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Barlahida
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2015. év október hó 5. napján
megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:
Sorszáma

Kódja

27/2015.(X.05.)
28/2015.(X.05.)
29/2015.(X.05.)

Rendeletek:
Sorszáma
Tárgya
(kihirdetés
ideje)
7/2015.
Avar és növényi hulladék nyíltéri
(X.06.)
égetéséről

K a p c so ló d ó ö n k o r m á n y z a ti
re n d elet
(M ó d o sítá s, v a g y h a tá ly o n
k ív ü l h e ly e z é s)

Kódja

Jegyzőkönyv
Készült:

Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő
testületének 2015. október 5-én 10,00 órakor
megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Önkormányzati Hivatal
Barlahida

Jelen vannak:

Hári Barnabás polgármester
Rezes István alpolgármester
Blaskovics Barnabás, Pálfi László
települési képviselők
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Napirend

előtt:

Hári Barnabás polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül
4 fő jelen van.
Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
A polgármester tájékoztatta a képviselőtestület tagjait, hogy Bedő Zsolt települési képviselő
munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:
Napirend:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Előterjesztés: szóban
2. Falugondnoki szolgálat helyzete
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Előterjesztés: szóban
3. Falugondnoki állás betöltésére pályázat kiírása
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Előterjesztés: szóban
4. Az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban

Hári Barnabás polgármester Pálfi László települési képviselő személyében tett javaslatot
jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

Napirend

tárgyalása:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Hári Barnabás: A közfoglalkoztatottak szerződése ez év november 30.
meghosszabbításra került.

napjáig

A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat
a képviselőtestület tudomásul vette.
2. Falugondnoki szolgálat helyzete
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Hári Barnabás: A képviselő-testület előtt ismert a tény, hogy a tavasszal kinevezett
falugondnokunk elment. Kinevezése 3 hónapos próbaidő kikötésével történt, a próbaidő
lejárta előtt sms-t küldött, melyben kérte jogviszonya közös megegyezéssel való
megszüntetését. A telefonomra érkezett üzenetet megmutattam a jegyző asszonynak. A
falugondnok azóta nem jelentkezett, a papírjait is Lentiben vette át a munkaügyes
kolleganőtől, senkivel a kapcsolatot nem vette fel, a faluban nem járt. Sajnálatos, hogy ilyen
véget ért az ügy, de más választásunk nem volt, mint iratai kiadása. Mivel munkára sem jelent
meg, jogviszonya megszüntetését is sms-ben kérte, nem láttam értelmét semmiféle munkajogi
szankciónak. Felelősségünk a falugondnoki szolgálat működésének biztosítása. Azóta a
falugondnoki feladatokat Blaskovics Emőné látja el, igaz, főállásban nem tudja, a házi
segítségnyújtással együtt kezeljük a kérdést.
Kovácsné Horváth Anikó: Mivel a kinevezett falugondokkal ilyen szerencsétlenül alakult a
munkajogi helyzetünk, javaslom, hogy a képviselő-testület hozzon határozatot a jogviszony
megszüntetéséről, illetőleg arról, hogy a pályázat elbírálásáig Blaskovics Ernőné lássa el
továbbra is a feladatot. Szociális végzettséggel rendelkezik, valamint már ellátta ezeket a
feladatokat. Működési engedéllyel rendelkezünk, szükséges a szolgálat működtetéséről
gondoskodnunk.
Az elhangzott előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el,
a képviselőtestület 4 „igen ” szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
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27/2015. (X.05.) számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Vajmi István Lenti, Lentihegy 1817/A hrsz. alatti lakos,
falugondnok közalkalmazotti jogviszonyát közös
megegyezéssel 2015. augusztus 31. napjával megszünteti.
Felelős:
Hári Barnabás polgármester
Határidő: 2015. október 10.

28/2015. (X.05.) számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki munkakör
betöltéséig a falugondnoki feladatok ellátásával Blaskovics Ernőné Barlahida,
Rákóczi út 10. szám alatti lakost bízza meg 2015. szeptember 1. napjától.
A részére fizetendő juttatást bruttó 60.000,-Ft/hó összegben határozza meg a
képviselő-testület.
Felelős:
Hári Barnabás polgármester
Határidő: 2015. október 10.

3. Falugondnoki állás betöltésére pályázat kiírása
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Hári Barnabás: A községben falugondnoki szolgálat működik. Aki eddig ellátta a
falugondnoki feladatokat,
2015. augusztus 31. napjával kérte jogviszonya
közös
megegyezéssel történő megszüntetését. Biztosítanunk kell a lakosság részére ezt a
szolgáltatást, illetve folytonosságnak fenn kell állnia továbbra is az állami támogatás
igényléséhez, valamint az érvényes működési engedély megtartásához. Az állást meg kell
pályáztatnunk.
A pályázati kiírás fogja tartalmazni a feltételeket, illetve a benyújtási határidőt.
Javaslom, hogy pályázat kiírásra kerüljön. Amíg a pályázat elbírálásra kerül, helyettesítéssel
tudjuk megoldani a feladatot.
Az elhangzott előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el,
a képviselőtestület 4 „igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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29/2015. (X.05.) számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII.tv. 20 /A. §- alapján pályázatot hirdet

falugondnok
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A munkakörbe tartozó feladatok: falugondnoki feladatok ellátása az 1993. évi III.
törvényben és az ágazati jogszabályokban foglaltaknak, valamint a szakmai programnak
megfelelően
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

minimum 8 általános iskolai végzettség
magyar állampolgárság, büntetlen előélet
minimum B kategóriás jogosítvány
falugondnoki képzés vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
•
•
•
•
•

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
végzettséget igazoló okiratok másolása
szakmai önéletrajz a pályázattal kapcsolatos elképzelésekkel
nyilatkozat az előírt képesítés megszerzéséről
nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• helyismeret
• jó kommunikációs képesség
• lakosság ellátásával kapcsolatos tapasztalat
A munkakör azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje : a pályázatot a hirdetmény megjelenésétől számított
15 napon belül kell benyújtani egy példányban , zárt borítékban, „ falugondnok pályázat „
megjelöléssel az alábbi címre :
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Barlahida Község Önkormányzata 8948 Barlahida,

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
92 3 78 033
A pályázatokat Barlahida Község Önkormányzata bírálja el, a pályázat benyújtása
határideje lejártától számított 15 napon belül.
Felelős:
Hári Barnabás polgármester
Határidő: 2015. november 30.

4. Az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Az írásos előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 4 „ igen ” szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2015. (X.06.) önkormányzati
rendelete
az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről
(a rendelet teljes szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz)
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Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők
részéről így ezt követően Hári Barnabás polgármester megköszönte a jelenlévőknek a
részvételt, és az ülést 11,00 órakor bezárta.

k.m.f.
i
Hári Barnabás
polgármester

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

jegyzőkönyv hitelesítő

Barlahida Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2015. (X.06.) önkormányzati rendelete
az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a.) pontjában foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi Lili. tv. 48. § (4) bekezdés b.) pontjában biztosított felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
l-§
A rendelet hatálya Barlahida Község Önkormányzatának közigazgatási területére teljed ki.
Értelmező rendelkezések

2.§
A rendelet alkalmazásában:
a) avar és növényi hulladék: fanyesedék, ág, gally, fu, lomb, lábon álló növényzet, tarló és
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék,
b) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában - ha a birtokos a tulajdonos személyétől
eltér, akkor birtokában, kezelésében vagy használatában - lévő ingatlanon települési hulladék
keletkezik.
c) ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, október 23., november 1. és december 25-26.
Avar és növényi hulladék megsemmisítés szabályai
3-§
(1) Avar és növényi hulladék kezeléséről elsősorban helyben történő komposztálással kell
gondoskodni.
(2) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem
komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és növényi hulladék égetése
március 1-jétől október 31-ig terjedő időszakban szerdai és szombati napokon, november 1jétől február 28-ig teijedő időszakban minden nap végezhető.
(3) A napi égetést 8.00-20.00 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapokon az égetés
tilos.

2

4 .§

(1) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A fíistképződés csökkentése érdekében
az avart és növényi hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az
eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.
(2) Avar és növényi hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen
zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és
robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst
a környékében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az
égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási
körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.
(3) Tilos az avar és növényi hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben,
füstköd-riadó és erős szél esetén.
(4) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
(5) Az avar és növényi hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy
más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális,
ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket,
vagy ezek maradékait.
(6) Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.

5-§
(1) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles
gondoskodni. Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást - vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a
tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.
(2) A hatóságilag elrendelt országos általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem
ad felmentést.

3

Záró rendelkezés
6.§

A rendelet 2015. október 15. napján lép hatályba.

Barlahida, 2015. október 5.

Hári
polgármester

% Kovácsné Horváth Anikó
C í«
\

jegyző

.V

Ezen rendelet 2015. október 6. napján kihirdetésre került.
Kovácsné Horvát^Ánikó
jegyző "
'

JELENLÉTI
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Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2015.
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napján

y(U

órakor

tartandó nyilvános ülésére
N év

Hári Barnabás
Rezes István

Aláírás :

polgármester
alpolgármester

Pálfi László

képviselő

Bedő Zsolt

képviselő

Blaskovics Barnabás

képviselő

Kovácsné Horváth Anikó

•..... rí •. .. . . . •••ríT. ••rr

jegyző

Jegyző megbízásából
....................................... jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

A nyilvános ülésen részt vett ....... f ő érdeklődő állampolgár.

Barlahida község
Polgármestere

MEGHÍVÓ

Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete következő ülését
2015. október 5-én (hétfő) 8,00 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal
Barlahida

Napirend:

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Hári Barnabás polgármester
2. Falugondnoki szolgálat helyzete
Előadó: Hári Barnabás polgármester
3. Falugondnoki állás betöltésére pályázat kiírása
Előadó: Hári Barnabás polgármester
4. Az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Barlahida, 2015. szeptember 30.

ELŐTERJESZTÉS
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. október 5-én tartandó ülésére

Tárgy: Rendelet alkotása az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelet. A rendelet 225. § (1) bekezdésében foglaltak szerint „ha jogszabály
másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben
és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos”.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény 48. § (4)
bekezdés b) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe
tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos,
valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő
megállapítása.
Önkormányzatunk jelenleg a tárgyban hatályos rendelettel nem rendelkezik.
Megítélésem szerint fontos a rendelet megalkotása, hiszen minden hulladékot nem tudna!
komposztálni a lakók, illetőleg bevett szokás a kerti hulladék égetése.
Fentiek alapján elkészült az avar és a növényi hulladék égetésének főbb szabályait tartalmazó
rendelet-tervezet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fent leírtak alapján alkossa meg rendeletét.
Indoklás:
l-2.§ A rendelet hatályának meghatározása, értelmező rendelkezések megfogalmazása
3-5.§ Hulladék megsemmisítésének részletes szabályai
6.§
Záró rendelkezés, hatályba lépésről való döntés
Csömödér, 2015. október 1.
Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a rendelkezik az előzetes hatásvizsgálat
elvégzéséről, melynek során az alábbiakat kell vizsgálni:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

• Társadalmi hatás: az önkormányzati rendelet-tervezet biztosítja a lakosság és a
nyaraló tulajdonosok részére az ingatlanukon keletkezett nem komposztálható
növényi hulladék elégetését, az idegenforgalmi szezonon kívüli időszakban.
• Gazdasági hatás: a növényi hulladékot helyben lehet hasznosítani,
hulladékszállítási közszolgáltatás keretében történő elszállítása nem jelent
költséget.
• Költségvetési hatás: nincs
Környezeti és egészségi következmények: A rendeletben foglalt előírások a káros
következményeket minimálisra csökkentik.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Számottevő hatás nem állapítható meg.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. tv. 48.
§ (4) bekezdés b.) pontja alapján a szabályozás a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és nénziigyi
feltételek: Rendes ügymenetben a feltételek önkormányzatunknál biztosítottak. Rendkívüli
feladatvégzést igénylő esetekben a személyi feltételek megerősítése indokolt lehet meglévő
humán erőforrás biztosításával.

