től a Társulás önálló jogi személy lett.

Gyermekjóléti szolgáltatás

Személyi feltételek

Minden településen egy-egy családgondozó látja el a feladatot. A családgondozók
rendelkeznek az elöírt szakképesítéssel.

Igény van a településeken pszichológusra, illetve jogi segítségre. Jogi segítség
igénybevételére Kecskeméten van lehetőség, oda irányftjuk az ügyfeleket.

Tárgyifeltételek

A szolgálat rendelkezik az ellátottak számára nyitva álló helyiséggel, mely számítógéppel és
telefonnal felszerelt.
Az intézmény és telephelyei tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthetőek.
A dolgozók a családlátogatásokra saját gépkocsival mennek, melyre havi költségtérítést
kapnak. Fénymásoló, számítógép minden telephelyen rendelkezésre áll.

Feladatok

A 2013. január 1-től megalakultak ajárások, emiatt a feladatok is változtak. Járási hatáskörbe
került a védelembe vétel. az ideiglenes hatályú intézkedés, a gyámügyi ügyintézők a
településeken megszűntek.
A védelembe vételi tárgyalásokra, felülvizsgálatokra a családgondozóknak be kell utazniuk
Kecskemétre, ami utazással együtt legalább fél napot jelent.
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A családgondozók a településeken egyedül maradtak a problémás családokkal. Egyre
gyakrabban fordul elő a családok részéről a lekezelő hangnem, az agresszív fellépés, a
fenyegetőzés a családgondozó felé.

A nehéz esetek, atrocitások megviselik a családgondozókat. Segítségre szorulnak. Annak
ellenére, hogy társulásban működünk, Sajnos a településeken egy-egy családgondozó van és
maguk vannak. A kiégés megelőzésére egyéni és csoportos szupervízió szükséges, mely sok
pénzbe kerül.

Az alapellátásba, védelembe vert gyermekek veszélyeztetettségének okai: anyagi nehézségek,
a családban előforduló alkoholizmus, a szülők életvezetési problémái, a válások miatti
problémák, kapcsolattartási problémák, tanköteles korú gyermekek igazolatlan iskolai
hiányzása, a gyermekek magatartási- és viselkedési zavarai, szülői elhanyagolás, szülők
szenvedélybetegsége.

A gyermekóléti szolgálat által gondozott )ernzekek száma:

Helvécia Ballószög Jakabszállás Orgovány

Gondozott gyermekek száma 64 50 53 72

Alapellátásba vertek száma 34 40 41 45

Védelembe vettek száma 16 7 6 16

Szakellátásban lévők száma 14 3 6 11

Gondozott családok száma 32 27 29 31

A gyemekjólét szolgálat a szülőlckel és a gyermekkel állandó kapcsolatot tart, figyelemmel
kíséri az életvitelüket, rendszeresen látogatja a családokat.
A családgondozók munkájuk egy részt külső helyszíneken végzik. Elhelyezési, felülvizsgálati
értekezletre mennek Kecskemétre a gyámhivatalba, a TGYSz-be; tanúként meghallgatják őket
a bíróságon; a háziorvost, védőnőt, iskolát, óvodát.
Családlátogatásokat tesznek. Ez utóbbi nem veszélytelen, mivel atrocitás is érheti a
családgondozót, megtámadhatja az érintett, a kutya, fertőzést szedhet össze. Előfordul, hogy
azonnali intézkedés szükséges, orvos, mentő, rendőrség hívása. Szerencsére ez ritkán fordul
elő. Az ügyfelek nagy része külterületen él. A családgondozó saját kocsival, illetve a
tanyagondokkal megy ki.

Minden településre jellemző a karitatív tevékenység a rászorultak részére. A lakosság által
felajániott ruhaneműt, cipőt, bútorokat adunk a rászorulóknak. A családgondozók
rendszeresen korrepetálják a rászorultakat.

A jelzőrendszer tagjaival rendszeresen tartják a kapcsolatot. Évente 6 alkalommal szakmaközi
megbeszélést tartanak, amelynek állandó meghívottai a jelzőrendszer tagjai: védőnők,
háziorvosok, családsegítő szolgálat családgondozója, iskolák, óvodák gyermekvédelmi
felelősei, helyi gyámügyi ügyintéző, körzeti megbízottak.
Egyre több jelzés érkezik a gyermekek magatartási, beilleszkedési problémái miatt az
iskolából, amely gyakran szakember (pszichológus, pszichiáter) segítséget igényel.
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Adott gyermek vagy gyermekek esetében a gyermekjóléti szolgálat esetkonferenciát hív
össze, amelyre meghívja az érintett családot és az ügyben érintett szakembereket a
segítségnyújtás, a hatékonyabb előrelépés érdekében.

A családgondozók minden évben beszámolnak a munkájukról a képviselő-testületnek.
Minden év március 31-ig megtartják az éves gyermekvédelmi értekezletet, melyre a
jelzőrendszer tagjait hívják meg, akik szintén beszámolnak az éves munkájukról, illetve még
meghívást kap a polgármester, ajegyző, civil szervezetek, pártfogó felügyelő.

Továbbképzések

A munkatársak havi rendszerességgel találkoznak. Részt vesznek a térségben szervezett
konferenciákon, előadásokon.
Sajnos megszűnt a KAPOCS mint módszertani intézmény, mely eddig előadásokat szervezett.

A családgondozóknak nagyon felelősségteljes a munkájuk. Sok feladat hárul rájuk, sokrétű
segítséget kell adniuk. A törvények, jogszabályok nagy felelősséget hárítanak rájuk. Az
eredmények elérése nagyon nehéz, az apró előrelépések is sikerek, még akkor is, ha a
kívüláiló nem ezt látja.

Családsegítő Szolgálat

Családsegítés keretében a 4 ellátott településen 2013. évben a forgalom:

A családsegítő szolgálatot igénybe vevők száma:

J Igénybe vevők száma Ügyfelek EsetkezelésekTelepülés
Régi Új száma száma

Helvécia 75 12 87 521

Ballószög 74 37 111 803

Jakabszállás 27 72 99 333

Orgovány 24 106 130 586

Az ellátás folyamatos. A telephelyek ügyfélforgalmából látható, hogy a lakosság körében van
igény a szolgáltatásra.

Személyifeltételek

Az orgoványi kollegina 2013.08.01-től nem dolgozik, anyai örömök miatt. A jakabszállási
kollega helyettesít kedden és csütörtökön. Sajnos a meghirdetett állásra nem érkezik
megfelelő pályázat, nincs szakképzett jelentkező.
Tanácsadó, jogász, pszichológus, stb. alkalmazására nincs fedezet, pedig a szakmai munka
hatékonyságához kellene. Jogi segítség esetén szintén Kecskemétre irányítjuk az ügyfeleket.

Tárgyifeltételek

A szolgálat rendelkezik az ellátottak számára nyitva álló helyiséggel, mely számítógéppel és
telefonnal felszerelt. Az intézmény tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető.
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A dolgozók a családlátogatásokra saját gépkocsival mennek, melyre havi költségtérítéstkapnak. Orgoványon használhatja a szolgálati autót. Fénymásoló, számítógép van. Interjúszoba is van.

A térségjellemzői

A mai gazdasági helyzetben sokan elvesztették a munkahelyüket. Nem tudják fizetni a rezsiköltségeket vagy éppen a hiteleiket és ennek következtében eladósodnak. Megoldáskéntolcsó, lerobbant tanyákat vásárolnak vagy albérletbe költöznek a tanyákra. Sajnos az atapasztalat, hogy akik .‚lecsúsztak” nem tudnak felemelkedni. Nehezen találnak munkát ebbenközre játszik az is, hogy alacsony az iskolai végzetségük és így segélyekből és alkalmimunkákból élnek. Ez viszont a családok minden napi életére is rányomja a bélyegét.

Sokan élnek rokkantsági nyugdíjból, járadékból, önkormányzat, vagy a munkaügyi szervekáltal folyósított ellátásból. Ezek a jövedelmek azonban nagyon alacsonyak, azegészségkárosodon személyek pedig még alkalmi munkát sem tudnak vállalni.

Az elmúlt években a lakosságszám nem mutat jelentős változást. Az elvándorlás sem jellemzőfolyamat.

Feladatok

A családsegítő szolgálat családgondozói is részt vesznek a településeken működőjelzörendszer munkájában. Az információáxamlás a településen dolgozó egyébszakemberekkel megfelelően biztosított.

A családgondozóknál jelentkeznek az aktív korú nem foglalkoztatott személyek, a rendszeresszociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre kötelezettek, így nem kellbemenni Kecskemétre a Munkaügyi Központba. Beilleszkedési tervet készítenek, melybenfeladatokat is meghatároznak az életvitel, képzés, munkakeresés stb. szempontjából.

A közfoglalkoztatás keretében nagyobb létszámú foglalkoztatásra volt lehetöség az aktívkorúak ellátásban részesülőknek. Ezt a lehetőséget örömmel fogadták, vártál<, hogy munkát ésezzel együtt magasabb jövedelmet kapjanak. A kliensek közül legtöbben mát évek ótamunkanélküliek, sokuknak egészségkárosodás miatt munkaképessége csökkent.

Az esetkezelésekjellegét tekintve:
Eletvezetési, Lelki-mentálhigiénés, Gyermeknevelési, Anyagi, Családi-kapcsolati,Foglalkoztatással kapcsolatos, Egészségkárosodás következménye, Ugyintézés,Információkérés.

A családgondozók rendszeresen korrepetálnak gyerekeket év közben, ijletve pótvizsgára isfelkészítenek, sikerrel.
Karitatív tevékenységet is végeznek. Ruhát, élelmiszeradomáiiyt is osztanak, közvetítenek.

Továbbképzések

A négy település családgondozói havi rendszerességgel találkoznak szakmai megbeszélésre.Sajnos a módszertani intézmény megszűnésével, már nincsenek előadások, szakmai napok.
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Házi segítségnyújtás

A házi segitségnyűjtást a székhely látja el a társult települések közigazgatási területén. Azellátható személyek száma 81 fö.

Személyi feltételek

Összesen 9 gondozónő dolgozik. Helvécián és Ballószögön egy-egy gondozónő,Jakabszálláson kettő, Orgoványon öten látják el a feladatot,

Tárgyifeltételek

A szolgáltatás biztosításához a dolgozók saját gépjárművüket használják. Útnyilvántartástvezetnek ás ennek megfelelően havonta térítjük a költséget.
Orgovány településen a szolgálati autó jelentősen megkönnyíti a munkát.
Nagyon jó a kapcsolat a település tanyagondnokaival, akik segítenek nekünk az ellátottakbozvaló kijutásban ás a feladatok megoldásában is. A dolgozók negyedévente telefonköltségtérítést kapnak. A szolgálat rendelkezik az ellátottak számára nyitva álló helyiséggel,mely számítógéppel és telefonnal felszerelt. Az intézmény tömegközlekedési eszközzel jólmegközelíthető.

EUátottak köre

j________ Ellátást igénylők száma
Település 2012. ellátásba ellátásból 2013.

12.31. vettek Idkerühek 12.31.
Helvéeia 9 4 1 12
Ballószög 7 I 6
Jakabszállás 10 2 12
Orgovány 35 14 13 j 36
Összesen 61__J__20 15 66

Az ellátottak folyamatosan változnak. Sajnos sokan meghalnak, van aki szociális otthonbakerül, van aki kórházba.

A házi segítségnyújtás térítési díj köteles ennek változása Szintén hatással van az ellátottakszámára, ha emelkedik kevesebben igénylik a szolgáltatást, valamint az ingyenes szolgáltatástveszik igénybe.

A házi segftségnyújtásban részesülők időskorúak, önmaguk ellátására nem képesek (részbenvagy teljesen), nincs hozzátartozójuk, vagy nem tudja vállalni az ellátásukat. Az ellátottakegészségügyi és mentális állapota dönti el, hogy teljes vagy részgondozásról beszélünk. Minda három településen vannak olyan ügyfelek, akiknek mindennap szükségük van segítségre.Főként fizikai ellátást igényelnek, ami összefolyik pszichés- ás egészségügyi gondozással.Konzultálunk a házi orvossal, kiváltjuk a gyógyszereket, vérnyomást, vércukrot mérünk.Többször előfordult már, hogy mentőt kellett hívni a gondozotthoz. Feladataink közé tartozika bevásárlás, takarítás, mosás, mosogatás, fürdetés, borotválás, hivatalos ügyintézés,

6



étkeztetés, fahasogatás, tüzelő bekészítése, postai ügyintézés. Többször intéztünk már az
eHátottaknak TAJ kártyát, személyigazolványt, méltányossági nyugdíjemelést, fogyatékossági
támogatást, közgyógyigazolványt, segélyt, stb.

Feladataink közé tartozik a bevásárlás, takarítás, mosás, mosogatás, fürdetés. borowálás.
hivatalos ügyintézés. étkeztetés. fahasogatás. tüzelő bekészítése, postai ügyirnézés.
Információkkal, hírekkel látjuk el őket.

A házi orvosokkal, szociális és egészségügyi intézményekkel, tanyagondnokkal jó a
kapcsolat, így a gondozotak érdekeit hatékonyan tudja érvényesíteni.

Továbbképzés

A dolgozók továbbképzése folyamatos. A gondozók havi rendszerességgel szakmai
megbeszélésen vesznek részt. A kistérség keretében is havonta van szakmai műhely, valamint
esetmegbeszélés. Az ingyenes tanfolyamok nagy segítséget jelentenek a kötelező pontszerző
továbbképzések teljesítésében.

Nappali ellátás

Jakabszálláson működik 20 férőhellyel, valamint Orgovány településen 10 férőhellyel (2014-
től) a négy társult települést látja el.

Eüátottak köre

A nappali ellátást a nyugdíjasok veszik igénybe.

Személyifeltételek

• A szolgálat rendelkezik ajogszabályban előírt személyi létszámmal.
• A képesítési előírásoknak a dolgozók megfelelnek.
• A feladatmegosztást és a helyettesítések rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák.

Tárgyifeltételek

Az épület busszal jól megközelíthető, egyéb tekintetben is megfelel a jogszabályi
előírásoknak.
Az ellátottak naponta eljötmek valameimyi időre, ametmyire az idejük engedi. Látogatásuk
nem időhöz kötött, reggel 8 órától délután 16 óráig vehetik igénybe hétfőtől péntekig.
Napi egyszeri meleg étkezésre (ebéd) van lehetőség. Osszejöveteleikre — gondolok itt Pl.teadélelőtt csevegéssel -. gyakran hoznak süteményt, kávét, gyümölcsöt.

Rendszeresen van vérnyomás-, vércukormérés. Újságot olvasnak, receptet cserélnek,
játszanak — Főleg kártyáznak. Lehetőség van fürdésre, mosásra.
Allandó programunk a zenés csütörtök, ahol nótázunk citera kísérettel.
Idén is megtartottuk a Farsangot jelmezes bemutatóval. A helyi újságban is megjelent rólunk
egy cikk. Anyák napján az óvodások kedveskedtek műsorral a nagymamáknak.
Rendszeresen járunk kirándulni a környéken és messzebb is. A helyi eseményeken mindig
részt veszünk, többször is fellép az énekkar.
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Az intézmény helyet ad a helyi mozgáskorlátozottak találkozására, szakmai programokat is
rendszeresen itt tartjuk.

Étkeztetés

Minden településen biztosítjuk az étkeztetést. Helvécián, Ballószögön a Family Vendégház
főz és 6 is hordja ki. Jakabszálláson az óvoda főz és a tanyagondokkal együtt visszük ki az
ebédet. Úrgoványon az iskola főzött, de az év második felében váltás történt és a Regős
csárda főz, és mi visszük ki az ebédet, illetve vau aki elviszi.

Eflátottak köre

J Ellátást igénylők száma
Település b 2012. eHátásba ellátásból 2013.

12.31. vettek kikerültek 12.31.
Helvécia 45 10 14 41

Ballószög 29 7 8 28

Jakabszállás 54 25 12 67

Orgovány 60 25 31 45

Összesen 188 67 65 181

Az étkeztetést nem csak az idős emberek veszik igénybe, hanem a beteg középkorú
személyek is. Vannak olyan ügyfelek, akik kőzépkorúak és az egészségi állapornk miatt van
szükségük a szociális étkeztetésre.

A külterületen élő idős embereknek nehéz bejutni a faluba. Autójuk nincsen, a kerekpárra már
nem memek, vagy nem tudnak felszállni. A mozgóbolt megszűnt, élelmiszerüzlet pedig csak
a falu központban van melynek elérése számukra lehetetlen. Igy nagy segítség számukra,
hogy házhoz szállítják a meleg ételt.

Azon Felül, hogy az ebédet eljuttatjuk, naponta figyelemmel tndjuk kísérni
életkörülményeiket, egészségi állapotukat. Lehetőségeinkhez képest segítséget nyújtunk,
szükség esetén értesítjük az egyéb szociális ellátást végző munkatársakat, házi orvosokat.

Támogató szolgálat

Az igénybevevők köre kiterjed Helvécia, Jakabszállás, Orgovány, Ballószög közigazgatási
területén élewitelszerűen tartózkodó súlyos fogyatéldcal élő személyekre, akik a 1993. évi III.
w. 65/D. . előírtaknak megfelelnek.

Ellátottak száma

Helvécia Ballószög Jakabszállás Orgovány Összesen

Ellátottak száma 13 2 2 9 26
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A szolgáltatás működésében nehézséget jelent az ellátási terület nagyrészt külterületi,tanyáldcal való lefedettsége, az egységek közötti távolság nagysága.

Személyi feltételek

A szolgálat rendelkezik a jogszabályban előírt személyi létszámmal. A képesítésielőírásoknak a dolgozók megfelelnek.

Tárgyi feltételek

A szolgáltatás biztosításához az intézmény Saját gépjárművel rendelkezik, mely alkalmaselektromos kerekes székes személy szállitására, valamint rendelkezik mobil rámpával,valamint 4±3 pontos biztonsági rögzítéssel.
A szolgálat rendelkezik az ellátottak számára nyitva álló helyiséggel, mely számítógéppel éstelefonnal felszerelt. A bejárat akadálymentesitése rámpával megoldott, mozgássérűltvizesblokk kialakítása megtörtént. Az intézmény tömegközlekedési eszközzel jólmegközelíthető.

A szolgálat jelenlegi profilja a gyerekek szállítása iskolába és vissza. A szállítást igénybeveszik kulturális programokra, kirándulásokra, hivatalos ügyintézésre, bevásárlásra.

Összegzés

A 2013-as évben ellenőrizte működésünket a Kormányhivatal, a Magyar Államkiiicstár.

A társulás jól működik. A dolgozók betegsége, szabadsága esetén a helyettesítésekkönnyebben megoldhatóak.
A pályázat megvalósulása, az épület felújítás miatt egy időre más helyre kellett költöznie akollegáknak. Jól alkalmazkodtak a helyzethez.

Most egy jobb, szebb környezetben dolgozhatnak. Reméljük lesz újabb lehetőség pályázni,ami lehetővé teszi az eszközbövítést.

Helvécia, 2014. március 17.
Molnár Ivetta

intézményvezető
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Jakabszállás Község Polgármestere
I 6078. Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.

76/581-800. Fax: 76/581-802
7 0620/3234-03 1

e-mail: hivatal®jakabszallas.hu

ELŐTERJESZTÉS

Jakabszállás Község Képviselő-testületének
2014. március 24-i ülésére

TárEv: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB/00 1/7409-1/2013. számú
törvényességi felhívásának ismertetése. Jakabszállás Község Onkormányzata
Képviselő-testülete /2014. ( ) önkormányzati rendelete a települési
hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról és a
közterületek tisztántartásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a Képviselő-testület felé
mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés miatt. (Mellékelve a tárgyban szereplő
törvényességi felhívás)

A képviselő-testület 2013. december 2-ai ülésén döntött a hulladékgazdálkodás ellátásának
további formájáról. E döntés értelmében az IZSAK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaságtól (6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6. hisz.) 100.000.-Ft
névértékű üzletrész 1/8 arányú tulajdoni hányadát megvásárolta meg 150.000.-Ft vételárért.
Ezzel egyidejűleg döntött arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást teljes körűen az
Izsák-Kom Kft-vel fogja ellátni.

E döntésnek megfelelően módosításra került a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
1/2006. (II. 14.) rendelet is.

Tekintettel azonban arra, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 2013.
január 1. napjától hatályát vesztette és helyette a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény lépett hatályba, amely előírta a helyi rendeletek teljes körű felülvizsgálatát, az elmúlt
év végi rendeletmódosítás nem valósította meg az átfogó rendelet felülvizsgálati kötelezettség
teljesítését.

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakat fogadja el, és
a mellékelt rendelet-tervezet elfogadásával tegyen eleget a törvényben előírt
kötelezettségének, megszüntetve ezzel a mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést.

A rendelet-tervezet az 1995. évi LIII. törvény 48. (3) bekezdése értelmében
véleményeztetésre került az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervvel, településünkre
vonatkozóan hatáskörrel rendelkező szerv az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség. (Mellékelve a szakmai vélemény)

Jakabszállás, 2014. március 12. A
..‘

Szao

ia
polgármester



Általános Indoklás

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt Jakabszállás Község
Önkormányzat Képviselő-testületéhez mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés
megszüntetése céljából. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény megváltoztatta a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos fogalmakat. Az új előírásoknak megfelelő rendelet-
tervezet került megalkotásra, melynek elfogadásával a mulasztást pótolja a képviselő-testület.

Részletes Indokolás

Az 1. *-hoz
E szakaszban rendelet dekLarálja a hul.ladékgazdálkodás fenntartását.

A 2. *-hoz
A rendelet területi és tárgyi hatályának megje]ö]ésére kerti] sor.

A 3. g-hoz
A szolgáltatást ellátó Izsák-Kom Kfl. pontos adatai kerülnek meghatározása. Továbbá
részletes szabályok a szolgáltató feladataira vonatkozómt

A 4. g-hoz
Az elkülönítetten gyűjtött hulladékra vonatkozó konkrét szabályokat tartalmazza a szakasz.

Az 5. *-hoz
A közszolgáltató által használatba adott gyűjtöedényzetre vonatkozó szabályokat tartalmazza
a szakasz.

A 6. -hoz
Az ingatlan tulajdonos feladatait tartalmazza a szakasz.

A 7. g-hoz
A közszolgáltatás díj ára vonatkozó szabályokat és a megflzetés rendjét szabályozza.

A 8. *-hoz
A mentességek eseteinek szabályait és az önkormányzat által biztosított kedvezményt
tartalmazza a szakasz.

A 9. *-hoz
A szerződés tartalmi elemeit szabályozza és a személyes adatok kezelésére vonatkozó
szabályokat tartalmazza a szakasz.

A 10. *-hoz
A lakosság közterület tisztántartására vonatkozó szabályozás részletes leírását tartalmazza.

11. g-hoz
Az üzleti tevékenység kapcsán felmerülő közterület tisztán tartási kötelezettséget szabályozza.

12. *-hoz

A szakasz értelmező rendelkezést és hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



Hatásvizsgálati lap

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. *-a alapján ajogalkotás során a szabályozás
várható hatásait fel kell mérni, és a vizsgálat eredményét a képviselő-testület elé kell
terjeszteni. A rendelkezés részletesen meghatározza, hogy mit kell a hatásvizsgálat során
vizsgálni.

1. Társadalmi hatások

A rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő széles lakossági csoportra
gyakorol hatást, Ír elő kötelezettséget.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletnek gazdasági, költségvetési hatása a korábbiakhoz képest nem változik.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek célja a környezeti hatások csökkentése, a településtisztaság minél magasabb
szintű elérése és egészségügyi kockázatok mérséklése.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek többlet adminisztratív hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. -a rendeletalkotási felhatalmazást Ír
elő a tárgyra vonatkozóan.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak.



Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2014. ( ) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékgazdálkodási helyi
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV törvény 35. -ában. 39. (2) és (5) bekezdésében és a 88. (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. (3) bekezdése
alapján az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakmai
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1.

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn és szervez.
(2) Az Önkormányzat területén lévő valamennyi ingatlan wlajdonosa, kezelője, használója,
bérlője vagy haszonélvezöje, valamennyi kereskedelmi egység és vendéglátó hely (a
továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező vagy más módon a
birtokába kerülő teLepülési hulladék gyűjtéséről. hasznositásáról vagy ártalmatlarútásáról a
rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.
(3) Tilos a huLladékot elhagyni, a gyüjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás, szabályaitól eltérő
módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

A rendelet hatálya
2.*

(1) A rendelet területi hatálya Jakabszállás Község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladék alábbi fajtáira:
a) háztartási hulladék,
b) elkülönitetten gyűjtött újrahasznositható hulladék,
c) közterületen elhagyott hulladék,
d) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék,
e) lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékra. valamint a települési folyékony
hulladékra és a velük összefUggő tevékenységre.

A közszolgáltatás ellátása
3. *

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata a település közigazgatási területén a hulladék
átvételére, szállítására, a hulladék ártalmatlanitására és a hulladékgazdálkodással
összefüggésben felmerült díj beszedésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásával az Izsák-Kom
Térségi Kommunális SzoLgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 6070 Izsák,
Vadas dülő hrsz. 0394/6., cégjegyzékszám: 03-09-109888, KÜJ szám: 100436976, KTJ
szám: 100641032, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély száma: 14/6379-9/2013.)
külön jogszabályban előírt közszolgáltatási szerződést köt 2013. december 15. napjától 2014.
december 31-éig.



(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást jelen rendelet, a közszolgáltatási szerződés, valamint a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a végrehajtási rendeletekben foglaltak
szerint köteles teljes körűen ellátni.
(3) Az újrahasznosításra alkalmatlan hulladék összegyűjtése, elszállítása kéthetenkénti, az
újrahasznosításra alkalmas hulladék begyűjtése pedig havi gyakorisággal történik, a
közszolgáltató által előre meghatározott időpontokban, a szállítási naptár szerint.
(4) Az esetlegesen elmaradt gyűjtést 24 órán belül vagy az akadály elhárulását követően a
közszolgáltató haladéktalanul köteles elvégezni. A 24 órát meghaladó ürítés esetén köteles
legalább egy nappal előbb írásbas (szórólapon) értesíteni az érintetteket a gyűjtés tényleges
időpontjáról.
(5) Azok a külterületi tulajdonosok, akiknél az egyedi gyűjtés technikai és műszaki okok
miatt nem megoldható. a közszolgáltató cégjelzéssel ellátott zsákjában helyezhetik el a
hulladékot a Sportöltöző mellett.
(6) A hulladék szállítása az e célra szolgáló. az egyes hulladékfajták átvételére alkalmas

felépítménnyel rendelkező célgéppel végezhető. Ennek során olyan gondossággal kell eljárni,
hogy a hulladék a szátlítójárrnűbe történő üritésekor. illetőleg a szállítás folyamáii ne
szóródjon és más környezet szennyezödést ne okozzon.
(7) Az ürítésböl Vagy szállitásból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék
eltakarításáról. a területszennyezödés mentesítéséröl, valamint az eredeti környezeti állapot
helyreállításáról gondoskodni köteles.
(8) A közszolgáltató meghatározott időpontokban tavasszal: április-május, vagy összel:
szeptember-október hónapokban az előre bejelentett igénybevevők részére rendes szállítási
napokon biztosítja a lom elszállítását háztartásonként évente egy alkalommal 2 m3-ig
térítésmentesen.

4.
Elkülönítetten gyűjtött hulladék

(1) A települési hulladék elkülönítetten is gyüjthető. Az elkülönített gyűjtés kitetjed a
természetes személy ingatlan tulajdonos háztartásában keletkezett és elkülönítetten gyűjtött:
a) papír,
b) műanyag,
c) üveg hulladékokra.
(2) A Közszolgáltató a papír és műanyag hulladék gyűjtéséhez a háztartások számára
díjmentesen biztosítja a hulladékgyűjtő zsákot.
(3) A papír, műanyag és üveg hulladékok elkülönített gyűjtésére a Központi Park melletti
gyűjtőpontok szolgálnak.

5. *
A települési szilárd hulladék kezelése

(1) Jakabszállás község belterületén a hulladék elhelyezésére 60, 80 és 120 literes
gyűjtőedényzet szolgál. Külterületen lakók részére a közszolgáltató cégjelzéssel ellátott,
egyszer használatos műanyagzsákja biztosítja a szervezett hulladék kezelést.
(2) A nem rendszeresen képződött többlethulladék gyűjtésére a közszolgáltató cégjelzéssel
ellátott egyszer használatos müanyagzsákot biztosít, amelynek ára tartalmazza a hulladékkal
kapcsolatban felmerült összes költséget.
(3) Az önkormányzat 120 literes gyüjtőedényzetet biztosít az ingatlantulajdonos részére.
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(4) Amennyiben az ingatlantulajdonos a 60, 80 literes gyűjtőedényzetet elegendő
nagyságúnak tartja, annak beszerzéséről saját maga is gondoskodhat.
(5) A közszolgáltató a tulajdonos részére — ha saját tulajdonú edényzettel nem rendelkezik -

a tárolhatóság és az ürítési gyakoriság figyelembe vételével a gyűjtőedényzetet használatba
adja.
(6) A használatba adott gyűjtőedényzet tulajdonjoga a közszolgáltatót illeti meg.

(7) A közszolgáltató által használatba adott gyűjtőedényzet használatáért az ingatlan
tulajdonosa költség alapon meghatározott bérleti díjat flzet.
(8) Amennyiben a gyűjtőedényzet meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés során
történt. javításának. kicserélésének köLtségei a közszolgáhatót terhelik, függetlenül a
gyűj tőedényzet tulaj donosától.

Az ingatlantulajdonos feladatai

6. .

(1) Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot az ingatlan tulajdonosásrnk az
elszállítás napján kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni oly módon,
hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze és abban
kárt ne tegyen. A gyűjtőedényeket a szállítás napját kivéve közterületen tárolni tilos.
(2) Az (1) bekezdésben foglaitakon kívüli időpontban a hulladék közterületen történő tárolása,
illetve eLhelyezése tilos, kivéve a házhoz menő lomtalanítás alkalmával.
(3) Az elszállításra váró hulladékot csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez redszeresített
gyűjtöedényzetben, az azt meghaladó mennyiséget pedig csak a közszolgáltató által biztosított
műanyagzsákban lehet kihelyezni, amelyben legfeljebb 20 kg súlyú hulladék helyezhető el.
(4) A hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a szállító munkások épségét
veszélyezteti, vagy a szállító jármű műszaki berendezéseit megrongálja. Az ilyen hulladék
elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja.
(5) A gyűjtőedényzet tisztántartásáról, fertötlenítéséről annak használója szükség szerint, de
legalább negyedévente gondoskodni köteles.
(6) A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre kiszórni,
valamint másnak a gyűjtőedényébe — annak engedélye nélkül — hulladékot elhelyezni tilos.
(7) A kötelező közszolgáltatásba Újonnan bekapcsolódó ingatlantulajdonos a
közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.
Tulajdonváltozás esetén az Új tulajdonos 15 napon belül köteles e tényt a közszolgáltatónak
írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési kötelezettségének eleget tenni. A korábbi
tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli.
(2) Az ingatlantulajdonos a háztartásában összegyülő. a közszolgáltatás keretébe nem tartozó,
nem rendszeresen begyűjtött. a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzet
méreteit meghaladó hulladékot a házhoz menö lomtalanítás keretében szállíttathatja cl. A
lomtalanítás lebonyolításáról a közszolgáltató a közszolgáltatás keretein belül gondoskodik.
Nagydarabos hulladékot a közterületre kiheLyezni csak az elszállítás napján lehet.

A szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás díja és a díjflzetés rendje
7.

(1) A szolgáltatási díj megfzetésének módjáról és a számlázás rendjéröl a közszolgáltató az
igénybevevőt írásban tájékoztatja.
(2) A szolgáltatási díj megfizetése negyedévente utólag történik számla ellenében a
szolgáltatási negyedév utolsó napjáig a közszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában kézpénzben
vagy ban.ki átutalással külön megállapodás szerint. A közszolgáltató a számlában az edényzet
bérleti díját elkülönítve tünteti fel.
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Mentességek, kedvezmények a díjflzetési kötelezettség tekintetében
8.

(1) Mentesül az ingatlantulajdonos a szolgáltatás díjának megfizetése alól,
a./ ha az ingatlan beépítetlen és azon települési szilárd hulladék nem keletkezik
b./ az ingatlan használója — a szolgáltatás igénybevételére kötelezett - tartós távolléte esetén,
melyet a szolgáltatónak legalább 15 nappal a távollét kezdete előtt — a távolléti időtartam
pontos megjelölésével — írásban bejelent, és ha az ingatlant más sem használja.
c./ ha az ingatlan használója önmaga ellátására képtelen és nappali ellátásáról igazolható
módon más helyen gondoskodnak. A kedvezmény a közszolgáltató részére történő bejelentést
követő hónap 1. napjától vehető igénybe.

(2) A képviselő-testület kedvezményben részesíti az ingatlant egyedül használó nyugdíjast,
rnggetlenül attól, hogy milyen űrméretű edényt használ.
(3) Kedvezményként biztosítja az (2) bekezdés szerinti személyi kör részére a 7935.-Ft/év
összeget meghaladó részt, melyet az önkormányzat a közszolgáltató által kiállított számla
alapján egyenlít ki.

A hulladékgazdálkodási szerződés egyes tartalmi elemei és a személyes adatok kezelése
9.

(1) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a szerződő felek megnevezését, azonosító adatait,
b) értelmező rendelkezések a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékról,
c) a közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályokat,
d) a hulladékgyűjtés és szállítás részletes feltételeit,
e) a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos kötelezettségeit,
O az önkormányzat kötelezettségeit,
g) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit,
h) a szerződés hatályát, a megszüntetés és szerzödésszegés esetit,
i) záró rendelkezéseket.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosának
személyi adataira vonatkozóan kötelezően adatot kell szolgáltatnia a közszolgáltató részére a
kötelező szolgáltatásba történő bevonásáról szóló értesítéssel egyidejűleg.
(3) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait (név, születési hely és idő,
lakcím) jogosult nyilvántartani és kezelni.
(4) A közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai
ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel a közszolgáltatási
jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, vagy az abból eredő követelés fennállásáig.
(5) A közszolgáltató ajogviszony megszünését követően az adatokat megsemmisíti.
(6) A személyes adatok kezelésének és az adatvédelmi követelmények megszegése esetén a
Btk., károkozás esetén a Ptk. szabályai az irányadók.
(7) A közszolgáltató a (2) bekezdésben felsorolt személyes adat pontosítása, kiegészítése
céljából adatszolgáltatást kérhet a jegyzőtől. Az adatszolgáltatás díját a vonatkozó hatályos
jogszabály határozza meg.

1o.*.
Közterületek tisztántartása
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(1) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles közremüködni és a települési környezet
szennyezödését, fertőzését eredményező tevékenységtöl, illetőleg magatartástól tartózkodni.
(2) Jakabszállás Község Onkormányzata a község belterületén lévő közterületek
tisztántartásáról technikai dolgozói útján gondoskodik az alábbiakban:

- terek (park)
- intézmények előtti közterület. gondozott zőidterületek

területén keletkezett szemét elszállításáról, az állandó
tisztántartásról, portalanításról, locsolásról, hó eltakarításról.

(3) Az ingatlanok előtti járdaszakasz állandó tisztántanásáról, a hó eltakarításáról, a síkos
járdaszakaszok szórásáról, locsolásáról, portalaiiításáról, gyomtalanításáról az
ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. A járdák tisztántartását minden nap el kell végezni.
Ahol kiépített járda nincs, ott a tisztántartási kötelezettség szempontjából az ingatlan előtt
lévö egy méter széles területsávot kell járdának tekinteni.
(4) Az ingatlan tulajdonosa — belterűleten - a járdaszakasz melletti áteresznek. ároknak,
csatomanyílásnak hótól, jégtől és más ]efolyást gát]ó egyéb anyagoktól való megtisztításáról
is köteles gondoskodni.
(5) A kőzutak mentén az ingatlan tulajdonosa köteles rendszeresen a füves részt kaszálni és az
árokból az összegyűlt hordalékot kitakarítani.
(6) Közforga]mi közlekedés gépjárműveinek belterületen lévő megállóhelye tisztántartásáról
az önkormányzat folyamatosan gondoskodik.
(7) A megállóhelyeken hulladékot eldobni, elszómi tilos

11.*.

(1) Az üzlethelyiségek és elárusítóhelyek előtti járdát, közterületet a helység használója
köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztántartani.
(2) Az utcai ánisok kötelesek a részükre kijelölt helyet, közvetlen környékét tisztántartani, az
árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és annak elszállításáról gondoskodni.
(3) Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról,
ártalommentes elhe]yezéséről — a szolgáltatóval kötött külön szerződés a]apján — a rendezvény
szervezője köteles gondoskodni.

Átmeneti és záró rendelkezések
12..

(1) E rendelet alkalmazásában nyugdíjasnak minősül: az öregségi nyugdíjban, rokkantsági
nyugdíjban, öregségi járadékban, munkaképtelenségi járadékban. rendszeres szociális
járadékban, átmeneti járadékban, özvegyi nyugdíjban, özvegyi járadékban, rokkantsági
járadékban, rendszeres szociális segélyben. időskorúakjáradékában részesülő személy.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal
kapcso]atos kötelező közszolgáltatás igénybevételéröl és az ingatlanok és kőzterületek
tisztántartásáról szóló 1/2006. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

JEfkabszállás, p14. február 13.

4 j tMati
polgarmester cimzetes fojegyzo
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Alsó - Tisza - Vidéki
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Iktatószám: 98882-1-1/2014
Ugyintéző: Bálint Dávid

Tárov: Jakabszállás,
rendelet tervezet
Hiv. sz.: 55-2/2014.

közszolgáltatási

Jakabszállás Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Jakabszállás
Pető S. u. 14.
6078

Tisztelt Jegyző Asszonyt

F’ Of

- 101i FEHE 25 - -—

d

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a fenti tárgyú, 2014. február 18-én érkezett
megkeresésükre sz 1995, évi LIII tv. 48. (3) alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáttatásról szóló rendelettervezettel
kapcsolatban a kövelkező szakmai véleményt adom:

Javaslom a rendelettervezetben a hulladékkezelési közszolgáltatás kifejezést hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kifejezésre
cserélni, valamint a települési folyékony hufladék helyett a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kifejezést használni.

Egyéb észrevételünk a beadvánnyal kapcsolatban nincs.

Szeged, 2014. február2ü.

Kapiák:
4? Cimzett
2. Irattár

‚tiL/,2,.\ A

hitelesítő

Dr. Siposné Musza Katalin s. k.
osztályvezető

Némethy flmea

kiadmány hiteláül:

Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged. PL 1048, TeL: (62) 553-060 Fax: (62) 553-668
Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacim: 6501 Baja. Pf.: 113, Te!.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970

Űgyfélfogadás: hétíö, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00
E-mail: alsotiszavidekiizoldhatosag.hu, Honlap: http://atiktvf.zoldhatosag.hu
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BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL -‘Őc.-

Ügyiratszám :BKB/001 /7409-1/2013
Ügyintéző: Dr. Jászay- Kovács Adrienn

Jakabszállás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Jakabszállás
Petőfl S. u. 14.
6078

Tárgy:törvényesséci felhívás mulasztásra

Tisztelt Képviselő—testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
134. (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eUán’a

CL)000X. törvény (továbbiakban: Mötv.)

tő rvé nye sségi felhívással

élek Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felé mulasztásbaii megnyilvánuló
törvénysértés miatt.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért
Utasításában megállapított 2013. évi célellenőrzési munkaten’ben foglaltak
megyei kormányhivatalok 2013. december 31-ig célellenőrzés keretében
tárgykörben alkotott önkormányzati rendeleteket megadott szempontok alapján.

Felelős Államtitkára
szerint a fővárosi- és
vizsgálják a hulladék

A célellenőrzés megállapítása, hogy a képviselő-testület nem tett eleget a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 88. (4) bekezdéséből adódó átfogó rendelet felülvizsgálati
kötelezettségének.

Az Mötv. 13. (1) bekezdés 19. pontja szerint a helyben biztosítható közfeladatok körében a helyi
önkormányzat feladata többek között a hulladékgazdálkodás. 2012. december 31-ig ezen kötelező
feladatát a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIIi törvény
(továbbiakban: Hgt.), a végrehajtására kiadott központi jogszabályok és a Hgt. 23. -ban kapott
felhatalmazás alapján alkotott önkormányzati rendelet alapján végezte.

A Ht. 2013. január 1-jén lépett hatályba. A Ht. 108. -a hatályon kívül helyezte a Hgt-t, tehát 2013.
január 1-jétől a települési önkormányzat kötelezően ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
feladatának kereteit a Ht. adja meg, 88. (4) bekezdésében pedig felhatalmazást ad a települési
önkormányzatnak - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított - jogalkotói jogkörének
gyakorlására. A I-ft. fogalom rendszere részben átalakult, részben Új fogalmakkal egészült ki. A
felhatalmazó rendelkezés Is — a Hgt. szerinti felhatalmazástól - eltérő tartalommal bír.

A Ht. - hivatkozott - felhatalmazó rendelkezése a képviselő-testület kötelezettségévé teszi a hulladék
tárgykörben az önkormányzati rendelet megalkotását.
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 5. (4) bekezdése szerint a
felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, feltéve, hogy a felhatalmazást adó
jogszabályból kifejezetten más nem következik.
A képviselő-testület rendelkezik e tárgyban önkormányzati rendelettel, igy nem rendeletalkotási,
hanem a megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel 2013. január 1-jétől rendelet felülvizsgálati
kötelezettsége Van a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletét illetően.

Tekintettel arra, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hufladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet teljes körű felülvizsgálatára nem került sor,
mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértés áll fenn.

A mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés mindaddig fennáll, amíg nem kerül sor az
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.

Az Möw. 134. (1) bekezdése és a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes
szabályairól szóló 1 19/2012.(VI.26.) Korm. rendelet 8. (3) bekezdése alapján kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakat megvizsgálni és az annak alapján
hozott döntéséről, a törvénysértés megszüntetése érdekében tett intézkedésről vagy egyet nem
értéséről a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt 2014. március 28-ig külön levélben tájékoztatni
szíveskedjen.
A jogszabálysértés megszüntetésére kitűzött határidő megállapítása]cor tekintettel voltam a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIlE törvény 48. (3) bekezdésében az illetékes
környezetvédelmi igazgatási szerv véleményezési jogára biztosított határidőre

Kecskemét, 2013. december 31.

Tisztelettel: Dr. Kerényi János
kormánymegbizott nevében, fell

és megbízásából
)

Dr. Penczné dr. Zoltán Zsuzsan
főosztályvezető t’L.

r. . 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. Pf.: 226Ugyintezés helye: 76/513-706

‚V torvenyessep<bkmkh.hu 76/513-707



Jakabszállási Pol2ármesteri Hivatal Jeyzöje
6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.

Tej: (76) 581-801
E-mail: hivatal(jakabszallas.hu

ELŐTERJESZTÉS

Jakabszállás Község Képviselő-testületének
2014. március 24-i ülésére

TárEv: Rendelet-tervezet a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a
házszám-megáHapitás szabályairól.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormány2atairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv) 13. * (1) bekezdés 3. pontja az önkormányzati feladatok körébe sorolja a közterületek,
valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezését.

Az Mötv. 143. (3) bekezdése felhatalmazza a települési önkormányzatot, hogy rendeletben
állapítsa meg a közterületek etnevezésének. valamint az elnevezésük megváltoztatására
irányuló kezdeményezés és házszám megállapítás szabályait.

A fent leírtakra figyelemmel elkészítettem az előterjesztés mellékletét képező rendelet
ten’ezetet. Kérem, szíveskedjenek megtárgyalni, véleményüket, észrevételüket a testületi
ülésen előadni.

Jakabszállás, 2014. március 11.

A
. Hégedűs Gábomé

főjegyző



Jakabszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

/2014. ( ) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a házszám-megállapítás

szabályairól

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. * (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben
elján’a az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja és hatálya

(1) A rendelet célja a közterület-nevek, és a helyi jelentőségű közlekedési nevek, valamint a
házszámok megállapításának, illetve azok jelölésének szabályozása a jobb tájékozódás
érdekében.
(2) A rendelet hatálya Jakabszállás község közigazgatási területére terjed ki.
(3) Jakabszállás község közigazgatási területén közterületet elnevezni, közterületek
elnevezését megváltoztatni, házszámot megállapítani, módosítani e rendelet szabályai szerint
lehet.

A közterület elnevezésének szabályai

2.
(1) Minden házszámnak valamely közterülethez kell tartozni.
(2) A mezőgazdasági célú és a lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges
elnevezni.
(3) Elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz a már elnevezett
közterület nevét veszi Fel.
(4) Az új elnevezésnél betük vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületneveket.
(5) Meglévő közterület nevét az új elnevezésnél nem lehet felhasználni.
(6) A közterület elnevezését a megállapítástól számított 10 éven belül nem lehet
megváltoztatni.
(7) A közterület elnevezése a közterület nevéből és a közterület közlekedési, funkcionális
vonatkozású meghatározásából (különösen: út, utca, tér, dűlő, sor, köz, tanya, kert, zug, körút
stb.) áll.
(8) Elő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Személyről közterületet elnevezni halála

után legalább 25 év múlva lehet. Kizárólag vezetéknevet alkalmazni csak akkor
lehet, ha a névadó személyiség általánosan ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról
történik.
(9) A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi

hagyományokra, a földrajzi környezetre, és a nyelvhelyességi követelményekre. Közterületet
személyről, tárgyról. állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névröl vagy
fogalomról lehet elnevezni.
(10) A közterület jellegének - városrendezés. beépítés vagy más módon történő —

megszünésével külön döntés nélkül a közterületnév is megszűnik.
(11) A megszűnt közterület nevét a nyilvántartásban továbbra is Fel kell tüntetni, jelölve a

megszűnés okát és idejét.



3.
(1) A közterület elnevezésére, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés

írásban az önkormányzathoz nyújtható be.
(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester.
b) a Képviselő-testület bizottsága,
c) a helyi önkormárn’zat képviselője,
d) Jakabszállás község közigazgatási területén bejelentett lakcimmel rendelkező
állampolgár,
e) Jakabszállás község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel
rendelkező jogi személy.

(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a.) a kezdeményezés okát (mire irányul: új elnevezésre vagy elnevezés
megváltoztatására)
b.) az elnevezés megváltoztatásának szükségességét,
c.) a javasolt elnevezés indokát,
d.) a javasolt elnevezés kapcsolódásának megindokolását a közterület környezetéhez, a
településen belüli elhelyezkedéséhez,
e.) ajavasolt elnevezés Jakabszálláshoz való kötődését.
f.) utalást a helytörténeti vagy egyéb vonatkozásra.

(4) A javasolt elnevezést lakossági véleményezésre 8 napra közzé kell tenni az
önkormányzat hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján.
(5) A közterület elnevezés és megváltoztatás előkészítő munkáit a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselöi látják el.

Házszám meghatározása

4.
(1) A lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan)
házszámmal kell ellátni.
(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi
beépítéskor a közbenső házszámot kapják.
(3) Ingatlan megosztása esetén — ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik
— az eredeti házszámot a kisebb helyrajzi számú ingatlan tartja meg, a sorban következőket az
ABC nagybetüivel kell megkülönböztetni.
(4) Nyúlványos (nyeles) telet kialakitásánál az ingatlan megosztás szabályait kell figyelembe
venni.
(5)Telekegyesitéskor a házszámokat őssze kell vonni, és a legkisebb házszám marad meg.
(6) Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik (p1.: saroktelek), házszámot arról a
közterületröl kell megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető (bejárata esik), Vagy

új megosztás esetén a szélesebb közterület soron következö házszámát kell kapnia esetlegesen
az ABC nagybetüinek alátörésével

5.
(1) Az út, körút, utca, köz, sor, dűlő, stb. (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozását
Úgy kell elvégezni, hogy a számok a község központjához Viszonyítva kifelé haladva 1 -től
kezdődően növekedjenek. Az utca bal oldala páros, ajobb oldala páratlan számozást kap.
(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával
megegyező irányú.
(3) Földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően
folyamatos.



(4) Az (1) — (3) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő
közterületek házszámozását nem érintik.

6.
(1) Ugyanazon helyrajzi Számú ingatlanon álló, több lépcsőházból álló épület, ikerház. sorház
esetén, továbbá telekosztás során keletkező új helyrajzi Számú ingatlan esetén A, B, C, stb.
alátörés alkalmazható.
(2) Egy közterületre nyíló több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.
(3) A házszámozást új utca esetén annak földhivatali áWezetését kővető döntés
megérkezésétől számított 30 napon belül cl kell végezni.
(4) Házszámozással még nem érintett, elnevezett közterületen a számozást I számmal kell
kezdeni, majd az egész számok kihagyása nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó
utolsó belterületi fbldrészig.
(5) Saroktelek esetében csak arra az utcára kell házszámot adni, amelyen a gyalogos
közlekedésre alkalmas kapubejárat van.
(6) Egy teleknek több házszámot adni nem lehet.

A házszámtábla Idhelyezés szabályai

7.
(1) A házszámtáblát a házzal szemben állva közterületröl. illetve a magánútról jól látható
helyen. a házfalra Vagy az utcai kerítésre kell elhelyezni.
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni. A
házszámtábla beszerzéséröl. kihelyezéséröl, szükséges cseréjéről. megrongálódása esetén
pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni. A tábla
kihelyezését a használatbavételi engedély jogerőre való emelkedését követő 30 naptári napon
belül. a szükséges cserét 15 naptári napon belül köteles a tulajdonos elvégezni.
(3) A házszámtáblán a húz számozásán kívül a közterület neve is szerepelhet, más szót
vagy szöveget szerepeltetni tilos.
(4) Az elhelyezett házszám-tábla megrongálása, beszennye2ése, számozásának
megváltoztatása vagy olvashatatlanná tétele, illetőleg eltávolítása — karbantartás, csere
kivételével — tilos.

Záró rendelkezés

8.
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatálybalépését megelőzően megállapított közterület elnevezések és
házszámok érvényességét nem érinti.

Jakabszállás, 2014. március 12.
- R
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.z bo iha y Hegedus aborne

Polgármester Cimzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:



H atásvizsgálati lap

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. *-a alapján ajogalkotás során a szabályozás
várható hatásait fel kell mérni, és a vizsgálat eredményét a képviselő-testület elé kell
teijeszteni. A rendelkezés részletesen meghatározza. hogy mit kell a hatásvizsgálat során
vizsgálni.

1. Társadalmi hatások

A rendelet a helyben lakókra gyakorol hatást, közvetett módon befolyásolja a település iránti
megítélésüket. A nem helyben lakók részére ajobb tájékozódási lehetőséget biztosítja.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletnek gazdasági, költségvetési hatása nem számottevő.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

Ilyen jellegű hatása nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek többlet adminisztratív hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.

Az Mötv. rendeletalkotási felhatalmazást Ír elő a tárgyra vonatkozóan.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak.



ELŐTERJESZTÉS

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. március 24. napján tartandó ülésére

Tárav: Jakabszállás Község Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CVIII. törvénybe foglalt közbeszerzési szabályrend 33. *-a szerint, a helyi
önkormányzatok a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.

A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait)
az ajánlatkérőnek, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a
Közbeszerzési Hatóság honlapján közzé kell tennie. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet
követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a
tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is
lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás
merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb
változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére
feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi közbeszerzési tervet fogadja el.

Határozati javaslat:
Jakabszállás Közsé2 Önkormányzata Képviselő-testülete
../2014. (111.24.) határozata

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Kbt. 33. (1) bekezdésében
meghatározott követelményeknek megfelelő, 2014. évre szóló éves összesített közbeszerzési tervét
a melléklet szerint.

Határidő: 2014.03.3 1.
Felelős: polgármester
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Határozati javaslat melléklete: közbeszerzési terv.

Jakabszállás, 2014. március 21



Közbeszerzési Terv

Mely készült Jakabszállás Község Önkormányzata 2014. évben várhatóan lefolytatásra kerülő

közbeszerzési eljárásairól, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 33. -ban foglaltak

alapján.

Önkormányzatunkra - a 2014. évben tervezett beszerzések várható nettó értéke alapján - az

uniós értékbatárt el nem érő és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések

szabályai vonatkoznak (Közbeszerzési törvény Harmadik rész).

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. (1) bekezdés

b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár — kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói

szerzödésekre vonatkozó értékhatárt —2014. január 1-jétöl 2014. december 3 1-éig:

a) áwbeszerzés esetében: 8,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.

2014. évi költségvetésünkben az alábbi beszerzéseket tervezzük:

I. Építési beruházás

1.) Eljárás tárEva: Szennyvíztisztító telep és csatomahá]ózat építése

Alkalmazandó eljárásrend: nemzeti eljárásrend

Eljárás fajtája: nyílt eljárás

Közbeszerzési eljárás me2indításárlak várható ideje: 2014. május

Jakabszállás, 2014. március 21.

Szao t

polgármester
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Jakabszállási PolEármesteri Hivatal Jcyzője
6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.

Tel: (76) 581-801
E-mail: hivatal(jakabszallas.hu

ELŐTERJESZTÉS

Jakabszállás Község Képviselő-testületének
2014. március 24-i ülésére

Táry: A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
(Ugyrend) módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1999. augusztus 12-én a 26/1999.
számú határozatával fogadta el a polgármesteri hivatal ügyrendjét. Az eltelt idő alatt a hivatal
felépítésében, működésében jelentős változás nem történt. Változott ugyanakkor ajogszabályi
háttér. Csak a legfontosabbak: Új önkormányzati törvény: 2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.), amely meghatározza a hivatalok
megnevezését. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséröl
szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet, amely meghatározza, hogy a belső ellenőrzést
végző személy, vagy szervezet jogállását, feladatait a költségvetési szerv szervezeti és
működési szabályzatában elő kell írni. Erre vonatkozóan javaslom a 7/A * beiktatását.
Javaslom továbbá, hogy a hivatal szervezeti tagozódására, ügyfélfogadási rendjére,
munkarendjére vonatkozó 7. -t teljes egészében helyezze hatályon kívül a testület, mivel azt
magasabb szinten, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2011. (IV. 13.)
önkormányzati rendeletben szabályozza.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB/00 1/2227-2/2014. számú megkeresésében
információt kért a törvényességi felügyeleti ellenőrzéséhez a belső ellenőrzéssel kapcsolatban.
Az ellenőrzés soráii be kell mutatni, hogy az önkormányzat, illetve hivatala hogyan felel meg
a törvényes belső ellenőrzési kötelezettségének.
Fenti indokaim alapján kérem a képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot
tárgyalja meg, és fogadja el.

Határozati Javaslat

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/1999. számú határozatával
elfogadott Jakabszállás Községi Onkormányzat Polgármesteri Hivatala Ugyrendjét az
alábbiak szerint módosítja, és az elfogadott módosításokkal egységbe foglalja:

- 1. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A hivatal megnevezése, székhelye:
Jakabszállási Polgármesteri Hivatal”

-,‚2. (1) bekezdése) pontja hatályon kívül helyezésre kerül”

- „7. *-a hatályon kívül helyezésre kerül.”



-Új szakasz kerül beiktatásra: „7/A A belső ellenőrzést végző jogállása és feladatai

(1) A belső ellenőrzést polgári jogi szerződés (megbízási szerződés) keretében külső
szakember bevonásával látja el a hivatal.

(2) A belső ellenőrzést végző szervezet: Cash-Info Üzletviteli Tanácsadó Betéti Társaság
(6000 Kecskemét, Mikszáth Kálmán krt. 65.: képviseli: Szűcs Tibor ügyvivő)

(3) A belső ellenőrzést végző szervezet feladata, a megbízási szerződés tárgya: Jakabszállás
Község Önkormányzata költségvetési szervei (intézményei) belső ellenőrzési feladatainak
ellátása a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2012. (XII. 31.) Kormány
rendeletben és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározottak szerint.

(4) A belső ellenőrzést végző külső szervezeti egység közvetlenül a hivatal jegyzőjének
alárendelten, szervezetileg az ellenőrzött területektől elkülönítetten helyezkedik el.

(5) Feladatellátásában a jegyzőnek van alárendelve.”

Felelős: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző
Határidő: Azonnal, folyamatos

Jakabszállás, 2014. március 19. 9
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Hegedus uaborne
‚Y cimzetes főjegyző



Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2014. (IV. 08.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékgazdálkodási helyi
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV törvény 35. -ában, 39. (2) ás (5) bekezdésében ás a 88. * (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. (3) bekezdése
alapján az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakmai
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1.

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn és szervez.
(2) Az Onkormányzat területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa,
bérlője vagy haszonélvezője. valameimyi kereskedelmi egység és
továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező
birtokába kerülő települési hulladék gyűjtéséről, hasznosításáról vagy
rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.
(3) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés. begyűjtés, tárolás. lerakás, szabályaitól eltérő
módon felhalmozni. ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

A rendelet hatálya
2. *

(1) A rendelet területi hatálya Jakabszállás Község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladék alábbi fajtáira:
a) háztartási hulladék,
b) elkülönítetten gyűjtött újrahasznositható hulladék,
c) közterületen elhagyott hulladék.
d) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék,
e) lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékra, valamint a települési folyékony
hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.

A közszolgáltatás ellátása

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata a település közigazgatási területén a hulladék
átvételére, szállítására, a hulladék ártalmatlanítására és a hulladékgazdálkodással
összefüggésben felmerült díj beszedésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásával az Izsák-Kom
Térségi Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 6070 Izsák,
Vadas dűlő hrsz. 0394/6., cégjegyzékszám: 03-09-109888, KÜJ szám: 100436976, KTJ
szám: 100641032, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély száma: 14/6379-9/2013.)
külön jogszabályban előírt közszolgáltatási szerződést köt 2013. december 15. napjától 2014.
december 31 -éig.

kezelője, használója,
vendéglátó hely (a

vagy más módon a
ártalmatlanításáról a
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(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást Jelen rendelet, a közszolgáltatási szerződés, valamint a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a végrehajtási rendeletekben foglaltak
szerint köteles teljes körűen ellátni.
(3) Az újrahasznosításra alkalmatlan hulladék összegyűjtése, elszállítása kéthetenkénti, az
újrabasznosításra alkalmas hulladék begyűjtése pedig havi gyakorisággal történik, a
közszolgáltató által előre meghatározott időpontokban, a szállítási naptár szerint.
(4) Az esetlegesen elmaradt gyűjtést 24 órán belül vagy az akadály elhánilását követően a
közszolgáltató ha]adéktalanul köteles elvégezni. A 24 órát meghaladó ürités esetén köteles
]ega]ább egy nappal előbb írásban (szórólapon) értesíteni az érintetteket a gyűjtés tényleges
időpontjáról.
(5) Azok a külterületi tulajdonosok, akiknél az egyedi gyűjtés technikai és műszaki okok
miatt nem megoldható. a közszolgáltató cégjelzéssel ellátott zsákjában helyezhetik el a
hulladékot a Sportöltöző mellett.
(6) A hulladék szállítása az e célra szolgáló. az egyes hulladékfajták átvételére alkalmas
felépítménnyel rendelkező célgéppel végezhető. Ennek során olyan gondossággal kell eljárni,
hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne
szóródjon és más környezet szennyeződést ne okozzon.
(7) Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgá]tató a hulladék
eltakarításáról. a területszennyeződés mentesítéséröl, valamint az eredeti környezeti állapot
helyreállításáról gondoskodni köteles.
(8) A közszolgáltató meghatározott időpontokban tavasszal: április-május, vagy ősszel:
szeptember-október hónapokban az előre bejelentett igénybevevők részére rendes szállítási
napokon biztosítja a lom elszállítását háztartásonként évente egy alkalommal 2 m3-ig
térítésmentesen.

4. *
Elkülönítetten gyűjtött hulladék

(1) A települési hulladék elkülönitetten is gyűjthető. Az elkülönített gyűjtés kiterjed a
természetes személy ingatlan tulajdonos háztartásában keletkezett és elkülönitetten gyűjtött:
a) papír,
b) műanyag,
c) üveg hu]ladékokra.
(2) A Közszoigá]tató a papír és műanyag hulladék gyűjtéséhez a háztartások számára
díjmentesen biztosítja a hulladékgyűjtő zsákot.
(3) A papír, műanyag és üveg hulladékok elkülönített gyűjtésére a Központi Park melletti
gyűjtőpontok szolgálnak.

5.
A települési szilárd hulladék kezelése

(1) Jakabszállás község belterületén a hulladék elhelyezésére 60, 80 és 120 literes
gyűjtőedényzet szolgál. Küherületen lakók részére a közszolgáltató cégjelzéssel ellátott,
egyszer használatos műanyagzsákja biztosítja a szervezett hulladék kezelést.
(2) A nem rendszeresen képződött több]ethufladék gyűjtésére a közszolgáltató cégjelzéssel
ellátott egyszer használatos műanyagzsákot biztosít, amelynek ára tartalmazza a hulladékkal
kapcsolatban (elmerült összes költséget.
(3) Az önkormányzat 120 literes gyüjtőedényzetet biztosít az ingatlantulajdonos részére.
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(4) Amennyiben az ingatlantulajdonos a 60, 80 literes gyűjtőedényzetet elegendő
nagyságúnak tartja, annak beszerzéséről saját maga is gondoskodhat.
(5) A közszolgáltató a tulajdonos részére — ha saját tulajdonú edényzettel nem rendelkezik -

a tárolhatóság és az ürítési gyakoriság figyelembe vételével a gyűjtőedényzetet használatba
adja.
(6) A használatba adott gyűjtőedényzet tulajdonjoga a közszolgáltatót illeti meg.
(7) A közszolgáltató által használatba adott gyűjtőedényzet használatáért az ingatlan
tulajdonosa költség alapon meghatározott bérleti díjat fizet.
(8) Amennyiben a gyűjtőedényzet meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés során
történt, javításának, kicserélésének költségei a közszolgáltatót terhelik, függetlenül a
gyűjtőedényzet tulajdonosától.

Az ingatlantulajdonos feladatai

6.
.

(1) Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot az ingatlan tulajdonosának az
elszállítás napján kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni oly módon,
hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze és abban
kárt ne tegyen. A gyűjtőedényeket a szállítás napját kivéve közterületen tárolni tilos.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli időpontban a hulladék közterületen történő tárolása,
illetve elhelyezése tilos, kivéve a házhoz menő lomtalanitás alkalmával.
(3) Az elszállításra váró hulladékot csak a közszolgáltató szállitóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényzetben, az azt meghaladó mennyiséget pedig csak a közszolgáltató által biztosított
műanyagzsákban lehet kihelyezni, amelyben legfeljebb 20 kg súlyú hulladék helyezhető el.
(4) A hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a szállító munkások épségét
veszélyezteti, vagy a szállító jármű műszaki berendezéseit megrongálja. Az ilyen hulladék
elszállítását a közszolgáltató megtagadhatj a.
(5) A gyűjtőedényzet tisztántartásáról, fertötlenitéséről annak használója szükség szerint, de
legalább negyedévente gondoskodni köteles.
(6) A közterületen az űrítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni. közterületre kiszómi.
valamint másnak a gyűjtőedényébe — annak engedélye nélkül — hulladékot elhelyezni tilos.
(7) A kötelező közszolgáltatásba Újonnan bekapcsolódó ingatlantulajdonos a
közszolgáltatónak köteles bejelenteni. hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezené vált.
Tulajdonváltozás esetén az új tulajdonos 15 napon belül köteles e tényt a közszolgáltatónak
írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési kötelezettségének eleget tenni. A korábbi
tulajdonost a díjtizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli.
(8) Az ingatlantulajdonos a háztartásában ősszegyűlő, a közszolgáltatás keretébe nem tartozó,
nem rendszeresen begyűjtött. a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzet
méreteit meghaladó hulladékot a házhoz menő lomtalanítás keretében szállíttathatja el. A
lomtalanítás lebonyolításáról a közszolgáltató a közszolgáltatás keretein belül gondoskodik.
Nagydarabos hulladékot a közterületre kihelyezni csak az elszállítás napján lehet.

A szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás díja és a díjlizetés rendje
7.

(1) A szolgáltatási díj megfizetésének módjáról és a számlázás rendjéről a közszolgáltató az
igénybevevőt írásban tájékoztatja.
(2) A szolgáltatási díj megflzetése negyedévente utólag történik számla ellenében a
szolgáltatási negyedév utolsó napjáig a közszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában kézpénzben
vagy banki átutalássaL külön megállapodás szerint. A közszolgáltató a számlában az edényzet
bérleti díját elkülönitve tünteti fel.
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Mentességek, kedvezmények a díjfizetési kötelezettség tekintetében
8.

(1) Mentesül az ingatlantu]ajdonos a szolgáltatás díjának megflzetése alól,
a./ ha az ingatlan beépítetlen és azon települési szilárd hulladék nem keletkezik

az ingatlan használója — a szolgáltatás igénybevételére kötelezett - tartós távolléte esetén,
melyet a szolgáltatónak legalább 15 nappal a távollét kezdete előtt — a távolléti időtartam
pontos megjelölésével — írásban bejelent, ás ha az ingatlant más sem használja.
c./ ha az ingatlan használója önmaga ellátására képtelen és nappali ellátásáról igazolható
módon más helyen gondoskodnak. A kedvezmény a közszolgáltató részére történő bejelentést
követő hónap 1. napjától vehető igénybe.

(2) A képviselő-testület kedvezményben részesíti az ingatlant egyedül használó nyugdijast,
hggetlenül attól. hogy milyen űrméretti edényt használ.
(3) Kedvezményként biztosítja az (2) bekezdés szerinti személyi kör részére a 7935.-Ft/év
összeget meghaladó részt, melyet az önkormányzat a közszolgáltató által kiállított számla
alapján egyenlít ki.

A hulladékgazdálkodási szerződés egyes tartalmi elemei és a személyes adatok kezelése
9. *

(1) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a szerződő felek megnevezését, azonosító adatait,
b) értelmező rendelkezések a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékról,
c) a közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályokat,
d) a hulladékgyűjtés ás szállítás részletes feltételek
e) a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos kötelezettségeit,

O az önkormányzat kötelezettségeit,
g) a közszolgáltatás flnanszirozásának elveit és módszereit,
h) a szerződés hatályát, a megszüntetés és szerződésszegés esetit,
i) záró rendelkezéseket.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosáiiak
személyi adataira vonatkozóan kötelezően adatot kell szolgáltatnia a közszolgáltató részére a
kötelező szolgáltatásba történő bevonásáról szóló értesítéssel egyidejűleg.
(3) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait (név, születési hely és idő,
lakcím) jogosult nyilvántartani és kezelni.
(4) A közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai
ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel a közszolgáltatási
jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, vagy az abból eredő követelés fennállásáig.
(5) A közszolgáltató a jogviszony megszűnését követően az adatokat megsemmisíti.
(6) A személyes adatok kezelésének és az adatvédelmi követelmények megszegése esetén a
Btk., károkozás esetén a Ptk. szabályai az irányadók.
(7) A közszolgáltató a (2) bekezdésben felsorolt személyes adat pontositása, kiegészítése
céljából adatszolgáltatást kérhet a jegyzőtől. Az adatszolgáltatás díját a vonatkozó hatályos
jogszabály határozza meg.

1o..
Közterületek tisztántartása
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(1) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles közremüködni és a települési környezet
szennyeződését, fertözését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.
(2) Jakabszállás Község Önkormányzata a község belterületén lévő közterületek
tisztántartásáról technikai dolgozói útján gondoskodik az alábbiakban:

- terek (park)
- intézmények előtti közterület, gondozott zöldterületek

területén keletkezett szemét elszállitásáról. az állandó
tisztántantásról, portalanításról, locsolásról, hó eltakaritásról.

(3) Az ingatlanok előtti járdaszakasz állandó tisztántartásáról, a hó eltakarításáról. a síkos
járdaszakaszok szórásáról, locsolásáról, portalanításáról, gyomtalanításáró] az
ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. A járdák tisztántartását minden nap el kell végezni.
Ahol kiépített járda nincs, ott a tisztántartási kötelezettség szempontjából az ingatlan előtt
lévő egy méter széles területsávot kell járdának tekinteni.
(4) Az ingatlan tulajdonosa — belterületen - a járdaszakasz melletti áteresznek, ároknak,
csatomanyílásnak hótól. jégtől és más lefolyást gátló egyéb anyagoktól való megtisztitásáról
is köteles gondoskodni.
(5) A közutak mentén az ingatlan tulajdonosa köteles rendszeresen a füves részt kaszálni és az
árokból az összegyűlt hordalékot kitakarítani.
(6) Közforgalmi közlekedés gépjárműveinek belterületen lévő megállóhelye tisztántartásáról
az önkormányzat folyamatosan gondoskodik.
(7) A megállóhelyeken hulladékot eldobni, elszórni tilos

11.*.

(1) Az üzlethelyiségek és elárusitóhelyek előtti járdát közterületet a helység használója
köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztántartani.
(2) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet, közvetlen környékét tisztántartani, az
árusitásból keletkezett hulladékot összegyűjteni és annak elszállításáról gondoskodni.
(3) Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról,
ártalommentes elhelyezéséről — a szolgáltatóval kötött külön szerződés alapján — a rendezvény
szervezője köteles gondoskodni.

Átmeneti és záró rendelkezések
12.*.

(1) E rendelet alkalmazásában nyugdíjasnak minősül: az öregségi nyugdíjban, rokkantsági
nyugdíjban, öregségi járadékban, munkaképtelenségi j áradékban, rendszeres szociális
járadékban, átmeneti járadékban, özvegyi nyugdíjban, özvegyi járadékban, rokkantsági
járadékban, rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában részesülő személy.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelező közszolgáhatás igénybevételéről és az ingatlanok és közterületek
tisztántartásáról szóló 1/2006. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

Jakab állás 014. február 13.

.

Szabó Mihá Hegedűs Gáborné
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet kihirdeb’e
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Jakabszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

4/2014. (IV.08.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről, elnevezésük megváltoztatásáról és a házszám-megállapítás

szabályairól

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben
eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja és hatálya

(1) A rendelet célja a közterület-nevek. és a helyi jelentőségű közlekedési nevek, valamint a
házszámok megállapításának, illetve azok jelölésének szabályozása a jobb tájékozódás
érdekében.
(2) A rendelet hatálya Jakabszállás község közigazgatási területére terjed ki.
(3) Jakabszállás község közigazgatási területén közterületet elnevezni, közterületek
elnevezését megváltoztatni, házszámot megállapítani, módosítani e rendelet szabályai szerint
lehet.

A közterűlet elnevezésének szabályai

2.
(1) Minden házszámnak valamely közterülethez kell tartozni.
(2) A mezőgazdasági célú és a lakónépességet nem érintö dülöutakat nem szükséges
elnevezni.
(3) Elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz a már elnevezett
közterület nevét veszi Fel.
(4) Az új elnevezésnél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületneveket.
(5) Meglévő közterület nevét az Új elnevezésnél nem lehet felhasználni.
(6) A közterület elnevezését a megállapítástól számított 10 éven belül nem lehet
megváltoztatni.
(7) A közterület elnevezése a közterület nevéből és a közterület közlekedési, funkcionális
vonatkozású meghatározásából (különösen: út. utca, tér, dűlő. sor, köz, tanya, kert, zug, körút
stb.) áll.
(8) Elő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Személyről közterületet elnevezni halála

után legalább 25 év múlva lehet. Kizárólag vezetéknevet alkalmazni csak akkor
lehet, ha a névadó személyiség általánosan ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról
történik.
(9) A közterület nevének megállapitásakor figyelemmel kell lenni a történelmi
hagyományokra. a fbldrajzi környezetre, és a nyelvhelyességi követelményekre. Közterületet
személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, t?Mdrajzi névről vagy
fogalomról lehet elnevezni.
(10) A közterület jellegének - városrendezés, beépítés vagy más módon történő —

megszűnésével külön döntés nélkül a közterületnév is megszűnik.
(11) A megszűnt közterület nevét a nyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a

megszűnés okát és idejét.



(1) A közterület elnevezésére, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés
írásban az önkormányzathoz nyújtható be.
(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,
b) a Képviselő-testület bizottsága,
c) a helyi önkormányzat képviselője,
d) Jakabszállás község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező
állampolgár,
e) Jakabszállás község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel
rendelkező jogi személy.

(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a.) a kezdeményezés okát (mire irányul: új elnevezésre vagy elnevezés
megváltoztatására)
b.) az elnevezés megváltoztatásának szükségességét,
c.) ajavasolt elnevezés indokát,
d.) a javasolt elnevezés kapcsolódásának megindokolását a közterület környezetéhez, a
településen belüli elhelyezkedéséhez,
e.) ajavasolt elnevezés Jakabszálláshoz való kötődését,
f.) utalást a helytörténeti vagy egyéb vonatkozásra.

(4) A javasolt elnevezést lakossági véleményezésre S napra közzé kell tenni az
önkormányzat hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján.
(5) A közterület elnevezés és megváltoztatás előkészítő munkáit a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői látják el.

Házszám meghatározása

4.
(1) A lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan)
házszámmal kell ellátni.
(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi
beépítéskor a közbenső házszámot kapják.
(3) Ingatlan megosztása esetén — ha az Újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik
— az eredeti házszámot a kisebb helyrajzi számú ingatlan tartja meg, a sorban következőket az
ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.
(4) Nyúlványos (nyeles) telek kialakításánál az ingatlan megosztás szabályait kell figyelembe
vermi.
(5)Telekegyesftéskor a házszámokat össze kell vonni, és a legkisebb házszám marad meg.
(6) Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik (p1.: saroktelek), házszámot arról a
közterületről kell megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető (bejárata esik), vagy
Új megosztás esetén a szélesebb közterület soron következő házszámát kell kapnia esetlegesen
az ABC nagybetűinek alátörésével

5.
(1) Az út, körút, utca, köz, sor, dűlő, stb. (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozását
Úgy kell elvégezni, hogy a számok a község központjához viszonyítva kifelé haladva I -től
kezdődően növekedjenek. Az utca bal oldala páros, ajobb oldala páratlan számozást kap.
(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával
megegyező irányú.



(3) Földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépithető utcák házszámozása I -től kezdődően
folyamatos.
(4) Az (1) — (3) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő
közterületek házszámozását nem érintik.

6. *
(1) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több lépcsőházból álló épület, ikerház, sorház
esetén, továbbá telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén A, B, C, stb.
alátörés alkalmazható.
(2) Egy közterületre nyíló több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.
(3) A házszámozást Új utca esetén annak földhivatali átvezetését követő döntés
megérkezésétől számított 30 napon belül el kell végezni.
(4) Názszámozással még nem érintett. elnevezett közterületen a számozást I számmal kell
kezdeni, majd az egész számok kihagyása nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó
utolsó belterületi földrészig.
(5) Saroktelek esetében csak arra az utcára kell házszámot adni, amelyen a gyalogos
közlekedésre alkalmas kapubejárat van.
(6) Egy teleknek több házszámot adni nem lehet.

A házszámtábla kihelyezés szabályai

(1) A házszámtáblát a házzal szemben állva közterületről. illetve a magánútról jól látható
helyen, a házfalra vagy az utcai kerítésre kell elhelyezni.
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni. A
házszámtábla beszer2éséről, kihelyezéséröl, szükséges cseréjéről, megrongáLódása esetén
pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni. A tábla
kihelyezését a használatbavételi engedély jogerőre való emelkedését követő 30 naptári napon
belül, a szükséges cserét 15 naptári napon belül köteles a tulajdonos elvégezni.
(3) A házszántáblán a ház számozásán kívül a közterület neve is szerepelhet, más szót
vagy szöveget szerepeltetni tilos.
(4) Az elhelyezett házszám-tábla megrongálása, beszennyezése, számozásának
megváltoztatása vagy olvashatatlanná tétele, illetőleg eltávolítása — karbantartás, csere
kivételével — tilos.

Záró rendelkezés

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatálybalépését megelőzően megállapított közterület elnevezések és
házszúmok érvényességét nem érinti.

Jakabszállás, 2014. március 12.

«I
Polgarmester

I Cimzetes fojegyzo

A rendelet kihirdetve:


