
Jegyzőkönyv 
mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 31.-én 9.00 órai 

kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 

 

Napirendi pontok: 

1. HVB elnökének tájékoztatója 

Előadó: Kiss Gyuláné elnök  

2. Helyi önkormányzati képviselő eskütétele 

3. Alpolgármester választás 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

4. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

5. Előterjesztés a közterület használatáról és a használat engedélyezéséről szóló 

rendelet elfogadására 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

6. Előterjesztés Társulási megállapodás módosítására 

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

7. Különfélék 

 

 

 
                                   

                            

   Határozatok: 3-8/2011.(I. 31.) 

   Rendelet: 1/2011. (I.31.) 
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Határozatok: 

3/2011(I.31.) számú határozat 

lemondás tudomásul vétele 

4/2011(I.31.) számú határozat 

alpolgármester megválasztása 

5/2011(I.31.) számú határozat 

alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

6/2011(I.31.) számú határozat 

Társulási Megállapodás módosítása 

7/2011(I.31.) számú határozat 

hozzájárulás kistérségi pályázat benyújtásához 

8/2011(I.31.) számú határozat 

állattartási szabályok betartásával kapcsolatos intézkedésre felhívás 

 

Rendelet: 

1/2011.(I.31.) számú önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a használat 

engedélyezéséről  
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Jegyzőkönyv 
 

mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 31.-én 900 órai 

kezdettel megtartott ülésén készült. 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

Magyar Sándorpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítva, hogy a polgármester 

és a 4 képviselő jelenlétében a testület határozatképes. 

A jegyzőkönyvvezetésre Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea körjegyzőt kéri fel, 

választását a Képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

támogatja.  

A polgármester indítványozza, hogy a napirendi pontok a meghívókban rögzítetteknek 

megfelelően kerüljenek tárgyalására az alábbiak szerint. A Képviselő-testület a javaslatot 

egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja. 

Napirendi pontok: 

1. HVB elnökének tájékoztatója 

2. Helyi önkormányzati képviselő eskütétele 

3. Alpolgármester választás 

4. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

5. Előterjesztés a közterület használatáról és a használat engedélyezéséről 

szóló rendelet elfogadására 

6. Előterjesztés Társulási megállapodás módosítására 

7. Különfélék 
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1. HVB elnökének tájékoztatója 

Magyar Sándor felkéri Kiss Gyuláné  Helyi Választási Iroda vezetőjét, ismertesse a 

választás eredményét. 

Kiss Gyuláné HVB elnök elmondja, hogy Csőke Katalin  képviselő írásbeli lemondását 

2011. január 21.-én  nyújtotta be a polgármesterhez. A helyi önkormányzati képviselők 

jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 3. § (4) bekezdés b) pontja 

szerint az önkormányzati képviselő megbízatása a lemondása bejelentésének napján 

szűnik meg, ezért Csőke Katalin  megbízatása 2011. január 21.-én megszűnt.   

A választási bizottság a megüresedett képviselői hely betöltésének érdekében 

megvizsgálta a  2010. október 3-i egyéni listás képviselő-választás eredményéről készült 

jegyzőkönyvet, és megállapította, hogy megüresedett képviselői helyre ki lép. A helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. 

§ (1) bekezdése értelmében - mely kimondja, hogyha az egyéni listáról megválasztott 

képviselő helye megüresedik, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.  A 

jegyzőkönyv szerint a következő legtöbb szavazatot kapott, 88 szavazattal Horváth 

László, aki írásban jelezte, hogy nem kívánja betölteni a mándátumot, a következő 

legtöbb szavazatot Kosina Ferencné és Kis Izabella kapta 79 szavazattal. Kosina Ferencné 

is írásban jelezte, hogy nem kívánja betölteni a mándátumot, így Kis Izabella független 

képviselő-jelölt  szerezheti meg a  mandátumot.   

Magyar Sándor polgármester szvazásra tesz fel Csőke Ktali képviselő lemondásánának 

tudomásul vételét, amelyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta a következő határozatát: 

3/2011.(I.31.) számú határozat 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csőke Katalin lemondását tudomásul 

veszi. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 
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2. Helyi önkormányzati képviselő eskütétele 

Kiss Gyuláné  HVB. elnöke, felkéri Kiss Izabellát az eskütételre. Kiss Izabella leteszi  az 

esküt. 

3. Alpolgármester választás 

Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy Csőke Katalin lemondását követően 

alpolgármestert is kell választani. Az alpolgármestert saját tagjai közül javasolja 

megválasztani a Képviselő-testületnek, titkos szavazással, a képviselő-testület 

megbízatásának időtartamára, minősített többséggel.  Magyar Sándor elmondja, hogy 

alpolgármesternek Váradi Lajosnét kérte fel, ak i nem vállalta a tisztséget. Csirmaz János 

képviselőt javasolja alpolgármesternek, aki a  jelölést elfogadta és a nyilvános 

tárgyaláshoz hozzájárul. 

A titkos szavazás lebonyolítását a Gulyás László, Kiss Izabella és Váradi Lajosné 

képviselők végzik. 

A titkos szavazás külön irodában történik és a szavazás idejére technikai szünetet rendel 

el a polgármester. 

A szavazást követően Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy Csirmaz János 

képviselőt 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta a 

Képviselő-testület alpolgármesternek. Munkájához sok sikert, kitartást kíván. 

4/2011.(I. 31) számú határozat 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízatásának időtartamára az 1990. 

évi LXV. törvény 34. §(1) bek . alapján  Csirmaz János képviselőt alpolgármesterré 

megválasztotta. 

Határidő: azonnal 

Csirmaz János képviselő megköszöni a bizalmat.  
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4. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításaú 

Magyar Sándor  elmondja, hogy az alpolgármester tiszteletdíjáról is dönteni kell a 

Képviselő-testületnek. 

Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy az elmúlt négy évben 40.000 Ft volt az 

alpolgármesterek tiszteletdíja.  Javasolja a 40.000 Ft /hó tiszteletdíj megállapítását, 

amelyről a korábbiakban  is lemondott . 

Mivel több hozzászólás nem volt, Magyar Sándor szavazásra teszi fel az alpolgármester 

tiszteletdíjának 40. 000 Ft.-ban történő megállapítását, melyet a Képviselő-testület 4 igen 

szavazattal,   ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodásal elfogadott.  

5/20101(I. 31) számú határozat 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csirmaz János alpolgármester 

tiszteletdíját 40. 000 Ft összegben állapítja meg. 

Felelős: Magyar Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

Csirmaz János   alpolgármester bejelentette, hogy az előzőekhez hasonlóan  a 

tiszteletdíjáról lemond. 

5. Előterjesztés a közterület használatáról és a használat engedélyezéséről szóló 

rendelet elfogadására 

Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy a települési önkormányzat feladata a helyi 

közszolgáltatások körében különösen a helyi  közterületek fenntartása; a közösségi tér 

biztosítása.   

Jelenleg erre a területre nincs helyi szabályozás, ezért javasoja a rendelet elfogadását. 

Mivel a közterület-használati díj az önkormányzat költségvetési bevételét képezi, 

mértékét a rendelet-tervezet 1 számú mellékletében foglaltak szerint javasolom elfogadni. 

Csirmaz János alpolgármester elmondja, hogy a kenyeret és tejet helybe hozza a lakosság 

részére olcsón, illetve a takarmányt is helybe viszi a mozgóárus, az esetleges közterület 

használati díj bevezetése miatt esetleg nem fognak erre járni. 

 Váradi Lajosné képviselő előzetes egyeztetést javasol, mivel esetlegesen az olcsó 

beszerzési lehetőség megszünne a lakosság számára. 
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 Magyar Sándor polgármester válaszában elmondja, hogy az önkormányzat számára is 

fontos a bevétel, több szempontot is figyelembe kell venni, hiszen például a helyi 

vállalkozások hátrányba kerültek. 

Csirma János alpolgármester 600 Ft/nap mértékű díj bevezetését javasolja. Gulyás László 

képviselő is az egyeztetést javasolja. 

Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy az előzetes egyeztetéstől nem zárkózik el, 

de javasolja a rendelet elfogadását, mert éves szinten 200-250 ezer Ft-os bevételt, a 

ciklusra nézve akár 1 millió Ft-os bevételt is jelenthet az önkormányzat számára. 

Mivel több hozzászólás nem volt, Magyar Sándor szavazásra teszi fel az a közterület 

használatáró és a használat engedélyezéséről szóló rendelet tervezet elfogadását, melyet a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 

megalkotta a következő rendeletét: 

 

Folyás Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

1/2011.(I.31.) számú önkormányzati rendelete 

a közterület használatáról és a használat engedélyezéséről  

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 54. § (1) 

bekezdése alapján Folyás község Önkormányzata a közterület-használat szabályairól az 

alábbi rendeletet alkotja. 

 

A rendelet területi hatálya 

1. § 

A rendelet területi hatálya kiterjed Folyás község területén közhasználatra szolgáló 

minden olyan önkormányzati tulajdonban álló földterületre, amelyet a rendeltetésének 

megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb 

ingatlanokban a közhasználat céljára átadott területrészére -- az erről szóló külön 

szerződésben foglaltak keretei között -- a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell 

alkalmazni. 
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A rendelet személyi hatálya 

2. § 

 

A rendelet személyi hatálya minden olyan természetes, jogi, és jogi személyiséggel nem 

rendelkező társaságra kiterjed, akik az 1. §-ban meghatározott területeket használják. 

Közterület-használati engedély 

3. § 

(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (továbbiakban: közterület-használat) 

engedély szükséges. 

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni 

a./ közterületen üzleti hirdető berendezés (pl.: kirakatszekrény, cégtábla) 

elhelyezésére, 

b./árusító és egyéb fülke elhelyezésére, 

c./egyéb (nem lakáscélú, illetve mélyépítési célú) építési munkával 

kapcsolatos, állvány, építőanyag és törmelék elhelyezéséhez, 

d./ mélyépítési tevékenységgel összefüggő építkezés esetén, 

e./ vendéglátóipari előkert létesítésére, 

f./ kiállítás, vásár, búcsú vásár, sport, kulturális rendezvények, mutatványosi 

tevékenység céljára, 

g./ mozgóárusításra. 

h./ nyomvonalas létesítmények (víz, villany, csatorna, gáz 

vezetékek)hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz. 

 

(3) A közterület-használat engedélyezhető: 

a./ állandó jelleggel -- határidő nélkül, vagy 

b./ideiglenes jelleggel -- meghatározott időre, illetőleg feltétel bekövetkezéséig. 
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A közterület-használati engedélyezési eljárás megindítása 

4. § 

(1) A közterület-használati engedélyezési eljárás kérelemre indul. A kérelmet annak kell 

benyújtania, aki a közterületet eltérő célra kívánja használni. 

(2) Az engedély iránti, írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell: 

a. az engedélyt kérő nevét, és állandó lakó- (telep-) helyének címét, 

b. a közterület-használat célját, időtartamát, a használat módját és 

mértékének meghatározását, 

c. a közterület-használat helyének pontos meghatározását. 

(3) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység 

gyakorlására jogosító okiratot (vállalkozói igazolványt, működési engedélyt, alapító 

okiratot, ha a kivitelezést a kérelmező saját maga végzi el, az erről szóló nyilatkozatot, 

stb.). 

Engedély megadása 

5. § 

(1) A közterület-használat engedélyezése során a polgármester jár el.  

(2) A közterület-használat engedélyezéséhez -- amennyiben indokolt -- az engedélyező 

az érintett szakhatóságok előzetes hozzájárulását is beszerzi. 

(3)Az önkormányzati hatósági határozatnak tartalmaznia kell: 

a. /az engedélyes nevét, lakó- és telephelyének címét, 

b./a közterület-használat célját, időtartamát, 

c./a közterület-használat helyét, módját, mértékét és egyéb feltételeinek pontos 

meghatározását, 

d./ a közreműködő szakhatósági hozzájárulásokba foglalt előírásokat, 

e./ az engedély megszüntetése, vagy visszavonása esetén az eredeti állapot 

helyreállítására vonatkozó kötelezettségeket, 

f./ közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén annak mértékét és módját. 

(4) A közterület használatával kapcsolatban ki kell kötni, hogy a használat csak a munka-, 

baleset-, és egészségvédelmi környezetvédelmi szabályok betartása mellett történhet. 
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(5)Az engedély megadásáról, vagy a kérelem elutasításáról hozott határozatot közölni 

kell: a kérelmezővel és az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal. 

6. § 

(1) Az engedély  

a./ meghatározott idő elteltéig, vagy 

b./ megállapított feltétel bekövetkezéséig, vagy 

c./ visszavonásig 

érvényes. 

(2) A meghatározott időre szóló engedély -- (1) bekezdés a./ pontja -- érvényessége, 

kérelemre meghosszabbítható, illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető, 

amelyről határozatot kell hozni. Az erre vonatkozó kérelmet a lejárat, illetőleg a 

szüneteltetés előtt 15 nappal kell benyújtani. 

(3) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott 

tevékenységre jogosító engedély érvénytelenné válik, vagy hatályát veszti. 

A közterület-használati díj 

7. § 

(1) Az engedélyes a közterület használatáért -- az e rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott mértékű -- közterület-használati díjat köteles fizetni. 

(2) A fizetés módját az engedélyben kell meghatározni, és azt egy összegben, az ott 

meghatározott időpontig kell megfizetni. 

(3) A Polgármester a közterület-használati díjat csak az alábbiak részére engedheti el: 

1. közösségi események megrendezése alkalmával történő közterület-

foglalásokesetén, non-profit kérelmezők részére, 

2. olyan kérelmezők részére, akiknek a településen tartott rendezvényen 

valórészvétele ingyenes, 

3. olyan szolgáltatók részére, akik a szolgáltatást igénybevevőktől térítést nem 

kérnek. 

(4) A közterület-használati díj az önkormányzat költségvetési bevételét képezi. 
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8. § 

Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 

a. a közműveknek, valamint a köztisztasági szerveknek (szelektív hulladékgyűjtők) 

a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezésére, 

b. köztárgyak( szobor, köztéri padok, stb.) elhelyezéséért, 

c. lakóingatlan építése vagy felújítása esetén állvány, építőanyag és törmelék 

elhelyezéséhez egy hónapig. 

A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása 

9. § 

(1) A közterület eltérő használatára adott engedély közérdekből bármikor 

megszüntethető. Ez esetben az engedélyes részére -- kérelmére -- másutt kell a 

közterület-használat lehetőségét biztosítani. 

(2) Meg kell vonni az engedélyt: 

a./ ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, 

b./ ha az engedélyes a díjfizetési kötelezettségének megadott határidőig nem tesz 

eleget. 

(3) Ha az engedélyes a határozatlan vagy a még le nem járt idejű közterület-

használatot, meg kívánja szüntetni, köteles e szándékát az engedély visszavonására 

irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg az engedélyező hatóságnak 

bejelenteni. 

(4) Ha a közterület-használat a (2) vagy (3) bekezdésben meghatározott módon szűnik 

meg, az esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni 

nem lehet. 

(5) Ha az engedély érvényét veszti, köteles az engedélyes a közhasználattal felhagyni 

és saját költségén az eredeti állapotot minden kártérítési igény nélkül 

helyreállítani. 

A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei 

10. § 
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(1) A közterület eltérő - engedély nélküli - használata esetén, a használó felhívásra 

köteles a használatot megszüntetni, és a közterületen az eredeti állapotot saját 

költségén -- minden kártalanítási igény nélkül -- helyreállítani. 

(2) Ha a cselekmény súlyosabb büntetendő rendelkezésbe nem ütközik, szabálysértést 

követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedhető pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 3. § (2) 

bekezdésében foglalt rendelkezéseit megszegi. 

(3) A (2) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak a választási eljárásról szóló 

törvény hatálya alá tartozó plakát, hirdető berendezés elhelyezésére. 

(4) Aki a közterületet (engedélyhez kötött esetben) engedély nélkül, vagy az 

engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használja, a szabálysértés 

jogkövetkezményein túlmenően a közterület-használati díjat is köteles fizetni.  

(5) A közterületet engedély nélkül használó kérelmére -- ha az engedélyezés 

feltételeinek megfelel -- a közterület-használat engedélyezhető, de a használó ez 

esetben sem mentesül a (3) bekezdésben meghatározott következmények alól. 

Záró rendelkezések 

11. § 

A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény rendelkezéseit az e 

rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. 

12. § 

(1) E rendelet 2011. február  1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő 

-- még el nem bírált -- ügyekben is alkalmazni kell. 

 

 

Magyar Sándor  sk.  Dr. Sulyokné Dr. Ladányi Andrea 

polgármester     körjegyző 
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 1. számú melléklet 

A Közterület-használati díj mértéke 

Megnevezés 

 

Ft / hó/ m2 

Üzleti hirdető berendezés, a közterületbe 10 

cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), 

lépcső kirakatszekrény, üzleti védőtető, elő 

tető, ernyőszerkezet, fényreklám és cégtábla 

 

300,-  

Árusító és egyéb fülke  1 500,-  

Önálló hirdetőtábla (felülete alapján) 300,- 

Vendéglátóipari és kereskedelmi előkert, 

terasz 

2 000,- 

Búcsú idején,  

illetve egyéb ún. "vándor-mutatványos" (pl. 

cirkusz) esetén 

 

Ft/egység/2 nap 

Az összeg nem osztható 

Közterület-foglalási díj m2: 

a. 0 -- 10  

b. 11 -- 50  

c. 51 -- 100 

d. 101 -- 200 

e. 201 -- 300 

f. 301 felett 

 

4 000 

8 000 

30 000 

40 000 

50 000 

60 000 

Mutatványos tevékenység 

Minden megkezdett 20 m2 után 

10 000 

Kézműves, népművész, iparművész kirakodó, Díjmentes 
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ha a Kézműves Kamara tagja:  

Mozgó árusítás a jármű külméretétől 

függetlenül 
600 F/nap 

Alkalmi árusítás az erre a célra  kijelölt 

közterületen 
2.000 Ft/nap 

  Ft/nap 

Építési munkához szükséges állvány, 

építőanyag, lakásépítésnél, felújításnál, 

javításnál és egyéb építési munkáknál, egyéb 

anyagok (pl. tüzelő) elhelyezése  

50 

Mélyépítési tevékenységgel összefüggő 

építkezés esetén  

50 

 

6. Előterjesztés Társulási megállapodás módosítására 

 

Magyar Sándor polgármester elmondja, hogy három pontban módosul aa Polgári 

Kistérség Többcélú Társulás  Társulási Megállapodása, be kell építeni a lakosságszám 

arányos szavazási módot, amelyet már a 2010. évi elnök választáson is alkalmaztak.  

A mellékletben szükséges átvezetni a  pedagógiai szakszolgálati feladat ellátást illetve a – 

települések  lakosságszámának  átvezetését. 

Mivel hozzászólás nem volt Magyar Sándor polgármester szavazásra teszi fel a társulási 

megállapodás módosítását, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadott és meghozta az alábbi határozatot. 
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6/20101(I. 31) számú határozat 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgári Kistérség 

Többcélú Társulása társulási megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és a 

következő határozatot hozta: 

Folyás Község Önkormányzat Község Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak 

szerint elfogadja a Társulási Megállapodás (valamint annak  2. számú és 3 számú 

mellékletének) módosítását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Magyar Sándor polgármester  

 

1./ A Társulási Megállapodás III. Fejezete:  A Társulás tagsága, szervezete  „A 

Társulás Elnöke” cím kiegészül az alábbi 7/A. ponttal: 

A Társulási Tanács elnökének és az elnökhelyettes(ek) megválasztásánál a 

szavazás két urna, illetve kétfajta szavazólap igénybevételével történik.  

Az egyik szavazólap a települést megillető szavazatszámot (egy) jelöli. /első urna/. 

A másik fajta szavazólap a település által képviselt lakosságszámot reprezentálja, 

ebből a szavazólapból egy települést több is megillethet, a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban meghatározott módon képzett számnak megfelelően. /második urna/. 

 

 

2./ A Társulási Megállapodás IV. Fejezete:  A Társulási szervek működése  „A 

Társulási Tanács ülései” cím kiegészül az alábbi 12/A. ponttal: 

 

A titkos szavazás két urna, illetve kétfajta szavazólap igénybevételével történik.  

Az egyik szavazólap a települést megillető szavazatszámot (egy) jelöli. /első urna/. 

A másik fajta szavazólap a település által képviselt lakosságszámot reprezentálja, 

ebből a szavazólapból egy települést több is megillethet, a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban meghatározott módon képzett számnak megfelelően. /második urna/. 


