
  

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
 

4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről 

 
 
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 
32. cikkeje által biztosított jogalkotási hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a Városi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 5/2011./IV.14./ 
önkormányzati rendeletének 26. § /1/-/2/ bekezdése alapján az Ügyrendi, Oktatási és 
Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az 

önkormányzat hivatalára és az önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) 
terjed ki. 

  
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 
 
2. § (1)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
   
       a./  Költségvetési bevételi főösszegét     470 484 e Ft-ban                      

      b./  Költségvetési kiadási főösszegét    495 063 e Ft-ban 
      c./  Hiányát         24 579 e Ft-ban 
        
állapítja meg. 
 

A hiány belső finanszírozása az előző évi pénzmaradványból történik. 
 
 
 
 
(2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi fő- 

összegén belül: 
 

        a./ A működési bevételeket     95 643 e Ft-ban 
  ebből: 

- az intézm. működési bevételek összege 49 617 e Ft 
- a helyi adók összege 39 626 e Ft 
- az áteng. központi adók összege               6 400 e Ft 

 
       b./ Az önkormányzat költségvetési támogatását  345 281 e Ft-ban 
             ebből: 
 



  

- Helyi Önk.működésének ált.támogatása            111 714 e Ft 
- Telep.Önk.egyes köznevelési fa.tám.            145 732 e Ft 
- Telep.Önk. szoc.és gyerm.véd.fa.tám.                  24 534 e Ft 
- Jövedelepmótló támogatások kiegészítése   58 698 e Ft 
- Kulturális feladatok támogatása       4 598 e Ft 

        -    Központosított támogatás               5 e Ft 
 

c./ A felhalmozási és tőke jellegű bevételeket       6.000 e Ft-ban 
       ebből: 

- önkormányzati vagyon bérbeadása           0 e Ft 
- ingatlan értékesítésből szárm.bevétel    6.000 e Ft 

       
d./ A támogatás értékű bevételeket      23 560  e Ft-ban 

            ebből: 
- a működési célú bevétel     23 560 e Ft 

ebből: 
- az OEP támogatása           7 780 e Ft 

 
  
 

(3) A Képviselő-testület a költségvetés kiadási  
főösszegén belül: 
 
a./ A működési kiadásokat                                                        489 313 e Ft-ban 

ebből 
− a személyi kiadások összege 191 619 eFt  
− a munkaadót terhelő járulékok  52 569 eFt  
− a dologi jellegű kiadások összege 148 240 eFt  
− egyéb működési célú kiadás 96 885 eFt  
     Ebből: - támogatás értékű kiadás 19 696 eFt  

 
b./ A felhalmozási kiadásokat                                                       5 750 e Ft-ban 
     ebből 

− beruházási célú előirányzat    4 050 eFt  
− felújítási célú előirányzat   1.700 eFt  

 
c./ Tartalékalapját                                                                                  0 e Ft-ban       

                 
 
           (4)   Költségvetési létszám keretét             91 főben 
        Közfoglalkoztatottak létszám keretét            11 főben 
      állapítja meg és hagyja jóvá. 
 
 
 

3. § (1)    Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek mérlegét az 1. 
sz. melléklet tartalmazza. 

  
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek előirányzatait és annak 

Intézményenkénti, valamint jogcímenkénti részletezését az 2.; 2.1; 2.2; 2,3; 2.4; 
2.5; 2.6; 2,7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12. sz. mellékletek tartalmazzák.  

 



  

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatait, annak 
Intézményenkénti, valamint jogcímenkénti részletezését a 3.; 3.1; 3.2; 3.3.; 3.4; 
3.5; 3.6. sz mellékletek tartalmazzák. 

 
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti részletezését a 

                     4. ; 5. ; 6.; 7. sz. mellékletek tartalmazzák.. 
 
 
4. § Az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét - intézményenkénti bontásban - a 8.  

és 9. sz. mellékletek tartalmazzák. 
 

 
5. § Az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletek várható összegeit a 10. sz. 

melléklet tartalmazza.  
 
 
6. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegeit, a 
kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 
rendelet 11.; 12. ; és 13. sz. mellékletei tartalmazzák. 

 
 
7. § Az Önkormányzat 2013. évre szóló előirányzat-felhasználási tervét a rendelet 14. sz. 

melléklete tartalmazza 
 
 
8. § Az Önkormányzat 2013. évre vonatkozó Közvetett támogatásait a rendelet 15. sz. 

melléklete tartalmazza. 
 
9. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 16. sz. melléklete tartalmazza. 
 
10. § Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek által elismert 

tartozásállományt a rendelet 17. sz. melléklete tartalmazza. 
 
11. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 

rendelet 18. sz. melléklete tartalmazza. 
 
12. §   Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának teljes összege a zárszámadási 

rendeletben kerül jóváhagyásra. A pénzmaradványból 24 584 e Ft-ot  a hiány belső 
finanszírozásaként kell figyelembe venni, mivel az forrásként beépült a 2013. évi 
költségvetésbe.   

 
13. § Az Önkormányzat költségvetési előirányzatai közvetett támogatást nem tartalmaznak. 

Amennyiben erre az év folyamán sor kerül a Képviselő-testület dönt a rendelet ennek 
megfelelő módosításáról. 

 
 
 
 
 
 



  

A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 
 
 
14. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetési 

feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.  
 
15. § (1) A  Képviselő-testület  a  jóváhagyott  előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 

fenntartja magának. 
 
 (2) A támogatások felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 
  
 
16. § (1) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, 

elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a 
Képviselő-testületet tájékoztatja.  A Képviselő-testület az első negyedév kivételével 
negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló megküldésének időpontjáig 
december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. 

 
 (2) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően a 

polgármester a költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő- testület 
elé terjeszti. 
 
 

17. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében - 
felhatalmazza polgármesterét, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként 
elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon. 

 
 
18. §  Az éves gazdálkodási források bővítését  a  Képviselő-testület pályázatokon történő 

részvétel  útján biztosítja. Ezen kívül az önkormányzat intézményeinek vezetői  az  év  
során  kötelesek  minden  olyan,  az  intézmény forrásait bővítő lehetőséget feltárni és 
a Képviselő-testület elé terjeszteni, mely az önkormányzat, illetve az intézmény 
gazdálkodási helyzetét javítja. 

 
 

19. § A biztonságos gazdálkodás és a pénzügyi fegyelem betartása érdekében elrendeli a 
Képviselő-testület, hogy az intézmények vezetői a részükre jóváhagyott költségvetési 
előirányzatokat nem léphetik túl, eszközbeszerzési, karbantartási, felújítási 
előirányzataik felhasználása előtt előzetesen egyeztetni kötelesek a polgármesterrel 
vagy jegyzővel.  

 
 
 
20. §   A Képviselő-testület a támogatásokra jóváhagyott előirányzatokból 200 e Ft 

felhasználására – utólagos bejelentési kötelezettség  mellett  - a polgármestert 
hatalmazza fel, úgy hogy egy-egy célra 25 e Ft-nál magasabb összegű  támogatás  nem 
adható. 

 
21. § Az önkormányzati biztos kirendelése az államháztartásról szóló törvény 71. § (4) 

bekezdésében megfogalmazottak szerint történik. 
 



  

22. § Az Áht. alapján a támogatott szervezeteket, illetve magánszemélyeket a számukra 
céljelleggel nyújtott támogatási összeg felhasználása vonatkozásában legkésőbb a 
tárgyévet követő év január 31-ig számadási kötelezettség terheli. 

 
 
 

Záró rendelkezések 
 
23. § Ez  a  rendelet  kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 

1-től kell  alkalmazni. 
  
 
Mezőkeresztes, 2013. február 14. 
 
 
 
Dr. Dózsa György s. k.                                                                           Dr. Pelládi Ildikó s. k.   
       polgármester                                                                                               jegyző 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



  

                                                                                        KÖLTSÉGVETÉS M ÉRLEGE                                                              1. sz. melléklet 
2013 

              Ezer Ft-ban 

                         Bevétel                   Kiadás 
Megnevezés  El őirányzat                           Megnevezés  El őirányzat 

A. Működési költségvetés bevételei összesen 470 484   A. Működési költségvetés kiadásai összesen 489 313   

I. Működési bevételek 95 243   I. Személyi juttatás 191 619   
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei  6 400   II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó  52 569   
III. Központi költségvetésből kapott támogatás 345 281   III. Dologi kiadások  148 240   

IV. Támogatás értékű bevételek   23 560   IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 77 189   

V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök    V. Egyéb működési kiadások  19 696   

        

B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen  0   B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen  5 750   

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek    I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 4 050   
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás   II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  1 700   

III. Támogatás értékű bevételek    III. Egyéb felhalmozási kiadások    

IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök        

        

C. Kölcsönök   C. Kölcsönök    

I. Kapott kölcsön    I. Kölcsönök nyújtása    

II. Kölcsönök visszatérülése    II. Kölcsönök törlesztése   

        

    D. Tartalékok    
    I. Általános tartalék    
    II. Céltartalék    

        

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 470 484   KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D) 495 063   

D. Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen (I+II+III)   E. Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen (I+II+III)   
I. Betétek visszavonása    I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése    
II. Költségv.-i hiány belső finaszírozására szolgáló 
pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele  24 579   

II. Értékpapírok vásárlása  
  



  

III. Költségv.-i hiány külső finanaz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek    III. Hitelek törlesztése  és kötvénybeváltás kiadásai   
        

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) 495 063   KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E) 495 063   
       
 



  

 
 

                  2.sz. melléklet 

        

     Az önkormányzat 2013. évi bevételi el őirányzatai összesen 
       Ezer Ft-ban 

  BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat  Kv.-i szervek ös szesen Polgárm.-i Hivatal Mindösszesen  

A. Működési költségvetés bevételei összesen  447 293   12 151   5 040   464 484   

I. Működési bevételek  32 426   12 151   40   44 617   

1. Közhatalmi bevétel      40   40   

2. Intézményi működési bevétel  23 304   11 791     35 095   

3. Intézmények egyéb sajátos bevételei  6 622   360     6 982   

4. Kapott kamatok  2 500       2 500   

II. Önkormányzatok sajátos m űködési bevételei  51 026     0   51 026   

1. Helyi adók  39 626   xxxxxxxxx   39 626   

2. Átengedett központi adók  6 400   xxxxxxxxx   6 400   

3. Bírságok, pótlékok   xxxxxxxxx   0   

4. Talajterhelési díj  5 000   xxxxxxxxx   5 000   

III. Központi költségvetésb ől kapott támogatás  345 281   xxxxxxxxx xxxxxxxxx 345 281   

1. Normatív állami hozzájárulás  286 578   xxxxxxxxx xxxxxxxxx 286 578   

2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás  58 698   xxxxxxxxx xxxxxxxxx 58 698   

3. Központosított előirányzatok  5   xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5   

4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása   xxxxxxxxx xxxxxxxxx 0   

5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása   xxxxxxxxx xxxxxxxxx 0   

IV. Támogatás érték ű bevétel  18 560   0   5 000   23 560   
V. Államháztartáson kívülr ől átvett pénzeszköz       0   

        0   

B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen  6 000   0   0   6 000   

I. Felhalmozási és t őke jelleg ű bevételek  6 000   0   0   6 000   

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése        0   

2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei  6 000       6 000   

3. Pénzügyi befektetések bevételei        0   

4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek        0   



  

II. Központi költségvetésb ől kapott költségvetési 
támogatás  0       0   

1. Címzett és céltámogatások    xxxxxxxxx xxxxxxxxx 0   

III. Támogatás érték ű bevételek        0   

IV. Államháztartáson kívülr ől átvett pénzeszköz       0   

        0   

C. Kölcsönök  0   0   0   0   

I. Kapott kölcsönök        0   

II. Kölcsönök visszatérülése        0   

        0   
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 
(A+B+C) 453 293   12 151    5 040    470 484   

D. Finszírozási célú pénzügyi m űveletek (I+II+III) 13 747   163   10 669   24 579   

I. Betétek visszavonása (1+2) 0   0   0   0   

1. Működési célra       0   

2. Felhalmozási célra        0   
II. Költségvetési hiány bels ő finanszírozására 
szolgáló pénzmar., vállakozási maradvány 
igénybevétele (1+2) 13 747   163   10 669   24 579   
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele 
össz. 13 747   163   10 669   24 579   

1. Működési célra  7 997   163   10 669   18 829   

2. Felhalmozási célra  5 750   0     5 750   
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak  igénybevét. 
össz.  0       0   

1. Működési célra         0   

2. Felhalmozási célra        0   
III. Költségv.-i hiány küls ő finansz.-ra szolgáló pü.-
i műv. (1+2) 0   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 0   

1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 0   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 0   

1. Működési célra   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 0   

2. Felhalmozási célra    xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 0   

2. Hitel, kölcsön felvétele 0       0   

1. Működési célra       0   

2. Felhalmozási célra        0   

Intézményfinanszírozás -291 557   141 580   149 977   0   
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) 3+ 
Int.fin. 175 483   153 894   165 686   495 063   



  

 
 
 
 

                  2.1. sz. melléklet 

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése  
Ezer Ft-ban 

  BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat  Kv.-i szervek összesen  Polgárm.-i Hi vatal  Mindösszesen 

1. Igazgatási szolgáltatási díj      40 40 
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele        0 
3. Bírságból származó bevétel        0 

I/1. Közhatalmi bevételek összesen  0 0 40 40 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. sz. melléklet  

        

I/2. Intézményi m űködési bevételek részletezése  

Ezer Ft-ban 

  BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat  Kv.-i szervek összesen  Polgárm.-i Hi vatal  Mindösszesen 

1. Áru- és készletértékesítés bevétele xxxxxxxxxx     0   
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele  xxxxxxxxxx 11 791     11 791   
3. Egyéb bevételek  xxxxxxxxxx     0   

  xxxxxxxxxx     0   
I/2. Intézményi m űködési bevételek 
összesen  xxxxxxxxxx 11 791   0   11 791   



  

2.3. sz. melléklet   

II/1. Helyi adó bevételek részletezése    
Ezer Ft-ban    

  BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat    
1. Építményadó      
2. Telekadó     
3. Vállalkozók kommunális adója      
4. Magánszemélyek kommunális adója     
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után     
6. Idegenforgalmi adó épület után       
7. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett 
iparűzési tevékenység után  39 626      
8. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett 
iparűzési tevékenység után (napi átalány)      
II/1. Helyi adó bevételek összesen  39 626     

    
   

2.4. sz. melléklet   
II/3. Átengedett központi adók részletezése    

Ezer Ft-ban    
  BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat    

1. Személyi jöv.adó helyben maradó része  0     
2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)  0     
3. Gépjárműadó  6 400     
4. Luxusadó     
5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó      
6. Átengedett egyéb központi adók       

II/3. Átengedett központi adók összesen  6 400     
 
 
 
 
 
 
 
 

      2.5. sz. melléklet    
     

III/1. Normatív állami hozzájárulás részletezése    
                Ezer Ft-ban     

BEVÉTELEK JOGCÍMEI  Önkormányzat     
Helyi Önk.működési támogatása 111 714      
Telep.Önk.egyes köznev.feladatainak támogatása 145 881      
Telep.Önk Szoc.ésGy.védelmi feladatainak 
támogatása 24 534      
Kulturális feladatok támogatása 4 598      
       
       
       
       

III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen  286 727      
 
 
 
     

      2.6. sz. melléklet    
     

III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támo gatás részletezése    
                Ezer Ft-ban     

BEVÉTELEK JOGCÍMEI  Önkormányzat     



  

Jövedelempótló támogatások kiegészítése 58 698      
       
       
       
       
       

III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támo gatás 
összesen  58 698      
 
 
 
     

     2.7. sz. melléklet    
     

III/3. Központosított el őirányzatok     
                Ezer Ft-ban     

BEVÉTELEK JOGCÍMEI  Önkormányzat     
Külterületi lakosok támogatása 5      
       
       
       
III/3. Központosított el őirányzatok összesen  5    

  
 
 
 
 
 
 

     2.8. sz. melléklet 

IV. Támogatásérték ű bevételek  
                Ezer Ft-ban  

BEVÉTELEK JOGCÍMEI  Önkormányzat  Kv.-i szervek 
összesen  

Polgárm.-i 
Hivatal  Mindösszesen 

Támogatás ért.műk.bev.központi ktgv.sz.(Közf) 2 860       2 860   
Támog.ért bev. EU-s programokra 3 211       3 211   
OEP-től EÜ finanszírozásra 7 780       7 780   
Építási Társulásra átvétel     5 000   5 000   
TKT támogatás (közokt.feladatok) 0       0   
Vattai Önkormányzattól int.működtetésre 2 383       2 383   
Csincsei Önkormányzattól Int.működtetésre 1 335       1 335   
Mezőnyárádi Önkormányzattól Int.működtetésre 515       515   
Sályi Önkormányzattól Int.működtetésre  476       476   

IV. Támogatásérték ű bevételek összesen  18 560   0   5 000   23 560   
     

 
 
 
 
 

      2.9. sz. melléklet 

V. Államháztartáson kívülr ől átvett pénzeszközök  
                Ezer Ft-ban  

BEVÉTELEK JOGCÍMEI  Önkormányzat  Kv.-i szervek 
összesen  

Polgárm.-i 
Hivatal  Mindösszesen 

          
          
          
          
V. Államházt.-on kívülr ől átvett pénzeszk. össz.  0 0 0 0 

 
 
 

                 2.10. sz. melléklet 



  

     
C.I. Kapott kölcsönök  

                              Ezer Ft-ban  

     

Megnevezés  Önkormányzat Kv.-i szervek 
összesen  

Polgárm.-i 
Hivatal  Mindösszesen 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Kapott kölcsönök összesen        0 
     
     
     
     

                 2.11. sz. melléklet 

     
C.II. Kölcsönök visszatérülése  

                            Ezer Ft-ban  

Megnevezés  Önkormányzat Kv.-i szervek 
összesen  

Polgárm.-i 
Hivatal  Mindösszesen 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Kölcsönök visszatérülése        0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 



  

2.12. melléklet 

     
 Költségvetési szervek költségvetési bevételei  

    Ezer Ft-ban  
  

  BEVÉTELEK JOGCÍMEI 
Óvoda Könyvtár ÖNO 

Költségvetési 
szervek 

mindösszesen  

A. Működési költségvetés bevételei összesen  3 133   455   8 563   12 151   

I. Működési bevételek  3 133   455   8 563   12 151   

1. Közhatalmi bevétel        0   

2. Intézményi működési bevétel  3 133   95   8 563   11 791   

3. Intézmények egyéb sajátos bevételei    360     360   

4. Kapott kamatok        0   

IV. Támogatásérték ű bevétel        0   
V. Államháztartáson kívülr ől átvett pénzeszköz       0   

        0   

B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz. 0   0   0   0   

I. Felhalmozási és t őke jelleg ű bevételek  0   0   0   0   

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése        0   
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei        0   

3. Pénzügyi befektetések bevételei        0   

4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek        0   

III. Támogatás érték ű bevételek        0   

IV. Államháztartáson kívülr ől átvett pénzeszköz       0   

        0   

C. Kölcsönök  0   0   0   0   

I. Kapott kölcsönök        0   

II. Kölcsönök visszatérülése        0   

        0   

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 3 133   455   8 563   12 151   

        0   

D. Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek (I+II+III) 133   10   20   163   

I. Betétek visszavonása  0   0   0   0   

1. Működési célra        0   

2. felhalmozási célra        0   

II. Költségvetési hiány bels ő finanszírozására szolgáló 
pénzmar., vállakozási maradvány igénybevétele (1+2)  133   10   20   163   
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen 133   10   20   163   

1.1. Működési célra  133   10   20   163   

1.2. Felhalmozási célra        0   

2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen        0   

2.1. Működési célra         0   

2.2. Felhalmozási célra        0   

III. Költségv.-i hiány küls ő finansz.-ra szolgáló pénügyi 
műveletek  0   0   0   0   

1. Hitel, kölcsön felvétele  0   0   0   0   

1. Működési célra        0   
2. felhalmozási célra        0   

        0   

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+…D) 3 266   465   8 583   12 314   

    0   

Irányító szervt ől kapott támogatás (Int.fin) 122 504   10 374   8 702   141 580   

    0   

Intézményi bevétel mindösszesen  125 770   10 839   17 285   153 894   
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3. sz. melléklet 

Az önkormányzat 2013. évi kiadási el őirányzatai összesen 
Ezer Ft-ban 

KIADÁSOK JOGCÍMEI  Önkormányzat  Kv.-i szervek 
összesen  

Polgárm.-i 
Hivatal Mindösszesen  

A. Működési költségvetés kiadásai összesen  169 733   153 894    165 686    489 313    

I. Személyi juttatás 38 151   94 388   59 080   191 619    

II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó  10 312   25 762   16 495   52 569    

III. Dologi kiadások 95 259   33 744   19 237   148 240    

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai        0    

V. Egyéb működési kiadások összesen  26 011   0   70 874   96 885    

1. Támogatás értékű működési kiadás 13 696   0     13 696    

2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6 000       6 000    

3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. 6 315     70 874   77 189    

4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása       0    

5. Működési célú kamatkiadás       0    

6. Fejlesztési célú kamatkiadás        0    

          

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 5 750   0   0   5 750    

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  4 050       4 050    

II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val  1 700       1 700    

III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 0   0   0   0    

1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások        0    

2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre       0    

3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás       0    

4. Pénzügyi befektetések       0    

          

IV. Kölcsönök  0   0   0   0    

1. Kölcsön nyújtása       0    

2. Kölcsön törlesztése        0    

          

D. Tartalékok összesen  0   0   0   0    

I. Általános tartalék       0    

II. Céltartalék       0    

          

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) 175 483   153 894   165 686   495 063    

          

E. Finanszír.-i célú pü.-i müv. összesen (I+II+III)  0       0    

I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése  0       0    

1. Működési célú       0    

2. Felhalmozási célú        0    

II. Értékpapírok vásárlása        0    

III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai 0       0    

1. Hitelek törlesztése  0       0    

1.1. működési célú        0    

1.2. felhalmozási célú        0    



  

2. Kötvénybeváltás kiadásai  0       0    

2.1. működési célú        0    

2.2. felhalmozási célú        0    

KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E) 175 483   153 894   165 686   495 063    

Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek  
nyújtott támogatás (Int.fin) 

291 557   xxxxxxxx xxxxxxxx 291 557    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/1. sz. melléklet  

     
Költségvetési szervek költségvetési kiadási el őirányzatai  

    Ezer Ft-ban  

  
KIADÁSOK JOGCÍMEI  

Óvoda Könyvtár ÖNO 

Költségvetési 
szervek 

mindösszesen  

A. Működési költségvetés kiadásai összesen  125 770   10 839   17 285   153 894    

I. Személyi juttatás 82 043   5 969   6 376   94 388    

II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó  22 355   1 646   1 761   25 762    

III. Dologi kiadások 21 372   3 224   9 148   33 744    

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai        0    

V. Egyéb működési kiadások összesen  0   0   0   0    

1. Támogatás értékű működési kiadás 0      0   0    

2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre       0    

3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.       0    

4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása       0    

5. Működési célú kamatkiadás        0    

6. Fejlesztési célú kamatkiadás        0    

        0    

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 0   0   0   0    

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val        0    

II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val        0    

III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 0   0   0   0    

1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások        0    

2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre       0    

3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás       0    

4. Pénzügyi befektetések       0    

        0    

C. Kölcsönök 0   0   0   0    

1. Kölcsön nyújtása       0    

2. Kölcsön törlesztése        0    

        0    

D. Tartalékok összesen  0   0   0   0    

I. Általános tartalék       0    

II. Céltartalék       0    



  

        0    

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) 125 770   10 839   17 285   153 894    

        0    

E. Finansz. célú pénzügyi m űveletek összesen        0    

I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése  0   0   0   0    

1. Működési célú       0    

2. Felhalmozási célú        0    

II. Értékpapírok vásárlása        0    

III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai 0   0   0   0    

1. Hitelek törlesztése  0   0   0   0    

1.1. működési célú        0    

1.2. felhalmozási célú        0    

2. Kötvénybeváltás kiadásai  0   0   0   0    

2.1. működési célú        0    

2.2. felhalmozási célú        0    

KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E) 125 770   10 839   17 285   153 894    

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/2. sz. melléklet  

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási 

                                              előirányzatai  feladatonként                                 ezer Ft-ban 

KIADÁSOK JOGCÍMEI  Polgármesteri hivatal 
feladatai  Összesen  

A. Működési költségvetés kiadásai összesen  165 686   165 686   

I. Személyi juttatás 59 080   59 080   

II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó  16 495   16 495   

III. Dologi kiadások 19 237   19 237   

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai    0   

V. Egyéb működési kiadások összesen  70 874   70 874   

1. Támogatás értékű működési kiadás   0   

2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre   0   

3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. 70 874   70 874   

4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása   0   

5. Működési célú kamatkiadás    0   

6. Fejlesztési célú kamatkiadás    0   

      

B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 0   0   

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val    0   

II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val    0   

III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 0   0   

1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások    0   

2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre   0   

3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás   0   



  

4. Pénzügyi befektetések   0   

      

D. Kölcsönök 0   0   

1. Kölcsön nyújtása   0   

2. Kölcsön törlesztése    0   

      

D. Tartalékok összesen  0   0  

I. Általános tartalék   0   

II. Céltartalék   0   

    0   

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) 165 686   165 686   

      

E. Finansz. célú pénzügyi m űveletek összesen  0   0   

I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése  0   0   

1. Működési célú   0   

2. Felhalmozási célú    0   

II. Értékpapírok vásárlása    0   

III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai 0   0   

1. Hitelek törlesztése  0   0   

1.1. működési célú    0   

1.2. felhalmozási célú    0   

2. Kötvénybeváltás kiadásai  0   0   

2.1. működési célú    0   

2.2. felhalmozási célú    0   

KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E) 165 686   165 686   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. sz. melléklet 

A.V.1. Támogatás érték ű működési kiadás  

    Ezer Ft-ban 

Támogatott megnevezése Önkormányzat  Kv.-i szervek 
összesen  

Polgárm.-i 
Hivatal Mindösszesen  

TKT-nak utalt orvosi ügyeleti hozzájárulás 2 200       2 200   

TKT-nak utalt szociális feladatok támogatása 1 500       1 500   

Önkormányzatoknak utalt étkezési támogatás 9 996       9 996   

Különféle szervezetek támogatása 6 000       6 000   

        0   

Összesen  19 696   0   0   19 696   
     

 
 
 
 

3.4. sz. melléklet 

B.III.1. Támogatás érték ű felhalmozási kiadás  

Ezer Ft-ban 



  

Támogatott megnevezése Önkormányzat  Kv.-i szervek 
összesen  

Polgárm.-i 
Hivatal Mindösszesen  

          

          

          

          

          

Összesen        0 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. sz. melléklet 

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívül re 

Ezer Ft-ban 

Támogatott megnevezése Önkormányzat  Kv.-i szervek 
összesen  

Polgárm.-i 
Hivatal Mindösszesen  

          

          

          

          

          

Összesen        0 

     

     
 

3.6. sz. melléklet 

B.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államhá ztartáson kívülre 

Ezer Ft-ban 

Támogatott megnevezése Önkormányzat  Kv.-i szervek 
összesen  

Polgárm.-i 
Hivatal Mindösszesen  

          

          

          

          

          

Összesen        0 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 4. sz. melléklet 

B.I. Beruházási el őirányzat célonkénti részletezése  

  

       Ezer Ft-ban 

Beruházási feladat Előirányzat összege  

Ingatlanosk vásárlása 1 550   



  

Térfigyelő rendszer kiépítése (önrész) 2 500   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Beruházás összesen 4 050   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.sz. melléklet 

  

B.II. Felújítási el őirányzat célonkénti részletezése  

  

       Ezer Ft-ban 

 Felújítási cél Előirányzat összege  

Tájház felújítása (önrész) 1 200   

Óvoda kerítés lábazatának felújítása 500   

    

    

    

    

    

    

    

    

Felújítás összesen 1 700   
  

 
6.sz. melléklet 

  

B.III.4. Pénzügyi befektetések el őirányzatának részletezése  

  

       Ezer Ft-ban 

 Felújítási cél Előirányzat összege  

    

    

    

    

    

Pénzügyi befektetések összesen 0 



  

 

 
 
 
 
 

         7.sz. melléklet 

     

C.II. Céltartalék célonkénti részletezése  

     

                Ezer Ft-ban 

Megnevezés El őirányzat összege  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Céltartalék  összesen 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. sz.  melléklete  

     
 Költségvetési szervek engedélyezett létszáma    
     
     

 
Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (f ő)  

   8 órás 4 órás 2 órás 

 Óvoda       

  - Mezőkeresztes 18 1   

  - Vatta 3     

  - Csincse 3     

  - Mezőnyárád 6     

  - Sály 9     

 Könyvtár 2 2   

 ÖNO       

  - Nappali szoc.ellátás 3     

  - Szociális étkeztetés      6 

 Polgármesteri Hivatal 23 1   



  

 Önkormányzat       

  - Konyha 10     

  - Védőnői szolgálat 2     

  - Háziorvosi szolgálat 1     

  - Város-és községgazdálkodás 8     

  - Művelődési Ház 3     

 Összesen  81 4 6 
     

   

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 9. számú melléklete  
     

 Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma  

     

 Engedélyezett létszám (f ő)  

 
Költségvetési szerv 

4 órás  6 órás  8 órás  

 Önkormányzat 0 11 0 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Összesen  0 11 0 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. sz. melléklet  

  

KIMUTATÁS 

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához  a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi 
törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztet ő ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az  

adósságot keletkeztet ő ügyletek várható összegével együtt 

  

 ezer Ft 

Adósságot keletkeztet ő ügylet megnevezése Összeg  



  

I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése 
válik, vagy válhat szükségessé   

1.    

2.   

3.   

    

    

    

    

    

II. Adósságot keletkeztető más ügyletek    

1.   

2.   

3.   

    

    

    

    

Összesen  0 

  

 
 
 
 

11. számú melléklet  
KIMUTATÁS  

a saját bevételek összegér ől  
 ezer Ft 

Saját bevétel megnevezése * Összeg 
Helyi adóból származó bevétel  39 626 

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel  6 000 

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel    

Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel    
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel    

Részvény értékesítéséből származó bevétel    

Részesedés értékesítéséből származó bevétel    
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel    

Bírság-, pótlék- és díjbevétel   
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés   

Saját bevétel összesen 45 626 
  
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) 
Korm. rendelet 2. § alapján  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

12. számú melléklet  
 

KIMUTATÁS  
az adósságot keletkeztet ő ügyletekb ől eredő fizetési kötelezettségek futamid ő végéig 

fennálló összegér ől  
 ezer Ft 

Adósságot keltkeztet ő ügylet megnevezése ** Összeg  
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás    
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás    

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás    
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás    

A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba 
hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke   

Egyéb értékpapír vételára   

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott 
kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke    
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing 
futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.    

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói 
félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki 
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár    

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, 
részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték   

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság 
Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege   

Adósságot keletkeztet ő ügyletekb ől eredő fizetési kötelezettség  összesen  0 
  
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. §  (1) bekezdése 
alapján  
 
 
 
 
 
 
  
 13. sz. melléklet  

KIMUTATÁS 
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthet őségeig fennálló kötelezettségekr ől 

  
 ezer Ft  

Kezességvállalás megnevezése  Összeg  
    
    
    
Összesen  0 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
       
       

   2013. évi  ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV 
       
       
       

Költségvetési  Hitel  Kötvény  Hónap  
Bevétel  Kiadás Felvétel  Törlesztés  Kibocsátás Beváltás 

Január 45 000   45 000           

Február 40 000   40 000           

Március 42 000   42 000           

Április 41 000   41 000           

Május 45 000   45 000           

Június 40 000   40 000           

Július 41 000   41 000           

Augusztus 42 063   42 063           

Szeptember 39 000   39 000           

Október 40 000   40 000           

November 40 000   40 000           

December  40 000   40 000           

Összesen 495 063   495 063           

   

 
 
 
 
 
 
 
    

 15. sz. mellélet 
  
  

KIMUTATÁS  
a közvetett támogatások tervezett összegér ől  

  
  
 Ezer Ft-ban  

Közvetett támogatás megnevezése  Közvetett támogatás 
tervezett összege 

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon 
történő elengedésének összege     



  

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott 
kölcsönök elengedésének összege    

Helyi adónál biztosított kedvezmény összege   
Ebből:    
       - építményadó   
       - telekadó   
       - vállalkozások kommunális adója   
       - magánszemélyek kommunális adója   
       - idegenforgalmi adó tartózkodás után    
       - idegenforgalmi adó épületek után    
       - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
után    
       - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után    
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege   
Helyi adónál biztosított mentesség összege   
Ebből:    
       - építményadó   
       - telekadó   
       - vállalkozások kommunális adója   
       - magánszemélyek kommunális adója   
       - idegenforgalmi adó tartózkodás után    
       - idegenforgalmi adó épületek után    
       - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
után    
       - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után    
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege   
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény 
összege   
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege   
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege   

ÖSSZESEN  0 
  
Szöveges indokolás:   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         
         



  

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással  megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadás ai
 
 

         
 EU-s projekt címe: Tájház kialakítása 
 Projekt azonosítója:: 
         
 Bevételek  2013 2014 2015 2016 
 Saját erő 1 200           
 Saját erőből központi támogatás           
 EU-s forrás  4 800           
 Társfinanszírozás            
 Hitel            
 Egyéb forrás            
             

 
Bevételek 
összesen      6 000           

         
         
 Kiadások  2012 2013 2014 2015 
 Beruházás 6 000           
             
             
             
 Kadások összesen  6 000           
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. sz. melléklet 

      
 Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá ta rtozó  
   költségvetési szerv által elismert tartozásállomá nyról   

      
   2013. ......................... hó  
      
      
Költségvetési szerv neve: ........................................  
      
      
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata:                 ......................... eFt 
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a:    ......................... eFt 
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)    
      
      

  ........ napon túli  
Tartozásállomány megnevezése tartozásállomány   sorsz. 

  (x)  

1 Állammal szembeni tartozások     

2 Központi költségvetési szervekkel    

  szemben fennálló tartozás    

3 Elkülönített állami pénzalapokkal     

  szembeni tartozás     



  

4 TB alapokkal szembeni tartozás    

5 
Tartozásállomány 
önkormányzatok     

  és intézményeik felé    

6 
Szállítókkal szembeni 
tartozásállomány     

7 Egyéb tartozásállomány    

  Összesen   0  
      
 (x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában   
 meghatározott határnapon túli tartozásállomány.  
      
      
........................ 2013. ............ hó .... nap    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      

      
      

Több éves kihatással járó döntések 
  számszer űsítése 

                      
      
      
Megnevezés  2014. év  2015. év 2016. év  2017. év 2018. év
Hitel törlesztés           
Kötvénybeváltás kiadásai           
………..…………… beruházás           
………..…………… beruházás           
………..…………… beruházás           
………..…………… beruházás           

………..…………… beruházás           
………..…………… felújítás            
………..…………… felújítás            



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………..…………… felújítás            
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség           
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség           
            
            
Összesen            



  

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
 

2/2013.(I.24.) önkormányzati rendelete 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 

 
 
Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (továbbiakban Mötv.) 13.§ (1) bekezdésének 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 
szóló 2012. évi XC. törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján következőket rendeli el: 
  

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat közigazgatási területén a kéményseprő ipari 
közszolgáltatási tevékenység ellátása az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás útján 
történik. 

2. § 
 

A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, melyek biztosítják a 
települési kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő feladatok eredményes 
végrehajtását, a kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét. 
 

2. Értelmező rendelkezések 
 

3. § 
 

E rendelet alkalmazásában: 
a) égéstermék: tüzelőanyagok elégetésekor keletkező termék, amely lehet gáznemű, 
folyékony, szilárd vagy ezek keveréke 
b) égéstermék-elvezető: az épített kémény, az épített vagy szerelt, héjból vagy héjakból 
álló szerkezet, amely egy vagy több járatot képez, és a tüzelőberendezés tűzterében 
keletkezett égésterméket a szabadba vezeti. 
c) gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685.§ 
c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet 
d) használaton kívüli égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető, melynek összes 
nyílását befalazták vagy nem éghető anyaggal tömören, vagy egyéb nem oldható 
szerelési technológiával (kötéssel) lezárták 
e) ingatlan használója: az ingatlant ténylegesen használó személy, ennek hiányában a 
tulajdonos 
f) tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető, amely a 
tartalékfűtés célját szolgálja, üzemképes állapotban van, de nincs rácsatlakoztatva 
tüzelőberendezés 
g) tüzelőberendezés: szilárd, cseppfolyós vagy légnemű energiatermelő anyaggal 
üzemelő berendezés, amelyben a működés során égéstermék keletkezik 
 
h) sormunka: az a külön megrendelés nélkül, előzetes értesítést követően, rendszeres 
időközönként végzett közszolgáltatás, amelynek díját további kiszállási díj nem terheli. 
 
 
 
 
 



  

3. A rendelet hatálya 
 

4. § 
 

(1) A rendelet területi hatálya: Mezőkeresztes város közigazgatási területére terjed ki. 
 
(2) A rendelet tárgyi hatálya: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás szervezett 
ellátása kiterjed a lakásban és más helyiségben épülő vagy már használatban lévő kémény, 
valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására és szakvélemény 
adására. A közszolgáltatás nem terjed ki a használaton kívüli égéstermék elvezetőre. 
 
(3) A rendelet személyi hatálya: A közigazgatási határon belül valamennyi 
ingatlantulajdonosra, kezelőre vagy használóra (továbbiakban: használó) kiterjed, amely 
égéstermék-elvezetővel érintett függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi 
személy, illetve nem jogi személyiségű gazdasági társaság, valamint a kéményseprő-ipari 
szolgáltatást ellátó szolgáltatóra. 
 

5. § 
 

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás ellátásával, a kiírt pályázaton részt vett és érvényes pályázattal induló, nyertes 
gazdálkodó szervezetet (továbbiakban: közszolgáltató) bízza meg és kötelezi a feladat 
ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben foglalt feladatok végrehajtására, valamint felruházza 
az őt megillető e rendeletben szereplő jogosítványokkal. 
 
 

4. Kéményseprő-ipari közszolgáltatási munkák ellátása, 
a szolgáltató és a tulajdonos jogai és kötelezettségei 

 
6. § 

 
(1) A szolgáltató sormunka keretében időszakonként köteles elvégezni az égéstermék 
elvezetők ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását, az égéstermék elvezetők műszaki 
felülvizsgálatát. 
 
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében elvégzi az ingatlan tulajdonosa által 
megrendelt égéstermék-elvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatokat. Az 
ideiglenesen használt ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonosának megrendelésére 
időszakonként kell elvégezni az (1) bekezdésben foglaltakat. 
 
(3) Nem tartozik a közszolgáltatás körébe az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak 
bontással oldható összekötő eleme vagy annak bekötőnyílása, valamint a használaton kívüli 
égéstermék elvezető. 
 
 
(4) A közszolgáltató az időszakos ellenőrzést és a szükség szerinti tisztítást megrendelés 
nélkül, ütemezett sormunka keretében látja el, az ingatlan használójának előzetes értesítése 
alapján. Amennyiben az ingatlan használójának a jelzett időpont nem megfelelő, a szolgáltató 
az első időponttól számított 30 napon belül eső második időpontot jelöl meg. 
 
(5) Ha az égéstermék-elvezető állapotának időszakos ellenőrzése, tisztítása, műszaki 
felülvizsgálata - az ingatlan használója meghatározott kötelezettségének elmulasztása miatt 
meghiúsul - a szolgáltató értesíti a tűzvédelmi hatóságot. 
 
 



  

(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatok eredményét tartalmazó dokumentum 
egy példányát a szolgáltató az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan 
használójának igazolt módon átadja. 
 
(7) A közszolgáltató az égéstermék-elvezetők és csatlakoztatott tüzelőberendezések 
közszolgáltatáshoz szükséges műszaki adatairól (továbbiakban: műszaki adat) címenként 
nyilvántartást vezet. 
 
(8) Közvetlen élet- vagy tűzveszély észlelése esetén a szolgáltató köteles az üzemeltetés 
azonnali leállítására írásban felszólítani a használót, a szabálytalanság megszüntetéséig. 
A szolgáltató az ingatlan címének közlésével – a veszély jellegétől függően – haladéktalanul 
köteles tájékoztatni a hatáskörrel rendelkező hatóságot, szükség esetén a gázelosztó 
engedélyest. 
 

7. § 
 

(1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatást az ingatlan használója köteles igénybe venni, ha 
olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amely a hozzá tartozó vagy a hozzá csatlakoztatott 
égéstermék-elvezetővel van felszerelve vagy ahhoz csatlakozik vagy tartalék (biztonsági) 
égéstermék elvezetőt tart fenn. 
 
(2) A közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között, a 
Polgári Törvénykönyv közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses 
jogviszony jön létre. 
 
(3) Az ingatlan használója köteles a szolgáltató 6.§ (1), (2) bekezdésben meghatározott 
feladatainak ellátásához, a munka akadálytalan, biztonságos végzéséhez szükséges 
feltételeket biztosítani, így különösen 
- az érintett helyiségbe való bejutás lehetőségéről gondoskodni, 
- a kémény megközelíthetőségét biztosítani, 
- a kémények számában bekövetkezett változást a szolgáltatónak írásban bejelenteni, 
- a szolgáltatónak megadni a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési 
helyének címét (továbbiakban: személyes adatait), 
- az ingatlan tulajdonosa - az ingatlan használójával fennálló megállapodás alapján - írásban, 
igazolható módon köteles bejelenteni a szolgáltatónak, ha a közszolgáltatásért járó díj 
megfizetése az ingatlan használóját terheli, 
- az ingatlan tulajdonosa vagy használója a hatósági eljárásokat megelőzően köteles 
panaszával - igazolható módon - a közszolgáltatóhoz vagy az ellátásért felelős 
önkormányzathoz fordulni. 
 
(4) Az ingatlan használója köteles a szolgáltató által feltárt szabálytalanságot haladéktalanul 
megszüntetni. 
 
(5) A szolgáltató által feltárt szabálytalanságról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni, 
abban az esetben, ha az ingatlan használója azt az előírt határidőn belül nem végzi el. 
 
 

8. § 
 

(1) A folyamatosan kötelező munka elvégzését az ingatlan használója (vagy megbízottja) a 
díj megfizetésével, illetve aláírásával köteles igazolni. 
 
(2) A közszolgáltatás díját a tulajdonos a szolgáltatás elvégzésével egyidejűleg készpénzzel 
kell kiegyenlíteni. Átutalással történő kiegyenlítésére a szolgáltatóval kötött megállapodás 
alapján van mód. 



  

 
(3) Ha a szolgáltató az előzetes értesítési kötelezettségének a 6.§ (4) bekezdése szerint eleget 
tett, a folyamatosan kötelező kéményseprői szolgáltatás díját az ingatlan használója akkor is 
köteles megfizetni, ha a munka elvégzésében a szolgáltatót megakadályozta, vagy a munka 
feltételeinek elvégzését nem biztosította. 
 
(4) A 6. § (4) bekezdésében meghatározott második időponttól számított 30 napon belül a 
közszolgáltatást – külön egyeztetést követően – igénybe venni, és a közszolgáltatás díján túl a 
külön kiszállás díját megfizetni, amennyiben a közszolgáltató a második időpontban sem 
tudta a közszolgáltatást ellátni. 
 
(5) A folyamatosan kötelező kéményseprői szolgáltatási tevékenység végzésének tűrése alól 
a díj megfizetése nem mentesít. 
 
(6) Nem kell a díjat megfizetni, ha a folyamatosan kötelező munka a szolgáltató hibájából, 
vagy érdekkörében felmerülő okból marad el. 
 

5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj megállapítása 
 

9. § 
 

(1) A közszolgáltatási díj mértékét – a fogyasztóvédelmi hatóság és a szakmai 
érdekképviseletek véleményének kikérése mellett - az önkormányzat határozza meg e 
rendelet mellékleteként. 
 
(2) A közszolgáltatás díját az önkormányzat évente felülvizsgálja, és amennyiben módosítani 
szükséges a következő évben alkalmazandó díjakat november 30-áig rendeletben határozza 
meg. 

10. § 
 

(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzéséről 
és annak kötelező igénybe vételéről szóló 16/2000.(XI.29.) rendelet és az azt módosító 
17/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
(2) E rendelet 2013. február 1. napján lép hatályba, de a díj megállapítására vonatkozó 
rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 

Mezőkeresztes, 2013. január 24. 
 
 

Dr. Dózsa György  s. k.                                                                         Dr. Pelládi Ildikó s. k. 
   polgármester                                                                                                jegyző 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       



  

1. sz. melléklet 
 
 

2013. évi szolgáltatási díjak 

27% ÁFA-val, és nettó              3 439 Ft   munkaráfordítás egységárral számolva  
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Ellenőrzés 
/tisztítás 

Műsz. 
felülv. 4 

évenként 
Nettó Bruttó 

Mérték- 
egység 

Gáz ENHG 0,30 0,2 1 720 Ft    2 185 Ft  /db 
Huzat 

Szilárd ENHS 0,37 0,2 1 960 Ft    2 490 Ft  /db 

Gáz ENTG 0,34 0,2 1 857 Ft    2 360 Ft  /db 
Nyitott 

Túlnyomás 
Szilárd ENTS 0,42 0,2 2 132 Ft    2 710 Ft  /db 

Gáz EZHG 0,30 0,2 1 720 Ft    2 185 Ft  /db 
Huzat 

Szilárd EZHS 0,37 0,2 1 960 Ft    2 490 Ft  /db 

Gáz EZTG 0,34 0,2 1 857 Ft    2 360 Ft  /db 
Zárt 

Túlnyomás 
Szilárd EZTS 0,42 0,2 2 132 Ft    2 710 Ft  /db 

Egyedi 

Tartalék ET 0,20 0,1 1 032 Ft    1 310 Ft  /db 

Gáz KNHG 0,14 0,07    722 Ft       915 Ft  /fm 
Huzat 

Szilárd KNHS 0,20 0,07    929 Ft    1 180 Ft  /fm 

Gáz KNTG 0,17 0,07    825 Ft    1 050 Ft  /fm 
Nyitott 

Túlnyomás 
Szilárd KNTS 0,24 0,07 1 066 Ft    1 355 Ft  /fm 

Gáz KZHG 0,14 0,07    722 Ft       915 Ft  /fm 
Huzat 

Szilárd KZHS 0,20 0,07    929 Ft    1 180 Ft  /fm 

Gáz KZTG 0,17 0,07    825 Ft    1 050 Ft  /fm 
Zárt 

Túlnyomás 
Szilárd KZTS 0,24 0,07 1 066 Ft    1 355 Ft  /fm 

Központi 

Tartalék KT 0,10 0,035    464 Ft       590 Ft  /fm 

Gáz NNHG 0,21 0,07    963 Ft    1 225 Ft  /fm 
Huzat 

Szilárd NNHS 0,30 0,07 1 272 Ft    1 615 Ft  /fm 

Gáz NNTG 0,22 0,07    997 Ft    1 265 Ft  /fm 
Nyitott 

Túlnyomás 
Szilárd NNTS 0,32 0,07 1 341 Ft    1 705 Ft  /fm 

Gáz NZHG 0,21 0,07    963 Ft    1 225 Ft  /fm 
Huzat 

Szilárd NZHS 0,30 0,07 1 272 Ft    1 615 Ft  /fm 

Gáz NZTG 0,22 0,07    997 Ft    1 265 Ft  /fm 
Zárt 

Túlnyomás 
Szilárd NZTS 0,32 0,07 1 341 Ft    1 705 Ft  /fm 

Nagy 
járat- 

kereszt- 
metszetű 

Tartalék NT 0,15 0,035    636 Ft       810 Ft  /fm 

Gáz GNHG* 0,20 0,09    997 Ft    1 265 Ft  /szint 
Nyitott 

Szilárd GNHS* 0,25 0,09 1 169 Ft    1 485 Ft  /szint 

Gáz GZHG* 0,20 0,09    997 Ft    1 265 Ft  /szint 
Huzat 

Szilárd GZHS* 0,25 0,09 1 169 Ft    1 485 Ft  /szint 

Gáz GZTG* 0,25 0,11 1 238 Ft    1 570 Ft  /szint 
Zárt 

Túlnyomás 
Szilárd GZTS* 0,30 0,11 1 410 Ft    1 790 Ft  /szint 

Gyűjtő 

Tartalék GT* 0,10 0,04    481 Ft       610 Ft  /szint 

Megrendelésre kötelez ő tevékenységek 

Megnevezés 
Nettó 
ár Bruttó ár  Mf 

A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak 
égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján (/db/óra) 6 878 Ft    8 735 Ft  2 



  

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések 
égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása (/db) 

1 169 Ft    1 485 Ft  0,34 

A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése 
tisztítása (/fm) 

2 063 Ft    2 621 Ft  0,6 

A megrendelésre kötelező tevékenységeket további kiszállási díj terheli 3 439 Ft    4 368 Ft  1 

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2. sz. melléklet 
 

Műszaki vizsgálatok munkaráfordítása (Mf) és ára 
 
 

27% ÁFA-val, és nettó         3 439 Ft   munkaráfordítás egységárral számolva  

Új égéstermék-elvezet ők kivitelezés közbeni, eltakarás el őtti vizsgálata 

Kémény  
típusok ENH, ENT, ET EZH, EZT 

GNH, GZH, GZT, 
GT 

KNH, KNT, KT, NNH, 
NNT, NT 

KZH, KZT, NZH, 
NZT 

Mf 0,84 /db 1,16 /db 0,40 /szint 2,60  /db 3,40 /db 
Nettó ár     2 889 Ft  /db     3 989 Ft  /db    1 376 Ft  /szint     8 941 Ft   /db    11 693 Ft  /db 

Bruttó ár     3 669 Ft  /db     5 066 Ft  /db    1 747 Ft  /szint   11 356 Ft   /db    14 850 Ft  /db 

Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakítot t, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezet ők 
üzembe helyezés el őtti vizsgálata 

Kémény  
típusok ENH, ENT, ET EZH, EZT 

GNH, GZH, GZT, 
GT 

KNH, KNT, KT, NNH, 
NNT, NT 

KZH, KZT, NZH, 
NZT 

Mf 1,34 /db 2,00 /db 0,70 /szint 4,00  /db 5,00 /db 
Nettó ár     4 608 Ft  /db     6 878 Ft  /db    2 407 Ft  /szint   13 756 Ft   /db    17 195 Ft  /db 

Bruttó ár     5 852 Ft  /db     8 735 Ft  /db    3 057 Ft  /szint   17 470 Ft   /db    21 838 Ft  /db 

Tüzelőanyag váltás, tüzel őberendezés csere, új tüzel őberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe 
helyezést megel őzően az érintett égéstermék-elvezet ők vizsgálata 

Kémény  
típusok ENH, ENT, ET EZH, EZT 

GNH, GZH, GZT, 
GT 

KNH, KNT, KT, NNH, 
NNT, NT 

KZH, KZT, NZH, 
NZT 

Mf 0,84 /db 1,16 /db 0,40 /szint 2,60  /db 3,40 /db 
Nettó ár     2 889 Ft  /db     3 989 Ft  /db    1 376 Ft  /szint     8 941 Ft   /db    11 693 Ft  /db 
Bruttó ár     3 669 Ft  /db     5 066 Ft  /db    1 747 Ft  /szint   11 356 Ft   /db    14 850 Ft  /db 

Meglévő égéstermék-elvezet ő bontását, funkciójának megváltoztatását, használat on kívül helyezését, 
illetve az égéstermék-elvezet őt érint ő átalakítást megel őző helyszíni vizsgálat 

Kémény  
típusok ENH, ENT, ET EZH, EZT 

GNH, GZH, GZT, 
GT 

KNH, KNT, KT, NNH, 
NNT, NT 

KZH, KZT, NZH, 
NZT 

Mf 0,68 /db 0,92 /db 0,30 /szint 2,10  /db 2,72 /db 
Nettó ár     2 339 Ft  /db     3 164 Ft  /db    1 032 Ft  /szint     7 222 Ft   /db      9 354 Ft  /db 

Bruttó ár     2 970 Ft  /db     4 018 Ft  /db    1 310 Ft  /szint     9 172 Ft   /db    11 880 Ft  /db 

                      

A műszaki vizsgálatokat további kiszállási díj terheli.  

   Mf Nettó ár Bruttó ár   
   1,00                 3 439 Ft                         4 368 Ft    
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
A műszaki megoldás megfelel őségével összefügg ő, megrendelt vizsgálatok 

(tervfelülvizsgálatok)  

  
27% ÁFA-val, és 

nettó 
        Ár 

              11 200 Ft   munkaráfordítás (Mf) egységárral számolva Nettó Bruttó 

Mf 

Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén  11 200 Ft   14 224 Ft  1,0 
Kettő — hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén  22 400 Ft   28 448 Ft  2,0 
Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként  33 600 Ft   42 672 Ft  3,0 
Épület központi kéménnyel 60-140 kW  22 400 Ft   28 448 Ft  2,0 
Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett  28 000 Ft   35 560 Ft  2,5 
Helyszíni szaktanácsadás (/db)  11 200 Ft   14 224 Ft  1,0 
A tervfelülvizsgálatokat is a fenti kiszállási díj terheli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
3. sz. melléklet 
 

Az új égéstermék-elvezetők jele 
     

Karakter 
1. 2. 3. 4. 

Jelentése 

E Egyedi , egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges 
bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 

K 
Központi , egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő 
hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 
cm2 járat keresztmetszetig 

N 
Nagy járat-keresztmetszetű (4 096 cm2 járat keresztmetszet felett, 10 000 cm2-ig), 
egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő 
hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék elvezető  

G Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges 
tengelyirányú égéstermék-elvezető. 

  

N Nyitott  égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a 
felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt 

  Z Zárt  égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső 
légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt 

  

T Tartalék  égéstermék-elvezető. 

   

H Huzat  vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető 

   

T Túlnyomás  hatása alatt álló égéstermék-elvezető 

    

S Szilárd - és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket 
kiszolgáló égéstermék-elvezető 

      

G Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket 
kiszolgáló égéstermék-elvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Mezőkeresztes Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
 
 

 
12/1994. /XI.28./ számú RENDELET 

 
Mezőkeresztes Önkormányzatának vagyonáról 

 
 
 

Az 1990. évi LXV sz. tv. 78-79. §.-ban meghatározottakra figyelemmel Mezőkeresztes 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbi rendeleteket alkotja:  
 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed valamennyi, - az önkormányzati célok megvalósítását szolgáló – 
önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgyra / ingó és ingatlanra egyaránt / valamint a 
vagyoni értékű jogokra. 
 

2. § 
 

/1/ ****Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. 
 
/2/**** Az önkormányzat tulajdonának azon részei, melye közvetlenül a kötelező 
önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, a törzsvagyonhoz 
tartoznak, körét e Rendelet 3. §-a határozza meg.” 
 
 

3. § 
 

A törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak összessége. 
 
/1/ Forgalomképtelen vagyontárgyak: 
 a./ amelyeket törvény, vagy önkormányzati rendelet annak nyilvánít,  

b./ ** , *** az ingatlan-nyilvántartásban út, árok, járda, parkoló, tér, park, közterület, 
vízfolyás, patak megjelölésű ingatlanok, 
c./ a b./ pontban felsorolt ingatlanokhoz tartozó valamennyi műtárgy  
/ autóbuszmegállók, hidak, köztéri műalkotások, stb. /, 
d./ az ingatlanok közül a Polgármesteri Hivatal épülete  / Dózsa Gy. u. 30. /  a 
Központi Iskola épületei  / Összekötő u. 28. /  valamin az Óvoda épületei  / József A. 
u. 3., Szentistváni u. 74. /  az Egészségügyi Kombinát   / Dózsa Gy. u. 8. /, 
e./ a vagyonnyilvántartásban „szolgálati lakás”-ként nyilvántartott ingatlanok, 
lakások, 
f./ az önkormányzat és intézményei, illetve azok jogelődjeinek működésével 
kapcsolatban keletkezett, rendeltetésszerűen azok iratáraiba tartozó levéltári anyag, 
g./ a település mindenkor érvényben lévő rendezési terve. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

/2/ Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak: 
 
 a./ a közművek  / víz-, csatorna-, gáz-rendszerek és ezek tartozékai /, 

b./* az intézmények közül – a forgalomképtelen kategóriába nem sorolt – valamennyi  
intézmény, vagy ilyen rendeletetéssel hasznosított ingatlan, 
c./ az ingatlanok közül, bármely beépített, belterületi ingatlan, lakás, vagy nem lakás 
céljára szolgáló helyiség, 
d./ az ezen bekezdésben felsorolt intézmények és ingatlanok rendeltetésszerű 
használatához, üzemeltetéséhez szükséges összes ingóság, 
e./ valamennyi vagyoni értékű jog  / részvény, értékpapír, stb. / 
 

/3/**** Az önkormányzat forgalomképtelennek minősülő vagyonában nincs olyan 
vagyonelem, amely a Nvtv. 5 § (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű (Nvtv. 2. mellékletében meghatározott) nemzeti vagyonként forgalomképtelen 
törzsvagyon. 
 
 

 
4. §** 

/1/ A forgalomképtelen dolgokat elidegeníteni nem lehet, az ezen kategóriába tartozó 
ingatlanok terheléséhez a Képviselő-testület minősített szavazati arányú hozzájárulása 
szükséges.  
 
/2/ A forgalomképtelen vagyontárgy kategóriába tartozó dolgok ezen jellegének 
megváltoztatásához a Képviselő-testület minősített  többséggel hozott döntése szükséges. 

 
 

5. § 
 

/1/** A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak elidegenítése, megterhelése a /3/     
bekezdésben foglalt kivétellel csak a Képviselő-testület minősített szavazati arányú 
határozata, vagy ugyanilyen arányú szavazattal a Polgármester részére adott felhatalmazás 
alapján, általa történhet, ez utóbbi esetben a jegyző ellenjegyzése mellett. 
 
/2/ A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak rendeletetésétől eltérő célra történő 
végleges használatához ezen §. /1/ bekezdésében írt eljárás az irányadó, míg ideiglenes 
jellegű, eltérő célú hasznosítás a Polgármester hatáskörébe tartozik jegyzői ellenjegyzés 
mellett. 
 
/3/ A 3. §. /2/ bekezdés d./ pontja tekintetében – a leltározási és selejtezési szabályzatokban 
foglalt szabályok betartása mellett – a Polgármester rendelkezik hatáskörrel.  
 

6.  
 

/1/ Az Önkormányzat Képviselőtestülete jogosult a törzsvagyonát kezelőre bízni, 
használatba, vagy bérbe adni. 
 
/2/ Önmagában a kezelésbe, használatba, vagy bérbeadás nem minősül „megterhelésnek”. 
 
/3/ Az egyes vagyontárgyak kezelőinek kijelöléséről, valamin az „egyéb vagyon” 
kategóriájába tartozó tulajdonnal való rendelkezésről a Képviselőtestület külön határozattal 
intézkedik.  

 



  

7. § 
 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
 
 
Mezőkeresztes, 1994. november 28. 
 
 
  Kalivoda András sk.    Dr. Dózsa György sk. 
      polgármester               jegyző 
 
 
 
 
 
* módosította az 5/2006.(V.04.) sz. Rendelet 
** módosította a 8/2008.(IX.11.) sz. Rendelet 
*** módosította a 9/2010.(IX.02.) sz. Rendelet 
**** módosította a   3/2013.(I.24) önkormányzati rendelet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
 
 

20/2000./XII.15/ sz. R e n d e l e t e 
 

a közterület használatáról 
 
 
 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. § /1/ 
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a közterület használatáról az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 

1. § 
 

/1/ A rendelet Mezőkeresztes Városi Önkormányzat közigazgatási területének belterületén 
lévő közterületre terjed ki. 
/2/ Személyi hatálya az 1. bekezdésben foglalt területen ideiglenesen vagy állandó jelleggel 
működő jogi és nem jogi személyekre, valamint természetes személyekre terjed ki.  
 
 

2. § 
 

/1/ A rendelet alkalmazása szempontjából közterületnek minősül a belterületen lévő út, járda, 
árok, utca, tér, játszótér, park, zöldfelület. 
/2/ ** 
 

3. § 
 

A közterület kereskedelmi, építési, tárolási, kulturális, reklám célra (jogszabályi előírások 
megtartása mellett) csak engedéllyel vehető igénybe, mely engedélyt a polgármester 
átruházott hatáskörben ad ki.  
/1/ A közterület használatáért a mellékletben megállapított díjtételeket kell fizetni az 
igénybevétel napján, vagy előzetes megállapodás alapján szerződésben rögzített időtartamra 
előre. A szerződés ideje alatt a bérleti jog írásbeli nyilatkozat alapján átruházható, melyet 
kérésre az ellenőrző személy részére fel kell mutatni. 
/2/ ****** 
/3/ Az előre bérelt területekről bérbeadó köteles jól látható módon tájékoztatni az 
érdeklődőket.  
/4/ Bérbe nem vett területeken helyfoglalás érkezés sorrendjében történik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
4. § 
 

/1/*** Közterület használati díj megfizetése szempontjából minden megkezdett nap és 
területi egység /m2/ egésznek számít. 
/2/****** Az alkalmi és mozgóárus a tevékenység megkezdése előtt köteles azt bejelenteni, 
illetve közterület használati engedélyt beszerezni a Polgármesteri Hivatalban. A közterület 
használatáért a díjat az árusítás megkezdése előtt a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában 
kell befizetni. 
 
/3/**** Az Önkormányzat és intézményei  (iskola, óvoda, stb.) az egyházak, valamint a 
közhasznú szervezetek közterületet igénylő rendezvényei nem díjkötelesek. A rendezvények 
időpontjáról, jellegéről a jegyzőt előzetesen tájékoztatni kell, forgalomelterelés 
szükségessége esetén  előzetes rendőrségi hozzájárulást is be kell szerezni. 
 
/4/****** A bérl ő a közterület használatára vonatkozó engedélyét, valamint a díj 
befizetéséről szóló nyugtát köteles magánál tartani, azokat kérésre a Polgármesteri Hivatal 
ellenőrzésre feljogosított dolgozójának bemutatni. 
 
 

5. § 
 

/1/ A közterületet engedély alapján használó, használati jog gyakorlása során a közterületi 
létesítményeket, eszközöket, növényzetet köteles megóvni, az általa okozott kárt megtéríteni, 
továbbá a közterület elhagyását megelőzően tisztán és rendben hagyásáról gondoskodni.  
/2/ Közízlést sértő mozgó és álló, reklám és propaganda táblák kihelyezése tilos.  
 

6. §***** 
 

Záró rendelkezések 
 
7. § 
 

Ezen rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba. 
A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben a szokásos módon köteles gondoskodni. 
 
 
Mezőkeresztes, 2000. december 14. 
 
 
 Kalivoda András s.k.      Monoki László s.k. 
     polgármester                  jegyző 
 
 
Bartókné Györki Ildikó s.k.     Szabó Miklósné s.k. 
 hitelesítő                       hitelesítő 
 
 
* módosította a 7/2005./VI.30./ sz. Rendelet 
** hatályon kívül helyezte a 8/2007./VIII.09./ sz. Rendelet 
*** módosította a 8/2007.VIII.09./ sz. Rendelet 
**** módosította a 13/2011.(X.13.) sz. rendelet 
***** hatályon kívül helyezte a 6/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet 
****** módosította a 10/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet (hatályba lépés ideje: 2013. 
január 1.) 



  

 
 

1. számú melléklet****** 
 
Közterület használat célja:                                                                 
Díjtételek: 
 
 
1. Árusító pavilon, fülke      300,- Ft/m2/hó  
 

 
2. Alkalmi árusítás /kivéve búcsú/     300,- Ft/m2/nap  
 
 
3. Mozgó árusítás gépjárművel 
 1400 kg megengedett összsúlyig    2.000,-Ft/nap/gépjármű 
  1400 kg -3500 kg megengedett összsúly között             3.500,-Ft/nap/gépjármű 

3500 kg megengedett összsúly felett             10.000,-Ft/nap/gépjármű
        

 
4. Építési munkálatokkal kapcsolatos anyagok elhelyezésére 

-   magánszemély részére       100,- Ft/m2/nap  
-   nem magánszemély részére                 300,- Ft/m2/nap                    
-   föld lerakására alkalmas depónia                 500,- Ft/m3/nap      
     

 
5. Építési munkák végzése         300,-  Ft/m2/nap  

- teljes útlezárás esetén fenti díjtétel duplája 

 
6. Vendéglátó egység előkertje        100,-   Ft/5 m2/nap  
 
 
7. Reklámtáblák és hirdetőberendezések elhelyezése 

a reklámfelület minden megkezdett m2 után     600,-   Ft/hó         
                                                                

 
8. Mutatványosok                                                                        50,- Ft/m2/nap  
 
 
9. Búcsú, Népkerti rendezvény, városnap 
                   0-2 m2       10.000,- Ft/alkalom 
        2 m2 felett                                                                       15.000,- Ft/alkalom 
 
 
A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
 
 
A polgármester és a jegyző az alkalmi rendezvény jellegétől és látogatottságától függően 
egyedi megállapodás kötésére jogosult.   
 
 
 
 



  

Mezőkeresztes  Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 
 
 

3/2008. /IV.10./ számú  R e n d e l e t e 
a helyi  piac működési rendjéről 

 
 
Mezőkeresztes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV.5.) Korm. rendeletben foglaltakra 
figyelemmel a helyi  piac működési rendjének  szabályairól a következő rendeletet alkotja: 
 
 
1. § E rendelet hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén rendezett és fenntartott 
állandó, illetve eseti jellegű- önkormányzati vagy önkormányzat által engedélyezett 
rendezvényre és piacra, illetőleg az ott értékesítési és szolgáltatói tevékenységet folytatókra 
terjed ki. 
 
2. §** Mezőkeresztes területén csak a működési engedéllyel rendelkező állandó elárusító, 
illetve 
az alkalmi engedély szerinti eseti, valamint az e rendelet hatálya alá tartozó helyeken szabad 
áruértékesítési, szolgáltatási /pl. kulcsmásolás, körhinta, stb./  mozgóárusi tevékenységet 
folytatni.   
 
3. § Piac és alkalmi árusító helyek: 
(1) Az Önkormányzat helyi élelmiszer- és használtcikk piacot tart fenn Mezőkeresztes, Dózsa 
Gy. u. 2. szám alatti ingatlanon. Nem tartoznak a piac szorosan vett fogalomkörébe - más 
jogszabály szabályozási körébe tartozó - kereskedelmi célokra szolgáló egyedileg kialakított 
elárusító helyek, valamint a közlekedési útvonal, parkoló, ez utóbbi helyeken az árusítás is 
tilos!  

 
(2) Búcsú rendezésére minden év szeptember és október - az illetékes egyházkerületek által 
előre meghirdetett - vasárnapján kerül sor, a Kossuth u. - Kolozsvári u. kereszteződésében, 
valamint a Liliom úton, illetve a piactér területén.  
 
(3) Iskolai rendezvények színhelye: - iskolaépület, illetve udvara /Mezőkeresztes Összekötő 
u. 28/. 
 
(4) Művelődési ház, illetve udvara /Dózsa Gy. u. l8./. 
 
(5) Kolozsvári úton lévő Népkert. 
 
(6) A (3)-(5) bekezdésben foglalt alkalmi árusítások, illetve ezektől eltérő helyen történő 
árusítás helyhasználati  engedélyezése - eltérő rendelkezés hiányában - a polgármester vagy 
jegyző döntési jogkörébe tartozik. 
 
4. § (1) A  piac nyitvatartási ideje:                                                                                               
 
a)   A piac nyitvatartási ideje:    kedden, pénteken , szombaton  6.30 órától – 12 óráig.                                                                              
b)   Alkalmi rendezvény nyitva tartását  a rendezvény engedélyezésekor kell meghatározni.                                                                                   
 
(2) A  piac  területén a   nyitvatartási időt és e rendeletet , valamint a piac használatára 
vonatkozó egyéb szabályokat tartalmazó tájékoztatókat jól látható helyen ki kell függeszteni. 
 



  

(3) A piac területén  telepített egyedi elárusító, szolgáltatási helyek működési előírásaira, 
nyitvatartási idejére a  rájuk vonatkozó eltérő jogszabályokat kell alkalmazni.  
 
5. § (1) Az Önkormányzat a piac és alkalmi  rendezvény értékesítéssel összefüggő rendjéről, 
felügyeletéről a jegyző, piacfelügyelő útján gondoskodik: 
 
a) a piactér és az alkalmi rendezvény  színhelyén  kialakított közös helyiségek 
tisztántartásáról, megfelelő számú szeméttároló elhelyezéséről, szükség szerinti 
fertőtlenítéséről, a szemét elszállításáról, az alkalmi rendezvény és piac rendjének 
fenntartásáról, 
 
b) piactér és az alkalmi rendezvény megnyitásáról, zárásáról az odaérkező árusok 
elhelyezéséről, 
 
c) a helypénz beszedéséről, 
 
d) piac és az alkalmi rendezvény rendjének, valamint a jogszabályi rendelkezések 
megtartásának folyamatos ellenőrzéséről, az előírások megsértése esetén eljárás 
kezdeményezéséről. 
 
e/ A piacfelügyelő részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza.  

 
6. § (1) A  piactéren az árusítás bérelt helyen /asztal, sátorhely,stb./, vagy a piacfelügyelő 
által - az árusok érkezési sorrendjében - kijelölt asztalsoron, mozgó asztalon, alkalmi 
sátorban, gépkocsiról, alkalmatosságon, ketrecből, stb. történhet. A földről - az árú jellegétől 
függő /pl. zsákos göngyölegű krumpli, hagyma / kivételtől eltekintve - árusítani tilos.     
                                                                                                                        
(2) Az árusok az állandó hely biztosítása érdekében asztalt, a sátorral érkezők sátorhelyet 
bérelhetnek. A bérlettel lefoglalt helyet a Bérlő 8:00 óráig foglalhatja el, ezt követően a piac 
felügyelő bármely  árusító részére kiadhatja a területet. 
 
(3) A bérelt asztalt, sátorhelyet csak az az árus használhatja /fenti kivétellel/, akivel a 
fenntartó bérleti jogviszonyt létesített, azt sem szívességi használatba, sem albérletbe adni 
nem lehet. 
 
(4) Amennyiben az asztal bérlet vagy sátorhely bérlet bármely okból megszűnik, új bérletbe 
való kiadása az igénylés sorrendjében történik. Erre vonatkozó igényt a piacfelügyelőnek kell 
írásban bejelenteni. 
 
(5) A helyhasználatért piaci helypénzt kell fizetni. A bérelt hely bérleti díjának megfizetése 
nem mentesíti az árust a piaci helypénz megfizetés kötelezettsége alól. A piaci helypénz 
kiszabásának alapja az elfoglalt terület nagysága, az asztalok száma, illetve a járművek fajtája 
és darabszáma. A legkisebb igénybe vehető terület 1 m2. Minden megkezdett m2 1 m2-nek 
számít.  
 
(6) Az árus a megfizetett helypénzről dátumozással és a befizetett összeg megjelölésével 
ellátott, másra át nem ruházható jegyet /nyugtát/ kap, amelyet a helyfoglalás ideje alatt 
köteles megőrizni, és ellenőrzéskor felmutatni. Ha az árus a jegyet /nyugtát/ bármilyen okból 
nem tudja felmutatni, a díjat felszólításra  meg kell fizetnie.  
 
(7) A bérelt helyen árusítók a bérleti díjat  /1.000 Ft/hó/ +ÁFA/ és a piaci helyjegyet minden 
hónap 5. munkanapjáig kötelesek befizetni a Polgármesteri Hivatal 55100203-12000502-
00000000 számú számlájára. A bérelt helyen árusítókról az önkormányzat nyilvántartást 
vezet. 

 



  

7. § (1) A piacon élelmiszer, nyersélelmiszer, élelmiszer-nyersanyag, élőbaromfi, élőnyúl, 
élőhal és más ehető élővíziállat, élő-és művirág, mezőgazdasági termék, karácsonyi fenyőfa, 
facsemete, virágföld, ruházati-, műszaki cikkek, bútor, piperecikk, háztartási felszerelés, 
hasznát cikk hozható forgalomba.  
 
(2) A piacon az áru- és termékértékesítésen kívül – az erre vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések és hatósági előírások megtartásával – vendéglátó-ipari, kölcsönző, megőrző, 
mutatványos, valamint helyben végezhető szolgáltató és javítóipari tevékenység is 
folytatható. 
 
(3) A piactéren állandó telephellyel rendelkező kereskedésben, vendéglátó egységben, a  piac 
idején is forgalomba hozható a kereskedő üzletköréhez tartozó termék a vásár, illetve piac 
jellegétől függetlenül. 

 
(4) A piacok és a vásártér területén az áruk csak jellegüknek megfelelő külön csoportokban 
árusíthatók a mindenkori jogszabályi előírások betartása mellett. Élőállatok és tejtermék 
értékesítésére szolgáló helyet elkülönítetten kell biztosítani. Tejtermék március 1-től 
november 1-ig csak folyamatos hűtés mellett értékesíthető. 
 
(5) Tilos a piac területén gombát, házi vágásból húst és húskészítményeket értékesíteni! 
 
8. § (1) A helyhasználó a kijelölt helyet rendeltetésszerűen köteles használni. 
 
(2) Tilos a vásártér, piactér közlekedési útjain csoportosulni, az utakat göngyöleggel, áruval 
eltorlaszolni, a közönséget a vásárlásban és a közlekedésben bármilyen módon akadályozni. 
 
(3) Az alkalmi rendezvényre és piactérre csak vásári, illetve piaci tevékenységgel kapcsolatos 
szállítást végző – rakodás bejezéséig - és mozgáskorlátozott járművel lehet behajtani, más 
jármű behajtása, parkolása vagy átmenő forgalma tilos! 
 
(4) A helyhasználó köteles a szemetet, növényi hulladékot az árusítás ideje alatt is 
folyamatosan összetakarítani és magával vinni. 
 
(5) A közvetlen fogyasztásra kerülő élelmiszerek árusítása csak asztalról történhet. 
 
(6) Romlott, vagy romlásnak indult anyagot, beteg állatot a vásár, illetve a piac területére 
bevinni tilos! 
 
(7) Az elhullott állatot, trágyát az árusnak az alkalmi rendezvény, illetve a piac területéről 
azonnal el kell távolítani. 
 
(8) TILOS tűz- és robbanás veszélyes áruféleségek piac területére vitele és árusítása. 
 
(9) A piachoz és az alkalmi rendezvényhez, nem tartozó sátrakat és asztalokat a vásár, piac 
területéről az alkalmi rendezvény, piac befejezésekor el kell távolítani. Az állandó 
árusítóhelyeket, amennyiben azok zárhatók, le kell zárni. 
 
(10) Tilos a piac területére fertőzött állatot, növényt, fertőző anyagot bevinni, raktározni, 
árusítani. 
 
(11) A piacra bevitt, tárolt árucikkek minőségéért, vagyonbiztonságáért az önkormányzat 
felelősséget nem vállal. 

 
9. § * 

 



  

 
10. § (1) Ez a rendelet  2008. április 15. napján lép hatályba. 
 
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a vásárokról és piacokról szóló magasabb 
szintű jogszabályt kell alkalmazni. 
 
Mezőkeresztes, 2008. április 10. 
 

 
dr. Dózsa György s. k.                                                                                Monoki László s. k. 
     polgármester                                                                                                  jegyző 
 
  
 
 
* hatályon kívül helyezte a 6/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet 
** módosította a 9/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
 
 

5/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete 
Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
 
 
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. sz. tv. 91. §-ában foglaltak alapján, az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § /1/-/2/ 
bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a 
következőket rendeli el.  
 

1. § 
 
 
/1/        Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását a képviselő-testület 
 
                                   793 458 e Ft eredeti bevételi előirányzattal 
                                1 124 551 e Ft módosított bevételi előirányzattal 
                                1 140 165 e Ft tényleges bevétellel 
                                                            valamint 
                                   793 458 e Ft eredeti kiadási előirányzattal 
                                1 124 551 e Ft módosított kiadási előirányzattal 
                                1 006 828 e Ft tényleges kiadással 
 
                                270 fő tényleges létszámmal 
             fogadja el és hagyja jóvá. 
 
 
/2/       Az önkormányzat bevételeit forrásonként, működési kiadásait kiadásnemenként, beru- 
           házási és felújítási kiadásait célonkénti részletezésben a rendelet 1. számú melléklete  
           tartalmazza. 
 
/3/    Az önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a rendelet 1/a és    
          1/b számú mellékletei, működési kiadások intézményenkénti és főbb kiadás-  
          nemenkénti részletezését, a felhalmozási kiadások intézményenkénti és célonkénti  
          részletezését az 1/c és 1/d számú mellékletek tartalmazzák. 
 
/4/      A támogatások felhasználását célonkénti részletezésben a rendelet 2. számú 

melléklete  tartalmazza. 
 
/5/      Az önkormányzat tényleges létszámát intézményenkénti illetve szakfeladatonkénti 

bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2. § 
 

/1/  A helyi kisebbségi önkormányzat  zárszámadása  a kisebbségi önkormányzat 
4/2012.(IV.24.) számú határozata alapján 210 e Ft bevétellel és 213 e Ft kiadással épül 
be az önkormányzat zárszámadási rendeletébe. 

         A bevételeket forrásonkénti, a kiadásokat kiadásnemenkénti részletezésben a rendelet  
          4. számú melléklete tartalmazza.  
         

3. § 
 

 
/1/  Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát 98 452 e Ft-ban állapítja meg és hagyja  
       jóvá. A pénzmaradványt terheli – 2011. évi költségvetési rendeletünknek megfelelő        
       en - az önkormányzat 2012. évi költségvetéséhez forrásként igénybe vett  52 000 e Ft         
       összegű előző évi maradvány. További, összesen 18 934 eFt összegű kötelezettség 
       terheli még a pénzmaradványt, mely kötelezettségek teljesítése után a szabad 
       rendelkezésű pénzmaradvány  összege 27 518 e Ft. 
       A pénzmaradvány elszámolását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 
 
/2/ A szabad rendelkezésű pénzmaradvány teljes összegének tartalékalapra történő        
        helyezését rendeli el a testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán        
        rendelkezni fog. 
 
 

4. § 
 
/1/   Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet 6. számú         
       melléklete tartalmazza. 
 

5. § 
 

/1/   A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
Mezőkeresztes, 2012. április 26. 
 
 
 
dr. Dózsa György s. k.                                                                       Farkas Julianna s. k. 
     polgármester                                                                                 helyettesítő jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
 

3/2012.(II.09.) önkormányzati rendelete 
a helyi természeti értékek védelméről 

 
 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikkeje által, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogalkotási hatáskörében, a természet védelméről 
szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bek. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi 
jelentőségű természeti területek és emlékek védelméről és megóvásáról a következőket rendeli el:  
 

1. § 
A védelem célja 

 
(1) A védelem célja, hogy 

1. meghatározza a különleges oltalmat igénylő és Mezőkeresztes város 
környezetkultúrájának fejlődése szempontjából védelemre érdemes természeti 
értékek, területek, tájak, azok sokféleségének védelemre értékes körét, 

2. rendelkezzen a természeti értékek felkutatásáról, megőrzéséről, fenntartásáról, 
károsodásuk elhárításáról, valamint helyreállításáról, 

3. a természetvédelem érdekei a településfejlesztés során fokozottan érvényesüljenek, 
4. oktatás, ismeretterjesztés, tájékoztatás útján ismertté váljanak a védendő értékek. 

 
 

2.§ 
A rendelet hatálya 

 
(1) Az e rendeletben meghatározott természetvédelemi szabályokat kell alkalmazni (a 

természet védelmét szabályozó országos hatályú jogszabályokban foglaltakon túlmenően) 
Mezőkeresztes Város közigazgatási területén az országos védelem alatt nem álló, más 
jogszabály által helyi védettség alá helyezett, és a jelen rendelettel a védelemben 
megerősített természeti területekre, emlékekre és védőterületeikre. 

 
(2) A rendelet hatálya kiterjed az 1. számú mellékletben felsorolt – korábban helyi védettség  
     alá helyezett - helyileg védett ingatlanokra és természeti értékekre.  
 

3.§ 
Alapfogalmak 

 
(1) E rendelet alkalmazásában: 

a) helyi jelentőségű védett természeti terület/emlék (TT és TE): a Képviselő-testület által 
rendeletben védetté nyilvánított helyi jelentőségű természetvédelmi terület és emlék, 
 
b) védőövezet: a védett emlékek közvetlen közelében található azon terület vagy 
területek, amelyen bekövetkező változások, alapvetően és közvetlenül befolyásolják a 
védett érték állapotát, 
 
c) természetvédelmi kezelés: a védett természeti emlékek felmérését, nyilvántartását, 
dokumentálását, megóvását, őrzését, fenntartását, bemutatását, helyreállítását célzó 
valamennyi tevékenység. 

 
(2) A helyi jelentőségű természeti védelem fajtái: 

a) természetvédelmi terület 
b) természeti emlék 
 
 
 



  

4. § 
A helyi védelem irányítása 

 
(1) A helyi védelem irányítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik 
 
(2) A helyi védelem szakigazgatási, hatósági és szakhatósági feladatait a jegyző látja el. 
 
(3) A helyi védelmi javaslatokhoz és fenntartási munkákhoz a helyi társadalmi szervezetek    

segítségét is igénybe kell venni. 
 
 

5.§ 
Védetté nyilvánítás és a helyi védelem megszüntetése 

 
(1) A védetté nyilvánításról és a védelem megszüntetéséről a Képviselő-testület rendelettel 

dönt. 
 
(2) Védelem alá helyezés vagy védelem megszüntetés bármely magánszemély, jogi személy 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezdeményezésére, illetve hivatalból 
indulhat el. Az erre vonatkozó javaslatokat a jegyzőhöz kell benyújtani. A javaslatnak 
tartalmaznia kell: 

a) a helyi jelentőségű természeti terület, emlék leírását, megnevezését, 
b) a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám), 
c) a helyszínrajzot és/vagy fényképfelvételt. 

 
(3) A védetté nyilvánítási eljárást a bejelentés illetve javaslat Jegyző általi kézhezvételét 

követő 30 napon belül meg kell kezdeni. 
 
(4) A védetté nyilvánítást, illetve a védelem megszüntetését megelőzően a kezdeményezőnek 

értékvizsgálatot (természeti emlékek felmérése) kell készíteni, amely során tisztázni kell, 
hogy a természeti terület vagy emlék helyi védelme indokolt-e, milyen intézkedések 
szükségesek a védelem céljának megvalósításához, a védelem ellátásához szükséges 
feltételek adottak-e. 

 
(5) A védetté nyilvánítási eljárást a Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 22- 

27.§ vonatkozó rendelkezései alapján kell lefolytatni. 
A védetté nyilvánítás előkészítéséről a jegyző gondoskodik, a javaslatot véleményezik: 

       a) az érintett terület vagy objektum tulajdonosa, kezelője, 
b) a helyi társadalmi szervezetek. 
c) a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, 
d) a védett érték területén illetékes hatóságok 

 
(6) A védetté nyilvánítást megelőzően a jegyző a terület védetté nyilvánításának indokoltságát 

alátámasztó iratok megküldésével megkeresi a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot, hogy 
nyilatkozzon arról, kívánja-e a terület országos jelentőségű védett természeti területté 
nyilvánítását. A védettség feloldása esetén is ki kell kérni a Nemzeti Park Igazgatóság 
véleményét. 

 
 
(7) A jegyző a védetté nyilvánítás előkészítése során az érdekeltek álláspontjának 

megismerése érdekében egyeztető megbeszélést tarthat. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell 
készíteni, s azt a javaslat szövegével a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

 
(8) Amennyiben az előkészítés során nem merül fel a védetté nyilvánítást zavaró, vagy kizáró 

ok, a jegyző előterjesztést készít a képviselő-testület részére. 
 
(9) A helyi védelem alá helyezésről, ill. vagy védelem megszüntetéséről szóló rendeletet a 

helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá írásban kell értesíteni: 
 



  

a) az érték tulajdonosát, valamint a tulajdoni lapon feltüntetett haszonélvezeti és egyéb 
jogosultságokkal rendelkezőket, 
b) a földhivatalt, 
c) a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot, 
d) az   Észak-Magyarországi   Környezetvédelmi,   Természetvédelmi   és   Vízügyi 
Felügyelőséget 
e) az érintett utak, vízfolyások, közművek üzemeltetőjét, kezelőjét, 
f) az építésügyi hatóságot 
g) a kezdeményezőt. 

 
(10) A védett természeti területté vagy emlékké nyilvánítás tényének az ingatlan- 

nyilvántartásba történő bejegyzését a védettséget kimondó rendelet hatályba lépése után 
helyi természetvédelmi hatóság kezdeményezi. A bejegyzés esetleges elmaradása a 
védettség hatályát nem érinti. 

 
6.§ 

A védett természeti területek és emlékek jelölése 
 
(1) A védelmet jelölő táblán föl kell tüntetni 

a) a védett természeti terület vagy emlék megnevezését, 
b) a védettség tényét („Természetvédelmi terület", „Természeti emlék") 
c) a védelem alá helyezés idejét. 

 
(2) A védelmet jelölő táblákat a védett természeti terület/emlék határainál kell elhelyezni. 
 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott táblák elkészíttetése, kihelyezése az Önkormányzat,- 

karbantartása a védett terület vagy emlék természetvédelmi kezelőjének feladata. 
 
 

7.§ 
A védett természeti területek és emlékek nyilvántartása 

 
A helyi természeti védelem alatt álló területekről és emlékekről a jegyzőnek nyilvántartást 
kell vezetni, és gondoskodni kell a nyilvántartás folyamatos karbantartásáról. A 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

a) a védett természeti terület, ill. emlék érték leírását, pontos helyét (helyrajzi szám), 
tulajdonosát, használóját, 
b) fényképet, helyszínrajzot, 
c) a védelem típusának megjelölését, 
d) a védelmet megállapító rendelet számát, 
e) a védett természeti terület, ill. emlék védelmének indokainak rövid, szakszerű leírását, 
f) a védett természeti terület, ill. emlék kezelőjét 
g) az ellenőrzések tapasztalatait és a megtett intézkedéseket. 

 
8. § 

A védett természeti területek és emlékek fenntartása, karbantartása 
 

(1) A védett természeti területek, ill. emlékek megóvása a település minden polgárának és 
minden szervezetnek kötelessége. 

 
(2) A helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek megóvásáról, őrzéséről, 

fenntartásáról, helyreállításáról fő szabályként az önkormányzat gondoskodik. E feladat 
ellátásával 

 
a) az önkormányzat tulajdonában álló területeken a terület mindenkori kezelőjét, ennek 
hiányában a tényleges használóját, 
b) nem önkormányzati  tulajdonú  területeken  a terület  mindenkori tulajdonosát, 
vagyonkezelőjét vagy használóját kéri fel e feladat ellátására. 

 



  

(3) A tulajdonos (vagyonkezelő, használó) köteles kártalanítás ellenében tűrni a 
természetvédelmi hatóságnak a helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek 
oltalma, tudományos megismerése vagy bemutatása érdekében végzett tevékenységét. 

 
(4) A tulajdonos (vagyonkezelő, használó) köteles tűrni, hogy a természetvédelmi hatóság a 

helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek oltalma, tudományos 
megismerése érdekében ingatlanát időszakosan használja, de csak olyan mértékben, hogy 
az a tulajdonos (vagyonkezelő, használó) mindennapi életvitelét nem zavarhatja. 

 
(5) Ha a védelem érdekei megkövetelik, a természetvédelmi hatóság elrendelheti a helyi 

jelentőségű védett természeti területek és emlékek megóvására vonatkozó kötelezettség 
teljesítését. 

 
9.§ 

A természeti emlékek védőövezete 
 

(1) A helyi jelentőségű védett természeti emlékek termőterülete védőövezetnek tekintendő. A 
védőövezet a törzs és a lombkorona széle által meghatározott terület függőleges vetülete 
körben 2 méterrel megnövelve. 

 
(2) A védőövezeten belül tilos a talajt vízzáró burkolattal fedni és a védőövezetem belül 

mély-és magasépítési munkát végezni. Amennyiben a védőövezeten belül már létezik 
burkolat, építmény vagy közművezeték, úgy a védőövezet betartása azok cseréjekor, 
felújításakor, átalakításakor érvényes. 

 
 

10. § 
A védett természeti területek és emlékek kezelésének anyagi alapja 

 
(1) A védett természeti területek és emlékek megóvását, őrzését, fenntartását, kezelését, 

valamint helyreállítását - a természetvédelmi hatósági jogkör gyakorlójának irányításával 
- a természetvédelmi terület vagy emlék tulajdonosa, kezelője látja el. 



 

(2) Jelen rendeletben meghatározott, a rendes gazdálkodás körébe tartozó tevékenység anyagi 
fedezetét a természetvédelmi terület vagy emlék tulajdonosa, kezelője biztosítja. A rendes 
gazdálkodás körét meghaladó, a természet értékeinek megóvását szolgáló feladatok ellátásának 
anyagi fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében kell előirányozni. 

 
(3) Az Önkormányzat a helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek 

fenntartásához az e célból meghirdetett pályázat útján hozzájárulhat. A hozzájárulás 
mértékét, a pályázat kiírásának, benyújtásának és elbírálásának rendjét évente, a tárgyévi 
költségvetéssel egyidejűleg kell meghatározni. 

 
(4) A természetvédelmi hatóság részéről kiszabott bírságokból befolyt összeget az érintett 

természeti terület vagy emlék kezelésére, fenntartására, helyreállítására kell fordítani. 
 
 

11. § 
Általános természetvédelmi előírások 

 
(1) A helyi jelentőségű védett természeti területek illetve emlékek védelme érdekében a 

természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény és vonatkozó egyéb országos 
jogszabályok előírásain túlmenően az alábbi szabályok betartása kötelező: 

 
a) tilos a tűzgyújtás, kivéve ha azt az illetékes hatóságok a természetvédelmi hatóság 
egyetértésével rendeli el; 
 
b) tilos a forgalom elől elzárt, szilárd burkolattal el nem látott útnak nem minősülő 
területekre gépjárművel behajtani, illetve az útként nyilvántartott ingatlan szilárd 
burkolattal el nem látott területén gépjárművel megállni és várakozni; 
 
c) tilos a természetvédelmi területeket és emlékeket érintő útszakaszokon az út téli 
csúszásmentesítését a fákat károsító módon végezni; 
 
d) tilos egyéb, a természetvédelmi területet és emléket bármilyen módon veszélyeztető, 
illetve károsító tevékenység végzése. 

 
(2) A természetvédelmi területekre és emlékekre vonatkozó egyéb előírások tekintetében a 

helyi jelentőségű természetvédelmi terület vagy emlék természetvédelmi kezelési tervében 
foglaltakat kell alkalmazni. 

 
(3) Azon természeti területek és emlékek, amelyek vonatkozásában természetvédelmi kezelési terv 

nem készült, illetve a természetvédelmi kezelési tervben nem szabályozott 
kérdésekben a természet védelméről szóló 1996. LIII. törvény illetve vonatkozó egyéb 
országos hatályú jogszabály rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 
(4) Azokra a helyi jelentőségű védett természeti területekre és emlékekre, melyek nem 

rendelkeznek kezelési tervvel, e rendelet hatálybalépését követő 5 éven belül, 
Mezőkeresztes Város Önkormányzata kezelési tervet készíttet. 

 
(5) A helyi jelentőségű védett természetvédelmi területek és emlékek természetvédelmi 

kezelési tervét legalább 10 évenként felül kell vizsgálni. 
 
 
 
 



 

 
12. § 

A védett természeti területek és emlékek állapotának felülvizsgálata 
 

(1) Az Önkormányzat jogosult a védett természeti terület és emlék állapotára vonatkozóan 
tájékozódni, és ellenőrizni, hogy a terület tulajdonosa illetve, kezelője jelen rendelet és a 
kezelési terv alapján kezeli a természetvédelmi területet és értéket. 

 
(2) A helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek állapotát és annak változásait 

folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A folyamatosan végzett vizsgálat célja, hogy a 
város természeti értékeinek állapotáról és a védelem érdekében szükséges teendőkről a 
Képviselő-testület tagjai tájékozódhassanak, illetve a település lakosságát tájékoztassák. 

 
(3) A helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek állapotának figyelemmel 

kísérése, ellenőrzése, illetve a kezelési terv 10 évenkénti felülvizsgálatának előkészítése a 
jegyző feladata. 

 
(4) Az ellenőrzés tapasztalatait és a megtett intézkedéseket a 7.§ (1) bekezdés szerinti 

nyilvántartásban jelölni kell. 
 

13.§ 
A helyileg védett természeti területen és emlékeken végezhető beavatkozások 

 
(1) A helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek területén a természetvédelmi 

hatóság szakhatóságként működik közre a Tvt. 39 § (1) és Tvt. 21. § (2) - (3) bekezdésben 
felsorolt esetekben. 

 
(2) A helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek területén a Természetvédelmi 

Hatóság a kezelési tervvel ellentétes tevékenységhez engedélyt, szakhatósági 
hozzájárulást nem adhat. 

 
(3) A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a védett fasorban lévő, valamint egyes 

védett faegyedek természetes állapotának megváltoztatásához. 
 
(4) A helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek állapotának jelentős mértékű 

megváltoztatása (fakivágás) engedélyezéséhez a jegyző hozzájárulása szükséges, kivéve, 
ha a fakivágás azonnali balesetveszély-elhárítás érdekében történik. 

 
(5) Védett növények, fák kivágásához hozzájárulás csak a fák biológiai pusztulása esetén 

adható ki, valamint akkor, ha azok állapota a környezetre károsodással járó veszélyt jelent. 
A kivágás indokoltságát szakvéleménnyel vagy más módon (fényképfelvétel) 
dokumentálni kell. 

 
(6) Fák kivágása építkezés miatt csak kivételes esetben engedélyezhető. 
 
(7) Tőszáradt fát a kiszáradást követő 1 éven túl szabad csak kivágni, engedély alapján. 
 
(8) A helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek egészségi állapotának 

megőrzése érdekében rendszeresen elvégzendő munkálatok: 
 

a) A fellépő növényi és állati kártevők elleni megelőző védelem biztosítása (permetezés). 



 

b) A száraz ágrészek gondos időbeni eltávolítása, a növényi részek eltávolítása után 
sebkezelés. 
 
c) A megfelelő növőtér - és a lombkoronának megfelelő földterület - állandó 
gyommentességének biztosítása. 

 
(9) A helyi jelentőségű, védett természeti területek és emlékek egészségi állapotának 

megőrzése érdekében végzendő munkálatok elvégzése a 10.§ (2) pontjában 
meghatározottak kötelessége. 

 
(10) A védett fasorban lévő faegyed szükségessé vált kivágása után a pótlást a következő 

ültetési időszakban el kell végezni. A pótlásra kerülő egyed kizárólag a védett fasor 
fafajának megfelelő, előnevelt fa lehet. 

 
(11) Védett fasor védőövezetébe a fasor fajától eltérő fajú faegyedet ültetni nem lehet. 
 
(12) A jegyző korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja a helyi jelentőségű védett 

természeti területeket, emlékeket és azok termőhelyét, védőövezetét károsító vagy 
súlyosan veszélyeztető tevékenységet. A határozat - a helyi jelentőségű védett természeti 
területek és emlékek, védőövezetük vagy termőhelyük közvetlen vagy súlyos sérelme, 
illetve veszélyeztetése esetén - a jogorvoslatra tekintet nélkül azonnal végrehajthatónak 
nyilvánítható. 

 
(13) A már meglévő, szabálytalanul létrehozott létesítményeket e rendelet hatályba lépését 

követő egy éven belül fel kell számolni. 
 
(14) A helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek területén, a részletes 

természetvédelmi kezelési módokat, korlátozásokat és tilalmakat a külön önkormányzati 
rendelettel elfogadott kezelési terv tartalmazza. 

 
14.§ 

Szabálysértés, természetvédelmi bírság 
 

(1) Aki a helyi jelentőségű védett természeti területet vagy emléket részben vagy egészben 
megsemmisít, megrongál, rendeltetéstől eltérően használ, a l l . §  (1) bekezdésében foglalt 
szabályokat megszegi, illetve engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül végez - 
amennyiben cselekménye súlyosabban nem minősül - szabálysértést követ el és 30.000 
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 
(2) A természetvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, a 

kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, 
továbbá a helyreállításra vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. 

 
(3) Az okozott kár megtérítésére a Polgári Törvénykönyv megfelelő szabályai az irányadók. 
 

15.§ 
A helyi emlékek megóvásának szerepe a közművelődésben és az oktatásban 

 
(1) A természeti területek és emlékek tudat- és erkölcsformáló hatásának elősegítésére 

szorgalmazni kell az erre vonatkozó ismeretek terjesztését a város oktatási, művelődési 
intézményeiben, társadalmi szervezetekben, egyesületekben. 



(2) Az önkormányzat képviselőtestülete elvárja a társadalmi szervezetektől, egyesületektől, az 
intézményektől, a város lakosságától, hogy segítsék elő a rendeletben megfogalmazott 
célok és feladatok megvalósítását. 

 
16. § 

Egyéb és hatályba léptető rendelkezések 
 

(1) A helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek esetében, a tulajdonjog 
változásakor, sorrendben először az államot (illetékes nemzeti park igazgatóságot), utána 
az önkormányzatot illeti meg elővásárlási jog. 

 
(2) Önkormányzati tulajdonban lévő helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek 

a forgalomképtelen vagyontárgyak körébe tartoznak. 
 
(3) Jelen rendelet 1. mellékletében felsorolt helyi jelentőségű védett természeti területek és 

emlékek az Európai Közösségek jogi aktusaiban meghatározott Natura 2000 védettségi 
kategóriába nincsenek besorolva. 

 
(4) A rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba. 
 
 
Mezőkeresztes, 2012. február 09. 
 
 

 
dr. Dózsa György s. k.                                                                                 Monoki László s. k. 
     polgármester                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. számú melléklet 
Helyi jelentőségű természetvédelmi területek és emlékek jegyzéke 
 
Sorszám NV-01 
Megnevezés Park 
Hrsz 1332/1,2 
Tulajdonviszony Közterület 
Leírás A Posta épülete előtt kialakított zöldterületen padok és emlékművek is helyet kaptak. A 

telepített növényállomány gondozása, fejlesztése, az emlékművek megőrzése a 
településkép szempontjából fontos feladat. 

Védelem típusa Helyi védett növényzet 
Adatfelvétel ideje 2007. október 3. ? 

 
 
 
Fotó 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Sorszám   NV-02 
Megnevezés   Dózsa György utca kétoldali fasor 
Hrsz 1756 
Tulajdonviszony Közterület 
Leírás A Dózsa György utca mindkét oldalán található idősebb, nagy 

lombkoronával rendelkező fasorok árnyékot biztosítanak a nyári 
időszakban és a „főutca" forgalmából származó 
környezetkárosító hatásokat is ellensúlyozzák. 

  
Védelem típusa Helyi védett növényzet 
Adatfelvétel ideje 2007. október 3. 
  
Alaptérkép kivonata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotók 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
 

2/2012.(II.09.) önkormányzati rendelete 
a gyermekintézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról 

 
 
 
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 
32. cikkeje által, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében biztosított jogalkotási hatáskörében, az 1997. évi XXXI. törvény 148. § (3)-(4) 
bekezdésében foglaltak alapján, valamint a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló módosított 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendeletének 26. § /1/-/2/ 
bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a 
következőket rendeli el. 

1. § 
 

 
(2) A gyermekintézményekben fizetendő terítési díj a következő:                               
 
Ellátottak (gyermekek) 
 

Térítési díj (100 %) 
 

  Óvoda    269 Ft 
  Napközi   374 Ft 
  Menza    242 Ft 
  Tízórai    100 Ft  
 

(3) A megállapított térítési díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 

2. § 
 

(1) Jelen rendelet 2012. március 1. napjától lép hatályba.  
 

(2) A gyermekintézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2009. 
(VII.16.) sz. rendelet 2012. február 29-én hatályát veszti. 

 
Mezőkeresztes, 2012. február 09. 
 
 
dr. Dózsa György s. k.                                                                                 Monoki László s. k. 
     polgármester                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő–testületének  
 
 
 

11/2011.(IX.08.) önkormányzati rendelete 
a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről 

 
 

Mezőkeresztes Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 103/B. §-a bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 8. § /1/ bekezdésben 
biztosított feladatkörében, továbbá a jogszabályok előkészítésében való társadalmi 
részvételről szóló 2010. évi CXXXI.. törvényben foglaltakra figyelemmel a Városi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) rendeletének 26. 
§-a (1)-(2) bekezdése alapján az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének 
előzetes kikérésével a következőket rendeli el: 

 

Alapelvek 
 

1. § 
 

(1) A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a 
véleményeknek a lehető legszélesebb köre jelenjen meg. 
(2) Az önkormányzati rendeletek előkészítése során biztosítani kell az egyeztetések 
átláthatóságát, azok minél teljesebb körű nyilvánosságát. 
(3) A társadalmi egyeztetés során az abban részt vevők kölcsönösen együttműködve kötelesek 
eljárni. 

 

A társadalmi egyeztetésre vonatkozó közös szabályok 
 

2. § 
 
(1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rendelet tervezetét és 
indokolását (a továbbiakban együtt: tervezet). 
 
(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani 

a) a költségvetésről, annak módosításáról, 
b) a  helyi adóról, annak módosításáról, 
c) a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tervezeteit. 
 

(3) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, koncepció, ha az egyeztetés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, 
környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné. 
 
(4) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, ha 
annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik. 
 
(5) Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az 
önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné. 
 
 



 

 

3. § 
 

(1) A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a beérkezett vélemények 
feldolgozásáért, az önkormányzati rendelet előkészítéséért a jegyző tartozik felelősséggel. 
 
(2) Ha a közzétett önkormányzati rendelet tervezet más önkormányzati rendelet szakaszai 
több mint egyötödének módosítására irányul, a módosítani kívánt hatályos normaszöveget az 
önkormányzat hivatalos honlapján a tervezett módosításokkal egységes szerkezetben, a 
tervezett módosításokat külön is megjelölve kell közzétenni. 

 

A társadalmi egyeztetés formái 
 
4. § 

 
(1) A társadalmi egyeztetés formái a következők: 

 
a) az önkormányzat hivatalos honlapján – fórumon belül -  megadott elérhetőségen 

keresztül biztosított véleményezés (a továbbiakban: általános egyeztetés), és 
b) más személyek, intézmények és szervezetek által történő közvetlen véleményezés (a 

továbbiakban: közvetlen egyeztetés). 
 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyeztetési formákon kívül más formákat is igénybe 
vehet az egyeztetés lefolytatásához. 

 

Általános egyeztetés 
 

5. § 
 

(1) Társadalmi egyeztetés keretében általános egyeztetés tartása minden esetben kötelező. 
 
(2) A tervezettel együtt közzé kell tenni a jogalkotásról szóló törvényben meghatározott 
előzetes hatásvizsgálat összefoglalóját. 
 
(3) E rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a társadalmi egyezetésre nem bocsátott tervezeteket 
is közzé kell tenni a honlapon. 

6. § 
 

(1) A honlapon megadott tematikus fórum oldalon keresztül bárki véleményt nyilváníthat a 
társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetről, koncepcióról. A véleményeket 
a fórumon kizárólag regisztrált felhasználók küldhetnek.  
 
(2) A közzétett tervezeteket a közzétételtől számított egy évig nem lehet a honlapról 
eltávolítani. 

7. § 
 

(1) A tervezetet úgy kell közzétenni, hogy a tervezet céljához és hatálybalépéséhez igazodóan 
megfelelő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények 
kifejtéséhez, továbbá a jogszabály előkészítőjének arra, hogy a beérkezett véleményeket, 
javaslatokat érdemben mérlegelhesse. 
 



 

 

(2) A véleményezési határidő minimum 15 nap.  
 

8. § 
 

(1) A jogszabály előkészítéséért felelős személy mérlegeli a beérkezett véleményeket és 
azokról, valamint az elutasított vélemények esetében az elutasítás indokairól tipizált 
összefoglalót készít. A jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási 
kötelezettség. 
 
(2) Az (1) bekezdés alapján elkészítendő összefoglalót az önkormányzati rendelet tervezettel 
együtt kell a képviselő-testület elé terjeszteni, ezzel egy időpontban kell közzétenni. 
 

9. § 
 
Az önkormányzat honlapján keresztül elérhetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzati 
rendelet hatályosulásával kapcsolatos észrevételeket, problémákat, valamint a jogszabály 
módosítására vonatkozó javaslatokat bárki jelezhesse a jogszabály előkészítőjének. 
 

Közvetlen egyeztetés 
 

10. § 
 

(1)  Az önkormányzati rendelet előkészítéséért felelős személy azon szervezetekkel, amelyek 
az adott jogterületek szabályozásának előkészítésében széles társadalmi érdeket jelenítenek 
meg a településen, vagy az adott jogterületen tudományos tevékenységet végeznek közvetlen 
egyeztetést folytathat le. 
 
(2) Széles társadalmi érdeket jelenítenek meg a városban a következő szervezetek:  
 

a) Szociálpolitikai Kerekasztal 
b) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

 

(3) Közvetlen egyeztetést kell lefolytatni az alábbi tárgyköröket szabályozó önkormányzati 
rendelet tervezetek esetében: 

 

a) helyi építési szabályzat, 
b) szociális ellátások helyi szabályairól. 

 
Záró rendelkezés 

 
11. § 

 
E rendelet 2011. október  1. napjával lép hatályba.   
 
 
dr. Dózsa György  s. k.                                                                         Monoki László s. k. 
      polgármester                                                                                           jegyző 
 
 
 
 



 

 

Mezőkeresztes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
 
 
 

6/2007./V.17./ sz. R E N D E L E T E 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint az eseti 

gyermekvédelmi támogatásról 
 
 
 
Mezőkeresztes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § /1/ bekezdése, valamint a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 138. §-ában, továbbá a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 162. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet /továbbiakban: R/ alkotja: 
 

 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.  § 
 
 

A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv.   
/továbbiakban: Szoctv./ 138. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. /továbbiakban: Gyvt./ 162. § által szabályozott körben 
meghatározott ellátások formáit, mértékét, azokhoz való jogosultság feltételeit és az eljárási 
szabályait meghatározza a helyi viszonyok, igények és Mezőkeresztes Nagyközség 
Önkormányzata /továbbiakban: Önkormányzat/ anyagi lehetőségeinek függvényében. 
 
 

2.  § 
 
A rendelet hatálya kiterjed:          

a./ Mezőkeresztes közigazgatási területén élő és életvitelszerűen ott tartózkodó - a                                     
                 Szoctv. 3. §-ában meghatározott- személyekre, valamint 

b./ tekintet nélkül az Önkormányzat hatáskörére és illetékességére, átmeneti segély, 
étkezés, illetve szállás biztosítására, annak a személynek, akinek életét, testi épségét 
ezen ellátások valamelyikének  hiánya veszélyezteti. 

          
          

A szociális hatáskörök gyakorlói 
 

3. § 
 
/1/ Az Önkormányzat  - szociális rászorultság esetén -  a szociális alapellátás  keretében  

- a jogosult számára időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási  



 

 

támogatást, ápolási díjat, átmeneti segélyt, krízis kölcsönt és temetési segélyt 
állapíthat             meg, 

- természetben nyújtott szociális ellátásként közgyógyellátási igazolványt biztosíthat                  
méltányossági alapon.  

 
/2/ A rendeletben meghatározott ellátások körében meghozandó döntés 
  

a./  az Egészségügyi és Szociális Bizottság  hatáskörébe tartozik 
  - átmeneti szociális segély,  

- temetési segély, 
- lakásfenntartási támogatások, 
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

 
*b./ Polgármester hatáskörébe tartozik 
- köztemetés elrendelése, 
- krízis kölcsön,   

 
*c./ Jegyző hatáskörébe tartozik 
- időskorúak járadéka, 
- aktív korúak ellátása 
- alanyi jogon megállapított ápolási díj, 
- közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása, 
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
 
d./ Egyesített Szociális Intézmény Vezetője hatáskörébe tartozik 

                      
                       - étkeztetés, 

           - házi segítségnyújtás, 
           - családsegítés, 

                       - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  
                       - nappali ellátás /Idősek Klubja/ 
 
 
 

Eljárási szabályok 
 

4. § 
 
/1/ E rendeletben szabályozott ellátásokra vonatkozó kérelmet a Polgármesteri Hivatalban 
/továbbiakban: Hivatal/ lehet előterjeszteni, mely tartalmazza, illetve melyhez csatolni kell: 
 

a. / kérelmezőnek a család, egyedülálló kérelmezőnek a saját jövedelmi viszonyait 
tükröző kereseti, jövedelmi igazolásokat, 
 
*Ha jogszabály másképpen nem rendelkezik, a jövedelem számításánál irányadó 
időszak: 

         - a havonta rendszeresen mért jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző  
                egy hó,  
          - egyéb jövedelemnél a kérelem benyújtását megelőző 1 év. 
  



 

 

Ha a jövedelmi igazolások beszerzése hosszabb időt venne igénybe, vagy nehézségekbe 
ütközik, azt kivételesen a kérelmező írásbeli nyilatkozata pótolhatja. Egy évet meg nem 
haladó vállalkozás működése esetén a vállalkozó nyilatkozata pótolja az igazolást. 
 
Mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelem nagyságára kérelmező nyilatkozatot 
tesz. 
   
A jövedelemnyilatkozat valóságtartalmának kétsége esetén az igénylő jövedelemigazolás 
benyújtására, illetve a tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok 
/számlák, stb./ benyújtására kötelezhető. A bizottság kérésére a jegyző az állami 
adóhatóságtól kérheti az egy főre jutó havi jövedelem számításánál figyelembe veendő 
személy személyi jövedelemadó alapját. 
 
b./ TAJ és adószámát.  
 
c./ A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy kérelmező nem részesül rendszeres pénzbeli 
ellátásban, vagy ha igen annak összegéről nyilatkozatot kell tenni. 
A kérelemhez mellékelni kell a nyomtatványon felsorolt nyilatkozatokat és minden okmányt, 
amelyet a Szoctv. és a végrehajtására kiadott jogszabályok előírnak. 
 
/2/ Az igényelt ellátás fajtájától függően kérelmezőnek jogszabályban meghatározott vagy, a 
Hivatal  által rendszeresített formában nyilatkozatot kell tennie, az Önkormányzattal és egyéb 
szervekkel /pl.: foglalkoztatási/ együtt kell működnie.  
 
Az együttműködés keretébeni kötelezettségek:  
 
*a./ az aktív korúak ellátásának folyósítása, éves felülvizsgálatának előmozdítása,   
     az e  tárgyban kiadott felhívásban foglalt dokumentumok csatolása, 
 
b./ közcélú, közhasznú, közmunka és foglalkoztatás megszervezésére irányuló 
munkaszerződésben foglalt megjelenési, munkavégzési kötelezettség teljesítése.  
 

 
5. § 

 
/1/ A kérelem benyújtását követően környezettanulmányt kell készíteni, ha a kérelem 
elbírálására hatáskörrel rendelkező szerv, vagy személy szükségesnek ítéli.  
Mellőzhető újabb környezettanulmány készítése azonos éven belül, ha nem történt változás 
vagy a változás az ügyiraton feltüntetésre került.  
 
/2/ A beérkezett, szabályszerűen felszerelt kérelmeket  30 napon belül határozattal el kell 
bírálni, mely határidőt a szociális hatáskört gyakorló szerv vezetője, indokolt esetben egy 
alkalommal legfeljebb 15 nappal  meghosszabbíthatja. 
 
/3/ A megítélt pénzbeli ellátások összegének kifizetése a Mezőkeresztes és Vidéke 
Takarékszövetkezet által történik.  Rendszeres ellátások esetében utólag, minden hónap 5-ig, 
esetenkénti megállapításnál a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 napon belül.  
 
Sürgős esetben - ha a kérelmező életkörülményei az azonnali segítségnyújtást indokolják -, 
haladéktalanul történhet a kifizetés, a jegyző engedélye alapján, a házi pénztárból.  



 

 

 
A megállapított támogatás természetben nyújtott részét a Hivatal közvetlenül a szolgáltató 
részére utalja a - kérelmező által igénybevett - szolgáltatás fedezetéül. 
Az átutalás megtörténtéről szóló bizonylat fénymásolatát kedvezményezett részére - 8 napon 
belül - át kell adni. 
 
*/4/ Ha az időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása és az ápolási díj összege nem teljes 
hónapra jár, akkor az ellátás összege az ellátás összegének kiszámítása az ellátás havi összege 
harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata alapján történik meg.  
E rendelkezést az ellátások megszüntetésénél is értelemszerűen alkalmazni kell.  
 

6. § 
 
 /1/Szociálisan rászoruló a kérelmező /továbbiakban: Rászoruló/ 
            - aki, és a vele egy családban élő közeli hozzátartozóit is figyelembe véve             
            - önhibáján kívül - jövedelemmel nem rendelkezik, önmaga és családja létfenntartását  

biztosítani nem tudja, 
- az is akinek, vagy vele egy családban élő közeli hozzátartozóinak együttes  
jövedelmét figyelembe véve az egy főre jutó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj  
mindenkori legkisebb összegét és a megélhetésükhöz szükséges kiadásokat más  
módon biztosítani nem tudják, 
- aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, /pl. baleset,  
hosszantartó betegség, rendkívüli haláleset miatt/ és az ennek következtében felmerülő 
többletkiadásait a közös családban együtt élő közeli hozzátartozók együttes           
jövedelme nem biztosítja, 
- akinek a vállalkozása, gazdasága, lakása elemi kár miatt pusztul el, vagy jelentősen  
károsodik, és nincs tartásra köteles és képes hozzátartozója. 

 
 

/2/ Nem tekinthető rászorultnak: 
- akinek saját, és közeli hozzátartozójának tulajdonában egynél több lakás van,  
- üdülő ingatlannal rendelkezik és azt bérbeadás útján is hasznosítja, 
- a Szoctv. 4. § /1/b./ pontja szerint vagyonnal rendelkezik, kivéve a 
mozgáskorlátozottságára tekintettel, saját célra fenntartott gépjárművet.     

/3/ A mérlegelésen alapuló juttatások megítélésekor, indokolt esetben az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság /a továbbiakban: Bizottság/ a R. szerint  megállapított jövedelem és egyéb 
értékösszegek tekintetében maximum az értékhatár 10 %-ig méltányosságból eltérhet.. 

 
 

7.  § 
 
*/1/ Ha a  Szoctv. 17. §-ára figyelemmel, a Bizottság, a jegyző a hatáskörébe tartozó szociális 
ellátás megtérítését rendeli el:  
 
a./ a megtérítés összegét, illetve pénz egyenértékét és a 
b./ kamat összegét 
méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti. 
 



 

 

/2/ Nem gyakorolható méltányosság, ha a párhuzamos folyósítás megtévesztésen, valótlan 
tényen alapul, vagy a társadalombiztosítási szervnél rendszeres pénzellátásra irányuló 
kezdeményezését az érintett 8 napon belül nem jelentette be a Hivatal. 
 

 
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK  

 
Időskorúak járadéka 

 
8. § 

 
 
/1/ Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező idős 
személyek részére nyújtott támogatás. 
 
/2/ A jogosultság feltételeinek megállapítására a  Szoctv. 32/B.-32/D. § rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

 

Aktív korúak ellátása* 
 
 

9. §* 
 
/1/ Az aktív korúak ellátásának megállapítására a Szoctv. 33. § -37. §-aiban foglalt 
szabályokat kell alkalmazni, az alábbiak figyelembe vételével. 
 
 
/2/ Az aktív korúak ellátásának megállapítása iránti kérelmet írásban, a jogszabályban előírt 
nyomtatványon kell benyújtani. 
 
/3/ Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátására való jogosultság kezdő 
napján 
 

 a./ az 55. életévét betöltötte, 
 
 b./ 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek 
 valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cstv. szerinti gyermekgondozási 
 támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek 
 ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, a rendszeres 
 szociális segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni a Mezőkövesdi Kistérségi 
 Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal. 
 

 c./** aki a foglalkozás-egészségügyi szakvizsgával rendelkező orvos igazolása szerint – 
egészségromlása, vagy mentális állapota miatt – munkavégzésre korlátozottan alkalmas, vagy 
nem alkalmas. 

 
 



 

 

 /4/ Az együttműködési kötelezettséget a  Szoctv. 37/D. §-ában foglaltak szerint kell 
teljesíteni. 

 
 /5/ A közcélú  munka megszervezését a települési önkormányzat a polgármesteri hivatal 
 közreműködésével biztosítja az általa elfogadott  Közfoglalkoztatási Tervnek megfelelően.  

 
 

Lakásfenntartási támogatás 

 

10. § 

 

Az Önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatást a Szoctv. 38. § /1/-/8/ bekezdésében 
foglaltak szerint nyújt, ezen túlmenően helyi lakásfenntartási támogatást nem állapít meg.  

 

Ápolási díj 

 
11. § 

 
/1/ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 
hozzátartozója részére biztosított anyagi hozzájárulás.   
 
 
/2/ Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó /Ptk. 685. § b./ pontja/, ha állandó és tartós 
gondozásra szoruló  
 
 a./ súlyosan fogyatékos, vagy 
 b./ tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. 
 
Az ápolási díj alanyi jogon történő megállapítására a Szoctv. 40-44. §- inak rendelkezéseit 
kell alkalmazni.  

 
 
/3/ Nem jogosult az ápolási díjra a hozzátartozó a Szoctv. 42. § /1/ bekezdésében felsorolt 
esetekben. 
 
/4/ Az Önkormányzat – méltányossági alapon – ápolási díjat nem állapít meg. 
A már korábban megállapított méltányossági ápolási díjban részesülők ellátása e rendelet  
hatálybalépését követően – a feltételek fennállása esetén -   4 hónapig továbbfolyósítható, azt 
követően megszűnik. 
 
/5/ Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a Hivatal a Szoctv. 25. § szerint vizsgálja felül.  
 
 
 
 
 

 



 

 

Átmeneti segély 

12. § 

 
/1/ A létfenntartást  veszélyeztető élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére az önkormányzat átmeneti segélyt nyújthat. 
 
/2/ A jogosultság megállapításánál figyelembe vehető jövedelmi értékhatár: 

- egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a, 
            - családban élőknél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, 

 
/3/** A támogatás  adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Az alkalmi támogatás az 
adott naptári évben legfeljebb 90 naponta igényelhető. 
 
Havi rendszerességnek tekintendő, ha a Bizottság több hónapra állapítja meg az ellátást. Az 
így megállapított segély összege nem lehet több havi 2.000,-Ft-nál, de lehetőleg érje el a 
szociális étkeztetés – Önkormányzat által megállapított - havi térítési díjának összegét.  
 
/4/ Az alkalmanként adható segély összege 2.000,-8.000,- Ft között  lehet, azonban ha 
egyszeri, nagy értékű gyógyászati segédeszköz   beszerzéséhez, illetve gyógyeljárás 
igénybevételéhez tartja indokoltnak megítélni a segélyt az eljárásra jogosult, akkor a felső 
határ  l5.000,- Ft lehet. 
 
 
/5/ Az Önkormányzattól rendszeres pénzellátásban részesülő család, vagy annak tagja csak 
kivételes esetben részesülhet átmeneti segélyben. 
„ Kivételes eset”-nek  minősül: 

- ha a Kérelmező maga a családfenntartó, és ő, illetve ha vele egy családban 
élő a családfenntartó, és ezen személyek hosszabb ideig tartó betegsége 
miatti jelentős a  jövedelem-kiesés, 

- jelentős összegű gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszközök 
beszerzésének szükségessége, 

- betegség miatt hosszabb ideig tartó vizsgálatok esetén felmerülő költség 
/pl.:utazási, amennyiben arra 1 hónapon belül legalább 4 alkalommal, 
jelentős mértékű, saját költségen, indokoltan  kerül sor/, 

- tankötelezettség teljesítésével összefüggő, beiskolázással kapcsolatos, 
rendkívüli mértékű, indokolt kiadások /tankönyv, iskolai felszerelések 
melyhez igazolás szükséges és a felhasználásról 15 napon belül el kell 
számolni/,   

- elemi kár, tűz, stb. 
- hirtelen elhalálozás 

 

/6/ Az átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön 
/krízis kölcsön/ formájában is nyújtható, a  kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe 
tartozik. 

A polgármester a váratlanul bekövetkező anyagi gondok elhárítására 30.000,- Ft-ig terjedő 
krízis kölcsönt nyújthat  a rendkívüli élethelyzetbe kerülőknek./ilyennek tekinthető pl. súlyos 
elemi kár, közeli hozzátartozó hirtelen halála, sürgősen elvégzendő orvosi műtét, stb./ 

 



 

 

A krízis kölcsön megállapításakor határozni kell a kölcsön egy éven belüli visszafizetés 
módjáról is.  

 

Temetési segély 

 

13. § 

 

/1/ Temetési segély adható az elhunyt temettetéséről – számlával igazoltan- gondoskodó 
személynek, aki az eltemettetésre nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó ugyan, 
de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 
 
 /2/ A temetési segély összege – elhunytanként – 12 000,- Ft. 
 
/3/ Temetési segélyben nem részesülhet az a személy, aki hozzátartozójának eltemettetésével 
összefüggésben krízis kölcsönt kapott, illetve akinek hozzátartozója temetése köztemetés 
formájában történt.  
     
 

Természetben nyújtott szociális  ellátások 

 

14. § 

 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokat a 3.§ /2/ bek.-ben meghatározott eljáró 
szerv részben, vagy egészben  -a  Szoctv. 47. §-ában foglaltak figyelembe vételével- 
természetben nyújtott ellátás formájában is megállapíthatja.  

 

Köztemetés 

 

15. § 

 
/1/ A Szoctv. 48. §-ában meghatározott esetben a polgármester dönt a köztemetés 
elrendeléséről.  
 
/2/ Köztemetés a helyben lehetséges mindenkori legalacsonyabb összegű temetési szolgáltatás 
biztosításával történik, mely a R. hatályba lépésekor 80.000,- Ft, és amely minden év január 
1-én 10.000,- Ft –tal emelkedik. 
 
/3/ Amennyiben az eltemettetésre köztemetés útján kerül sor, de az elhunytnak ingatlana, 
vagy ingó vagyona van, az Önkormányzat a temetés költségét hagyatéki teherként a 
területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemetésre kötelezett személyt a 
költségek megtérítésére kötelezi 

 

 



 

 

 

Közgyógyellátás 

 

16. § 

 
/1/ Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult, az aki a Szoctv. 50. § /1/ bekezdésében 
foglaltaknak megfelel. 
 
/2/ Normatív jogon – egy évi időtartamra - közgyógyellátásra jogosult az, aki a Szoctv. 50. § 
/2/ bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.   
 
/3/ Méltányosságból – egy év időtartamra – közgyógyellátásra jogosultnak az, minősülhet 
akinek az egy főre jutó havi jövedelme:  

- egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200 % -át, 

- családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150 %-át nem haladja meg és rendszeres gyógyszer kiadásai vannak, ezért 
erre az ellátásra rászorultnak tekinthető, és 

- akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a 25  %-át eléri.  

 
A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet évente kell 
benyújtani. 

 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság   

 

17. § 

 

Az ellátás megállapítására  a Szoctv. 54. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. 

 

Járulékfizetés alapjának igazolása  

 

18. §* 

 

    Szociális szolgáltatások 

 

                                                                      19. § 

 

/1/ A szociális alapszolgáltatások  keretében az Önkormányzat az Egyesített Szociális 
Intézmény közreműködésével az alábbi alapszolgáltatási  formákat működteti: 

 



 

 

- étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás, 
- családsegítés, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

  -    nappali ellátás, 

 
Ezen alapszolgáltatásoknál a gondozásba vétel és az ellátási forma megválasztása az 
Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik.  
 
/2/ Az előző bek. szerinti szolgáltatásokért fizetendő térítési díj megállapításáról  az 
Önkormányzat külön intézkedik. 
 

SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL  

20. § 

 

/1/ Az önkormányzat az Szoctv. 58/B. § /2/ bekezdése alapján létrehozza a helyi 
szociálpolitikai kerekasztalt, melynek feladata: a szociálpolitikai feladatok megvalósulásának, 
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kisérése, javaslattétel, új irányelvek meghatározása 
és előremutató szociális ellátási formák bevezetésének kezdeményezése. 

 

Tagjai:    - Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 
   - Önkormányzat jegyzője, 

 - Egyesített Szociális Intézmény vezetője 
        - Időskorúak Szociális Otthonának vezetője  
    - Nyugdíjas Klub vezetője 
   - Védőnők 
   - Helyi Kisebbségi Önkormányzat képviselője 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

21. §  

 

/1/ A Bizottság rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a gyermeket, akinek a 
családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került.  
 
/2/ Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli 
támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az 
alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben lévő 
várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó 
kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek 
családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi 
segítségre szorulnak és e Rendelet 12. § /5/ bekezdése értelmében kivételes esetnek 
minősülnek.   
 



 

 

/3/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzben, vagy természetben nyújtható. 
 
/4/ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy alkalommal 2.000 – 10.000,- Ft közötti 
összegben, de naptári évenként egy családban maximum 20.000,- Ft mértékig      adható. 
 
/5/ A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülő, vagy más törvényes képviselő nyújthatja 
be. 

 

Önkormányzati támogatások 

22. § 

Mezőkeresztes Nagyközség Önkormányzata pénzügyi lehetőségeihez mérten egyösszegű 
támogatást nyújt:          

- nappali tagozaton tanulmányokat folytató közép és felsőfokú iskolai  
képzésben résztvevő - mezőkeresztesi állandó lakcímmel rendelkező  
hallgatók részére, melyre vonatkozó igényt tárgyév november 30-ig, 
iskolalátogatási igazolás becsatolásával lehet kezdeményezni, kifizetésére a 
helyi takarékszövetkezetben kerül sor. 

A támogatás mértékét az Önkormányzat – évenként - külön  határozattal  
állapítja meg. 

- Idős emberek Karácsonyi ajándékozása, melynek keretében 
az Önkormányzat a 70 éven felüli - mezőkeresztesi állandó lakcímmel 
rendelkező - állampolgárai részére a Karácsonyi Ünnepek alkalmából 
ajándékcsomagot juttat. Az ajándék  mértékéről és formájáról a képviselő-
testület – évenként - külön határozattal dönt.  

 

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK  

23. § 

/1/ A rendelet a kihirdetése  napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben 
is alkalmazni kell. 

/2/ Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 5/2003./VII.24./ számú rendelet és azt módosító 5/2004/II.19./ sz. rend; 
8/2004./IV.15 / sz. rend.; 10/2004./VII.22/ sz. rend. ;14/2004./XI.18./ sz. rendelet, valamint a 
gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 23/1997./XI.28./ számú rendelet és az azt 
módosító 5/l998./III.27./ sz.; 1/2000./I.20./sz. rend.; 2/2000./II.29./ sz. rendelet. 

 

/3/ Rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.  

                                                                                 
Mezőkeresztes, 2007. május  17. 
 
dr. Dózsa György  s. k.                                                                                 Monoki László s. k. 
      polgármester                                                                                                   jegyző 
 
 
* módosította az 5/2009.(V.28.) sz. önkormányzati rendelet, hatályos 2009. május 29-től 
** módosította a 9/2011.(VI.9.) sz. önkormányzati rendelet, hatályos 2011. július 1-től 



 

 

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
 
 

7/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelete 
a Közterületi Térfigyelő Rendszer bevezetéséről 

 
 
                                                                                                                                 
Mezőkeresztes Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. § /2/ bekezdésében biztosított jogalkotási 
hatáskörében az 54. § /1/, valamint 59. § /1/ bekezdésében biztosított általános személyiségi 
jogok érvényesítése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § 
/1/ bekezdésében biztosított jogkörében, a 8. § /1/ bekezdésében biztosított feladatkörében 
eljárva Mezőkeresztes Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
6/2004.(II.19.) rendelet 25. § /1/-/2/ bekezdése alapján az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális 
Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
                                                                                                                                                                  
A rendelet hatálya Mezőkeresztes város közigazgatási területére terjed ki.  
 

2. § 
                                                                                                                                                           
(1) Az Önkormányzat az 1.§ (1) bekezdésben meghatározott illetékességgel létrehozza a 
Közterületi Térfigyelő Rendszert (továbbiakban: Térfigyelő Rendszer).  
 
(2) Az Önkormányzat a Térfigyelő Rendszer üzemeltetésével és kezelésével a RubiCom Zrt.-
t, a polgármestert és a jegyzőt bízza meg.  
 
(3) A Térfigyelő Rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi 
képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását. 
 
 
 (4) A Térfigyelő Rendszer működésének célja: 
  
 a) a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása,  
 b) a Térfigyelő Rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, 
 felügyelete,  
 c) a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a két szervezet közötti együttműködés 
 erősítése, 
  d) a lakosság, a településen dolgozók, a településre látogatók biztonságérzetének 
 növelése, a jogsértések visszaszorítása. 
  
(5) A megbízott a Térfigyelő Rendszer üzemeltetésére és kezelésére, az azzal készített álló- és 
mozgókép felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a 
fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag az egyéb központi 
jogszabályban, illetve az ezen jogszabályok alapján a jegyző által kibocsátott, a Térfigyelő 
Rendszer működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint jogosult.  
 



 

 

 
3. §  

 
Mezőkeresztes Város helység névtábláin a Közterületi Térfigyelő Rendszer működéséről a 
lakosságot és a településre érkező állampolgárokat tájékoztatni kell. 
 

4. § 
 
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
Mezőkeresztes, 2011. április 14. 
 
 
Dr. Dózsa György s. k.                                                                              Monoki László s. k. 
      polgármester                                                                                               jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
 
 

6/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelete 
a közterületek és egyéb ingatlanok tisztántartásáról 

 
 

Mezőkeresztes Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 8. § /1/ bekezdésben 
biztosított feladatkörében, továbbá a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIIII. tv. 23. § 
és 31. §-ra figyelemmel a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
módosított 6/2004./II.19./számú rendeletének 25. §-a /1/-/2/ bekezdése alapján az Ügyrendi, 
Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el: 

 
Általános rendelkezések 

1. §                    

(1) Rendelet célja, hogy Mezőkeresztes város közigazgatási területén köztisztasági   
szabályokat meghatározza, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és 
tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze. 

                           
       A települési hulladék kezelését (gyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását) kötelezően 

igénybe veendő közszolgáltatás útján biztosítja. Kötelező közszolgáltatás alanyai:  
       magánszemély, intézmény,  vállalkozás. 
      
(2) Rendelet hatálya a város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 

tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint 
jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed.  

 
(3) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, 

ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a 
szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni. 

(4) Nem terjed ki a R. hatálya a jogszabály által annak minősített veszélyes hulladékokra, 
gyártó-, forgalmazó- vagy fogyasztó tevékenységének gyakorlása során keletkező 
hulladékra, a települési folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre. 

 

2. §     

Alapfogalmak: 

1. települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó- rendszeresen vagy alkalmilag 
képződő- szilárd hulladék, illetőleg háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, 
azzal együtt kezelhető más hulladék, kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott 
veszélyes hulladékot és a radioaktív hulladékot 
 



 

 

 
a.) települési szilárd hulladék: 
 
aa.) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során lakásokban, valamint a pihenés, 
üdülés, céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és 
területein, valamint az intézményekben keletkező, veszélyesnek nem minősülő hulladék 
 
ab.) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék 
 
 
b.) alkalmi háztartási szilárd hulladék: a lakás, üdülés, pihenés során az ingatlanon (így 
lakásokban, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekben és területeken) 
alkalmilag képződött vagy felhalmozódott hulladék, visszamaradt anyag, ha rendszeresített 
gyűjtőedényben mérete vagy minősége miatt nem helyezhető el, amely lehet: 
lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladék: nagyobb méretű darabos hulladék 
(így pl. nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor, ágybetét stb.) amelyet a 
rendeletben kijelölt Közszolgáltató évi kétszeri - előre közzétett időpontban történő -
lomtalanítás során elszállít, 
 
esetileg szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék: eseti megrendelés alapján - 2 métert 
meg nem haladó elemeket és 1 tonnát darabonként meg nem haladó súlyú - ártalmatlanítás 
céljából elszállítandó hulladék (pl. építési, bontási törmelék). 
 
 
2. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott 
ingatlan magán (külön) tulajdonban van-e 
ingatlan tulajdonos, használó /továbbiakban: ingatlan használó/: az a természetes vagy jogi 
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek az ingatlan 
tulajdonosai, bérlői, haszonélvezői, valamely címen használói joggal rendelkeznek és az 
ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik 
 
 
3. köztisztasági szolgáltatás: szerződéses megbízás, illetve egyedi megrendelés alapján a 
háztartási hulladék, /szelektiv hulladék, lomtalanítás/ elszállitása és a közterület  
tisztántartása,  
 
 
 
4. tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság 
mentesítése, illetőleg pormentesítése, gyomtalanítása, szabad közlekedést akadályozó növényi 
ágak vágása. 
 
 
5. vállalkozás: ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási, kereskedelmi stb. tevékenységet  folytató 
egyéni vállalkozó, Kft., Bt., szövetkezet, Rt., stb.  

 

6. járdának minősül: az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített  útfelület, térburkolat amely 
az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed. 
 



 

 

    
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

3. § 

(1) Az  ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok használói kötelesek gondoskodni, továbbá 
arról, hogy az  ingatlant megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól mentesítsék. 

 
(2) A (4)-(5) bekezdésben írtak kivételével az Önkormányzati tulajdonú – ha nincs más 

kötelezhető személy - közterületek, szilárd burkolatú utak szervezett, rendszeres 
tisztántartásáról, általános jellegű takarításáról, a járdák, térburkolatok síkosság-
mentesítéséről, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről, közterületi hulladék kezeléséről az 
önkormányzat a polgármesteri hivatal útján gondoskodik.  

 
(3) A közterületen hulladék keletkezésének csökkentése érdekében a gazdálkodó szervezetek, 

intézmények, szolgáltató, kereskedelmi egységek, vállalkozók telephelyeinek bejáratai 
mellett vagy előtt az ingatlan  használói kötelesek kézi hulladékgyüjtőt elhelyezni, és 
azoknak a saját tulajdonú vagy bérelt szemétszállitásra rendszeresített edénybe való 
ürítéséről naponta gondoskodni. 

 
 (4) Az ingatlan előtti járda, térburkolat tisztántartása az ingatlan  használójának kötelessége 

az út és a járda között lévő ároknak a járda felé eső széléig.   
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek, 
vállalkozások előtti járdaszakaszt, térburkolatot az ingatlan  használójának kell 
tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e. 
 

 
(5) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát, térburkolatot a balesetek megelőzése 

érdekében szükség szerint naponként többször köteles az ingatlan használója felhinteni a 
környezetet, és a járda, térburkolat állagát nem veszélyeztető szóróanyaggal. Az érintett 
felelőssége e tekintetben 7 órától 20 óráig áll fenn, kivéve, ha a nyitvatartási, üzemelési 
rendje ezt az időpontot meghaladja, ekkor a zárórát kell figyelembe venni. Felhintésre 
bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok,  fűrészpor, kőporliszt) kell 
használni. 
A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. 
 
 

(6)  Kiépített járda hiányában a (4) és (5) bekezdésben meghatározott kötelezettség az ingatlan 
előtti közterületnek az ingatlan előtti vízelvezető úttest felőli szélétől számított 1 m-es 
részére vonatkozik. 

 

4. § 

(1) Közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a 
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően 
– az ingatlan használójának kötelessége. 

 



 

 

(2) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet, eldugulás vagy 
rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és 
robbanásveszélyes anyagot) szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni Tilos! 

 
(3) Járműbehajtók átereszeinek  jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan 

használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.    
 

5. § 

(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (építkezés előtti területen) az építést 
végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot  és az alkalmi háztartási szilárd hulladék 
elszállításáról gondoskodni. 

 
(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől  a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell 

gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról. 
 
(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és 

bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy minimális por és egyéb 
szennyeződés  keletkezzen. 

 
 
(4) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármesteri hivatal által kiadott közterület-

használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és 
időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan 
anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen. 

 
(5) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni!  

(6) Minden meglévő közműben előállott meghibásodás, illetve új csatlakozás kiépítés miatt 
bekövetkező közterület elbontásából adódó helyreállÍtási munka a közmű mindenkori 
üzemeltetőjének, tulajdonosának, használójának kötelessége. 

 

6. § 

(1) Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításkor 
semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület 
szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további 
szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. 

 
 

7. § 

(1) A település közterületén Tilos járművet mosni, ilyen célra a közkutat igénybe venni, 
olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. 
Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy olaj vagy egyéb 
káros anyag, a földbe, közterületre ne kerüljön. 
 



 

 

(2) Gondozott zöldterületre, térburkolattal ellátott területre – ha az nem út, vagy parkolásra, 
megállásra kijelölt, engedélyezett terület -, járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi 
módon károsítani Tilos!  

  
(3) Az ingatlan tulajdonosa, használója térburkolatra ingatlanának megközelítése céljából 

maximum 2 tonnát meg nem haladó járművel a folyamatos áthaladás idejére hajthat rá.  
 
(4) Közterületen lévő térburkolaton gépjárművel megállni, parkolni, rakodni, áthajtani  tilos! 
 
 

8. § 

(1) Közterületen, középületek falán, autóbuszvárókon hirdetményt, plakátot csak az e célra 
rendszeresített helyen  és engedéllyel szabad elhelyezni. Tilos a közterületen lévő 
építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal ellátni, eszközzel megrongálni. A 
közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a készítő, ha az  ismeretlen a tulajdonos 
haladéktalanul vagy azonnal, de legkésőbb 24 órán belül köteles saját költségén 
eltávolítani. 

 
(2) Az engedélyezett épületen (kapun, ablakon stb.), hirdetőtáblán, egyéb létesítményben 

lévő, idejét múlt hirdetményt,  az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás 
kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék 
összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni. A választási, népszavazási plakátot, az 
aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül 
köteles eltávolítani. 

 

9. § 

 (1) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba, 
szelektiv hulladék gyüjtőbe  lehet elhelyezni. 

 
(2) Aki közterületet, valamint az itt elhelyezett utcabútort, berendezési tárgyakat beszennyezi, 

köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni. 
 
(3) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget 

veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem 
magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad.  

 
 
 

10. § 

(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek 
tárolása közterületen polgármesteri engedéllyel történhet, egyébként tilos! 

       Az engedély megadás feltétele  tároló öböl kialakítása, mely megakadályozza a 
közművek sérülését, ha az mégis bekövetkezik a tárolóban elhelyezett  gép tulajdonosa, 
vagy használója  viseli a közmű  helyreállítás költségeit. 

 



 

 

(2) Alkalmi engedéllyel  igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv 
tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. 
Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját 
költségen elszállítani. 

 

11. § 

(1)  Az épület használója gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a 
járdára ne csorogjon. 

 
(2) A település területén lévő  holtágakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba 

tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék 
lerakásával beszennyezni tilos! 

 
 

 
A települési szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás 

 

12. § 

 (1) Az ingatlan használója a közszolgáltatást köteles igénybe venni, annak végrehajtásában 
közreműködni. Önkormányzati Rendeletben megállapított közszolgátatási díjat 
szemétszállítási díj címén köteles a szolgáltató részére az általa kiállított számla alapján  
megfizetni. A meg nem fizetett közszolgáltatási díj közadók módjára kerül behajtásra. 

 
(2) A szemétszállítási díj magába foglalja az évi kétszeri – őszi, tavaszi – egyéb szilárd 

hulladék (lomtalanítás), valamint a karácsonyfák elszállítását is. 
 
(3) Mentesül a szemétszállítási díj megfizetése alól a használaton kívüli lakásingatlan, 

telephely, üzlet. Az ingatlan üresedését, használat megszűnését be kell jelenteni, ennek 
hiányában a szemétszállítási díjat tovább kell fizetni. 

 
(4) A képviselő-testület a közszolgáltatás ellátásával az AVE  Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Kft-t bízza meg /Miskolc, József A. út 65./ . 
 
 (5) A szemét elszállítására közszolgáltató és a szemétszállítási szolgáltatást igénybevevő 

között  szerződéses jogviszony jön létre. A szerződés megkötése alkalmával 
rendelkezésre bocsátott személyes adatokat /igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye, 
ideje, anyja neve/ a közszolgáltató szervezet - az esetleges tartozás behajtáson kívül – 
más célra nem használhatja fel, más szervezet részére az ügyfél írásos engedélye nélkül 
nem adható át. Szolgáltatást igénybevevő fenti személyes adatokat köteles a szolgáltató 
részére átadni. 

 

 

 



 

 

13. § 

 
(1) A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását heti egy alkalommal a szolgáltató által 

megjelölt napon – zártrendszerű - kukásautóval végzi. 
 
(2) Lomtalanításra évi két alkalommal kerül sor, amelyről a lakosságot előzetesen tájékoztatja 

a polgármesteri hivatal. 
 
 (3) A szolgáltató a rendszeres szemétszállításba bevont valamennyi  kötelezett                 

tekintetében rendszeresen köteles teljesíteni. 
 
 (4) Ha a teljesítés a szolgáltató hibájából marad el, köteles a szemetet a következő 

munkanapon elszállítani. 

 

14. § 

(1)  A közszolgálatatás igénybevételére kötelezett a hulladékot köteles a rendszeresitett 
edényben, vagy  a szolgáltatótól vásárolható  műanyag zsákban az ingatlan előtt 
elhelyezni, oly módon, hogy az elszállítható legyen. A  szemétszállitó gépkocsival meg 
nem közelithető helyeken lakók a szeméttároló edényeket, zsákokat   a  legközelebbi 
gépkocsival megközelithető helyre rakják ki. 

 
(2) A keletkező szemét mennyiségének megfelelő számú fedhető szemétgyűjtő edény és 

műanyag zsák beszerzése, pótlása, javítása, tisztántartása, fertőtlenítése a  használó 
kötelessége. 

 
(3) A szemétgyűjtő edénybe nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan 

anyagokat elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végző dolgozók testi épségét és 
egészségét vagy a szállítójárműben rongálódást okozhat. 

 
(4) Ha a szolgáltatást végző szerv dolgozója azt észleli, hogy a gyűjtőedénybe vagy műanyag 

zsákba olyan tárgyakat helyeztek el, amely nem minősül szállítható szemétnek, annak 
szállítását megtagadhatja. 

 
(5) A szolgáltatást végző dolgozóknak a gyűjtőedények megrongálása nélkül kell a 

szemétszállítással kapcsolatos feladatokat ellátni. 
 
 (6) Szemétgyüjtésre váró gyüjtőedényekből, lomtalanításra kihelyezett szemétből guberálálni 

tilos! 
 
 

15. § 

(1) Esetileg szállítható alkalmi háztartási szilárd hulladék egyedi megrendelés alapján és saját 
költségen történő elszállításáról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett. 

 



 

 

 
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 

16. § 

 
(1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a 

környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 
 
(2) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s 

veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.  
 
(3) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és 

felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható. 

 
(4) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól nem adható  felmentés. 

 
A köztisztasági rendelkezések betartásának megszegése 

17. § 

(1) Aki a Rendelet 3-12. §-ban, a 14. § (3) és (6)  bekezdésben  meghatározott magatartási 
szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat megszegi – amennyiben súlyosabbnak 
minősülő cselekmény nem bűncselekmény és nem törvény, kormányrendelet által 
nevesített szabálysértés  – ”köztisztaság megőrzésére vonatkozó helyi szabályok 
megszegése” szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. 

 
Záró rendelkezések 

18. § 

(1) Ez a rendelet 2011. május 1-én lép hatályba.  
 
(2) Hatályát veszti a köztisztaság fenntartásáról, települési szilárd hulladék gyüjtéséről, 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995./XI.28./ sz. önkormányzati rendelet, 
valamint az azt módositó a 14/2003./XII.17./ önkormányzati rendelet. 
 
Mezőkeresztes, 2011. április 14. 

dr. Dózsa György s. k.                                                                              Monoki László s. k. 
      polgármester                                                                                               jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
 

 
5/2011.(IV.14.) önkormányzati r e n d e l e t e 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 
 
 
Mezőkeresztes Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló módosított 
1949. évi XX. tv. 44/A. § /2/ bekezdésében biztosított jogalkotási hatáskörében, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § /1/ bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, a 18. § /1/ bekezdésben biztosított feladatkörében a Városi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 6/2004./II.19./számú rendeletének 
25. § /1/-/2/ bekezdése alapján az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének 
előzetes kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 
                                                                            I. 
 

Az Önkormányzat 
 
 

1. § 
 
/1/ Az Önkormányzat hivatalos elnevezése: Mezőkeresztes Város Önkormányzata 
                                                          /a továbbiakban: önkormányzat/ 
      Címe: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30. 
      Önkormányzat honlapja: mezokeresztes.hu 
      Önkormányzat internetes elérése: hivatal@mezokeresztes.hu 
      Önkormányzat működési területe: Mezőkeresztes város közigazgatási területe. 
 
/2/ Az önkormányzat jogi személy. 

Az önkormányzati feladat és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg, melynek 
hivatalos megnevezése: Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
/a továbbiakban: képviselő-testület/. 

 
/3/ Az önkormányzat önállóan alakítja szervezetét és működési rendjét, jelképeiről, zászló, 

címer, jelvény, pecsét, azok használatáról, valamint kitüntetések és címek létesítéséről és 
adományozásáról külön rendelet alkot. 

 
2. § 

 
Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-
testület bizottságai, a képviselő-testület hivatala látja el, mely utóbbi hivatalos elnevezése:   
         Mezőkeresztes Városi Polgármesteri Hivatal   
          /továbbiakban: Hivatal/ 



 

 

 
 
 

II. 
 

Az Önkormányzat szervezete és működése 
 

A képviselő-testület 
 
                                                                          3. §  
 
/1/ A képviselő-testület tagjainak száma 6 fő, amely kiegészül a polgármester személyével. 

 
/2/ A képviselő-testület tagjainak jegyzékét az 1. számú függelék tartalmazza. 

 
4. § 

 
/1/ A képviselő-testületet a polgármester, tartós akadályoztatása illetve eseti megbízás alapján   
     Az Ötv. 34.§ /1/ bekezdésében foglaltak szerint az alpolgármester képviseli. 
 

/2/ Képviseletet – eseti felhatalmazással – a képviselő-testület, illetve a polgármester által 
megbízott személy is elláthat. 

 
5. § 

 
/1/ A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, illetve a bizottságaira is      
     átruházhatja az Ötv. 9. § /2/-/3/ bekezdésében foglaltak szerint.                                           
     Az átruházott hatáskörök felsorolását a 3-as számú függelék tartalmazza. 
 
/2/ A képviselő-testület hatásköréből nem ruházató át az Ötv. 10. § /1/ bekezdésében 

foglaltakon túl a településfejlesztéssel, a helyi közszolgáltatások ellátására hivatott 
intézmények létrehozásával, működésével, megszüntetésével kapcsolatos hatáskörök 
gyakorlása.               

 

A képviselő-testület működése 
 

 
A Képviselő-testület munkaterve  

 
6. § 

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján munkatervet fogad el. A 
Képviselő-testület munkáját a munkaterv alapján végzi.  A polgármester a munkaterv 
összeállításához javaslatot kérhet a képviselőktől; bizottságoktól; jegyzőtől; kisebbségi 
önkormányzat elnökétől; az önkormányzat közigazgatási területén belül működő civil 
szervezetektől.  



 

 

 

A munkaterv tartalmazza:  

A Képviselő-testület rendes üléseinek tervezett naptári időpontját és a napirendeket; 
napirendi pontok előterjesztőit; egyéb szervezési jellegű feladatokat; közmeghallgatás 
vagy lakossági fórum esetén annak tárgyát és időpontját, valamint települési szintű 
önkormányzati ünnepségek tervezett idejét. 

 
7. § 

 
/1/ A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal ülésezik. 
 
/2/ A napirend jellegére, fontosságára tekintettel ülésszak tartására is sor kerülhet. Ennek 

eldöntése a polgármester hatáskörébe tartozik, és ilyenkor a meghívón az ülésszak várható 
időtartamát is közölni kell. 

 
8. § 

 
/1/ A képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak előadói lehetnek a képviselő-testület, 

polgármester által felkért előadók is. 

 

/2/ A napirendi pontok előterjesztéseit általában írásban – papír alapon, DVD lemezen, email-
ben - lehet kiadni, de egyszerűbb döntést igénylő ügyekben elegendő a határozati javaslat 
elkészítése. 

 
9. § 

 
/1/ A képviselő-testület összehívása a polgármester feladata. Az összehívást az Ötv. 12. § /1/ 

bekezdésében foglaltak szerint a bizottságok, illetve a képviselők egy negyede is 
indítványozhatja, a napirend megjelölésével. 

 
/2/  A meghívót és az előterjesztéseket úgy kell kiküldeni, hogy azt a képviselők az ülés előtt 

legalább 5 nappal megkapják. 

 
/3/ A polgármester a meghívóval együtt kiküldi az írásos előterjesztéseket és határozati 

javaslatokat. Ha az adott témában nincs írásbeli előterjesztés, a határozati javaslatot akkor 
is írásban kell a meghívóval együtt kiadni. 

 
/4/ Az ülés helyéről, időpontjáról, a napirendekről a város lakosságát a város honlapján és a 

hirdetőtáblán elhelyezett meghívóval is tájékoztatni kell. 

    

 

 

 



 

 

 

 
10. § 

 
/1/ A képviselő-testület ülésén szavazati joggal vesznek részt: 
                a./ a képviselő-testület tagjai, 

 

tanácskozási joggal meg kell hívni: 
                a./ jegyzőt, 
                b./ napirendi pontok  előadóit, 
                c./ kisebbségi önkormányzat  elnökét. 
    

 
/2/ Meghívó küldésével értesíteni lehet és megjelenés esetén tanácskozási joggal részt vehet a 

képviselő-testület ülésén: 
a./ országgyűlési képviselő, 
b./ bizottságok nem testületi tagjai, 
c./ településen működő hivatalosan bejegyzett pártok erre felhatalmazott képviselője, 
d./ akit a napirend jellegénél fogva a polgármester meghív, 

      e./ önkormányzati intézmények vezetői, 
      f./ díszpolgárok. 
 
/3/ A képviselő-testület ülésén megjelent egyéb szervezetek és állampolgárok képviselői 

hozzászólásának engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik. 
 
 

11. § 
 
/1/ A képviselő-testület ülése nyilvános, zárt ülés tartását az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a./ pontja 

esetén a polgármester bejelenti.  

 

/2/ A képviselő-testület, vagyonával való rendelkezéskor, továbbá az általa kiírt pályázat 
tárgyalásakor, – esetenkénti döntés alapján – zárt ülést tarthat, ha a nyilvános tárgyalás 
üzleti érdeket sértene, vagy a pályázó/k/ a nyilvános tárgyaláshoz nem járul/nak/ hozzá.  

 
/3/ Zárt ülés elrendelését indítványozhatják a képviselő-testület tagjai és a jegyző. 
      Zárt ülés elrendeléséhez minősített döntés szükséges. 
 
/4/ A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a nyilvános ülésekről videofelvétel készüljön, 

és az vágás nélkül kerüljön lejátszásra a városi kábeltelevízióban. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Az ülés vezetése 
 

12. § 
 

/1/ A képviselő-testület ülését a polgármester, távollétében az alpolgármester, mindkettőjük 
akadályoztatása esetén pedig a jelenlévő legidősebb képviselő vezeti. 

 

/2/ A képviselő-testület ülésének rendje az alábbiak szerint zajlik: 
a polgármester 
 - megállapítja a határozatképességet, 
      - kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, javaslatot tesz jegyzőkönyv hitelesítőkre, 
 - javaslatot tesz az ülés napirendjére, mely fölött a képviselő-testület vita nélkül,   
   egyszerű szótöbbséggel határoz, 
 - vitát nyit az előterjesztések fölött, ezen belül: 

- az előadó esetleges szóbeli kiegészítése, /törekedni kell, hogy        
lehetőleg ne haladja meg a 15-30 percet/ 

- bizottsági vélemény az előterjesztésről, /15-30 perc/ 
- kérdések feltétele, /3 perc/ 
- kérdésekre adott válaszok, /5 perc/ 
- hozzászólások, vélemények, /5 perc/ 
-  határozathozatal 

   sorrendet tartva. 
        - tájékoztatást ad az előző képviselő-testületi ülés óta hozott jelentősebb döntésekről, 

 fontosabb eseményekről, 
  
 
/3/ A vita lezárása vagy a hozzászólások időtartamának korlátozására a képviselő-testület 

bármely tagja javaslatot tehet, erről a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel 
határoz. 

 

/4/ A vita lezárása után a napirend előadója válaszolhat a hozzászólásokra. 

 

/5/ A szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha ő törvényességet érintő észrevételt kíván 
tenni a javaslatokra. 

 

/6/ A polgármester a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról, majd az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokról egyenként szavaztatja meg a képviselő-
testületet. 

 

13. § 
 

/1/ A polgármester figyelmeztetheti azt, aki hozzászólásában eltér a tárgytól, vagy nem a 
tanácskozáshoz illő, másokat sértő módon fogalmaz.   

 



 

 

/2/ Rendre utasíthatja azt, illetve megvonhatja a szót /kivéve a képviselőtől/ attól, aki 
figyelmeztetés ellenére is a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít. Javaslatot 
tehet a hozzászólások időbeni korlátozására.                                 

  

 

 

/3/ A polgármester javaslatot tehet napirendek összevont tárgyalására, az ülés félbeszakítására, 
napirend vagy az ülés elnapolására, szünet tartására, illetve olyan rendzavarás esetén, 
amely az ülés folytatását lehetetlenné teszi, - határozott időtartammal – a tanácskozást 
félbeszakíthatja. 

 

/4/ Amennyiben a polgármester nem talál meghallgatásra, úgy elhagyja a székét, az ülés ezzel 
félbeszakad és csak polgármesteri összehívásra folytatódik. 

 

/5/ Az ülést a végén a polgármester berekeszti.    

 

Határozathozatal 

 

14. § 
 

/1/ A képviselő köteles részt venni a képviselő-testület, valamint annak a bizottságnak az 
ülésén, amelynek tagja. 

 

/2/ A képviselő-testület határozatképes, ha az ülésen 4 tagja jelen van. 

 

/3/ Igazolt a képviselő távolléte, ha előzetes polgármesteri engedéllyel hiányzott az ülésről, 
illetve akkor, ha a polgármester az utólagos bejelentést tudomásul vette.      

 

15. § 
 

/1/ A képviselő-testület határozatait általában nyílt szavazással, kézfelemeléssel és egyszerű 
szótöbbséggel hozza. 

 

/2/ A határozathozatalhoz a jelenlévő képviselők több mint felének egybehangzó szavazata 
szükséges. 

 

/3/ A megválasztott képviselők több mint felének szavazatával eldöntendő ügyek körét az 
Ötv. 15. § /1/ bekezdése /minősített ügyek/, valamint a 4. számú függelék tartalmazza. 

  



 

 

16. § 

 

A képviselő-testület tagja testületi és bizottsági munkája során köteles bejelenteni, ha az 
eldöntendő kérdés hozzátartozóját /Ötv. 110. § /1/ bekezdés/ érinti. Döntési eljárásból való 
kizárására az Ötv. 14. § /2/ bek., 26. §, hatósági ügyek esetén a Ket. 43. § /8/ bekezdés 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

17. § 
 
/1/ A zárt ülés tartására okot adó téma - Ötv. 12. § /4/ - tárgyalásakor - polgármesteri vagy 

települési képviselői indítványra – a képviselő-testület titkos szavazást rendelhet el. 

 
/2/ A titkos szavazást az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság bonyolítja le, amely a 

szavazás lényeges körülményeit rögzítő jegyzőkönyvet készít az eseményről, mely a jkv. 
mellékletét képezi. 

  
/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott ügyek tárgyalásakor, valamint bármely települési 

képviselő által kezdeményezett esetben hozott határozat alapján, hitelek felvételéről, helyi 
népszavazás kiírásáról szóló döntés meghozatalakor kötelező név szerinti szavazás tartása. 

 

/4/ Névszerinti szavazásnál a polgármester ABC sorrendben olvassa fel a képviselők nevét, 
akik „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. 

 
18. § 

 
/1/ A szavazás eredményét a polgármester állapítja meg, ismerteti a képviselő-testület 

döntését. 

 

/2/ Amennyiben a szavazás eredménye felöl az ülésen kétség merül fel, a polgármester 
ismételt szavazást rendel el. 

 

/3/ A polgármester, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, 
ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A 
kezdeményezést az érintett döntés hozatalától számított 3 napon belül lehet benyújtani, a 
képviselő-testület a benyújtás napjától számított 15 napon belül dönt. 

 
Interpelláció 

 
19. § 

 
/1/ A képviselő a testület ülésén a polgármestertől, az alpolgármestertől, a jegyzőtől, a 

bizottsági elnöktől önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhet /kérdést tehet fel, 
interpellálhat/. 

 
/2/ A kérdést, az interpellációt szóban vagy írásban lehet előterjeszteni. 



 

 

 
/3/  Kérdést, interpellációt az ülésen az utolsó napirend keretében lehet szóban előterjeszteni. 
 
/4/ A kérdésre, interpellációra akkor kell az ülésen választ adni, ha az előterjesztést a 

képviselő az ülést megelőző 3 nappal benyújtotta. Egyéb esetekben a választ 15 napon 
belül írásban kell megküldeni a képviselőnek és azt a képviselő-testület következő ülésén 
ismertetni kell. 

 

/5/ Az interpellációra, kérdésre adott válasz elfogadásáról az előterjesztő nyilatkozik, a 
testület dönt. 

 

/6/ A kérdés, az interpelláció alapján a testület részletes vizsgálatot is elrendelhet. Az elrendelt 
vizsgálatot a polgármester köteles lefolytatni úgy, hogy abban az interpelláló képviselőnek 
részt kell vennie. 

 
Testületi döntések 

 
20. § 

 
/1/ A képviselő-testület várospolitikai súlyú kérdésekben állásfoglalást, feladatkörében, 

hatáskörében, normatív, önkormányzati hatósági jogkörében hatósági határozatot, 
működését érintően ügyrendi határozatot, valamint törvény által nem szabályozott helyi 
társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak 
végrehajtására önkormányzati rendeletet alkothat. 

 
21. § 

 
/1/ A testület normatív és hatósági határozatait minden évben folyamatos arab sorszámmal, 
per évszámmal, zárójelben a hónap, nap megjelölésével kell ellátni, és meg kell határozni a 
tárgyát. Működési körben hozott ügyrendi határozatot /pl.: napirend elfogadása, a testület 
belső szabályozását szolgáló határozatok, interpellációra /kérdésre/ adott válasz elfogadása, 
névszerinti, titkos szavazás elrendelése, stb./ a jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

 

/2/ A képviselő-testület által hozott normatív és hatósági határozatokról, rendeletekről a 
hivatal szám- és tárgymutatót köteles vezetni. 

 
Az önkormányzat rendelete 

 
22. § 

 
/1/ Önkormányzati rendeletalkotást a polgármester, a képviselők, bizottságok, jegyző, 

kisebbségi önkormányzat elnöke, civilszervezet vezetője kezdeményezhet a 
polgármesternél, illetve a képviselő-testületnél. Ugyanazok jogosultak rendelettervezetnek 
a polgármesterhez való előterjesztésére is. 

 



 

 

/2/ A polgármester gondoskodik a javaslatoknak a képviselőkhöz és az általa meghatározott 
érdekeltekhez történő eljuttatásáról. Egyben kijelöli az előkészítésért felelős bizottságot. 

 

/3/ A javaslat tárgya szerint érintett bizottságokon túl az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális 
Bizottság köteles megtárgyalni minden rendelettervezetet, melyet végső formájában a 
kezdeményező vagy az előkészítésért felelős bizottság terjeszt a képviselő-testület elé. 

 
/4/ A rendelet, normatív határozat kihirdetése a városháza hirdetőtáblájára történő 

kifüggesztéssel történik. A kifüggesztés időtartama 15 nap, melynek megtörténtét a 
rendelet hivatali példányán történő záradékolással a jegyző igazolja.   Ha a rendelet 
másként nem rendelkezik, a hatálybalépés a kifüggesztést követő első nap bekövetkezik. 

 
 

Jegyzőkönyv 
 

23. § 
 
/1/ A képviselő-testület üléséről írásos feljegyzés és hangfelvétel alapján jegyzőkönyvet kell 

készíteni. 

 

/2/ A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell: az ülés helyét, idejét, a megjelent és távolmaradó 
képviselők nevét külön-külön, jelenlévő meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat 
és azok előadóit, a hozzászólók nevét és a hozzászólások lényegét, a hozott határozat vagy 
rendelet teljes szövegét, a szavazás eredményét döntésenként, a polgármester, jegyző, 
hitelesítők nevét, aláírását. 

 

/3/ A jegyzőkönyv eredeti példányait év végén be kell köttetni és meg kell őrizni, melynek 
mellékletét képezi a jelenléti ív, a titkos szavazás jegyzőkönyve, a névszerinti szavazásról 
felvett névsor és szavazási eredmény, az írásos előterjesztések, határozati és rendelet 
tervezetek. 

 
/4/ Az /1/ bekezdésben írt hangfelvételt 1 évig meg kell őrizni. 
 

/5/ A testületi ülésről felvett jegyzőkönyvet – kivéve, ha az zárt ülésről készült – a hivatalban 
bárki megtekintheti. 

 

/6/ Zárt ülésről készült jegyzőkönyvből is lehetővé kell tenni a közérdekű, illetve a 
közérdekből nyilvános adatok megismerését.  

 
 
 
 
 
 



 

 

Lakossági fórumok 
 

24. § 
 
/1/ A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart, melynek 

idejéről és helyéről a polgármester tájékoztatja a lakosságot, legkevesebb 5 nappal előtte.  

 

/2/ A közmeghallgatás napirendjére a lakosság széles rétegeit érintő napirendet vagy döntés 
előkészítést kell vinni. 

 

/3/ A közmeghallgatás megtartására a testületi ülés tartásának szabályait kell alkalmazni. 

 

/4/ A lakosság, vagy a város kisebb részének közvetlen tájékoztatása, véleményének 
kikérésére fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása érdekében falugyűlést lehet 
szervezni. 

 
A települési képviselő 

 
25. § 

 
/1/ A képviselőtestület tagjait az Ötv. 19-21. §-okban foglalt kötelezettségek terhelik, jogok 

illetik meg. 

 

/2/ A képviselő-testület vagy polgármester megbízása alapján képviseli a testületet.  
 
/3/ A képviselő a jegyző útján igényelheti a hivataltól a munkájához szükséges tájékoztatást, 

ügyviteli közreműködést. 

 

/4/ A képviselő közérdekű ügyben a polgármester /távollétében a jegyző/ útján 
kezdeményezheti a hivatal intézkedését. 

 
/5/ A képviselő fogadóórát tarthat, melyről a lakosságot tájékoztatni kell. 
 
 
 

Bizottságok 
 

26. § 
 
/1/ A képviselő-testület a következő bizottságokat hozza létre: 
 
 - Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság /3 fő/ 
 - Pénzügyi és Gazdasági Bizottság /3fő/ 
 - Szociális és Egészségügyi Bizottság /5 fő/ 
 



 

 

/2/ A bizottságok tagjainak névsorát, lakcímét és a bizottság főbb feladatait a képviselő-
testület által a bizottságokra átruházott feladat és hatásköröket a 2. számú függelék 
tartalmazza. 

 

/3/ A bizottságok ügyrendjeiket saját maguk határozzák meg, a széleskörű megismerés 
érdekében jelen szabályzat függelékeként kell kezelni.   

 

/4/ A bizottság ügyviteli teendőit a hivatal látja el, az ebben való közreműködés és a feltételek 
biztosítása a jegyző feladata. 

 
 

27. § 
 

/1/ A képviselő-testület esetenkénti feladatok ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre, 
melyek kialakítására, működésére az önkormányzati bizottságok szabályait kell 
értelemszerűen alkalmazni. 

 
A polgármester 

 
28. § 

 
/1/ A polgármester biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széleskörű 

nyilvánosságát, feladata a településfejlesztés, a közszolgáltatások szervezése, segíti a 
képviselők, a bizottságok munkáját, együttműködik a társadalmi és egyéb szervezetekkel, 
vállalatokkal, intézményekkel. 

 

/2/ A polgármester főbb feladatait a 3. számú függelék tartalmazza. 
 
/3/ A polgármester minden hét péntekén fogadónapot tart a hivatali munkaidőben, a hivatali 

helyiségben. 

 
Az alpolgármester 

 
29. § 

 
/1/ Az alpolgármester – a polgármester tartós akadályoztatása esetén – ellátja a polgármesteri 

feladatokat, ezen kívül felkérés alapján alkalmilag helyettesíti és segíti a polgármestert a 
feladatai ellátásában. A polgármester munkájának segítésére, a polgármester 
kezdeményezésére és személyi javaslatára nem képviselő alpolgármester választható. Az 
alpolgármester/ek/ társadalmi megbízatásban látja el feladatát. 

 
/2/ A képviselő alpolgármester feladata a bizottságok tevékenységének koordinálása.  
 
 



 

 

A jegyző 
 

30. § 
 
/1/ A jegyző a polgármester közvetlen irányítása, útmutatása mellett gondoskodik az 

önkormányzat működésével kapcsolatos ügyviteli, szervezési, egyéb előkészítési feladatok 
ellátásáról. 

 

/2/ A jegyző rendszeresen segíti a bizottságokat, tevékenységüket érintő jogi normák 
megismerésében. 

  

/3/ A képviselő-testület a jegyző javaslatára helyettesítésére és az általa meghatározott feladat 
ellátására aljegyzőt nevez ki. 

      

/4/ A jegyző a hivatal ügyfélfogadási rendje szerint tart ügyfélfogadást.  

      

32. § 
 

/1/ A jegyző fő feladatait – az Ötv. 36. § /2/ bekezdésében foglaltakon túlmenően – az 
önkormányzati munkával összefüggésben a következők: 

 
- gondoskodik arról, hogy a törvényességi követelményeknek megfeleljenek az 

előterjesztések és döntések, 
- biztosítja a bizottsági működés feltételeit, 
- folyamatos munkakapcsolatot tart a nem önkormányzati hivatalokkal, szervekkel 

/ügyészség, bíróság, rendőrkapitányság, földhivatal, stb./, 
- hivatalvezetőként ellátja és gyakorolja a munkáltatói és egyéb jogokat, 
- ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyekkel a képviselő-testület, vagy a 

polgármester megbízza. 
 
 

A polgármesteri hivatal 
 

33. § 
 
/1/ A képviselő-testület önálló, egységes hivatalt hoz létre és működtet – Polgármesteri 

Hivatal néven – az önkormányzat működésével, az államigazgatási feladatok ellátásával, 
kisebbségi önkormányzat munkájának segítésével kapcsolatos feladatok ellátására. A 
hivatal szerkezeti felépítését, munkarendjét, ügyfélfogadás rendjét a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

 
/2/ A hivatalt a polgármester irányítása mellett a jegyző vezeti. 
 

/3/ A hivatal a munkáját Szervezeti és Működési Szabályzat szerint végzi, mely a Rendelet 
mellékletét képezi. 



 

 

 
 /4/ A közigazgatási hatósági eljárás során az ügyek – ügyfélkapu hiányában – elektronikus 

úton nem intézhetők. 
 
 

Önkormányzati társulás 
 

34. § 
 

 
Az önkormányzatok feladatainak hatékonyabb, gazdaságosabb, és célszerűbb ellátása 
érdekében egymással együttműködhetnek, gazdasági, szolgáltató szervezeteket, valamint 
társulásokat hozhatnak létre, illetve ezen szervek részére feladatkörüket átruházhatják. Az 
önkéntesség elve figyelembe vételével e szervekből a képviselő-testület döntése alapján 
szükség esetén ki lehet lépni. 
 

 
Az önkormányzat gazdálkodása 

 
 

35. § 
 
/l/ Az önkormányzat a választási ciklusra vagy azt meghaladó időre gazdasági programot 

fogad el az Ötv. 91. §-ában foglaltaknak megfelelően. 
 
/2/ Az önkormányzat saját tulajdonnal rendelkezik és bevételeivel, kiadásaival önállóan 

gazdálkodik. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a 
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A szabályszerű gazdálkodás 
biztosítása és ellenőrzése céljából belső ellenőrt alkalmaz. 

 
/3/ Az önkormányzat vagyonát, pénzeszközeit elsődlegesen az önkormányzati törvényben 

meghatározott kötelező feladatok ellátására használja fel.  
 
/4/ Az önkormányzati feladatok ellátása érdekében gazdálkodó szervezetet, közalapítványt 

hozhat létre, vállalkozási tevékenységet folytathat. 
 
 

Együttműködés a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal 
 

36. § 
 
/l/ A települési önkormányzat elősegíti a helyi Cigány Kisebbségi  Önkormányzat munkáját, 

kiemelt figyelmet fordít a nemzeti és etnikai kisebbség jogainak érvényesítésére. Az 
együttműködés kereteit megállapodásban rögzítik. 

/2/ A Városi Önkormányzat lehetővé teszi a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére, hogy 
a Szociális és Egészségügyi Bizottságba egy fő teljes jogú tagot delegáljon, és a bizottság 
munkájában aktívan közreműködjön. 

 



 

 

/3/ A jegyző irányításával a polgármesteri hivatal ellátja a kisebbségi önkormányzat 
adminisztratív feladatait, testületi működésüket elősegíti. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

37. § 
 
/1/ Az SZMSZ függelékei: 
 
 1. számú függelék: A képviselő-testület tagjainak névsora és lakcíme. 
 
 2. számú függelék: Az állandó bizottságok tagjainak névsora, lak- címe, 

és a bizottságok feladat és hatásköre, a képviselő-
testület bizottságra átruházott hatáskörei. 

 
 3. számú függelék: A polgármester főbb feladat és hatáskörei, a 

képviselő-testület által a polgármesterre átruházott 
hatáskörök. 

 
 4. számú függelék: A megválasztott képviselők több mint felének 

szavazatával eldöntendő ügyek köre. 
 
 5. számú függelék: Mezőkeresztes Város Önkormányzatának intézménye 
 
A függelékek folyamatos vezetése a jegyző feladata. 
/2/ Szavazásnál a „képviselő” kifejezés használata során a polgármestert is képviselőként kell 

számításba venni. 
 
/3/  A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

/4/ Hatályát veszti az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
6/2004./II.19./ sz. rendelet, valamint az azt módosító 9/2005./XI.03./ sz. rend., a 
9/2006./X.19./ sz. rend., a 12/2009./X.12./ sz. rend., és a 10/2010./X.28./ sz. rend. 

 
Mezőkeresztes, 2011. április 14. 
 
 
dr. Dózsa György s. k.           Monoki László s. k. 
      polgármester                                                                                            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. számú  függelék 
a képviselő-testület 5/2011.(IV.14.) önkormányzati Rendeletéhez 

 
 
 
A képviselő-testület tagjainak névsora és lakcíme 
 
 
 
Dr. Dózsa György  polgármester  M.keresztes,  Dózsa Gy. u.  51. 
 
Fekete Zoltán  alpolgármester  „ Dózsa Gy. u. 77. 
 
Besenyei István  képviselő  „ Kazinczy u. l/b. 
 
Gróf Tamás  „ „ Kazinczy u. 2. 
 
Dr. Hegedűs Marianna  „ „ Bornemissza u. 6. 
 
Kovács Károlyné  „ „ Szegfű u. 12. 
   
Majoros János  „ „ Sallai u. 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. számú  függelék 
 

a képviselő-testület    5/2011.(IV.14.) önkormányzati Rendeletéhez 
 
 
Az állandó bizottságok tagjainak névsora és lakcíme 
 
 
1./ Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 Elnöke:  Dr. Hegedűs Marianna 
 Tagjai:  Gróf Tamás  
 Kirnyák András 
 
 
 
2./ Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 Elnöke: Majoros János 
 Tagjai: Besenyei István 
 Gál Bertalan 
 
 
 
3./ Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
 Elnöke: Kovács Károlyné  
 Helyettese:  Besenyei István 
 Tagjai: Dr. Hegedűs Marianna 
 Illés Erika 
 Palotás Gáborné  
 
 
A bizottságok feladata és hatásköre 
 
 
A bizottság – a feladatkörében – előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi 
döntéseinek végrehajtását.  
A bizottság a feladatkörében ellenőrzi a képviselő-testület döntéseinek az előkészítésére, 
illetőleg végrehajtására irányuló munkát. 
Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való 
eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, 
a polgármester intézkedését kezdeményezheti. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Az egyes bizottságok konkrét feladatai 
 
 
1./ Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság 

- A képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi kérdések véleményezése, döntésre 
való előkészítése. 

- Képviselő-testületi titkos szavazás lebonyolítása, eredmény megállapítása. 
- Közreműködik az önkormányzati rendelet-tervezetek előkészítésében, véleményezi 

azokat. 
- Figyelemmel kíséri az SZMSZ rendelkezéseinek hatályosulását, indokolt esetben 

intézkedést kezdeményez. 
- Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a polgármesteri illetmény emelésére. 
- Végzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát.  
- Vizsgálja, és döntésre előkészíti az összeférhetetlenségi bejelentéseket. 
- Döntésre előkészíti a ”díszpolgári„ cím és egyéb kitüntető címek adományozásának 

személyi javaslatait.  
- Figyelemmel kíséri az egészségügyi, kulturális, oktatási ágazathoz tartozó intézmények 

munkáját, véleményezi tevékenységüket. 
- Kezdeményezi adott intézmény vizsgálatát, illetve saját hatáskörben is végezhet 

ellenőrzést. 
- Javaslatot tesz intézményekre vonatkozó szervezeti változásokra. 
- Megtárgyalja a képviselő-testület oktatási, művelődésügyi, nevelési kérdéssel vagy 

intézménnyel kapcsolatos előterjesztéseit. 
 

2./ Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
- Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló féléves, 

háromnegyed és éves beszámoló tervezeteit, költségvetési koncepciókat. 
- Figyelemmel kíséri a pénzügyi gazdálkodás eredményességét. 
- Ellenőrizheti az önkormányzati intézmények gazdálkodásának szakszerűségét, 

bizonylati fegyelem betartását. 
- Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a saját bevételek növelését célzó intézkedések 

meghozatalára.  
- Megállapítja az önkormányzat által kiírt pályázatok eredményét azokban az esetekben, 

ha ezt a képviselő-testület nem tartotta fenn magának. 
- Közreműködik az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás alapelveinek 

kidolgozásában /gazdasági program/, bonyolítja az értékesítésre szánt önkormányzati 
vagyontárgy ármeghatározásával, jelentkezők kiválasztásával, licitálással kapcsolatos 
feladatokat. 

 
 
3./ Szociális és Egészségügyi Bizottság 

- Véleményezi az egészségügyi, szociális ellátással összefüggő előterjesztéseket. 
- Javaslatot tesz egyes ellátási formák tartalmának és térítési díjának megállapítására. 
- Figyelemmel kíséri a folyamatokat, szükség esetén a település egészségügyi, szociális 

feladatait érintő intézkedéseket kezdeményez. 
- Dönt az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletében 

meghatározott juttatások odaítélésében.  
 
 



 

 

 
 

3. számú  függelék 
a képviselő-testület  5/2011.(IV.14.) önkormányzati Rendeletéhez 

 
 
A polgármester főbb feladatai, valamint a képviselő-testület által ráruházott hatáskörök 
jegyzéke 
 
 
A polgármester: 
 

- a képviselőtestület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a 
képviselő-testület hivatalát, 

- a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az 
önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában, 

- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 
jogkörökben,  

- a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső 
szervezeti tagozódására, a hivatal munkarendjére, ügyfélfogadási rendjére, 

- a hatáskörébe tartozó ügyekben a hivatalban szabályozza a kiadmányozás rendjét, 
- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az 

önkormányzati intézményvezetők tekintetében, 
- az általa meghatározott körben egyetértési jogot gyakorol a jegyző hatáskörébe tartozó 

kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, jutalmazás 
esetében, 

- az önkormányzat egyes rendeleteiben (éves költségvetési, szociális, vagyon, stb.) 
telepített hatáskörök. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

4. számú  függelék 
a képviselő-testület 5/2011.(IV.14.) önkormányzati Rendeletéhez 

 
 

A képviselő-testület által minősített többséggel eldöntendő ügyek jegyzéke 
 
 
Minősített többség szükséges: 
 

- rendeletalkotás, 
- szervezetének kialakítása, és működésének meghatározása, továbbá a törvény által 

hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, 
- önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való 

csatlakozás, 
- megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 

önkormányzati szervezethez csatlakozás, 
- vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat elbírálása, 
- a képviselő döntéshozatalból való kizárása, 
- a képviselő-testület feloszlásának kimondása, 
- intézmény alapítása, megszüntetése 
- a polgármester ellen kereset benyújtása sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása 

miatt, 
- a képviselő-testület hatáskörének átruházása, 
- hitelfelvétel, 
- önkormányzati vagyon értékesítése, megterhelése, 
- díszpolgári cím, kitüntetések, elismerések adományozása, 
- zárt ülés elrendelése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 . számú függelék 
a képviselő-testület 5/2011.(IV.14.) önkormányzati Rendeletéhez 

 
 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Intézményei 
 
1 /      Városi Polgármesteri Hivatal, Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30. 
 
          Kiemelt tevékenységei: 

- önkormányzat működésének elősegítése, döntéseinek végrehajtása 
- államigazgatási feladatok ellátása, hatáskörök gyakorlása 

 
 
2 /     Kossuth Lajos Általános Iskola, Mezőkeresztes, Összekötő u. 28. 
 
          Kiemelt tevékenységei:  

- általános iskolai oktatás és nevelés 
- gyermek és felnőtt intézményi étkeztetés biztosítása 

 
3 /      Harmatcsepp Napközi Otthonos Óvoda,  Mezőkeresztes,  József A. u. 3. 
                                                                                                     Szentistváni u. 71. 
 
          Kiemelt tevékenységei:  

- alsó fokú oktatás és nevelés 
- iskolai előkészítés 

 
4 /      Művelődési Ház, Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u.18. 
 
          Kiemelt tevékenységei: 

- a település művelődési, kulturális programjainak szervezése 
- információs szolgálat működtetése 

 
5 /     Városi Könyvtár , Mezőkeresztes, Táncsics u. 3.  
 
         Kiemelt tevékenységei: 

-    közművelődési és közgyűjteményi feladatok 
-    kultúra népszerűsítése 

 
6 /    Egyesített Szociális Intézmény, Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 101. 
 
         Kiemelt tevékenységei: 

- idősek nappali ellátása 
- szociális étkeztetés 
 

7 /     Védőnői Rendelő, Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 89. 
 

I. Védőnői körzet 
II.  Védőnői körzet 

                        Gyermek tanácsadó 
 



 

 

          Kiemelt tevékenységei: 
- gyermek és csecsemő védelem 
- terhes tanácsadás 
- iskola eü. feladatok 

 
 
8 /    Orvosi Rendelő, Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 8. 
 

I. háziorvosi körzeti rendelő 
II.  háziorvosi körzeti rendelő 

                    Fogorvosi rendelő 
                    Fizikoterápiai Rendelő         
 
         Kiemelt tevékenységei: 
                         -  Felnőtt betegellátás 
                         -  Fogorvosi ellátás  
                         -  Fizikoterápiás kezelés 
 
9 /  Gyermekorvosi rendelő, Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 89. 
 
                   Kiemelt tevékenységei: 

- gyermekbeteg ellátás 
- iskola eü. feladatok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. számú függelék 
a képviselő-testület 5/2011.(IV.14.) önkormányzati Rendeletéhez 

 
Egységes szerkezetű szakfeladatrend 

 
 

Alaptevékenység megnevezése Szakfeladatok 

Egyéb, máshová nem sorolható 
kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 

869039 

 

Önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai 

 
 

841901 
 

Város-, és községgazdálkodási m.n.s. 
szolgáltatások 

 
 

841403 
 

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 
fenntartása 

 

522001 

Köztemető fenntartás és működtetés 960302 
 

Közvilágítás 
 

841402 
 

Háziorvosi alapellátás 
 

862101 
 
 

Fizikoterápiás szolgáltatás 

 
 

869037 
 

Fogorvosi alapellátás 
 

862301 
Család-és nővédelmi egészségügyi 
szolgáltatás 
Ifjúság-egészségügyi gondozás 

869041 
869042 

Átmeneti segély 
Temetési segély 
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési 
és –átalakítási támogatása  
Köztemetés 

882122 
882123 
889967 

 
882203 

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli 
ellátások 

882129 

 

Közművelődési intézmények, közösségi 
színterek működtetése 

 

 
910502 

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 

 
 

890442 

Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
Civil szervezetek működési támogatása  

890301 
Iskolai intézményi étkeztetés 562913 



 

 

Munkahelyi étkeztetés 

Általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 

Általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Nem lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 

562917 

852011 

 

 

852021 

 

 

680001 

680002 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
 

3/2011.(III.31.) önkormányzati rendelete 
a ravatalozóról és urnahelyekről 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Mezőkeresztes Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló módosított 
1949. évi XX. tv. 44/A. § /2/ bekezdésében biztosított jogalkotási hatáskörében, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § /1/ bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, a 8. § /1/ bekezdésben biztosított feladatkörében, továbbá a temetőkről és 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIIII. tv. 41. § /3/ bekezdésére figyelemmel a Városi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 6/2004./II.19./számú 
rendeletének 27. § /1/-/2/ bekezdése alapján az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális bizottság 
véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 

Értelmező rendelkezések 
 

1. § 
 
a.) ravatalozó fenntartás: A Kolozsvári úti ravatalozó és urnahelyek /továbbiakban 
urnafülkék/ rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, egyéb tárgyi és 
infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldterületek karbantartása, szükség 
szerinti felújítása és gondozása.  
 
b.) Ravatalozó üzemeltetése: A ravatalozó és az urnafülkék rendeltetésszerű használatához 
szükséges tárgyi és infrastrukturális létesítmények működtetése, illetve az igénybevételhez 
szükséges egyéb feltételek biztosítása.  
 
c.) Kegyeleti közszolgáltatás: A ravatalozó és urnahelyek fenntartását, nyilvántartását, 
továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt 
emlékeinek megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége. 
 
d.) Temetkezési szolgáltatások: A temetésfelvétel, a halott szállítás, az elhunyt temetésre való 
előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, 
a sírba helyezés, a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, különféle ezzel kapcsolatos 
nyilvántartások vezetése, a hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés.  
 
e.) Temetkezési szolgáltató: Az egyes temetkezési szolgáltatásokat együttesen vagy önállóan 
végző szolgáltató.  
 
 

Általános rendelkezések 
 

2. § 
 

A rendelet célja a kegyeleti szolgáltatás megfelelő színvonalon történő ellátásának biztosítása. 
 



 

 

3. § 
 
A rendelet hatálya Mezőkeresztes Kolozsvári úton található, az Önkormányzat fenntartásában 
/üzemeltetésében/ lévő ravatalozó és előterében kialakított urnahelyeken történő temetésekkel 
kapcsolatos temetkezési tevékenységre terjed ki.  
 

4. § 
 
(1) A ravatalozó és urnahelyek fenntartásáról, és üzemeltetéséről Mezőkeresztes 
Önkormányzata gondoskodik.  
 
(2) A ravatalozó üzemeltetését az Önkormányzat Képviselő-testülete által kijelölt vállalkozó 
végzi, külön kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján.  
 
(3) Az üzemeltető amennyiben a kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is 
végez, köteles a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől, így a temetkezési 
szolgáltatástól számvitelileg elkülöníteni.  
 

5. § 
 

(1) A ravatalozó üzemeltetőjének tevékenysége felett a jegyző lát el felügyeleti jogkört.  
 
(2) A jegyző e jogkörben jogszabálysértés esetén felhívja az üzemeltetőt a rendelkezések 
betartására. Szerződésszegés esetén a jegyző kezdeményezheti a kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés felmondását.  
 
 

A ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai 
 

6. § 
 

A ravatalozó polgári és egyházi szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható, 
felekezethez való tartozásra tekintet nélkül bárki eltemethető.  
 
 

7. § 
 
(1) A ravatalozóhoz tartozó területre gépjárművel behajtani tilos, kivéve - mozgásukban 
korlátozott személyek -, a látogatók gépjárműveiket csak az erre a célra a temetőn kívül 
kijelölt területen helyezhetik el.  
 
 
 

8. § 
 
(1) A ravatalozó és a hozzátartozó terület tisztántartása az üzemeltető feladata, az 
önkormányzat erre vonatkozó részletes előírásait az üzemeltetővel kötendő szerződésbe kell 
rögzíteni.  
 



 

 

(2) A ravatalozó környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése, minden 
látogató kötelessége.  
 
(3) A ravatalozó területén tűzveszélyes tevékenységet végezni csak tűzvédelmi előírások 
betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a temetőben tilos.  
 

9. § 
 
A temetőben mindenki a hely jellegének, méltóságának megfelelő magatartást köteles 
tanúsítani. Tilos minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést sértheti.  
 

10. § 
 
A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírok és síremlékek esetleges megrongálásáért 
az üzemeltetőt anyagi felelősség nem terheli.  
 
 
 

A kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, 
sírgondozás szabályai 

 
11. § 

 
(1) A temetőben csak az urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget nem sértő 
tárgyak, növények helyezhetők el.  
Az engedély nélküli, vagy a temető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket a temető 
üzemeltetője eltávolítja, illetőleg az elhelyezővel eltávolíttatja.  
 
(2) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat beszennyezni, rongálni, 
eltávolítani és szemetelni tilos.  
 

12. § 
 
(1) Az urnahely gondozása úgy végezhető el, hogy az ne sértse más elhunyt 
hozzátartozójának, illetve más látogatóknak kegyeleti érzéseit.  
 
(2) A munkavégzés során a szomszédos urnahely nem sérülhet, illetve búcsúztatás alatt a 
munkavégzéssel keletkezett hang, vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.  
 
(3) A urnahely gondozása során keletkező szemetet az üzemeltető által kijelölt helyre kell 
elhelyezni.  
 
 
 

Temetési hely gazdálkodási szabályai 
 

13. § 
 
(1) Az urnahelyek díját az Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg. Ezek összege az 
üzemeltető javaslata alapján évente felülvizsgálható.  



 

 

 
(2) A temetkezési hely használati, illetve újra megváltási díját a temettetőnek előre kell 
megfizetnie a fenntartó részére.  
 

14. § 
 
(1) Az egyes temetkezési helyeket /urnahelyet/ az elhunyt hozzátartozójának, ill. az 
eltemettetőnek meg kell váltania (egyszeri megváltás) és ezzel a temetkezési hely felett 
rendelkezési jogosultságot szerez.  
 
(2) Temetkezési helyet – a kettős sírhely üresen maradó felének kivételével – megváltani csak 
haláleset bekövetkezése miatt lehet.  
 
(3) A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.  
 
(4) A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha az urnahely, nem kerül 
lezárásra, átrendezésre. A használati idő korlátozása esetén a díj arányos részét kell 
megfizetni.  
 

15. § 
 
(1) Amennyiben a hozzátartozó a megváltási idő letelte előtt az elhunytat áttemetteti, a 
megváltási díjból visszatérítés nem jár.  
 
 
(2) A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem 
lehet.  
 

16. § 
 
Az elhaltakat az elhalálozás idejének sorrendje szerint következő urnahelyre kell temetni, 
kivéve a kettős sírhelyeket. Indokolt esetben a temető fenntartója ettől eltérhet.  
  

A urnafülke méretezése, sírjelek alkalmazása 
 

17. § 
 
(1) Az urnafülke mérete:          60 x 30 cm-es                                 
                                 
(2) A temetési hely megjelölésére sírjel /tábla/ használható, illetve létesíthető. A sírjel nem 
foglalhat el e rendeletben meghatározott temetési helynél nagyobb területet.  
 
 
 

18. § 
 
(1) A sírjel helyreállítására, felújítására a temető fenntartója a temetési hely felett rendelkezni 
jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot 
veszélyeztető állapot (a továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén köteles felhívni. A 



 

 

felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető kapuján (hirdetőtábláján) 90 napra ki 
kell függeszteni.  
 
 
(2) A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírjel helyreállítását az 
építésügyi hatóság elrendeli, illetve a kötelezés nem teljesítése esetén a vészhelyzetet hatósági 
úton – a temető tulajdonosának közreműködésével – megszünteti.  
 

A kegyeleti közszolgáltatások feltételei 
 

19. § 
 

A kegyeleti közszolgáltatások ellátásának pénzügyi és tárgyi feltételeit a kegyeleti 
közszolgáltatási szerződésben kell meghatározni.  
 
 

Kötelező nyilvántartások vezetése 
 

20. § 
 
(1)A kötelezően vezetendő nyilvántartások körét és tartalmi elemeit az 1.sz. melléklet 
tartalmazza.     
 
(2) Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett halvaszületett gyermekekről. A 
jegyzékben fel kell tüntetni a halvaszületett anyjának nevét, az elhantolás időpontját és föléje 
tűzött fejfa sorszámát.  
 

Temetkezési hely használati ideje és a megváltás díja 
 

21. § 
 
(1) A temetési hely felett annak van rendelkezési joga, aki azt megváltotta, vagy akit az erre 
vonatkozó megállapodásban rögzítettek. A rendelkezési jog (használati idő) az alábbiak 
szerint alakul:  
 
                                                      Év                                        Díj /ÁFÁ-s/ 
 
a.) az urnafülke használati ideje: 15 év                                   15.000 Ft  
                                                     20 év                                   20.000 Ft 
                                                     25 év                                   25.000 Ft 
                                                     30 év                                   30.000 Ft 
                                                     40 év                                   40.000 Ft 
                                                     50 év                                   50.000 Ft 
 
b.) A használati idő tartama az első igénybevétel idejével kezdődik, rátemetkezéskor a 
használati idő a rátemetkezés időpontjától számítottan újonnan megváltott időpontig tart, 
azonban az első használatba vétel után fizetett díjat ki kell egészíteni az új használati időig 
tartó különbözet arányos részével. 
 



 

 

 (2) Az urnahelyek a használati idő lejárta után újra válthatók fenti időtartamokra és díjak 
megfizetése ellenében. 
 

Vegyes rendelkezések 
 

22. § 
 
Az üzemeltető köteles a temető bejáratánál kifüggeszteni nevét, címét, tartózkodási helyét, 
elérhetőségét/telefon, fax, e-mail/.  
 

23. § 
 

/1/ E rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba.  
 
/2/ Hatályát veszti az urnahelyek használati idejéről és díjáról szóló 16/2010.(XII.02.) 
önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
Mezőkeresztes, 2011. március 31. 
 
 
Dr. Dózsa György s. k.                                                                              Monoki László s. k. 
      polgármester                                                                                               jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. számú melléklet:  
 
 
 
Urnatemetőben kötelezően vezetendő nyilvántartások köre és tartalmuk: 
 
 
  Nyilvántartásra az alábbi könyvek, illetve azok alábbi egységei szolgálnak: 
  
 
Temető főkönyv tartozékai: 
 
 - Betűrendes mutató  
 - Urnafülke nyilvántartás  
 - Újraváltások mutatója 
 - Exhuma könyv 
 
 
 
 
Temető főkönyv  
 
Évenként újrakezdett és lezárt sorszámozással kell az alábbiakat bejegyezni:  
- temetési idő,  
- elhunyt neve,   
- utolsó állandó lakcíme,  
- kora (év)  
- halálozás időpontja,  
- halál oka,  
- urnafülke(tábla) száma,  
- sor száma,  
- Eltemettető neve, lakcíme.  
 
 
a) Betűrendes mutató 
 
Évenkénti lezárással kell vezetni.  
Az első rovatba a Temetői főkönyv sorszámát kell beírni, így a visszakeresés egyszerűvé 
válik.  
További adatok:  - elhunyt neve,  
   - urnafülke száma  
   - sor száma  
   - elhunyt életkora  
   - temetés dátuma.  
 
A nevek betűi szerinti gyakoriságának megfelelően pótlapok fűzhetők be.  
 
 
 
 



 

 

b) Urnafülke nyilvántartás  
 
Fejlécben urnafülke csoport száma 
 
- sor száma,  
- urnafülke száma,  
- temetési idő: év, hó, nap,  
- temetés módja (urnafülkébe),  
- újraváltás időpont, nyugta száma, összege,  
- megjegyzés rovatba: újraváltó neve, címe.  
 
Az urnafülke csoport lezárásának időpontját fel kell jegyezni a fejlécbe.  
 
c) Újraváltások mutatója  
 
Évenkénti lezárással vezetve.  
 
Táblázatban:   - sorszám és főkönyvi sorszám egy rovatban pl: 6/12 
  - név,  
  - urnafülke,  
  - sor,  
  - megváltási összeg, nyugta száma,  
  - megváltás dátuma, megváltó neve, címe.  
 
Nyugták, sírlejárati idő + 5 évig őrizendők.  
Úgyszintén megőrizendők az újraváltással kapcsolatos iratok is.  
Újraváltáskor a tény azonnal bejegyzendő az urnafülke könyvbe. 
Célszerű a temetői főkönyvbe is pirossal rájegyezni az újraváltás dátumát és újraváltási 
mutató sorszámát pl. 6/2002  
 
d) Exhuma könyv 
 
Évenkénti lezárással.  
- sorszám,  
- exhuma temetés dátuma,  
- név,  
- honnan helyezték át, parcella, sor, sír, (ha idegen temetőből, akkor azt kell bejegyezni),  
 
Az exhumálást az urnafülke nyilvántartásba is be kell jegyezni (az exhuma temetést). Ha 
idegen temetőből történik az exhumálás, akkor a temetői főkönyvbe is be kell vezetni, 
továbbá a betűrendes mutatóba is fel kell venni az exhumált adatai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
 
 

11/2010.(X.28.) önkormányzati r e n d e l e t e 
az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

 
 
 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. 
törvény 20. § (2) bekezdésében, valamint az 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 
 

1. § 
 

/1/ A rendelet hatálya – a /2/ bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület tagjaira, és a 
bizottságok nem képviselő-testületi tagjaira terjed ki. 
 
/2/ Az alpolgármester – képviselőként – e rendelet szerint tiszteletdíjban, juttatásban nem 
részesülhet. 
 

2. § 
 

/1/ Az önkormányzati területi és testületi tevékenységükért a képviselők 50.000,- Ft/hó 
tiszteletdíjban – alapdíj - részesülnek. 
 
/2/ A bizottságok elnökei  a bizottsággal kapcsolatos teendők ellátásáért, a jegyzőkönyvek 
előírásszerű, határidőbeni elkészítéséért az /1/ bekezdésben meghatározottakon túl, további 
45.000,- Ft/hó bizottsági elnöki pótdíjban részesülnek. 
 
/3/ A bizottságok tagjai bizottsági tagságukkal összefüggő tevékenységükért az /1/ 
bekezdésben meghatározottakon túl, további 22.500,- Ft/hó bizottsági tagsági pótdíjban 
részesülnek. 
 
/4/ A bizottságok nem képviselő-testületi tagjai a bizottság működésében való részvételért 
15.000,- Ft/hó tiszteletdíjban részesülnek. 
 

3. § 
 

/1/ A képviselő az 1994. évi LXIV. tv. 18. § /1/ bekezdése alapján – képviselői 
tevékenységével összefüggésben felmerült – költségének megtérítésére jogosult.  
 
/2/  Az /1/ bekezdés szerinti költség megtérítésének feltétele, hogy a felmerülő költség 
indokoltságát, illetve összegének felső határát a polgármester előzetesen engedélyezze, 
továbbá, hogy a kiadást követő 8 napon belül az azt igazoló számlák benyújtásra kerüljenek. 
 

     4.  § 
 
/1/ A 2. és 3. §-okban foglaltakon túlmenően a képviselők egyéb díjazásban, juttatásban nem 
részesülhetnek. 



 

 

 
/2/ Ugyanazon személy csak az alapdíj és egy címen fizetett pótdíj felvételére jogosult akkor 
is, ha több bizottsági tagságot visel. 

 
5. § 

 
/1/ A képviselői és a bizottsági tevékenység végzéséért megállapított tiszteletdíj kifizetése 
megjelenési kötelezettséghez, a bizottsági elnökök tiszteletdíja az előírás szerint, határidőben 
elkészített jegyzőkönyv beadásának kötelezettséghez  kötött. 
 
/2/ A képviselő-testületi ülésről, vagy bizottsági ülésről történő távolmaradást a polgármester, 
illetve a jegyző felé előre jelezni kell, és utólag igazolni szükséges. 
 
/3/ Vita esetén az igazolt vagy igazolatlan minősítésének megállapítása – az ügyrendi 
bizottság előterjesztése alapján - a képviselő-testület feladata. 
 
/4/* A képviselő-testületi és a bizottsági üléséről történő igazolatlan távollét esetén a 
megállapított tiszteletdíj a hiányzásokkal arányosan, de minimum – mulasztott – ülésenként 
25 %-kal csökken. 
 
/5/* Amennyiben a képviselő-testületi és a bizottsági ülésről történő igazolt távollét – 
negyedéves viszonylatban – a tárgyidőszakban tartott ülésekhez viszonyítva meghaladja az 50 
%-ot, akkor a megállapított tiszteletdíj, illetve pótdíj annak arányában megvonásra kerül. 
 
 

6. § 
 

/1/ A tiszteletdíjak /alapdíj/ elszámolása és kifizetése havonta utólag, a tárgyhónapot követő 
hónap 10. napjáig, a pótdíjak elszámolása és kifizetése negyedévenként – a tárgyidőszak alatti 
megjelenését figyelembe vevő elszámolással – a negyedévet követő hónap 10. napjáig, a 3. § 
/1/ bekezdés szerinti költségek megtérítése pedig a polgármester engedélyezését követően 
azonnal – készpénzben, a házipénztárból – történik. 
 
/2/ A tiszteletdíjak kifizetéséről a jegyző köteles gondoskodni. 
 

     7.  § 
 

/1/ Ez a rendelet 2010. november 1. napján lép hatályba.  
 
/2/ Hatályát veszti a 11/2003.(XII.03.) sz. rendelet. 

 
Mezőkeresztes, 2010. október 28. 
 
 
Dr. Dózsa György   s. k.                                                                              Monoki László s. k. 
     polgármester                                                                                                    jegyző 
 
 
*módosította a 18/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet 
 



 

 

 
Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
 
 

 10/2009.(VIII.06.) R E N D E L E T E 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról 

 
 
 

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) 
bekezdése, 92. § (2) bekezdés f.) pontja figyelembevételével a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

A rendelet hatálya 
 
1. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed Mezőkeresztes Város Önkormányzata által fenntartott szociális 
alapszolgáltatásokat biztosító intézményre, a szolgáltatásokat igénybe vevő és a 
szolgáltatásért térítési díj fizetésére kötelezett személyekre. 
 
 

 
Általános rendelkezések 

 
2. § 
 

(1) A szociális alapszolgáltatások közül térítési díjat kell fizetni az alábbi szociális 
alapszolgáltatások esetében 

a.) a szociális étkeztetésért, ebéd kiszállításáért 
b.) a nappali ellátásért és az ott igénybevett étkezésért. 
 

(2) A szociális ellátások esetében a térítési díjat – az Szt.-ben meghatározottak szerint – a Szt. 
114. § (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek megfizetni. 
  
 

Intézményi térítési díj 
 

3. § 
 

(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások esetében az intézményi 
térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete, mely 
figyelembe vételével kell majd fizetni a 4. § alapján megállapított személyi térítési díjat. 
 
 
 



 

 

 
 
(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások esetében, ha a mindenkori 
költségvetési törvény differenciált összegű normatív állami támogatást határoz meg, az 
intézményi térítési díjat valamennyi normatíva kategóriára külön meg kell határozni. 
 
(3) Az intézményi- és személyi térítési díjakat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
 

Személyi térítési díj 
 

4. § 
 
(1) A személyi térítési díj a fizetésre kötelezett részére az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, 
valamint a nappali ellátás esetében az Szt. 116. § (3) bekezdése szerint megállapított térítési 
díj. 
 
(2) Ha az intézményi térítési díj változik, a személyi térítési díjakat az új intézményi térítési 
díj hatálybalépésétől kell megállapítani. 
 
(3) A személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és 
arról az ellátást igénylőt írásban értesíti. 
 
(4) A személyi térítési díjat az ellátást biztosító intézmény részére kell megfizetni. 
 

 
(5) Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi 
térítési díj összegét vitatja, a (3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított 8 napon 
belül Mezőkeresztes  Város Önkormányzatához, mint fenntartó szervhez fordulhat. Ebben az 
esetben a személyi térítési díj összegéről a polgármester határozattal dönt. 
 
 

Kedvezmények 
 

5. § 
 

(1) A szociális étkeztetés ebédkihordását és a nappali  ellátást – étkezés kivételével – az 
önkormányzat képviselő-testülete ingyenesen biztosítja.  

  
(2)  A szociális ellátások esetében ingyenes ellátásban kell részesíteni azt a  jogosultat, aki 

a.) jövedelemmel nem rendelkezik; 
b.) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, a kérelmező és családja 

jövedelemmel nem rendelkezik. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Értelmező rendelkezések 
 

6. § 
 
(1) A jövedelem, valamint a család fogalmának értelmezésére az Szt. 4. § (1) bekezdésének 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
(2) Ahol e rendelet nyugdíjminimumot említ, azon az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét kell érteni. 
 
(3) E rendelet alkalmazásában ellátott: a 2. § szerinti ellátásokat igénybevevő személy. 
 
(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. valamint annak végrehajtási 
rendeleteiben foglalt szabályok az irányadók. 
 
 

Átmeneti és záró rendelkezések 
 

7. § 
 
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2009. szeptember hónapban 
fizetendő térítési díjak számlázásánál kell alkalmazni. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
térítési díjáról szóló 10/2008. (X.30.) sz. rendelet hatályát veszti.  
 
Mezőkeresztes, 2009. augusztus 6. 
 
 
Dr. Dózsa György s. k.                          Monoki László s. k. 
       polgármester                                                                                    jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. számú melléklet a 10/2009.(VIII.06.) számú rendelethez 
 
 
 

II NNTTÉÉZZMM ÉÉNNYYII   TTÉÉRRÍÍ TTÉÉSSII   DDÍÍ JJAAKK **   
  
  
  

Térítési díj ÁFA-val 
 

SSZZOOCCIIÁÁLLIISS  AALLAAPPSSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSOOKK  TTÉÉRRÍÍTTÉÉSSII  DDÍÍJJAA::   
  
  
  
11..  ÉÉttkkeezztteettééss  ((sszzááll llííttááss  nnééllkküüll))::  

 
� 2010. évben új ellátott 

� Nyugdíjminimum 150 %-át (42.750.- Ft) meg nem  
      haladó jövedelem                                                                    470.-  Ft/fő/nap 
� Nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a (42.751-85.500 Ft)  

közötti jövedelem     (+20 %)                                         560.- Ft/fő/nap                                                 
� Nyugdíjminimum 300 %-át (85.501.- Ft)meghaladó 
     jövedelem      (+30 %)                                                    610.- Ft/fő/nap 

 
 
 
 
 
22..  NNaappppaall ii  eell llááttáásstt  bbiizzttoossííttóó  iinnttéézzmméénnyyii  eell llááttáássookk::  
  

� Idősek nappali ellátása étkezés nélkül 
(ÁFA mentes):                                                                       1.650.- Ft/fő/nap 
Az ellátás költségét az önkormányzat a R. 5. § (1) bekezdése alapján átvállalja. 
 
 
Az intézményi ellátottak étkezési térítési díja: 

� Nyugdíjminimum 150 %-át (42.750.- Ft) meg nem  
     haladó jövedelem                                                                       500.-  Ft/fő/nap 
� Nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a (42.751-85.500 Ft)  

közötti jövedelem     (+10%)                                                    550.-   Ft/fő/nap                                                 
� Nyugdíjminimum 300 %-át (85.501.- Ft) meghaladó 
     jövedelem      (+25 %)                                                               630.-   Ft/fő/nap 

 
 
 
* módosította a 8/2010.(IX.02.) önkormányzati rendelet, hatályos 2010. november 1. napjától 
 
 
 



 

 

 
 
Mezőkeresztes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
 
 

9/2008.(IX.25.) számú R e n d e l e t e 
 

Mezőkeresztes Nagyközség 

Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és 

Szabályozási Tervéről  
 

 
 
Mezőkeresztes Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 

(1) az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben,  
(2) az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint 
(3) az „Épített környezet alakításáról és védelméről” szóló többször módosított 1997. évi 

LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben 
 
az építés helyi rendjének biztosítása érdekében megalkotja Mezőkeresztes Nagyközség Helyi 
Építési Szabályzatát (továbbiakban HÉSZ), és elrendeli annak alkalmazását. 
 
Mezőkeresztes Nagyközség Helyi Építési Szabályzatát és a rendelet részét képező 
mellékleteket együttesen kell alkalmazni. 
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I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. § 
 

A rendelet hatálya 
 
(1) E rendelet hatálya Mezőkeresztes Nagyközség közigazgatási területére terjed ki. 
 
(2) Az érvényességi területen belül építési tevékenységet folytatni, arra hatósági engedélyt 

adni, telket, területet kialakítani, valamint kötelezést előírni csak a Környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, (továbbiakban Ktv.) az 
Épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi 
LXXVIII. törvény, (továbbiakban Étv.), valamint e törvény alapján meghatározott, az 
Országos Településrendezési és Építési Követelményekr ől szóló többször módosított 
253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) előírásai, illetőleg 
Mezőkeresztes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata (továbbiakban HÉSZ), és a 
rendelet mellékletét képező szabályozási tervek előírásainak együttes 
figyelembevételével lehet.  

 
(3) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve 

kötelező előírásokat tartalmaz. Jelen rendelet előírásaitól eseti eltérést az I. fokú építési 
hatóság csak azon a területen és csak abban a körben biztosíthat – az országos érvényű 
előírások keretein belül, ahol és amely tárgyat érintően erre a HÉSZ kifejezetten 
feljogosítja. 

 
(4) A HÉSZ mellékletét képezi a Belterületek szabályozási terve (1. sz. melléklet, rajzszám: 

SZT_01), valamint a Külterületek szabályozási terve (2. sz. melléklet, rajzszám: 
SZT_02) 

 

2. § 
 

Az igazgatási terület, a belterület és a határok mó dosítása 
 

(1) Az Igazgatási terület lehetséges változásainak helyét, területét, valamint határvonalát a 
szabályozási tervek és a 3. sz. melléklet (rajzszám: SZT_3) jelöli. A tervben kijelölt 
területek változását az Önkormányzat kezdeményezheti. 

 
(2) A belterület határvonalát a szabályozási tervek tüntetik fel. A határvonal a 2007. 

december 31-én érvényes ingatlan-nyilvántartás szerinti állapot alapján került 
feltüntetésre. 

 



 

 

(3) A Belterületi határvonal lehetséges változásainak helyét és területét, valamint a 
beépítésre szánt terület határvonalát a szabályozási tervek és a 3. sz. melléklet, (rajzszám: 
SZT_4) jelöli. A tervben jelölt területek belterületbe vonását az Önkormányzat 
kezdeményezheti. 

 
(4) A belterületbe vonás feltételei: 

a) A belterületbe vonandó terület közvetlenül csatlakozzon a meglévő belterülethez; 
b) szigetszerű belterületbe vonás csak legalább 5 hektár nagyságú terület esetén 

kezdeményezhető; 
c) A belterületbe vonás legkisebb egysége a Szabályozási Terven jelölt 

területfelhasználási egység, tömb, építési övezet. 
d) A belterületbe vonás ütemezetten is végrehajtható. 

 
(5) Azon területeket, melyek nem szerepelnek az előirányzott belterületbe vonandó területek 

között, csak a Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv módosítása után lehet 
belterületbe vonni. 

 
(6) A tényleges belterületbe vonás előtt Képviselőtestületi döntést kell hozni, mely tisztázza a 

belterületbe vonás műszaki, gazdasági, üzemeltetési és egyéb feltételeit, a belterületbe 
vonás költségvonzatait és költségviselésének feltételeit. A belterületbe vonás költségeit az 
Önkormányzat az Étv-ben meghatározott mértékig előzetes megállapodás alapján a 
tulajdonosokra átháríthatja. 

 
(7) A tervezett területhasználat a HÉSZ szerint előírt infrastrukturális ellátásáról, a közmű- és 

közlekedési kapcsolatok kiépítéséről, illetve az egyéb terület-előkészítési feladatok 
végrehajtásáról és tervi előkészítéséről, valamint a terület üzemeltetési feltételeiről a 
belterületi határ változásáról szóló határozat megalkotásával egyidejűleg kell dönteni.  

 
 

II. FEJEZET 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 
 

3. § 
 
(1) Mezőkeresztes Nagyközség igazgatási területén építési használat szerint: 

a) Beépítésre szánt területek, valamint 
b) Beépítésre nem szánt területek 

kerültek kijelölésre, melyek területfelhasználási és övezeti besorolását a Szabályozási 
tervek (külterületi, belterületi) határozzák meg, és határolják le. 

 
 

4. § 
 

A beépítésre szánt területek területfelhasználása 
 

(1) A beépítésre szánt területek az alábbi területfelhasználási kategóriákba sorolandók: 



 

 

 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉG JELE 
Lakóterületek L 
Kisvárosias lakóterület   Lk 
Falusias lakóterület   Lf 
Vegyes területek V 
Településközponti vegyes terület  Vt 
Gazdasági területek G 
Kereskedelmi, szolgáltató terület Gksz 
Ipari terület Gip 
Különleges területek K 
Sportpályák területe K/sp 
Repülőtér területe K/rep 
Temető területe K/te 
Kegyeleti park területe K/kegy 
Bányaterület K/ba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(2) A területek övezeti határvonalait és építési övezeti besorolásukat a Szabályozási Tervek 

határozzák meg. 

 

5. § 

A beépítésre nem szánt területek területfelhasználá sa 
 
(1) A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási kategóriákba sorolandók: 

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉG JELE 
Közlekedési területek Kö 
Közutak területe Köu 

Országos főút Köu/1 
Országos mellékút Köu/2 
Települési gyűjtőút Köu/3 
Kiszolgáló út Köu/4 
Kiemelt külterületi kiszolgáló út Köu/5 
Vegyes használatú út Köu/6 
Kerékpárút Köu/7 
Gyalogút Köu/8 
Parkoló Köu/p 

Vasút területe Kök 
Zöldterületek Z 
Közpark Z/kp 
Közkert Z/kk 
Erdőterületek E 
Védelmi célú erdőterület Ev 
Védelmi célú erdőterület, másodlagosan egészségügyi-turisztikai 
rendeltetéssel 

Ev/e 

 
Mezőgazdasági területek M 
Általános mezőgazdasági területek Má 

Szántóterület Má/sz 
Gyepterület Má/gy 

Korlátozott funkciójú általános mezőgazdasági területek Mákf 
Korlátozott funkciójú gyepterületek Mákf/gy 

Kertes mezőgazdasági területek Mk 
Kertes mezőgazdasági területek Mk/k 

Vízgazdálkodási területek V 
Folyóvizek medre és parti sávja Vá/f 
Állóvizek medre és parti sávja Vá/á 
Időszakos vízfelületek területe (vízjárta területek, vízmosások, mocsarak) Vi/v 
Csatornák (csatornák, vízelvezető árkok) Vi/cs 
Vízbeszerzési és vízmű területek Vm 

 
(2) A területek határvonalait és övezeti besorolásukat a Szabályozási Tervek határozzák 

meg. 



 

 

 

6. § 
 

Szabályozási elemek 
 
(1) A kötelező szabályozási elemek jelölését és jelkulcsát a Szabályozási Tervek 

tartalmazzák. 
 
(2) A Szabályozási Tervek kötelező szabályozási elemei: 

a) A beépített és beépítésre szánt, illetőleg a beépítésre nem szánt területek határvonala; 
b) A közterületek és egyéb funkciójú területek határvonala - tervezett szabályozási vonal; 
c) Szabályozási szélesség – a tervezett szabályozási vonalak közötti minimális közterület 

keresztmetszeti szélessége; 
d) A területfelhasználási mód, az építési övezet és az övezet határa; 
e) A területfelhasználási, az építési övezeti és az övezeti besorolás, ezen belül: 

1. Az építési övezetben elhelyezhető építmények rendeltetése; 
2. A beépítés feltételei; 
3. A beépítési mód; 
4. A legnagyobb beépítettség mértéke; 

f) A funkcionális korlátozások; 
g) A telek területének és utcai homlokvonalának minimális mérete – ha azt az övezeti 

előírás meghatározza; 
h) A telken belül kialakítandó zöldterület minimális mérete; 
i) Az építménymagasság megengedett legnagyobb, - és ha az övezeti előírás tartalmazza 

- az építménymagasság legkisebb mérete; 
j) Az elő-, hátsó- és oldalkertek minimális méretei, valamint a kötelező építési vonal, az 

építési hely, az építési terület, - ha azt az építési övezeti előírás, és/vagy a 
Szabályozási terv külön meghatározza; 

k) A terepszint alatti építmények előírásai; 
l) A területre, az építményekre, a természeti környezetre, és az objektumokra vonatkozó 

védelmi előírások; 
m) Az egyes területfelhasználási egység és építési övezet minimális közművesítésének 

előírásai. 
 
(3) A kötelező szabályozási elemek módosításához a Szabályozási terv módosítása 

szükséges, kivéve az alább felsoroltakat: 
a) A nem kottázott kötelező szabályozási elemeket a digitális terven méréssel kell 

meghatározni. Azoktól eltérni a belterületen maximum 1 m, a külterületen maximum 
2 méter eltéréssel lehet. 

b) Az építési övezet határa egy tömbön belül a szabályozási terv módosítása nélkül akkor 
változhat, ha a telekméretekre vonatkozó övezeti előírások megtarthatóak, és a 
telekalakítások nem eredményezik az érintett övezetek ellehetetlenülését, vagy nem 
haladják meg az érintett övezet területének 20%-át.  Az övezeti határ telekhatárhoz 
kötött, övezeti határ csak telekhatáron lehet. Egy telek csak egy övezetbe tartozhat. 

 



 

 

 

7. § 
 

A telekalakítás szabályai 
 
(1) Az egyes építési övezeteken és egyéb övezeteken belül a telekalakítás és telekosztás a 

meglévő, ill. kialakított közútról vagy magánútról biztosított közvetlen kapcsolat mellett a 
Szabályozási terv, a HÉSZ, magasabb rendű egyéb jogszabályok, valamint Telekalakítási 
terv alapján végezhető. 

 
(2) Új építési telek kialakítása esetén az övezeti szabályozásban megadott minimális 

telekméreteknél kisebb telket nem lehet kialakítani. 
 
(3) A Képviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény alapján 

kapott felhatalmazás szerint a közterületek konkrét kialakításáról és annak 
költségmegosztásáról, támogatásáról külön önkormányzati határozatban rendelkezik. 

 
(4) Az építési telek kialakítható legkisebb utcai homlokvonalának szelességét az építési 

övezetek előírásai tartalmazzák. Ennek hiányában – zártsorú beépítés kivételével – az 
alakítható legkisebb utcai homlokvonal legalább 14,0 m, kivéve, ha az illeszkedési 
szabályok alapján ettől eltérő méret állapítható meg.  

 
(5) Nyúlványos telek újonnan nem alakítható ki. Meglévő, közterületi kapcsolatokkal nem 

rendelkező (csak szolgalmi joggal megközelíthető) telkek esetében nyúlványos telkek 
kizárólag a kialakult állapot rendezése céljából alakíthatók ki ezeken a területeken belül. 
 

(6) Az önkormányzati határozattal jóváhagyott területhasználattól és a szabályozási tervtől 
eltérő kialakult használat esetén a terv szerinti igénybevétel időpontjáig telekalakítás csak 
a kijelölt új területhasználat és szabályozás szerinti funkció esetén engedélyezhető, illetve 
a kialakult használat megtartásával, csak telekegyesítés és telekhatár-rendezés, valamint 
út céljára történő lejegyzés esetén engedélyezhető. 

 
(7) A szabályozási terven jelölt út céljára történő kötelező lejegyzéseket, telekalakítási 

kötelezettségeket, valamint telekrendezést az építéshatósági eljárás során kell elvégezni. 
 
(8) Kialakult falusias lakóterületen belül azon telkek, melyeket legalább két oldalról utca 

határol (sarok vagy átmenő telek, akkor is megoszthatóak, ha az övezeti szabályozásban 
megadott alakítható legkisebb telekterület értéke nem tartható, de az alakítandó és 
megmaradó telek legalább 500 m2 területű. 

8. § 
 

A telkek beépítésének feltételei 
 



 

 

(1) Azokon a területeken, ahol a terület felhasználása vagy az építés minősége (övezete) a 
szabályozási terven jelöltek szerint megváltozik, építés (és telekalakítás) csak a 
változásnak megfelelően engedélyezhető. 

 

(2) Azokon a beépítésre szánt területeken, melyeken az építés feltételei nem biztosítottak 
építési engedély nem adható ki. 

 

(3) A HÉSZ érvényességi területén belül minden belterületen és külterületen lévő beépítésre 
szánt terület-felhasználási egységre és építési telekre a megközelítést közútról vagy 
magánútról biztosítani kell. 

 
(4) A külterületen lévő beépítésre nem szánt mezőgazdasági- és erdőterületek megközelítése 

a településen belül kialakult határhasználati és megközelítési rend szerint történhet. Ilyen 
esetben a kialakult rend szerint az egyes területfelhasználási egységek, illetve az ezen 
belüli földrészletek magánterületről is megközelíthetőek szolgalmi jog bejegyzésével. 

 
(5) Amennyiben a beépítésre nem szánt területeken az OTÉK és a HÉSZ adta keretek között 

épület építésére kerül sor, úgy a megközelítést jelen rendelet ezen paragrafusának (3) 
bekezdése szerint kell biztosítani. 

 
(6) A korábbi előírásoknak megfelelően beépített, ill. jogerős építési engedély, vagy 

fennmaradási engedély alapján kialakult állapot esetén további beépítés, – amennyiben a 
telek jelenlegi beépítettsége eléri vagy meghaladja a jelen előírásban meghatározott 
mértéket -, csak a meglévő beépítettség megtartásával, az engedélyezhető szintterület-
növelés mértékéig engedélyezhető. 

 
(7) Állandó és időszakos vízfolyások menti területek beépítésének előfeltétele a felszíni 

vízfolyások, patakok mértékadó vízhozamra történő kiépítése, mederrendezése. A telkek 
beépítésének előfeltétele a terület vízrendezésének és csapadékvíz elvezetésének a 
megoldása 

 
(8) A közművesítés kötelező mértéke: 

a) A kertvárosias és falusias lakóterületeket, különleges területeket legalább részleges 
közművesítéssel kell ellátni. 

b) A kisvárosi lakóterületeket teljes közművesítéssel kell ellátni. 
c) A településközponti vegyes, gazdasági és üdülő területeket teljes közművesítéssel kell 

ellátni. 
d) Ahol szennyvízcsatorna kiépül, kötelezően rá kell kötni. A szennyvízelvezetés 

szolgáltatásának igénybevétele a használatbavételi engedély kiadásának időpontjától 
kötelező. Ezeken a területeken a zárt rendszerű szennyvíztározót üzemen kívül kell 
helyezni, illetve új zárt rendszerű szennyvíztározóra engedélyt kiadni nem lehet. 

e) Amennyiben a szennyvízkezelés zárt rendszerű egyedi szennyvíztározóban történik, 
ennek üzembe helyezését a használatbavétel feltételeként kell meghatározni, és 
vízzáróságát hivatalos mérési dokumentumokkal, a vízzáróság próbájával kell 
igazolni. 

f) Az egyes építési övezetekben a belterületen és a beépítésre szánt területen 
használatbavételi engedélyt kiadni csak az előírt közműhálózat kiépítése, vagy az 
azokat pótló berendezések megléte esetén lehet. 

g)* A repülőtér területén a vízellátást közüzemi vezetékes, vagy helyi vízbázissal, az 
energia-ellátást közüzemi, vagy azzal környezetvédelmi szempontból legalább 
egyenértékű módon kell megoldani. 



 

 

 
(9) Az úthálózat önkormányzati tulajdonba vételének feltétele a szilárd burkolat kiépítése, 

melynek megvalósítása az átadó tulajdonosnak, vagy jogutódjának kötelezettsége. 
 
(10) Valamennyi övezetben elhelyezhetők: 

a) A nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a külön jogszabályok keretei között; 
b) Köztárgyak; 
c) A kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló, épületnek nem minősülő építmények; 
d) A honvédelmet és a belbiztonságot szolgáló műtárgyak, 
e) A nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők. 

 
 



 

 

 

III. FEJEZET 

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ELJÁRÁSOK KIEGÉSZÍT Ő SZABÁLYAI 
 
 

9. § 
 

Építéshatósági eljárások kiegészít ő szabályai általános esetekben 
 
 (1) Közterületen állandó használatú kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó tevékenység 

céljára épület, pavilon nem létesíthető, kivéve ha azt a Képviselőtestület külön 
rendeletben szabályozza. A közterületen elhelyezni kívánt pavilonra és egyéb építményre 
építési engedélyt kell kérni. 

 
 (2) Állattartó épület építése az egyes építési övezeteken belül a Képviselőtestület által 

meghatározott állattartási rendelete alapján engedélyezhető. Mindenféle állattartó épület 
esetében a zárt rendszerű, a környezetszennyezést megakadályozó szilárd és hígtrágya 
tárolást kötelezően elő kell írni. Trágya, trágyalé közcsatornába nem vezethető. 

 
 (3) Ahol az érvényben lévő magasabb szintű rendelet szerint telekalakítási tervet kell 

készíteni, a tervet beépítési javaslattal is ki kell egészíteni. A telekalakítási tervet az 
engedélyezési eljárás során építéshatósági egyeztetés után a Képviselőtestület hagyja 
jóvá, a jóváhagyást követően a HÉSZ mellékletei közé kell emelni. 

 
(4)* A repülőtér teljes területe régészeti érdekű terület. 
 
(5)* Régészeti érdekű területről régészeti emlékek csak feltárás keretében mozdíthatók el. 

A területen 30 cm-t meghaladó földmunkával járó beruházások csak állapotfelmérést 
követően végezhetőek. 

 
(6)* A település M3 autópálya és 3. sz forgalmi út közötti külterületén a 7,5 m-nél 

magasabb épületek, építmények építési engedélyezési eljárásába a légügyi hatóságot 
be kell vonni. Engedély csak a légügyi hatóság hozzájárulásával adható ki. 

 
 

10. § 
 

Tervek véleményezése 
 
Tervtanács véleményezése 
 
Az építéshatósági eljárás során a magasabb rendű jogszabályokban előírt illetékes Tervtanács 

véleményezése szükséges. 



 

 

 
 

11. § 
 

Az illeszkedés szabályainak alkalmazása 
 

(1) Az illeszkedés szabályainak alkalmazásával kell eljárni minden olyan esetben, amikor a 
HÉSZ és a Szabályozási terv nem ad egyértelmű szabályozást. 



 

 

IV. FEJEZET 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÖVEZETI SZABÁLYOZÁSA 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
 

12. § 
 

Az övezeti jelek értelmezése 
 
(1) Az övezeti jeleket a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
(2) A területfelhasználás kategóriájának meghatározásánál a 4. és 5. §.-ban meghatározott 

jeleket kell alkalmazni. 
 

13. § 
 

A területfelhasználási egységek szintterület s űrűsége 
 
(1) A nagyközség területén az egyes területfelhasználási egységek esetén betartandó 

maximális szintterület sűrűségi mutatók értéke: 
 

Jel Területfelhasználás egység Szintterület sűrűség 
Lk Kisvárosias lakóterület 1,5 
Lf Falusias lakóterület 0,5 
Vt Településközponti vegyes terület 2,4 
Gksz Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület 2,0 
Gip Ipari gazdasági terület 1,5 
K Különleges 2,0 

 
 

14. § 
 

Az egyes területfelhasználási egységekre vonatkozó általános el őírások 
 
(1) Építési telken és területen épület, építmény csak akkor helyezhető el, ha: 

a) az építmény, továbbá a szomszédos ingatlanok és építmények rendeltetésszerű és 
biztonságos használata biztosított, 

b) személy- és közszolgálati járművek (tűzoltó, mentő, stb.) által megközelíthető, 
c) a rendeltetésszerű használathoz szükséges – energia, ivóvíz – (szükség esetén 

technológiai víz) ellátás biztosítható és használatával az ellátó rendszer működésében 
zavart nem okoz, 

d) a keletkező szennyvíz ártalommentes elvezetése vagy elhelyezése, és a telek, ill. az 
épület csapadékvíz elvezetése biztonságosan megoldható,  



 

 

 
(2) Azokon a területeken, ahol az építés feltételei nem biztosítottak, építési munka csak a 

szükséges teendők elvégzése után, az építési feltételek rendelkezésre állását követően 
engedélyezhető, végezhető. Kivétel az előközművesítés, melyet elegendő a 
használatbavételi engedély kiadásának időpontjáig biztosítani. 

 
(3) Az építési telken belül a telek beépített területébe be nem számítandóan az alábbi mellék 

funkciójú építmények helyezhetők el, a biztonságos gépjárművel való beközlekedés 
biztosítása – 3 m széles bejáró – megtartása mellett. 

 
a) előkertben: 

1. közmű csatlakozási műtárgy 
2. hulladéktartály tároló (legfeljebb 1,50 m-es külső magassággal) 
3. kirakatszekrény (legfeljebb 0,50 m-es külső szélességgel, és 1,5 méteres külső 

magassággal) 
 

b) oldalkertben: 
1. közmű csatlakozási műtárgy 
2. hulladéktartály tároló (legfeljebb 1,50 m-es külső magassággal) 
3. kirakatszekrény (legfeljebb 0,50 m-es külső szélességgel, és 1,5 méteres külső 

magassággal) 
4. kerti építmény (hinta, csúszda, szökőkút, a terepszintnél 1 m-nél nem 

magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), 
5. napkollektor 
6. kerti épített tűzrakó hely, lugas, 
7. kerti szabadlépcső és lejtő, 

 
c) hátsókertben: 

1. közmű csatlakozási műtárgy, 
2. hulladéktartály tároló (legfeljebb 2,00 m-es külső magassággal), 
3. kirakatszekrény (legfeljebb 0,50 m-es külső szélességgel, és 1,5 méteres külső 

magassággal) 
4. kerti építmény (hinta, csúszda, szökőkút, a terepszintnél 1 m-nél nem 

magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), 
5. kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor, 
6. kerti épített tűzrakó hely, lugas, 
7. kerti szabadlépcső és lejtő, 
8. kerti építmény (hinta, csúszda, szökőkút, a terepszintnél 1 m-nél nem 

magasabbra emelkedőkerti épített tűzrakó hely, lugas, háztartási célú kemence 
9. kerti tető, legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel, 

 
(4) Terepszint alatti építmény – a közművek és közműépítmények kivételével – a legnagyobb 

beépítés nagyságát meghaladó mértékben csak az építési hely határain belül, a telekre 
vonatkozó legkisebb zöldfelület megvalósítása mellett engedélyezhető. Amennyiben a 
terepszint alatti építmény, vagy épületrész terepszinttől számított magassága az 1,0 métert 
meghaladja, úgy a beépítettség mértékének megállapításakor és az építménymagasság 
számításánál figyelembe kell venni. Kivételt képeznek a már meglévő picék, valamint 
esetleges technológiai berendezések, ezek felújítása, rendeltetésének megváltoztatása és a 
telekhatáron belüli területi bővítése engedélyezhető. 

 



 

 

(5) Az építési telken a telek beépített területébe beszámított módon az alábbi mellék 
funkciójú építmények helyezhetőek el az övezeti szabályoknak megfelelően: 
a) jármű- (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép stb.) tároló 
b) a háztartással, lakófunkcióval kapcsolatosan 

1. nyári konyha, mosókonyha, szárító 
2. tároló építmények (tüzelőanyag- és más tároló, szerszámkamra, szín, fészer, 

magtár, góré, csűr, pajta stb.) 
3. az állattartás céljára szolgáló épületek és építmények, külön önkormányzati 

rendeletben megadott feltételek teljesítése esetén 
4. kisipari vagy barkácsműhely, műterem, kiskereskedelmi üzlet 
5. fűtés céljára szolgáló melléképület (kazánház) 
6. pince, pincefelépítmény. 

c) előkertben melléképület, pavilon nem helyezhető el. 
 
(6) A község belterületén egy önálló adótorony létesíthető. 
 
(7) Az épületek és építmények rendeltetésszerű használatához szükséges parkolószámot az 

OTÉK előírásainak megfelelően telken belül kell biztosítani. Ha az építmény 
elhelyezésének feltétele az OTÉK szerint előírt parkoló szám kialakítása, és erre részben 
vagy egészben saját telken belül nincs lehetőség, akkor az erre megalkotott külön 
önkormányzati rendelet, ill. az építtető és az önkormányzat között létrejött megállapodás 
szerint kell eljárni. 

 
(8) A közös udvar magánútnak tekintendő, amennyiben a szolgalmi jog az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzésre kerül, így a róla megközelíthető telkek építési teleknek 
minősülnek a közterületi megközelítés vonatkozásában. Abban az esetben, amikor a 
közterületi kapcsolat kapualjon keresztül történik, úgy a kapualj alatti terület is a magánút 
részét képezheti. 

 
(9) A maximális építménymagasság az utcai épületrésznél az utcaképbe illeszkedően a 

kialakult, szomszédos épületek magasságához kell, hogy illeszkedjen. Az illeszkedés 
szabályait konzultációt követően az építésügyi hatóság állapítja meg. 

 

15. § 
 

Építési hely, az épület elhelyezése az építési hely en belül 
 
(1) Előkertek 

a) Az előkertek méretét a szabályozási terv szerint kell meghatározni. A szabályozási 
terven az alábbi jelölés használatos: 
EK:  kötelezően megtartandó minimális előkerti méret, szabályozási terv szerinti 
méretekkel. 

b) Ha a szabályozási terv nem rendelkezik az előkert méretéről, akkor az illeszkedés 
szabályait kell alkalmazni. 

 
(2) Oldalkertek 

Az oldalkertek minimális méretének meghatározása az OTÉK-ban meghatározott méret. 
 



 

 

(3) Építési vonal 
a) Az építési vonalat - ha a szabályozási terv másképp nem rendelkezik – az alábbiak 

szerint kell meghatározni: 
1. Új beépítéseknél az előkert mérete egyben az építési vonalat is jelöli. 
2. Kialakult beépítések esetében az építési vonalat az illeszkedés szabályai szerint 

kell megállapítani. 
b)* A repülőtér területén az előkert mérete nem jelöli egyben az építési vonalat is. 

 
 
 
 

16. § 
 

A kialakult állapot értelmezése 
 

(1) Az egyes építési övezetekben megadott övezési előírások az újonnan kialakított telkekre, 
és újonnan létesített épületekre, funkciókra vonatkoznak. 

 
(2) Kialakult telek akkor is beépíthető, ha az övezeti szabályozásban megadott alakítható 

legkisebb telekterület a minimális telekszélesség és telekmélység értékeinek nem felel 
meg, de azon épület a szükséges telepítési távolságok (OTÉK és HÉSZ 17. §.), valamint a 
sajátos övezeti előírások) betartásával elhelyezhető. 

 
(3) Amennyiben az oldalhatáron álló új beépítésű épület megépítését a szomszéd telken lévő 

meglévő épület akadályozná, az új épület a HÉSZ 17. §. előírásai alapján építhető. 
 
(4) Abban az esetben, ha meglévő épület kialakult építmény és homlokzatmagassága 

nagyobb, mint az övezeti szabályozásban megadott építménymagasság értéke úgy 
megtartható. 

 
(5) Kisvárosias, hagyományos beépítésű egyedi telkes, kertvárosias, falusias lakóterületen és 

településközponti vegyes területen belül lévő azon telkek, melyeket legalább két oldalról 
utca, közterület határol (sarok vagy átmenő telek) akkor is megoszthatóak, ha az övezeti 
szabályozásban megadott alakítható legkisebb telekterület értéke nem tartható, de az 
alakítandó és megmaradó telek legalább 350 m2 területű. 

 
(6) Saroktelek és átmenő telek esetében a megengedett legnagyobb beépítettségi mérték 

növelhető az alábbiak szerint a kötelező egyéb övezeti szabályok megtartása mellett: 
a) Zártsorú beépítés esetén 10%-kal, de a beépítés mértéke nem haladhatja meg a 80%-

ot;  
b) Átmenő telek esetében, amennyiben mindkét utca felé főépület épül, a beépítettség 

mértéke 5%-kal növelhető. 
 
 
 
 
 



 

 

17. § 
 

Az épületek kialakítására vonatkozó általános el őírások 
 
Műemléki környezetben, műemléki jelentőségű, meglévő és később kijelölendő helyi 

értékvédelmi területen álló és a helyi védelem alá vont épületen, valamint a hozzá tartozó 
ingatlanon 1 m2 felületet meghaladó reklámtábla vagy reklám célt szolgáló 
homlokzatfestés és fényreklám nem helyezhető el. 

 
Az elhelyezni kívánt reklám több elemből állhat, azonban ezt az illetékes szakhatóságokkal 

jóvá kell hagyatni. 
 
Védelem alatt álló területen vagy védett épületek esetében nem helyezhető el utcai 

homlokzatfelületen klíma berendezés kültéri egysége. 
 
Saroktelken az előkertek által meghatározott építési vonalra csak „sarokház” épülhet, az utcák 

felé egyenrangú homlokzatokkal. 
 
Fém kémény csak körbefalazva helyezhető el. 
 
Szabadlépcső csak legfeljebb 1,50 m szintkülönbségig alkalmazható. 
 
Közterület felé a tetőfelületen önálló, álló tetőablak nem építhető sem egyedi, sem összefogott 

formában, sem szabad oldalfalakkal, sem tetőhéjalással fedett formában. Helyette a 
homlokzat 1/3-ad részét meg nem haladó mértékben a homlokzat részeként megjelenő 
homlokzati hangsúlyt adó tetőfelépítmény (melynek minimális szélessége 3,0 m) 
megjelenhet megszakított, vagy végigfutó tetőpárkánnyal. Fekvő tetőablak mind 
egyedileg, mind sorolva elhelyezhető. 

 
Közterület fölé zárt épületrész 60 cm-nél nagyobb mélységben nem nyúlhat ki, csak a 

közterület tulajdonosának és az önkormányzatnak a külön hozzájárulásával. 
 
Közterület fölé nyitott épületrész (erkély, oldalfolyosó, előtető, eresz, stb.) 60 cm fölött csak 

abban az esetben nyúlhat, ha az a közterület rendeltetésszerű és biztonságos használatát, 
az esetleges légvezetékek biztonsági zónáját valamint a közterületi fák, növényzet 
lombozatát, állagát nem veszélyezteti. 

 
Közterület fölött átívelő, a szemközti ingatlanokat, illetve épületeket összekötő híd, épület 

építése és reklám elhelyezése, csak a szabványos közúti űrszelvény biztosítása mellett, és 
az önkormányzat valamint a szakhatóságok egyedi hozzájárulásával lehetséges. 

 
Tetőtér beépítés esetén csak egy hasznos tetőtéri építményszint létesíthető, melyen belül 

galéria szint létesíthető. 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

LAKÓTERÜLETEK 
 

18. § 
 

Lakóterületek általános el őírásai 
 
(1) A település egyedi telkes lakóövezeti területein az épületek az alábbiak figyelembe 

vételével kerülhetnek elhelyezésre: 
a) A szabályozási terv alapján előírt építési helyen belül a megengedett legnagyobb 

beépítettség mértékének megfelelő nagyságú telekterület építhető be, de ez az érték 
nem lehet több, mint 1500 m2, kivéve ha a telek övezeti szabályozása a telken belül 
több önálló főépület építését is megengedi. 

b) Az utcai telekhatártól számított 40 méteren túli telekrész – amennyiben a 
Szabályozási terv másképp nem rendelkezik - egyik lakóövezetben sem építhető be. 
Nyeles telek esetében a beépített hátsó telek minimum 5 m-es előkertjét a nyél nélküli 
telekrészhez viszonyítva kell kijelölni. 

 
(2) Falusias lakóterületeken belül a minimális telekterület, vagy annál kisebb telekterület 

esetében csak egy lakóépület építhető (melléképület csak a lakóépülettel egybeépítve). 
 
(3) Lakóterületen belül az egyes területfelhasználási kategóriáknak megfelelően az alábbi 

legkisebb telekszélességi méretet kell alkalmazni újonnan alakítandó telkek esetében: 
a) Kisvárosi lakóterület esetében:  14 m 
b) Falusias lakóterület esetében:  16 m 

 
 

19. § 
 

Kisvárosias lakóterületek (Lk) 
 
(1) A kisvárosias lakóterületeken a lakóépületeken kívül az alábbi létesítmények helyezhetők 

el:  
a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épületek,  
b) oktatási, egyházi, szociális és egészségügyi építmények,  
c) sportépítmények, játszótér, 
d) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró egyéb gazdasági építmény. 

 
(2) A kisvárosias lakóterületen belül nem helyezhetők el a következő létesítmények: 

a) üzemanyagtöltő állomás, 
b) 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek illetve az ezeket szállító járművek számára 

parkoló terület és garázs,  
c) fólia-sátor. 

 



 

 

(3) Az övezeten belüli garázsokat egységes építészeti kialakítás mellett csoportosan is el lehet 
helyezni. 

 
(4) A meglévő, egységesen beépített, azonos építészeti karakterű lakóterületeken a tervezett 

bővítéseket, átalakításokat, előtető és melléképület építéseket csak a kialakult építészeti 
karakterhez illeszkedve lehet végezni. 

 
(5) A kialakítható kisvárosias lakóterület telkeire, beépítettségére és használatára vonatkozó 

övezeti jellemzőket és előírásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 

20. § 
 

Falusias lakóterületek (Lf) 
 
(1) A falusias lakóterületen belül elhelyezhető épületek és funkciók: 

a) 1 lakóépület építhető, melyben legfeljebb 2 önálló rendeltetési egység (lakás) 
helyezhető el. 

b) Mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény – max. 100 m2 alapterülettel. 
c) Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület. 
d) Kézműipari építmény. 
e) Helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület. 
f) Sportépítmény. 
g) Termelő kertészeti építmények. 

 
(2) A falusias lakóterületen belül nem helyezhető el: 

a) üzemanyagtöltő állomás, 
b) 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek illetve az ezeket szállító járművek számára 

parkoló terület és garázs. 
 
(3) A lakóépületeket, a lakófunkciót kiegészítő épületeket, és az egyéb épületeket csak olyan 

rendeltetés céljára szabad létesíteni, mely a falusias lakóterület jellegéhez illeszkedik, 
valamint a környezetvédelmi előírásokban szabályozott környezetvédelmi határértékeket 
betartja. 

 
(4) A kialakítható falusias lakóterület telkeire, beépítettségére és használatára vonatkozó 

övezeti jellemzőket és előírásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 

VEGYES TERÜLETEK 
 

21. § 
 

Településközponti vegyes területek (Vt) 
 



 

 

(1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- 
és olyan helyi települési szintű igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, 
szálláshely szolgáltató, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális épületek, valamint 
sportépítmények elhelyezésére szolgál, melyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a 
lakófunkcióra. 

 
(2) A településközpont vegyes területen elhelyezhető: 

a) lakóépület, 
b) igazgatási épület, 
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 
d) egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú 

használat az elsődleges, 
e) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
f) sportépítmény, 
g) parkolóház. 

 
(3) A településközpont vegyes területen nem helyezhető el: 

a) üzemanyagtöltő állomás, 
b) zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, 
c) fólia-sátor, 
d) 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek illetve az ezeket szállító járművek számára 

parkoló terület és garázs. 
 
(4) Az övezeten belül garázsokat önálló építményként nem lehet elhelyezni. 
 
(5) A kialakítható településközponti vegyes terület telkeire, beépítettségére és használatára 

vonatkozó övezeti jellemzőket és előírásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
 

GAZDASÁGI TERÜLETEK 
 

22. § 
 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek (Gksz)  
 
(1) A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető: 

a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület; 
b) gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások; 
c) igazgatási és egyéb irodaépület; 
d) sportépítmény; 
e) üzemanyagtöltő. 

 
(2) A kereskedelmi, szolgáltató területen kivételesen elhelyezhető: 

a) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; 
b) egyéb közösségi szórakoztató épület. 



 

 

 
(3) A részben meglévő, illetve tervezett Gksz övezetekben a telekalakítást elősegítő 

telekalakítási, telekrendezési tervet kell készíteni. 
 
(4) Azokon a Gksz övezeteken belül, ahol a területi besorolás lakóterületből változik 

gazdasági övezetté, az önálló lakófunkció megmaradhat, de új lakófunkció nem 
engedélyezhető, csak szolgálati lakásként. Legfeljebb két szolgálati lakás létesíthető. 

 
(5) A kialakítható kereskedelmi- szolgáltató gazdasági terület telkeire, beépítettségére és 

használatára vonatkozó övezeti jellemzőket és előírásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 



 

 

23. § 
 

Ipari területek (Gip) 
 
(1) A település területén jelentős mértékű zavaró hatású gazdasági terület nem jelölhető ki. 
 
(2) Az ipari területek funkcionális besorolása: 

a) Gip-1 
Ipari terület, mely elsősorban a környezetére kis mértékben zavaró hatású ipari 
létesítmények, ill. az energiaszolgáltatást és a településgazdálkodás építményeinek 
elhelyezésére szolgál. Az egyéb iparterületen belül az azt kiszolgáló építmények 
helyezhetők el. 

b) Gip-2 
Környezetbarát iparterület a nem zavaró hatású, elsősorban könnyűipari gazdasági 
tevékenységhez szükséges építmények, épületek elhelyezésére, jelentős zöldterületi 
környezetbe helyezéssel. Környezetvédelmi határértékei a lakóterületekével egyezik 
meg. 

c) Gip-mg 
Mezőgazdasági jellegű iparterület, mely elsősorban az állattenyésztéssel és az 
élelmiszeriparral kapcsolatos ipari tevékenységek elhelyezésére szolgál. Egyes 
esetekben a funkcióval járó egyedi védőtávolságokat kell kijelölni, ahol csak védőerdő 
létesíthető. 

 
(3) A Gip-1 és a Gip-2 övezetben kivételesen elhelyezhető: 

a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó - és a személyzet 
számára szolgáló lakások, 

oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
 
(4) Az ipari területek övezetében a technológiához kapcsolódó környezetvédelmi 

berendezéseket meg kell valósítani. A kötelező védőfásítás megvalósítását az 
engedélyezés során kell elrendelni. 

 
(5) Az iparterületeken az egyes részterületek várható zaj és rezgéshelyzetének minősítése 

csak részletes elemzés során tehető meg, ezért minden esetben zajkibocsátási határértékek 
megállapítását kell kérni az illetékes hatóságtól. 

 
(6) A kialakítható ipari-gazdasági terület telkeire, beépítettségére és használatára vonatkozó 

övezeti jellemzőket és előírásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 

24. § 
 

Különleges területek (K)  
 



 

 

(1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő 
építmények különlegessége miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a 
környezetük külső hatásaitól is védelmet igényelnek.  

 
(2) A nagy zöldfelülettel rendelkező, rögzített intézményfunkciójú területeken csak az 

övezeti és szabályozási terven jelölt intézmények és az azok rendeltetésszerű 
működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 

 
(3) Különleges területek lehetnek: 

a) Repülőtér területe      – jele: K/rep ; 
b) Temető területe      – jele: K/te; 
c) Kegyeleti park területe      – jele: K/kegy; 
d) Bányaterület       – jele: K/ba; 
e) Sportpálya területe     – jele K/sp 

 

Repülőtér területe – K/rep 
 
(4)* a) Az országos kereskedelmi repülőtérnek minősítendő repülőtér szabályozás előírásai: 
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b) Az építménymagasságot a terület egyes részein a légügyi hatóság korlátozhatja. 

a) Az övezetben elhelyezhető épületek, funkciók: 
− A repülőtér üzemeléséhez és üzemeltetetéséhez szükséges épületek; 
− Mindenfajta – a repülőtér üzemelésével összeegyeztethető - gazdasági 

tevékenységi célú épületek, amely a környezetére nem gyakorol jogszabályban 
meghatározott határérték feletti terhelést; 

− Szolgálati lakások; 
− Parkolóház, üzemanyagtöltő állomás; 
− A repülőtérhez kapcsolódó oktatási épületek; 
− A repülőtér üzemeltetéséhez kapcsolódó egészségügyi funkció elhelyezésére 

szolgáló épületek. 
 

b) Az övezetben kivételesen elhelyezhető épületek, funkciók: 



 

 

− Egyéb közösségi szórakoztató épület. 
 
c) Az övezetben nem helyezhető el: 

− Lakás; 
− Üdülő, hétvégi ház; 
− Állattartó épület; 
− A reptérhez nem kapcsolódó egészségügyi, nevelési, oktatási intézmény; 
− Szociális otthon, pihenő, alkotó célú intézmény. 

 
d) A 9,0 m építménymagasságnál magasabb épületeket lapostetővel, vagy legfeljebb 20°-

os nyeregtetővel, ill. félnyeregtetővel kell fedni. A 9,0 m-nél alacsonyabb 
építménymagasságú épületek max. 40°-os nyeregtetővel, ill. félnyeregtetővel 
fedhetők. 

 
 
 
 

Temető területe – K/te 
(5) A temetőterületen a temetéssel összefüggő építményeken kívül csak a szertartáshoz 
kapcsolódó kiszolgáló, ravatalozó és egyházi épület építhetők, melyek építménymagassága 
nem haladhatja meg a 6,0 m-t. 
 
(6) A temető telkén belül, a telekhatár mentét legalább 10 m széles, fásított védőterületet kell 

kialakítani és többszintes növényzettel betelepíteni, amennyiben erre elegendő hely 
biztosítható, illetve tájképvédelmi érdekeket nem sért. 

 

Kegyeletei park területe – K/kegy 
(7) A kegyeleti park területén a terület fenntartáshoz, a kegyeleti védelemhez szükséges 

tevékenységek végezhetők, a kialakult beépítettség fenntartható, de új épület nem 
létesíthető. 

 

Bányaterületek – K/ba 
(8) Minden bánya rekultivációja természetközeli, ill. természeti állapotok visszaállításával 

történjen (mérnökgeológiai módszerek, növénytelepítés, gyepesítés, erdősítés). 
 
(9) A rekultiváció, illetve a helyreállítás elsődleges célja az erózió csökkentése, oly módon, 

hogy elősegítse a természetesen lezajló regenerálódási folyamatokat, a várható (már 
megkezdődött) spontán szukcessziót katalizálja, ennek megfelelően a beavatkozás inkább 
kezelés jellegű legyen (főként biztonságtechnikai intézkedések, vízrendezés, talajréteg 
kialakítása, esetleg erózió elleni növénytelepítés stb.). 

 
(10) A bánya újrahasznosítása, tájrendezése előtt ökológiai értékvizsgálatot kell végezni, hogy 

a roncsolt területen kialakultak-e védelemre érdemes élőhelyek. Amennyiben kialakultak 
értékes élőhelyek, erről az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságot értesíteni kell, és a 
további munkálatokat csak az illetékes természetvédelmi hatóság egyetértésével lehet 
folytatni. 

 



 

 

Sportterület – K/sp 
(11) A sportterületen sportépítmények, ezek kiszolgáló létesítményei, a területet használók 

ellátását szolgáló vendéglátó létesítmények helyezhetők el. A parkolást és a megfelelő 
szociális kiszolgáló épületeket biztosítani kell. 

 
(12) A kialakítható különleges terület telkeire, beépítettségére és használatára vonatkozó 

övezeti jellemzőket és előírásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 



 

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

 

25. § 
 

Közterületek kialakítása, nyilvántartása és használ ata 
 
(1) A rendelet hatálya alá eső területen lévő közterületeket a Szabályozási Tervek 

határozzák meg. 
 
(2) A közterületeket rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja, azonban a 

használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja. 
 
(3) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához a tulajdonos és az önkormányzat 

hozzájárulása szükséges. 
 
(4) Amennyiben az eltérő használat építési tevékenységgel is összefügg, a tulajdonosi 

hozzájáruláson túl az építési hatóság engedélyét is be kell szerezni. 
 
(5) A település közterületein elhelyezhető és engedélyezhető létesítmények és a rendeltetéstől 

eltérő használatok: 
a) hirdető (reklám) berendezés elhelyezése, 
b) közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények, 
c) köztisztasággal kapcsolatos építmények (tárgyak), 
d) szobor, díszkút, egyéb műalkotások elhelyezése, 
e) távbeszélő fülke elhelyezése, 
f) építési munkával kapcsolatos létesítmények (állványok elhelyezése), építőanyag-

tárolás, 
g) zöldfelületek, fasorok, 
h) közművek felépítményei, 
i) egyéb, az Önkormányzat által közterület rendeletben engedélyezett funkciók. 

 
(6) A közterületek eredeti rendeltetésétől eltérő használatának időtartamát, a közterület-

használat egyéb feltételeit, illetőleg a használat díját a közterület tulajdonosa esetenként, - 
esetleg a tulajdonosi elvárásokat és az engedély nélküli használat szankcióit is tartalmazó 
- külön rendeletben szabályozza. 

 
(7) Az építési telkek közművesítését közterületről vagy közforgalom számára átadott 

magánútról kell megoldani. 
 
(8) A közterületen minden esetben biztosítani szükséges a szintkülönbség rámpával történő 

áthidalását is. 
 
(9) Biztosítani szükséges minden parkolóban legalább egy kerekesszékkel is igénybe vehető 

(méreteiben nagyobb) gépkocsi parkoló létesítését, melyet kizárólagos használatot 
biztosító tábla jelezzen 

 



 

 

 
 
 
 

26. § 
 

Közlekedési és közm ű területek (KÖ) 
 
(1) A település közlekedési területei a terven szabályozási vonalak által meghatározott 

közterületek, melyek közlekedési és közműlétesítmények elhelyezésére szolgálnak. 
 
(2) A közlekedési és közműelhelyezésére szolgáló terület az országos és helyi közutak, a 

kerékpárutak, a közterületi parkolók, járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, a 
közmű rendszerek és környezetvédelmi létesítmények, továbbá a közművek és hírközlés - 
kivétel a toronyjellegű - építményeinek elhelyezésére szolgál. 

 
(3) A terv szerinti közlekedési és közműterületen csak az OTÉK 26. § (3) bekezdés 1. pontja 

szerinti építmények helyezhetők el. 
 
(4) Tájképvédelmi övezetben új közutak létesítésénél az utak mentén zöldfolyosóként 

funkcionáló növénytelepítést is ki kell alakítani. 
 

27. § 
 

Közlekedési területek 
 
(1) A közlekedési területek övezeti besorolása a tervben: 

a) Köu – közutak területe 
b) Kök  – kötöttpályás közlekedési terület - vasúti pálya területe 

 
(2) A település közúti közlekedési területeinek besorolása:  

a) Országos főút – Köu/1 
b) Országos mellékút (települési főút) – Köu/2 
c) Települési gyűjtőút - Köu/3 
d) Kiszolgáló út - Köu/4 
e) Kiemelt külterületi kiszolgáló út – Köu/5  
f) Vegyes használatú út - Köu/6 (Gyalogos és korlátozott kiszolgáló forgalom számára 

fenntartott, díszburkolattal fedett, növényzettel és utcabútorokkal, köztéri 
műalkotásokkal.) 

g) Kerékpár út – Köu/7 
h) Gyalogút – Köu/8  
i) Parkoló – Köu/p 
j) Vasútvonal és vasútállomás – Kök  

 
(3) A közlekedési építmények számára építési telket kell kialakítani. 
 



 

 

(4) A meglévő és tervezett belterületi utakat tűzvédelmi, tűzoltási és környezetvédelmi 
szempontok miatt szilárd burkolattal kell ellátni. 

 
(5) Közlekedési területen a műszaki létesítményeken (útpálya, biztonsági berendezések, stb.)  

túl  
a) az utazóközönséget ellátó épületek (kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek) 
b) egyéb közlekedési és az utazóközönséget kiszolgáló építmények (pl. váróhelyiség, 

esőbeálló, forgalomirányító-helyiség, igazgatási épület, a közlekedésben dolgozók 
szociális helyiségei, stb.)  

c) külön önkormányzati rendeleti szabályozás szerint - a szakági előírások betartásával - 
reklámok is elhelyezhetők.  

 
(6) A vasúti közlekedés céljára kijelölt területen csak az országos közforgalmi vasúti, ill. az 

ahhoz kapcsolódó építmények, berendezések, valamint az utazóközönséget kiszolgáló 
létesítmények (vendéglátás, kereskedelem, váróterem stb.) építményei helyezhetők el. 

 
(7) Az országos főutak, közlekedési létesítmények és az országos vasutak védőtávolságával 

érintett telkek esetében a védőtávolságba eső területsávjában építkezés csak a szakági 
előírások által korlátozott formában, külön szakhatósági hozzájárulással engedélyezhető. 
Az övezet védőtávolságon kívüli területeit a korlátozás nem érinti. 

 
(8) A kialakítható közlekedési területekre vonatkozó övezeti jellemzőket és előírásokat a 6. 

sz. melléklet tartalmazza. 
 
 

28. § 
 

Közmű területek 
 
(1) A település területén minden beépítésre szánt övezetben biztosítani kell a teljes közmű-

vesítettséget a távhőellátás kivételével. A közművesítés az építmény használatának 
feltétele. 

 
(2) A közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozóan az OTÉK 

előírásait, valamint a megfelelő ágazati előírásokat, szabványokat figyelembe kell venni. 
A meglevő és a tervezett vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás 
(villamos energia ellátás, földgázellátás), valamint a táv- és hírközlés hálózatai és 
létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezeteik számára 
közműterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben, − ha azt 
egyéb ágazati előírás nem tiltja − a közművek és biztonsági övezetének helyigényét 
szolgalmi jogi bejegyzéssel kell fenntartani. Már szolgalmi joggal terhelt telekrészen 
mindennemű (építési és egyéb) tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkező érintett 
hozzájárulásával engedélyezhető. A szolgalmi jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell 
jegyeztetni.  

 
(3) Az előírások szerinti védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes 

üzemeltető, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén engedélyezhető. 
 



 

 

(4) A területen a víziközmű kiépítés mértéke: 
a) A vezetékes ivó-, használati- és tűzoltóvíz-ellátás kiépítése és üzemképes állapotban 

tartása a területfelhasználás feltétele. Az ivóvízhálózat körvezetéki rendszerében 
épüljön ki. A tűzcsapok a vonatkozó előírásokban rögzített távolságokra telepítendők. 

b) A csatlakozó és házi bekötővezetékek ingatlanonként elkülönítve épüljenek. A 
fogyasztásmérők ingatlanon belül az Üzemeltető előírásai szerint valósítandók meg. 

c) A szennyvízelvezetés a csapadékvíz elvezetésétől függetlenül elválasztott rendszerben 
ingatlanonkénti bekötésekkel valósítható meg. 

d) A csapadékvíz-elvezetés nyílt rendszerű csapadékcsatornával indokolt esetben zárt 
rendszerű csapadékcsatornával épüljön ki.  

e) Ahol a szennyvízcsatorna kiépült az ingatlanokat kötelezően rá kell kötni. 
 
(5) A közművek építéséről, átépítéséről és kiváltásáról az utak építése előtt kell gondoskodni. 
 
(6) A közműépítés számára szükséges felépítményeket a terven kialakított építési területen 

kell megvalósítani. 
 
(7) A védett területeken a közművezetékeket föld alatt kell vezetni, a műemléki környezeten 

belül a légvezetékeket meg kell szüntetni. 
 
(8) Bármilyen okból feleslegessé vált közműhálózatot, közműlétesítményt el kell bontani. 

Funkciót vesztett vezeték lehetőség szerint eltávolítandó a földből. 
 
(9) A településen az ingatlan-nyilvántartásban árokként jelölt területet vízgazdálkodási 

területnek kell tekinteni. Az árokként jelölt területet érintő bármilyen tevékenység csak az 
illetékes hatóság hozzájárulásával engedélyezhető. Igény esetén − ha az árok a felszíni 
vízrendezésben már szerepet nem tölt be − az árokként történő jelölése felülvizsgálható és 
a hatóság által jóváhagyott engedéllyel az ingatlan-nyilvántartásból történő törlését a 
Polgármesteri Hivatal kezdeményezheti. 

 
(10) A közművek építéséről, átépítéséről és kiváltásáról az utak építése előtt kell gondoskodni. 

A közműépítés számára szükséges felépítményeket a terven kialakított építési területen 
kell megvalósítani. 

 
(11) Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjain belül építményt elhelyezni 

csak a terv előírásainak megfelelően szabad. 
 

29. § 
 

Zöldterületek (Z) 
 
(1) A zöldterületnek az állandóan növényzettel fedett közterületek minősülnek. A 

zöldterületnek közútról, köztérről közvetlenül megközelíthetőnek kell lennie. 
 
(2) Új zöldterületek kialakítása, ill. meglévő zöldterületek átépítése csak kertépítészeti kiviteli 

terv alapján történhet. A zöldterületek karbantartásáról a települési önkormányzat 
gondoskodik. 

 



 

 

(3) A zöldterületnek kerekesszékkel és gyermekkocsival is megközelíthetőnek és 
használhatónak kell lennie. 

 

(4) Zöldterületek kialakításánál a növények telepítésére vonatkozó telepítési távolságokat a 8. 
sz. melléklet és egyéb vonatkozó jogszabályok szerint be kell tartani. 

 
(5) A zöldterületek funkcionális besorolása a tervben: 

Közpark – Z/kp  
Közkert – Z/kk  

 
 
 
 

30. § 
 

Közpark 
 
(1) Az övezet területén elhelyezhetők: 

a) a pihenés és testedzés építményei (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér 
stb.),  

b) a vendéglátás, az idegenforgalom építményei (a szálláshelyek kivételével), 
c) az ismeretterjesztés építményei, 
d) Parkberendezés, közterületi bútorok. 

 
(2) Az övezetben az épületek által elfoglalt beépített terület a közpark területének legfeljebb 

2%-a lehet. A közhasználat elől elzárt terület nem haladhatja meg a 10%-ot.  
 
(3) Önálló építménnyel bíró reklámok az övezetben nem helyezhetők el. 
 

31.§ 
 

Közkert 
 
(1) Az övezetben épület nem helyezhető el. 
 
(2) Az alövezetben elhelyezhető: 

a) A pihenést és testedzést szolgáló műtárgy (pl. játszótér, pihenőhely stb.), 
b) Sétaút (max. 1,5 m széles), 
c) Pihenőpad, 
d) Hulladékgyűjtő edény, 
e) Növénykazetta. 

 
 
 



 

 

32. § 
 

Erdőterületek (E) 
 
(1) A település területén az erdőterületek az erdő elsődleges rendeltetése szerint: 

Ev – védelmi célú erdő (védő, ill. védett erdő) 
Ev/e – védelmi célú erdő, másodlagosan egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetéssel. 

 
(2) Nemesnyárasok, akácosok, fekete és erdei fenyvesek, ill. egyéb tájidegen faültetvények 

fafaj-cseréjét fokozatosan el kell végezni honos, természetközeli, vegyes állományú erdők 
kialakításával. Az erdőtelepítésnél, fenntartásnál a mozaikosságra kell törekedni. A 
monokultúrákat vegyes lombhullató társulások telepítésével lehet ellensúlyozni. 

 
(3) Az erdőterületen az övezeti előírások betartása mellett az erdészeti hatóságnál lefolytatott 

erdőterület igénybevételi eljárást követően az erdő rendeltetésének megfelelően 
elhelyezhető: 
a területfelhasználási egységhez tartozó közutak, közterek és gépjármű várakozóhelyek, 
közművek (szennyvíztisztító és komposztáló telepek kivételével), 
nyomvonal jellegű vezetékek (a külön jogszabályok keretei között), 
vízgazdálkodás (vízkárelhárítás, vízkivétel, vízhasznosítás) létesítményei, 
geodéziai, turisztikai jelek, 
köztárgyak, 
nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők (rendszeres ürítésüket meg kell szervezni), 
biztonsági okból szükséges őrházak és ezek melléképületei, melléképítményei, 
kutatás és az ismeretterjesztés építményei, 
vadgazdálkodás célját szolgáló létesítmények, 
termékvezeték és műtárgyai. 

 
(4) Tilos erdőterületen bármilyen szemetet és hulladékot elhelyezni. 
 
(5) Az övezetben önálló reklámtábla, reklámépítmény nem helyezhető el. 
 

33. § 
 

Védelmi rendeltetésű erdő (Ev) 
 
(1) Védelmi rendeltetésű erdő besorolású a település teljes erdőállománya az alábbi okokból: 

Védett természeti területen, 
Természeti területen, 
Érzékeny természeti területen, 
Natura 2000 területen, 
Tájképvédelmi övezeten belül, 
Hullámtérben (nyílt ártérben), 
Vízbázis külső védőterületén, 
Lejtős, erózióval veszélyeztetett területen, 
Vízmosásban stb. helyezkedik el. 

 



 

 

(2) A védelmi rendeltetésű erdőterületen épület nem helyezhető el. 
 

34. § 
 

Védelmi rendeltetésű erdő másodlagosan egészségügyi-szociális, 

turisztikai rendeltetéssel (Ev/e) 
 
(1) Az alövezetben érvényesíteni kell a védelmi rendeltetésű erdőkre (Ev) vonatkozó 

előírásokat, emellett: 
a) A turisztikai, azaz közhasználatra szánt erdő területén közjóléti rendeltetésű 

műtárgyak és a rendeltetésszerű használathoz és fenntartáshoz szükséges műtárgyak 
helyezhetők el.  

b) Csak olyan – a természetvédelmi és erdészeti hatóság által engedélyezett – szabadidő 
eltöltését, sportolást, játékot, pihenést szolgáló létesítmények helyezhetők el, melyek 
az erdőt rendeltetése betöltésében károsan nem befolyásolják (pl.: erdei tornapálya, 
kerékpárút, turistaút, pihenőhely, esőbeálló, sétautak, sétányok; azonos stílusú, 
természetes anyagú parkbútorok (padok, hulladékgyűjtők)), 

c) Erdőterületen épületek, építmények, új funkciók elhelyezése csak az erdészeti hatóság 
jóváhagyásával történhet. 

 
 
 
 

35. § 
 

Mezőgazdasági területek (M) 
 

Mezőgazdasági területek általános előírásai 
 
(1) A mezőgazdasági terület a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel 

kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei elhelyezése céljára szolgáló terület. 
 
(2) A külterületi szabályozási terven mezőgazdasági rendeltetésű területként lehatárolt 

területek, ill. övezetek más területfelhasználási egységbe, ill. övezetbe csak a külterületi 
szabályozási terv módosításával sorolhatók át. 

 
(3) A mezőgazdasági rendeltetésű terület a következő övezetekre tagozódik: 

a) Má – Általános mezőgazdasági terület 
1. Má/gy – gyep 
2. Má/sz – szántó 

b) Mkf – korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület 
1. Mkf/gy – Korlátozott funkciójú gyepterület 

 
A mezőgazdasági rendeltetésű területen az alábbi építmények helyezhetők el: 



 

 

a területfelhasználási egységhez tartozó közutak, közterek és gépjármű-várakozó helyek, 
a kutatás és ismeretterjesztés építményei, 
közművek és közműpótlók (a szennyvíztisztító és komposztáló telepek kivételével), 
nyomvonal jellegű vezetékek, termékvezetékek és műtárgyai, a védőtávolság  
a távközlés létesítményei, 
a vízgazdálkodás (vízkárelhárítás, vízkivétel, vízhasznosítás) létesítményei, 
geodéziai jelek, köztárgyak, 
a fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek honvédelmet és 

belbiztonságot szolgáló építményei, 
nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők, 
a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos üzemi és ellátó létesítmények, 
biztonsági okokból szükséges őrház, 
komposztáló telep és építményei 

 
(5) Ha az egyes alövezetekbe eső terület nem éri el az előírt minimálisan szükséges 

telekméreteket, akkor a terület nem építhető be. 
 
(6) A külterületi mezőgazdasági létesítményeknél keletkező hulladékok ártalmatlanításához 

szükséges műszaki feltételeket egyénileg kell biztosítani. A keletkező szennyvizek 
ártalmatlanítási lehetőségéről eseti vízügyi szakhatósági állásfoglalást kell beszerezni. 
Amennyiben a keletkező szennyvizeket egyénileg működtetett kisberendezéssel kell 
tisztítani, akkor a vízjogi engedélyektől függően a tisztított szennyvizet vagy a jelölt 
befogadóig kell eljuttatni. Tisztítatlan szennyvíz közvetlen szikkasztása tilos. Szippantott 
szennyvíz csak a kijelölt szennyvíztisztító-telepre szállítható. 

 
(7) A csatornahálózatba nem bekapcsolható mezőgazdasági területen bármely szennyvizet 

eredményező létesítmény csak akkor üzemeltethető, ha a szennyvíz gyűjtése és átmeneti 
tárolása zárt, szivárgásmentes tárolóban történik. Szippantott szennyvíz csak a kijelölt 
szennyvíztisztító-telepre szállítható. 

 
(8) A kerítés külterületen lábazat nélküli, fa vagy fém oszloprendszerű, áttört kapuzatú és 

kialakítású, a környező tájba semleges látvánnyal illeszkedő lehet. A kerítés építését 
kiváltó, cserjéből telepített határoló cserjesáv telepítését a hatósági engedélyezésnél 
előnyben kell részesíteni. 

 
(9) A település mezőgazdasági területeinek terven jelölt területei az érvényben lévő, 

magasabb szintű rendelet értelmében az Érzékeny természeti területek övezetébe 
tartoznak, ezért a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program célkitűzéseinek megfelelő, és 
az érzékeny természeti területek hasznosítását biztosító célprogramok szerint a tájkép és 
az élőhelyek védelmét, a természeti értékek, a biológiai sokféleség és a kultúrtörténeti 
értékek megóvását, a táj ökológiai és turisztikai potenciálját megőrző és azt növelő 
környezetkímélő mezőgazdasági termelési szerkezetet kell kialakítani. 

 
(10) Vízfolyások, tavak, tározók partján legalább 50 méter széles sávban a mezőgazdasági 

területek csak korlátozott funkciójúak lehetnek, ahol gazdasági épületek csak az illetékes 
szakhatóság engedélyével létesíthetők. 

 
(11) Az övezetben önálló reklámtábla, reklámépítmény nem helyezhető el. 

 



 

 

(12) Az övezetben önálló reklámtábla, reklámépítmény csak az övezethez tartozó közutak 
területén helyezhető el. 

 
(13) Birtokközpont az OTÉK előírásai szerint létesíthető. A birtokközpont elsősorban 

lakóépület, könnyűipari és mezőgazdasági tevékenységhez szükséges építmények 
elhelyezésére szolgál. 

 
(14) A birtokközpontot teljes közművesítéssel kell ellátni, és az egyes mezőgazdasági major 

területeken belül a technológiához kapcsolódó helyi környezetvédelmi berendezéseket 
meg kell valósítani. A lakóterületek felé kötelezően védőfásítást kell elrendelni. 

 
 

Általános mezőgazdasági területek – Má 
 
(15) Az általános mezőgazdasági területeken épületet elhelyezni az OTÉK előírásai alapján 

lehet. 
 
(16) Az Má övezetben jellemzően elhelyezhető építmények a mezőgazdasági termeléshez 

(növénytermesztés, feldolgozás, állattartás és feldolgozás) szükséges épületek (jellemzően 
állattartó épületek, terménytárolók, szárítók, gépjárműtároló) 

 
(17) Az övezetben birtokközpont kialakítható. 
 
(18) Az övezet az alábbi művelési ágú alövezetekre tagolódik: 

a) Szántó (Má/sz), 
b) Gyep (Má/gy) 

 
(19) Az mezsgyék közt található egyedi fákat, fasorokat meg kell őrizni. Őshonos fajokból 

külterületi utak mentén fasorok telepítése szükséges. 
 
 

Szántóterületek – Má/sz 
 
(20) A szántóterületeken művelési ág váltás esetén gyepesítés, vagy gyümölcsös telepítése 

engedélyezhető. 
 
(21) Amennyiben az OTÉK előírásainak megfelelően építmény elhelyezhető, az csak 

nyeregtetős, a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájbaillő gazdasági épület lehet. 
Ettől eltérni csak akkor lehet, ha azt a speciális és szükségszerű mezőgazdasági üzemi 
technológia azt feltétlenül szükségessé teszi. 

 

Gyepterületek – Má/gy 
 
(22) Amennyiben az OTÉK előírásainak megfelelően építmény elhelyezhető, az csak 

nyeregtetős, a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba illő lakó, ill. gazdasági 
épület lehet. 

 



 

 

 

Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület – Mákf 
 
(23) A korlátozott funkciójú mezőgazdasági területek: 

a) a természeti területek,  
b) a Natura 2000 hálózat,  
c) az Érzékeny Természeti Területek, 
d) a hullámtér, ill. nyílt ártér,  
e) a vízbázisok védőterülete,  
f) a vízfolyások menti 50 m széles sáv által érintett területeken kerültek kijelölésre.  

 
(24) Az övezetben a területeken az értékek védelme érdekében a vonatkozó magasabb szintű 

jogszabályokat, törvényeket be kell tartani. 
 
(25) Külterületen a vízfolyások partjától számított 50 méter széles védősávon belül épület nem 

helyezhető el, növényvédő-szerek, nitrogén alapú műtrágyák kihelyezését kerülni kell. 
 
(26) Az övezet területén bármely építmény csak akkor alakítható ki, ha az a táji-, természeti 

értéket nem károsítja. 
 
(27) Az építésre és területhasználatra vonatkozó előírások az alábbiak (az egyes alövezetekben 

ennél szigorúbb előírások is lehetnek): 
Korlátozott funkciójú mezőgazdasági területen a mezőgazdasági termeléshez szükséges 

gazdasági épületek elhelyezhetők, ha a telek területe legalább 1,0 ha 
(homlokzatmagassága a 6 métert nem haladhatja meg és a terület beépítettsége nem 
lehet több mint 3%); 

lakóépület legalább 10 ha (100.000 m2) területű telekre építhető (homlokzatmagassága a 6 
métert nem haladhatja meg. A lakóépület alapterülete a megengedett 3%-os 
beépítettség felét nem haladhatja meg, ugyanakkor az épület alapterülete max. 200 m2 
lehet). 

 
 

Korlátozott funkciójú gyepterület – Mákf/gy 
 
(28) Az övezet területén csak nyeregtetős, a helyi építési hagyományoknak megfelelő, 

tájbaillő, a gyepek fenntartását szolgáló legeltetéses állattartása, bemutató- és sportolási 
célú állattartás és szénatárolás építményei elhelyezhetők. 

 
(29) Építmények csak az 5 ha-nál nagyobb telken helyezhetők el. A telek beépítettsége nem 

lehet több 2%-nál. 
 
(30) Környezet-, táj- és természetvédelmi érdekből csak olyan mezőgazdasági tevékenység 

folytatható, amely a táji természeti értékeket, a felszíni és felszín alatti vizeket nem 
károsítja. 

 



 

 

 

36. § 
 

Vízgazdálkodási területek (V) 
 
(1) A vízgazdálkodási területek övezeti besorolása: 

a) Vá/f – Folyóvíz medre és parti sávja 
b) Vá/á – Állóvíz medre és parti sávja (holtág, morotva, halastó) 
c) Vi/cs – Közcélú nyílt csatorna és árok medre és parti sávja, és vésztározó 
d) Vi /v– Időszakos vízmosások, árkok, vízjárta területek 
e) V/m – Vízbeszerzési és vízműterület 

 
(2) A területen csak a vízkárelhárítás célját szolgáló építmények, és a vízellátással 

kapcsolatos technológiai épületek helyezhetők el. 
 
(3) A vízgazdálkodási övezeteken, illetve árvízveszélyes területeken bármilyen építési 

munkát folytatni, területet hasznosítani csak építési engedély és az ahhoz tartozó vízjogi 
engedély alapján lehet. 

 
(4) A területen építményt elhelyezni, jelentős földmunkát végezni, művelési ágat a vonatkozó 

rendelkezések előírásai szerint, valamint az alábbiak figyelembevételével, és csak úgy 
lehet, hogy a beavatkozás: 
a) a biztonságos felszíni vízelvezetést szolgálja, ill. ne veszélyeztesse, 
b) segítse elő a csapadékvizek tárolását, a vízhiányos időszakra visszatartását, 
c) biztosítsa a meglévő élőhelyek védelmét és újak kialakulását, 

 
 

Vá/f – Folyóvíz medre és parti sávja 
 
(5) Minden vízfolyást ökológiai folyosóként kell kezelni. A vízfolyások, mint 

természetvédelmi értelemben vett ökológiai folyosók esetében az ökológiai folyosókra 
vonatkozó övezeti előírásokat kell betartani. 

 
(6) Az élővizek természetes mederalakulatait és az élővizeket kísérő természetes társulásokat 

a biológiai öntisztító-képesség fenntartása és a vízi élővilág sokféleségének megőrzése 
érdekében meg kell őrizni. 

 
(7) A település közigazgatási területét érintő vízfolyás(ok) mentén a parti sávok, a vízjárta, 

valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról 
magasabb szintű rendelet intézkedik. 

 
(8) A parti birtokosok sem évelő, sem évszakos növényeket nem telepíthetnek a szabályozási 

területre, nem foglalhatják el a patak medrét, rézsűjét, a földműveket (töltéseket) 
időszakosan sem kerti művelés céljából. Tilos az olyan növényzet ültetése, továbbá az 
olyan tevékenységek folytatása, amely a szakfeladatok ellátását akadályozza.  

 



 

 

(9) Ha a parti sáv rendeltetését és ennek megfelelő használatát, szükség szerinti 
igénybevételét nem akadályozza, illetőleg a meder állapotát nem veszélyezteti, az arra 
hatáskörrel rendelkező hatóság – a vízügyi hatóság hozzájárulásával – a parti sávban 
szántó vagy egyéb művelési ágnak megfelelő hasznosítást engedélyezhet. Preferálható a 
parti sávban a gyepsáv, ligetes gyep, erdősáv létesítése, illetve a meglévő természetközeli 
(fás, cserjés) növényzet megtartása.  

 
(10) Parti sávban épületet, építményt csak kivételesen – a vonatkozó magasabb szintű törvény, 

továbbá az OTÉK által meghatározott hatóság, valamint az illetékes vízügyi-, 
természetvédelmi szakhatóság hozzájárulásával – lehet elhelyezni. A partélt, illetve a 10 
m-es fenntartási sávot érintő telekalakításhoz az illetékes szakhatósági hozzájárulását be 
kell szerezni. 

 
(11) Külterületen a természetes, illetve természetközeli vízfolyások mellett természetközeli 

élőhelyek megőrzése, helyreállítása szükséges az ökológiai folyosó kibővítése érdekében, 
amennyiben az mederfenntartási és árvízvédelmi feladatokat nem akadályoz. A 
vízfolyások menti természetes élőhelyek fenntartása, szakszerű kezelése, vágása az 
érintett telek tulajdonosának feladata. 

 
(12) A meder kísérő felületeként a településeken kívül legalább a meder természetes 

keresztmetszet háromszorosát elérő területet, folyók esetén a teljes hullámteret 
épületmentesen meg kell tartani az ökológiai rendszer fejleszthetősége érdekében.  

 

Vá/á – Állóvíz meder és parti sávja  
 
(13) Kiemelt figyelmet kell fordítani a jó vízminőség megőrzésére, javítására, ezért csak olyan 

hasznosítás engedélyezhető, amely a víz minőségére nincs káros hatással. 
 
(14) A vízfelület mellett mederfenntartási munkák folytatásához a mindenkori partélektől 

számított 6,0-6,0 m széles felvonulási terület biztosítása (parti sáv) szükséges. Ahol a 
kataszteri birtokhatár a partél közelében van, csak mobil kerítés építhető, amely szükség 
esetén árvédekezéskor elbontható. A fenntartási területre semmiféle építési engedély nem 
adható ki.  

 
(15) Külterületen a parti sávban (parttól számított 3-3 méterig) csak gyepgazdálkodás 

folytatható.  
 



 

 

V. FEJEZET 

A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK EL ŐÍRÁSAI 
 

37. § 
 

Általános el őírások 
 

A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy 
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, 
b) megelőzze a környezetszennyezést, 
c) kizárja a környezetkárosítást. 

 
(2) Valamennyi terület-felhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése során érvényre kell 

juttatni a környezetvédelem külön jogszabályokban megadott előírásait. 
 
(3) A települési környezetvédelem előírásai kiterjednek: 

a levegőtisztaság-védelem, 
a zaj és rezgés elleni védelem, 
a föld és vízvédelem, 
a hulladékgazdálkodás, 
a sugárzás, 
a természetvédelem, 
az épített környezet védelmének témaköreire, valamint 
az állattartással kapcsolatos előírásokra. 

 
 

A KÖRNYYEZETVÉDELEM EL ŐÍRÁSAI 
 

38. § 
 

Levegőtisztaság-védelem 
 

(4) A település területének levegőtisztaság védelméről külön jogszabályokban, szakhatóságok 
által meghatározott határértékek betartásával kell gondoskodni. 

 
(5) A területen csak olyan építmények elhelyezésére és tevékenységek folytatására adható 

engedély, melyek során a területre vonatkozó technológiai kibocsátási határértékek 
teljesülnek. 

 
(6) A szállópor terhelés mérséklésére az utak vonalában zárt, nagy lombozatú fasorok 

telepítéséről legkésőbb az út felújítása, kiépítése során az út tulajdonosának, ill. 
kezelőjének kell gondoskodni. 

 
 

39. § 
 

Zaj és rezgés elleni védelem előírásai 
 



 

 

 
(1) A belterületek zaj és rezgés elleni fokozott védelméről külön jogszabályokban, 

szakhatóságok által meghatározott határértékek betartásával kell gondoskodni. 
 
(2) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó létesítmény csak abban 

az esetben üzemeltethető, illetve bármely tevékenység csak abban az esetben folytatható, 
ha az általa kibocsátott zaj mértéke környezetében a vonatkozó rendelet szerinti 
határértéket nem haladja meg. 

 
(3)* A település külterületén a zajgátló, illetve a tervezett zajgátló védőövezetekben 

a) figyelembe kell venni a „a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló 
védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól” 
szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet az egyes övezetekre előírt korlátozásait, 
tekintet nélkül arra, hogy ezek jóváhagyott, vagy tervezett övezetek. 

b) állattartó épület zajgátló védőövezetben, tervezett zajgátló védőövezetben nem 
helyezhető el. 

 
(4) A repülőtér tervezett zajgátló védőövezetét a 2. sz. melléklet jelöli. 
 
 

40. § 
 

A föld védelme 
 
(1) A mezőgazdasági termőföldek minőségének megóvása, a termőképesség fenntartása, 

rendeltetésszerű használata a földtulajdonosok ill. használók kötelessége. 
 

(2) A termőföld védelméről magasabb szintű törvény rendelkezik. A termőföldön történő 
beruházások esetében a beruházó köteles a területileg illetékes Földhivatal földvédelmi 
hatósági engedélyét beszerezni. A beruházó köteles gondoskodni a termőréteg 
megmentéséről. 

 
(3) A kataszterezett, vagy később jegyzékbe vett Természetvédelmi és Természeti Területek, 

valamint a NATURA 2000 védett területei kezelési előírásairól az illetékes Nemzeti Park 
gondoskodik.  

 
(4) Az építmény terepszint alatti és feletti helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy a 

használatukkal összefüggésben keletkező folyékony települési és veszélyes hulladék a 
talajba ne kerülhessen. 

 
(5) A volt bányaterületek, szeméttelepek területének rekultivációját úgy kell megoldani, hogy 

megfeleljen a külterületi szabályozási terven jelölt funkcióknak. 
 

41. § 
 

A vizek védelme 
 
(1) Fokozottan kell védeni a települést érintő vízfolyások vízminőségét. A felszíni és felszín 

alatti vizek minőségére, vízminőségi határértékére vonatkozóan a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseit figyelembe kell venni. 

 



 

 

(2) A területfelhasználás és az építmények elhelyezése során biztosítani kell, hogy 
szennyeződés a vizekbe ne juthasson, továbbá a vizek mennyisége, minősége és szintje 
kedvezőtlenül meg ne változzon. 

 
(3) A mélyfekvésű területek csak nem szennyezett anyaggal tölthetők föl. 
 

42. § 
 

Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás 
 
(1) A hulladék elhelyezéséről magasabb rendű jogszabályok intézkednek. A települési 

hulladék ellenőrzött és előírt módon szervezett gyűjtését és szállítását egyéb 
önkormányzati rendelet szabályozza. 

 
(2) A veszélyes hulladékok gyűjtéséről, biztonságos és átmeneti tárolásáról, elszállításáról, 

ártalmatlanításáról a hulladéktermelő gondoskodik magasabb rendű jogszabályok alapján. 
A területen működő létesítmények veszélyesnek minősülő hulladékaikat a 
szennyvízhálózatba nem bocsáthatják, kommunális szilárd hulladékkal együtt nem 
kezelhetik. 

 
(3) A település területén belül kommunális és egyéb hulladék csak zárt edényzetben tárolható 

elszállításig. 
 

43. § 
 

Környezetbiztonság 
 
(1) A környezetbiztonság védelméről a vonatkozó, magasabb szintű jogszabályokban és 

szakhatóságok által meghatározott határértékek betartásával kell gondoskodni. 
 
 
 
 

44. § 
 

Sugárzásvédelem  
 
(1) A sugárzásvédelemről magasabb rendű jogszabályok betartásával kell gondoskodni.  

 
 

45. § 
 

A természet értékeinek védelme 
 
(1) A természet védelméről magasabb rendű jogszabályok rendelkeznek.  

  



 

 

VI. FEJEZET 

A TÁJI- ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK EL ŐÍRÁSAI 

 

46. § 
 

A táj- és a természet értékeinek védelme 
 
(1) A természeti értékek és az erdők védelméről szóló magasabb szintű jogszabályok 

előírásai betartandók. 
 
(2) A helyi művi-, táji- és természetvédelmi értékek védelmét az Önkormányzat külön helyi 

értékvédelmi rendelet keretében szabályozza. 
 
(3) A természeti területek kezelési előírásairól az illetékes Nemzeti Park Igazgatósága 

gondoskodik. 
 
(4) A helyi táji- és természetvédelmi értékek védelmét, a területek kezelését az 

Önkormányzat külön rendeletben szabályozza. 
 
(5) A tájfásítás mezőgazdasági területeket tagoló, valamint a meglévő vonalas 

létesítményeket kísérő fasorait, erdősávjait védeni és a karbantartásukról gondoskodni 
kell. Építéshatósági engedélykérelem (pl. területhasználat módosítás, építés, telekalakítás, 
stb.) esetén - a tájfásítás meglévő elemeinek fenntartása mellett - a szabályozási terven 
jelölt helyeken az engedélykérőt, a terület(ek) tulajdonos(ait), illetve kezelő(it) kötelezni 
kell a védelmi célú fásítás elvégzésére. 

 
 

Tájvédelmi Körzet területe  
 
(6) Az övezetben bármely tevékenység, új épület létesítése csak az illetékes természetvédelmi 

szakhatóság hozzájárulásával valósítható meg. 
 
(7) Az övezet területén levő gyepterületeket fenn kell tartani, területük nem erdősíthető. 
 
(8) Új épület létesítéséhez, meglévő épület felújításához az illetékes szakhatóság 

hozzájárulása szükséges. Új épület létesítése, a meglévő épületek felújítása csak a térség 
építészeti hagyományainak megfelelően, tájba illő módon történhet. 

 
(9) Turisztikai létesítmények (pihenőhely, turistaút, stb.) a védett területek kezelési terve 

szerint létesíthetők. 
 
(10) A területen bányászati tevékenység nem folytatható, bányatelek nem létesíthető és 

bányászati célú különleges terület nem jelölhető ki. 
 



 

 

(11) Az övezetben hulladéklerakó- és kezelőtelep, szippantott szennyvízürítő hely, szennyvíz 
iszaptároló, hígtrágya tároló, komposztálótelep, dögkút, dögtér, dögtemető, veszélyes 
hulladéktároló, szélerőmű, szélkerék nem létesíthető. 

 
(12) Az övezetben új nagyfeszültségű villamos légvezeték nem vezethető. A meglévő hálózat 

felújítása, rekonstrukciója csak földkábellel vagy a védett területek kiváltásával történhet. 
Az övezetben új közép-és kisfeszültségű légvezeték csak földkábelben vezethető. A 
meglevő vezetékek felújítása, rekonstrukciója is csak földkábellel történhet. 

 
(13) Az övezetben új adótorony, távközlési magasépítmény nem létesíthető. 
 
(14) Az övezetben önálló reklámtábla, reklámépítmény nem helyezhető el. Épületek 

homlokzatán csak az épület funkciójának megfelelő reklám létesíthető.  
 
(15) Felszín alatti vezeték csak a természeti értékek sérelme nélkül létesíthető. 
 

 

 

Természeti területek  
 
(16) Természeti területként meghatározott telkek, területek területén minden tevékenység csak 

a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. Az övezetben csak a NPI-vel 
egyeztetett extenzív jellegű vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek 
alkalmazhatók. 

 
(17) Új épület, építmény elhelyezése, oktatási, kutatási, ismeretterjesztési, ökoturisztikai és a 

természeti terület fenntartását szolgáló céllal létesíthető az illetékes természetvédelmi 
szakhatóság egyetértése esetén. 

 
(18) Az övezetben új külszíni művelésű bánya nem nyitható. 
 
(19) Az övezetben területhasználat változtatás illetve művelési ág váltás csak a 

természetvédelmi hatóság hozzájárulásával történhet. A természetközeli gyepeket feltörni 
nem szabad, kivétel ez alól az illetékes Nemzeti Park Igazgatósága által engedélyezett 
védelmi célú erdőtelepítés.  

 
(20) A kataszterezett, vagy később jegyzékbe vett Természeti Területek kezelési előírásairól az 

illetékes Nemzeti Park Igazgatósága gondoskodik. 
 
(21) Természeti területek övezetében a vizes élőhelyek, különösen folyóvizek, tavak 

partvonalának, valamint a vizeket kísérő természetes életközösségek (növénytársulások) 
állapotának megváltoztatásához, valamint a vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától 
számított 50 méteren belül meglévő épületek, építmények, létesítmények, átépítéséhez, 
átalakításához az igazgatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.  

 



 

 

Natura 2000 területek  
 
(22) Tilos a Natura 2000 terület állapota, állaga és jellege elsődleges rendeltetésével 

ellentétesen történő megváltoztatását, valamint minden olyan beruházás végzését, illetve 
tevékenység folytatását - kivéve, ha kiemelt közérdekről van szó - amely a terület 
elsődleges rendeltetéséből fakadó védelmi célokkal ellentétes. A fentieknek megfelelően 
a jogszabályban rögzített Natura 2000 területeken a jelenlegi területhasználatok 
fenntartása szükséges, esetleges módosításokhoz a természetvédelmi szakhatóság 
hozzájárulása szükséges. 

 
(23) A Natura 2000 területre - ha külön jogszabály alapján védett természeti terület - a 

Természet-védelméről szóló törvény, a védetté nyilvánító jogszabály, illetve a HÉSZ 
vonatkozó előírásait együttesen kell alkalmazni. 

 
(24) Az övezet területén tilos engedély nélkül olyan tevékenységet folytatni, vagy olyan 

beruházást végezni, amely a terület védelmi céljainak megvalósítását akadályozza. 
 
(25) Natura 2000 területen az elsőfokú természetvédelmi hatóság engedélye, illetve 

hozzájárulása szükséges 
a) a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez; 
b) a terület helyreállításához, jellegének, termőföld más célú hasznosítását eredményező 

területhasználathoz; 
c) az erdőkről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, 

fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez; 
d) talajfelszínen zajló, technikai jellegű sporttevékenység folytatásához. 

 
(26) A Natura 2000 területre közvetlen kihatással lévő vagy azt közvetlenül érintő más 

hatósági eljárás során a természetvédelmi szakhatóság szakhatósági hozzájárulása 
szükséges, így különösen: 
telekalakítás, területfelhasználás, építés és használatbavétel engedélyezéséhez; 
nyomvonalas létesítmény és földmű építése engedélyezéséhez; 
vízimunka, vízilétesítmény és vízhasználat engedélyezéséhez; 
ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges telep létesítésének 

engedélyezéshez; 
erdészeti, vadászati, halászati hatósági eljárásban; 
bányatelek megállapítására, módosítására; 
az ásványi nyersanyag feltárására, kitermelésére, vagy a kitermelés szünetelésére; 
meddőhányó hasznosítására; 
bányászati létesítmények építésére és üzembe helyezésére; 
továbbá a bányászattal összefüggő vízjogi hatósági eljárásokra. 

 

Érzékeny Természeti Területek övezete 
 
(27) Mezőkeresztes területét érinti a Borsodi Mezőség Érzékeny Természeti Terület. 
 
(28) Az övezetbe – a vonatkozó, magasabb szintű rendelettel összhangban – a természeti 

(ökológiai) szempontból érzékeny földrészletek összefüggő térségei tartoznak, ahol olyan 
természetkímélő gazdálkodási módok megőrzése, fenntartása és támogatása a cél, 



 

 

amelyek biztosítják az élőhelyek védelmét a biológiai sokféleség, a tájképi és 
kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését.  

 
(29) Érzékeny természeti területek övezetében a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 

célkitűzéseinek megfelelő és az érzékeny természeti területek hasznosítását biztosító 
célprogramok szerint a tájkép védelmét, a természeti értékek megóvását, a táj ökológiai és 
turisztikai potenciálját megőrző és azt növelő környezetkímélő mezőgazdasági termelési 
szerkezetet kell kialakítani.  

 
 
 
 
 

Egyedi Tájértékek területei 
 

(30) Az egyedi tájértékek kataszterezése és kihirdetése után a természetvédelmi törvény és a 
vonatkozó kormányrendelet alapján, az egyedi tájértékekkel kapcsolatos eljárásokban az 
illetékes természetvédelmi felügyelőséget, mint szakhatóságot be kell vonni.  

 

47. § 
 

Települési zöldfelületek, növényzet védelme 
 
(1) A meglévő fásított közterek, fasorok településképi szempontból értékes faegyedei, 

valamint az utcaképet meghatározó településképi jelentőségű gyepes zöldsávok és 
zöldfelületek védendő zöldfelületi elemit érintő rendezés, változtatás csak önkormányzati 
és szakértői engedély alapján történhet.  

 
(2) A település zöldfelületeinek védelme érdekében meglévő fát, egyéb fás növényzetet 

kivágni csak rendkívül indokolt esetben lehet. 
 
(3) Az engedély alapján kivágott, elhalt, továbbá engedély nélkül eltávolított fás növényzet 

pótlásáról lombtérfogat-egyenérték mellett kell gondoskodni, kivéve ha a területen a 
visszapótlás a meglévő lombkoronaszint borítottsága miatt nem kívánatos. Ha a fa 
kivágására építéssel összefüggésben került sor, akkor a visszapótlás helyét, módját, a 
kiültetendő növény fajtáját az építési engedélyezési terv részeként kell meghatározni. 

 
(4) A visszapótlásra kerülő növényállomány fajtáját, a telepítés helyét és idejét az eljáró 

hatóság meghatározhatja. A visszapótlásra szánt növényzetet az építési területen, vagy 
annak közelében kell telepíteni. A visszapótlásra szánt növényzet kiültetéséről - általában 
- az építési tevékenység megkezdése előtt kell gondoskodni, különösen, ha a 
visszapótlásra nem az építési területen kerül sor. 

 
(5) A közterületen található fák vázágait eltávolítani, valamint a fák törzsét az ágrendszerük 

alatt átvágni - a szakszerű ifjító visszametszés és a szabályszerű fakivágás kivételével - 
tilos. 

 



 

 

(6) A település területén amennyiben a zöldfelület rendezési kertépítészeti terv nyár 
(Populus) fajok telepítését írja elő, csak faiskolai, klónozott, vegetatív szaporítású, porzós 
nyárfaegyedeket szabad telepíteni. A "vattázó termésű" termő egyedek telepítése tilos. 

 
(7) A közutak építési területén, a műszaki lehetőségek szerint legalább egyoldali zöldsávot, út 

menti fasorokat kell telepíteni amennyiben az utak szabályozási szélessége eléri a 16 m-t.  
 
(8) Ahol a szabályozási szélességek és a közműadottságok lehetővé teszik, a meglévő 

utcákban is fasorokat kell telepíteni. 
 
(9) Légvezeték alatt csak olyan kis növésű fák, cserjék ültethetők, amelyek rendszeres 

csonkolása nem szükséges. 
 
(10) A zöldfelületek kialakításánál a termőhelyi adottságoknak megfelelő, elsősorban 

honos fafajok alkalmazandók. 
(11) A területre előírt zöldfelületi fedettség, védőfásítás kialakítását és módját az 

építmények engedélyezési tervében - egyedi előírás hiányában az OTÉK 25. §-ában 
foglalt táblázat szerint - kell igazolni. 

 
(12) Az építési engedélyben elő kell írni a szabályozás szerinti növénytelepítést és a 

védelmi célú fásítást, melyet az építményekkel egy időben kell megvalósítani. 
 
(13) Meglévő zöldfelületek rekonstrukciójára engedély csak kertészeti kiviteli terv alapján 

adható. 
 
(14) Az építmények elhelyezése és használata során a természetes élőhelyek védelmét, 

továbbá a területen átvezető vonulási útvonalakat „zöldfolyosók" fenntartásával kell 
biztosítani. 

 
(15) Az erdőként, közparkként és közterületek zöldfelületként jelölt területre fatelepítés 

beültetési kötelezettséget be kell tartani. 
 
(16) Gondoskodni kell a meglévő utak környezetrendezéséről, új utak létesítése estén, a 

tervezés folyamán gondoskodni kell az utak menti környezetrendezésre vonatkozó 
tájépítészeti tervek elkészítéséről. A környezetrendezési tervnek a természetvédelmi, 
tájképvédelmi, környezetvédelmi és a vezetésbiztonsági szempontoknak egyaránt meg 
kell felelni 

 
 

VII. FEJEZET 

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMI EL ŐÍRÁSAI 
 

48. § 
 

Az épített környezet értékvédelme 
 



 

 

(1) A nagyközség helyi rendeletet alkotott „Az építészeti értékek helyi védelméről”  
Mezőkeresztes területén az építészeti örökség helyi védelme biztosítása érdekében. A 
védett épületek és területek felsorolását a hivatkozott rendelet tartalmazza. 

 
(2) A műemlékvédelmi környezetben és helyi védelmi területeken az egyes épületek 

kialakításánál (akár védett az épület egyedileg akár nem) az alábbi szempontokat 
szükséges kötelező jelleggel figyelembe venni, és az építtető tudomására hozni: 
 
 
A.) Építési anyaghasználat 
 
a) Lábazatképzés 

1. Kő, műkő, vagy egyéb igényes anyag, fém kivételével, lehetőleg faragott vagy 
fűrészelt hagyományos kő. 

b) Homlokzatok 
1. Vakolt, vagy nyers kőfelület plasztikus, igényes, tagolt homlokzatképzéssel, a 

helyi építési hagyományok szerint. 
2. Tájidegen burkolóanyagok használata tilos. (Nem alkalmazható fém 

homlokzatburkolat, eternit jellegű homlokzatburkolat, mázas kerámiaburkolat 
(csempe), függönyfalszerűen alkalmazott üveg és fémszerkezet; illetve ragasztott 
szabálytalan kőlap). 

3. Kémény csak téglaburkolatú vagy vakolt felületű lehet. 
c) Tető 

1. A tetőfedés anyaga mázatlan agyag vagy betoncserép legyen. A műemléki védett 
területen, illetve helyi védelem alatt álló épületek esetében csak vörös vagy natúr 
színű, lehetőleg hódfarkú agyagcserép használható. 

2. Nem alkalmazható fém tetőhéjalás, (kivételt képeznek a cserepes lemezek), 
kislemezes palafedés, hullámpala, műanyag vagy fém hullámlemez, műanyag 
síklemez. 

3. Ipari-gazdasági épületek esetében vörös színű cseréplemez héjalás 20°-nál kisebb 
tetőlejtés esetén engedélyezhető. 

 
 

B.) Homlokzati arányrendszer és építészeti térarányok, utcaképek védelme: 
 

a) Térarányok, utcaképek 
1. A meglévő kortörténeti dokumentumok alapján az egyes épületek eredeti 

homlokzat kialakítása rekonstruálandó legalább jellegében, anyaghasználatában, 
tetőfelépítményeiben. 

2. A település területén kerülendők az erős, élénk, a hagyományos földfestékektől 
eltérő (zöld, kék, lila stb.) színek, javasolt a lélegző szilikátfestékek használata. 
Fekvő tetőablak mind egyedileg, mind sorolva elhelyezhető. 

b) Homlokzati arányrendszer védelme 
1. A műemléki környezetben és helyi védelem alatt álló területeken az egyes 

épületek homlokzatain nagy, összefüggő nyílásfelületek nem jelenhetnek meg. 
(Szalagablak, erkélysor, stb.) 

2. A műemléki környezetben és helyi védelem alatt álló területeken a meglévő 
épületek párkánymagasságához szükséges igazodni.  

c) Tetőformák szabályozása 



 

 

1. Zártsorú beépítésnél a magastető utcával párhuzamos gerinccel építendő, melyet 
a homlokzatszélesség 1/3 részét meg nem haladó mértékben homlokzattal 
egybeépített tetőfelépítménnyel meg lehet szakítani. 

2. Oldalhatáron álló övezetekben utcára merőleges gerincű magastető építendő, a 
kialakult utcaképhez igazodóan oromfalasan vagy teljes kontyolással. 

3. A hajlított (L alakút) beépítések esetében a tetőforma a zártsorú beépítéseknél 
megadott szempontok szerint kontyolt tetőidommal épüljön. 

4. Hézagosan zártsorú beépítés esetén a szomszédos telek felé tetőkontyolást kell 
alkalmazni. 

5. Az oldalszárnyak esetében a szomszédos telek felé nyeregtetőt kell alkalmazni. 
Kizárólag épület rekonstrukció estében félnyeregtető is alkalmazható a kialakult 
helyzetnek megfelelően. 

 
C.) Az egyedi védelem alá tartozó épületek sajátos építési szabályai: 
 
a) Az egyedi védelem alá tartozó épületek esetében a műemléki hatósághoz tartozó 

védett épületekre a műemlékvédelmi jogszabályok vonatkoznak. 
b) A nem védett környezetben lévő egyedileg védett épületek esetében a helyi területi 

értékvédelmi környezet szabályait kell alkalmazni. 
c) Az átalakítás során az épület tömegét, homlokzatát, anyaghasználatát, jellegzetes 

formai kialakítását a falfelületek és nyílászárók arányát megváltoztatni nem lehet. 
d) A homlokzati díszítőelemeket (gipszek, tagozatok, mozaikok, festett díszítések, 

szobrok, egyéb értékek) meg kell őrizni. Meg kell őrizni az eredeti épület-
kiegészítőket, korlátokat, belső nyílászárókat, kapukat, stb. 

e) Az egyedi védelem alatt álló épületek esetében az egységes homlokzati megjelenés 
érdekében az építéshatóság a helyreállítási kötelezettséget elrendelheti. 

f) A védett épületek átépített földszintjeinek helyrehozatalát az eredeti épület jellemző 
stílusjegyeivel és anyaghasználatával kell megoldani. A földszinti homlokzatszakasz 
alkalmas építészeti megoldással külön is kezelhető. Az épület földszintjén az egyes 
portálokat és reklámhordozókat, azok elhelyezési területeit az illeszkedés szabályai 
szerint kell megállapítani. 

g) Védett területeken a maximális építménymagasság az utcai épületrésznél az utcaképbe 
illeszkedően a kialakult, szomszédos épületek magasságához kell, hogy illeszkedjen.  

h) A homlokzaton a tetőfelületen önálló, álló tetőablak nem építhető sem egyedi, sem 
összefogott formában, sem szabad oldalfalakkal, sem tetőhéjalással fedett formában. 
Helyette a homlokzat 1/3 részét meg nem haladó mértékben a homlokzat részeként 
megjelenő homlokzati hangsúlyt adó tetőfelépítmény megjelenhet akár megszakított, 
akár végigfutó tetőpárkánnyal.  

i) A tetőfelépítmény minimális szélessége 3 méter. 
j) Fekvő tetőablak mind egyedileg, mind sorolva elhelyezhető. 
k) Műemléki környezetben, műemléki jelentőségű és meglévő és később kijelölendő 

helyi értékvédelmi területen álló és a helyi védelem alá vont épületen, és a hozzá 
tartozó ingatlanon 1,0 m2 felületet meghaladó reklámtábla vagy reklám célt szolgáló 
homlokzatfestés és fényreklám nem helyezhető el. Nem helyezhető el közterület 
határvonalától számított 1,0 m-en belüli homlokzatfelületen klíma berendezés kültéri 
egysége, csak az épületek hátsó homlokzatán és takartan. 

l) Településképi jelentőségű területek sajátos építési szabályai: 
A településképi jelentőségű területen közterületről látható melléképület nem 

építhető. 



 

 

A területen a nem megfelelően befejezett, vagy zavaró utcaképet nyújtó épületekre 
helyrehozatali kötelezettséget kell elrendelni. 

m) A műemlékileg védett illetve helyi védelemre javasolt épületek esetében a tervezést 
csak műemléki tervezésben jártas tervező végezheti. 

n) Közterületen mobil reklám nem helyezhető el. Egy épületen illetve rendeltetési 
egységen csak egy reklám vagy cégér, továbbá maximum három irányító tábla 
helyezhető el. 

 
49. § 

 
A helyi védettség keletkeztetése, megszüntetése 

 
(1) Helyi védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Képviselőtestület 

rendelettel dönt. 
 

(2) A helyi védelem alá helyezés alapjául a település rendezési terv értékvizsgálata szolgál. 
Ezen túl önálló értékvizsgálat alapján bármely természetes, vagy jogi személy írásban 
kezdeményezheti a védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését. 

 
(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 

a) egyedi építmények és természeti értékek esetén: 
1. a védendő értékek megnevezését, szükség esetén körülhatárolását 
2. a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve 

telekrész) 
3. a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók) 
4. a kezdeményezés indoklását 

b) településszerkezet, településkép, karakter, védelemre javasolt együttes esetén: 
1. az együttes megnevezését 
2. körülhatárolását 
3. a védendő érték rövid leírását, dokumentálását 
4. a kezdeményezés indoklását 

 
(4) A kezdeményezés alapján induló eljárás során a döntés-előkészítésről, illetve az előzetes 

értékvizsgálat elkészíttetéséről a Képviselőtestület gondoskodik. 
 
(5) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás 

megindításáról az érdekelteket értesíteni kell: 
a) az egyedi értékre vonatkozó kezdeményezés esetén az értesítést az érdekeltnek 

írásban kézbesíteni kell; 
b) nem egyedi érték esetén az értesítés történhet kizárólag a helyben szokásos közhírré 

tétellel; 
c) a használó értesítése a tulajdonos útján történik; 
d) amennyiben az érdekeltek felkutatása aránytalan nehézségekbe ütközne, az 

értesítésüket a közhírré tétellel megtörténtnek kell tekinteni. 
 
(6) A védettséggel kapcsolatos javaslatot - az erről szóló döntést megelőzően a helyben 

szokásos módon 30 napra közhírré kell tenni. 
 
(7) A közhírré tétel időtartama alatt a javaslat és az értékvizsgálat megtekintését a 

településen biztosítani kell. 



 

 

 
(8) A helyi védettség elrendelését vagy megszüntetését az ingatlan-nyilvántartásba be kell 

jegyeztetni és a tulajdonost értesíteni kell. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről és a 
tulajdonos értesítéséről a jegyző gondoskodik. 

 
 
 

50. § 
 

A védett értékekre vonatkozó általános szabályok 
 
(1) Védett építmény teljes bontása csak a védelem megszüntetése után engedélyezhető. 
 
(2) A védelem megszüntetésének, vagy részleges bontás engedélyezésének feltételeként az 

egyes épületrészeknek, tartozékoknak, az új épületbe (épületeibe) történő beépítése, vagy 
annak megőrzése előírható. 

 
(3) A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása, a tulajdonos kötelessége. 
 
(4) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését - egyebek között - a rendeltetésnek 

megfelelő használattal kell biztosítani. 
 Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vagy 

megsemmisüléséhez vezetne, úgy e használatot - a hatályos jogszabályok keretei között - 
az illetékes építésügyi hatóság korlátozza, illetve megtiltja. 

 
 

51. § 
 

A védett értékek fenntartásának támogatása 
 
(1) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karbantartási feladatokon túlmenő, a 

védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok 
finanszírozásához az önkormányzat vagy az általa létrahozott alapítvány, illetve szervezet 
támogatást adhat. 

 
52. § 

 
A védett értékek nyilvántartása 

 
(1) A helyi védettségről magasabb rendű jogszabályok alapján (a 241/1997. (XII.19.) 

Kormányrendelettel összhangban) nyilvántartást kell vezetni, mely nyilvános, abba bárki 
betekinthet. 

 
(2) A nyilvántartás tartalmazza: 

a) a védelem szakszerű, rövid indoklását, 
b) fotódokumentációt, 
c) a védettségi kategóriát magasabb rendű jogszabályok alapján, 
d) a helyrajzi számot. 
 

(3) Egyedi védettség esetén a (2) bekezdésben felsoroltakon túl tartalmaznia kell: 
a) a védett érték pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám), 



 

 

b) helyszínrajzot, 
c) a védett érték rendeltetését és használatának módját. 
 

(4) Területi védelem esetén (2) bekezdésben foglaltakon túl a nyilvántartásnak tartalmaznia 
kell a szabályozási tervvel azonosítható, a védett terület határát egyértelműen rögzítő 
helyszínrajzot. 

 

53. § 
 

Régészeti örökség védelme 
 
(1) Mezőkeresztes nyilvántartott régészeti lelőhelyeit a 3. sz. függelék tartalmazza. 
 
(2) A regisztrált régészeti lelőhelyeket a kulturális örökség védelméről szóló, magasabb 

szintű törvény szerint a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal el kell kerülni. 
Ha a lelőhelyek elkerülése a földmunkával járó fejlesztés/beruházás költségeit 
aránytalanul megnöveli, vagy a beruházás máshol nem valósítható meg, a beruházás azon 
területén, ahol a tervezett földmunka érinti a bolygatatlan, vagy kevésbé bolygatott eredeti 
külső felszínt, a munkálatok megkezdése előtt megelőző régészeti feltárást kell végezni. A 
régészeti feltárást a beruházó és a feltárást végző területileg illetékes intézmény előzetes 
írásos megállapodása alapján a beruházó költségviselésével kell megvalósítani.  

 
(3) A régészeti emlékek és leletek előkerülése esetén a leletmentést, a régészeti lelőhelyen 

végezhető munkálatokat, a régészeti feltárást, stb. illetően a kulturális örökség védelméről 
szóló törvény, valamint a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészei lelőhely, 
lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló rendelet vonatkozó 
előírásait kell alkalmazni. 

 
(4) A még beépítetlen területeken el kell készíteni a régészeti lelőhelyek topográfiáját, a 

veszélyeztetett régészeti lelőhelyek feltárását, és biztosítani azok anyagának megfelelő 
elhelyezését. 

 
(5) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen tilos olyan tevékenységet folytatni, amely a 

lelőhely állapot-romlását eredményezheti. A régészeti területen az építkezés, 
földmozgatás megkezdését a munkák megindítása előtt a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal (KÖH) Regionális Irodájában be kell jelenteni. Az örökségvédelmi területet érintő 
beruházások esetében a KÖH szakhatóságként vesz részt. 

 
(6) MEzőkeresztes területén, ha földmunka végzés bármely szakaszában régészeti leletek 

kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást 
azonnal abbahagyni, az esetről a KÖH területileg illetékes hivatalát haladéktalanul 
értesíteni, a területet és a talált leletet a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a 
hivatal képviselőjének átadni. 

 
(7) Földmunkával járó, 1 hektárnál nagyobb kiterjedésű területet érintő beruházások esetén, 

az érintett területen található régészeti lelőhelyek megőrzése és szakszerű feltárásának 
biztosítása érdekében szükséges, hogy a beruházó végeztesse el a terület előzetes régészeti 
felmérését. 



 

 

 

 

VIII. FEJEZET 

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK 
 

54. § 
 

A településrendezési feladatok megvalósulását bizto sító sajátos 
jogintézmények 

 
(1) A településrendezési feladatok megvalósítását a vonatkozó magasabb szintű törvény 

biztosította sajátos jogintézmények szerint kell végrehajtani. 
 
(2) A települési területek rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása érdekében sajátos 

jogintézményeket kell alkalmazni, azok felhatalmazása alapján kell eljárni. (9. sz. 
melléklet) 

 
(3) Építési tilalmat kell elrendelni a célok megvalósulása érdekében. 
 
(4) Az önkormányzat a közérdekű célok megvalósítása, valamint a rendezett településfejlődés 

biztosítása érdekében a meghatározott célok teljesítéséhez elővásárlási jogot állapít meg. 
 
(5) Beépítésre szánt területen kiszolgáló utak és közművek kialakítására az útépítés és 

közművesítési hozzájárulás mértékének és arányának megállapítását a Képviselőtestület 
külön rendeletben szabályozhatja. 

 
(6) A településrendezési kötelezettségek közül 

a) helyrehozatali kötelezettséget kell előírni, 
b) beültetési kötelezettséget kell előírni. 

 
(7) A településrendezési feladatok megvalósulása érdekében önkormányzati rendelettel előírt 

a) tilalmat, vagy annak megszüntetését a vonatkozó rendelet alapján az I. fokú 
építésügyi hatóság az érintettekkel határozatban közli, és egyidejűleg az ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzéséről gondoskodik, 

b) az elővásárlási jogot az önkormányzat köteles az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyeztetni, 

c) a településrendezési kötelezettség határozattal történő elrendeléséről, és az ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzéséről az építésügyi hatóságnak kell intézkednie.   

 
(8) A tervben meghatározott területeken az ingatlanok azonosítása a közigazgatási eljárás 

megindításakor érvényes ingatlan-nyilvántartás szerint kerül megállapításra. 
 
(9) A tilalommal terhelt ingatlanon az Étv. 22. §. (2) bekezdés szerinti építési tevékenység 

engedélyezhető. 
 



 

 

(10) Az ingatlanok rendeltetésének, használati módjának megváltozása, vagy korlátozása során 
keletkező károkozásért az ingatlan tulajdonosát, haszonélvezőjét külön jogszabály szerinti 
kártalanítás illeti meg. A kártalanítást az köteles megtéríteni, akinek tevékenysége miatt 
korlátozást kell elrendelni. 

 

 

IX. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

55. § 
 
Jelen rendelet a jóváhagyását követő 15. napon lép hatályba. A kihirdetésről Mezőkeresztes 

Nagyközség Jegyzője gondoskodik a helyben szokásos módon. Rendelkezéseit a hatályba 
lépését követő ügyekben kell alkalmazni. 

 
Jelen rendelet mellékletei: 

a) 1. sz. melléklet: Belterület Szabályozási Terve     (rajzszám: 
SZT_01) 

b) 2. sz. melléklet: Külterület Szabályozási Terve     (rajzszám: 
SZT_02) 

c) 3. sz. melléklet: Szabályozási jelek összefoglaló táblázata 
d) 4. sz. melléklet: Az igazgatási határ lehetséges változásai   (rajzszám: SZT_03) 
e) 5. sz. melléklet: A belterületi határ lehetséges változásai   (rajzszám: SZT_04) 
f) 6. sz. melléklet: Közlekedési területek besorolása 

� 6.1. sz. melléklet: Közúti közlekedési területek 
� 6.2. sz. melléklet: Kötöttpályás közlekedési területek 

g) 7. sz. melléklet: Területigényes közmű létesítmények számára kijelölt területek 
h) 8. sz. melléklet: A növények telepítési távolságára vonatkozó előírások 
i) 9. sz. melléklet: Sajátos jogintézmények 

� 9.1. sz. melléklet: Építési tilalommal érintett ingatlanok jegyzéke 
� 9.2. sz. melléklet: Elővásárlási joggal érintett ingatlanok jegyzéke 
� 9.3. sz. melléklet: Helyrehozatali kötelezettséggel érintett ingatlanok jegyzéke 
� 9.4. sz. melléklet: Beültetési kötelezettséggel érintett ingatlanok jegyzéke 

 
Jelen rendelet függelékei: 

a) 1. sz. függelék: Országosan védett természeti területek   (rajzszám: 
SZT_05) 

� 6.1. sz. függelék: Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet által érintett területek 
� 6.2. sz. függelék: Természeti területek 
� 6.3. sz. függelék: Natura 2000 hálózat 
� 6.4. sz. függelék: Kunhalmok 

b) 2. sz. függelék: Műemlék objektumok és környezetük   (rajzszám: 
SZT_06) 

c) 3. sz. függelék: Nyilvántartott régészeti lelőhelyek   (rajzszám: SZT_07) 
d) 4. sz. függelék: Helyi értékvédelmi rendelet kivonata 
e) 5. sz. függelék: Bányászattal érintett területek 
f) 6. sz. függelék: A közlekedési területek fogalom-meghatározása 



 

 

g) 7. sz. függelék: Állattartási rendelet kivonata 
h) 8. sz. függelék: HÉSZ készítésénél figyelembe vett jogszabályok tájékoztató listája 

 
 
Mezőkeresztes, 2008. szeptember 25. 
 

 
dr. Dózsa György s. k.                                                                               Monoki László s. k. 
     polgármester                                                                                                  jegyző 
 
 
Csikai Mihály s. k.                Sipos István s. k. 
   hitelesítő                                                                                                         hitelesítő 
 
 
 
 
 
* módosította a 3/2010.(II.11.) Rendelet 
 
 
 
 
 
 
MELLÉKLETEK 
MEZŐKERESZTES NAGYKÖZSÉG 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ 
 
 
 
 
 
 
1. sz. melléklet 
Mezőkeresztes Nagyközség Képviselőtestületének 
9/2008. (IX.25.) sz. rendeletéhez 
 
 
Belterület Szabályozási Terve 
Lásd: SZT-01 sz. tervlap M=1:4.000 és szelvényekben M=1:2.000 
 
 
2. sz. melléklet 
Mezőkeresztes Nagyközség Képviselőtestületének 
9/2008. (IX.25.) sz. rendeletéhez 
 
Külterület Szabályozási Terve 
Lásd: SZT-02 sz. tervlap M=1:10.000 



 

 

 
 



 

 



 

 

 
 
 
3. sz. melléklet 
Mezőkeresztes Nagyközség Képviselőtestületének 
9/2008. (IX.25.) sz. rendeletéhez 
 
Beépítésre szánt területek övezeti előírásainak összefoglaló táblázata 

  A telek kialakítására 
vonatkozó szabályok 

A telek beépíthetőségére 
vonatkozó előírások 
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Területfelhasználás Építési övezet 
jele 

beépítési mód 

m2 % m m m m m m % 
Lakóterület            
Kisvárosais Lk54-SZ Szabadon álló 1200 30 9,0 18 35 K K K 40 
Falusias Lf11-I Ikres 

 
360 30 4,5 12 25 K K K 40 

 Lf11-O Oldalhatáron álló 360 30 4,5 12 25 K K K 40 
 Lf13-O Oldalhatáron álló 360 30 7,5 12 25 K K K 40 
 Lf21-O Oldalhatáron álló 550 30 4,5 16 30 K K K 40 
 Lf31-O Oldalhatáron álló 720 30 4,5 18 35 K K K 40 
 Lf33-O Oldalhatáron álló 720 30 7,5 18 35 K K K 40 
 Lf41-O Oldalhatáron álló 900 30 4,5 20 40 K K K 40 
 Lf43-O Oldalhatáron álló 900 30 7,5 20 40 K K K 40 
 Lf51-O Oldalhatáron álló 1200 30 4,5 20 45 K K K 40 
Vegyes terület            

Vt1 Oldalhatáron álló 360 50 7,5 12 25 K K K 20 
Vt2 Oldalhatáron álló 550 50 K 15 35 K K K 20 
Vt3 Oldalhatáron álló 720 50 7,5 18 35 K K K 20 

Településközponti 
vegyes terület 

Vt4 Oldalhatáron álló 10000 50 K K K K K K 20 
Gazdasági terület            
Ipari terület Gip1 Szabadon álló 10000 50 7,5 K K K K K 20 
 Gip2 Szabadon álló 2000 50 7,5 K K K K K 20 

Gksz1 Szabadon álló 900 40 6,0 K K K K K 20 
Gksz2 Szabadon álló 3000 40 6,0 K K K K K 20 

Kereskedelmi-szolgáltató 
terület 

Gksz3 Szabadon álló 5000 40 6,0 50 50 5 6 3 20 
Különleges terület            
Temető  K/te Szabadon álló kialakult 5 K K K K K K 20 
Kegyeleti park  K/kegy Szabadon álló kialakult 0 K K K K K K 20 
Reptér  K/rep*           
Sportpálya K/sp Szabadon álló kialakult 10 K K K K K K 20 
Bánya K/ba Szabadon álló kialakult 5 K K K K K K 20 

 
K: kialakult 
* Részletes szabályozási terv készítendő! 
 

 



 

 

4. sz. melléklet 
Mezőkeresztes Nagyközség Képviselőtestületének 
9/2008. (IX.25.) sz. rendeletéhez 
 
 
Az igazgatási határ lehetséges változásai 
Lásd: SZT-03 sz. tervlap 
 
Az igazgatási határ lehetséges változásaival érintett területek (hrsz): 
 
 

Mezőkeresztes település az alábbi hrsz-ú 
ingatlanokkal csökkenti igazgatási területét 

Mezőkeresztes az alábbi hrsz-ú 
ingatlanokkal növeli igazgatási területét 

 
Mezőkeresztes: 

0273/8; 0273/9; 0273/12; 0274; 
0275/2; 0275/3; 0275/4; 0275/9; 0276 
hrsz-ú ingatlanok terv szerinti 
részterületei. 

 
Mezőnagymihály: 

014/20; 014/21; 014/22; 014/24; 
014/27; 027/3 030 (részben); 031/1; 
031/2; 031/3 

Gelej: 
011/1; 050/3; 053; 054; 057 hrsz-ú 
ingatlanok terv szerinti részterületei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. sz. melléklet 
Mezőkeresztes Nagyközség Képviselőtestületének 
9/2008. (IX.25.) sz. rendeletéhez 
 
 
 
A belterületi határ változásai 
Lásd: SZT-04 sz. tervlap 
 
 
Belterületbe vonással 
érintett területek (hrsz) 
 

044/1; 0257/2; 0257/3; 0257/4; 0257/5; 0257/6; 0257/7; 0257/8; 
0257/9; 0257/10; 0257/11; 0257/12; 0257/13; 0257/17; 0286; 
0293/1; 0293/2 hrsz-ek terv szerinti részterületei. 
 

Belterületből való 
kizárással érintett 
területek (hrsz) 

135; 137/1; 137/2; 137/3; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 
146; 147; 148; 149; 150; 151/1; 151/2; 152; 153; 154; 155; 157; 
158; 159; 160; 174; 175; 177/1; 177/2; 178; 180; 181; 182; 1396. 
 



 

  

 
 
 
 



 

  

 

6. sz. melléklet 
Mezőkeresztes Nagyközség Képviselőtestületének 
9/2008. (IX.25.) sz. rendeletéhez 
 
Közlekedési területek besorolása 
 
6.1. Közúti közlekedési területek Szabályozási szélesség 

Közlekedési területek megnevezése Meglévő Tervezett 
Köu/1 – I. rendű főút   

� M3 Autópálya 65-85 m  
Köu/2 – Országos mellékút, települési főút (forgalmi út)    

� 3304. sz. összekötő út   
− Rákóczi út  17 m  
− Jókai Mór  13 m   
− Szentistváni út 13 m   

� 3305. sz. összekötő út   
− József A. út  14 m  
− Dózsa Gy. út  21 m  
− Árpádvezér út  14 m  

� 3306. sz. összekötő út   
− Kossuth utca  18 m  

Köu/3 – Gyűjt őutak   
� Bartók Béla út 10 m  
� Bocskai István utca 11 m  
� Bornemissza Gergely út 14 m  
� Kolozsvári út       26 m   
� Lórántffy Zs. u. 10 m  
� Nagymihályi út 18 m  
� Táncsics Mihály út 16 m  
� Temető utca 17 m  
� Tervezett út – Külterületi Szabályozási Terv szerint - 22 m 

Köu/4 – Kiszolgáló és lakóutak   
� Akác utca 11m  
� Arany János út 14 m   
� Balaton út – 169 hrsz 10 m  
� Batthyány János utca 13 m  
� Béke utca 12 m  
� Bem út 10 m   
� Bercsényi utca 10 m   
� Berecz György utca 15 m   
� Damjanich  12 m  
� Füzér utca 15 m  
� Füzes út 9 m  
� Honvéd utca 12 m  
� Hunyadi János utca 13 m   
� Kassai utca 12 m  
� Katona József út 12 m  
� Kinizsi utca – 1862 hrsz 13 m  



 

  

� Kolozsvári út – 1631 hrsz 14 m  
� Liliom utca 38 m  
� Május 1. utca 10 m  
� Móricz Zsigmond utca 12 m  
� Rákóczi Ferenc utca – 264 hrsz 6 m  
� Rózsa utca 12 m  
� Vasút utca 6 m  
� Virág utca 14 m   

Köu/5 – Kiemelt külterületi kiszolgálóút   
� 0229 hrsz út 6,5 m  
� 0231 hrsz út 14 m  
� 0261 hrsz út 14,5 m  

Köu/6 – Vegyes használatú gépjárműút   
� Ady Endre utca 9 m   
� Árpádvezér utca 1407 hrsz 8 m  
� Attila utca 8 m   
� Balaton út 16 m   
� Bem utca – 2048 hrsz 9,5 m  
� Bem utca – 2055 hrsz 8,5 m  
� Berecz György utca – 1162 hrsz 10 m  
� Deák Ferenc utca 9 m  
� Szent Erzsébet tér 10 m   
� József Attila utca – 1737 hrsz 7 m  
� József Attila utca – 1745 hrsz 4 m  
� József Attila utca – 1752 hrsz 3,5 m  
� Kassai utca – 2077 hrsz 13 m  
� Kassai utca – 2080 hrsz 7 m  
� Kassai utca – 2099 hrsz 8,5 m  
� Kassai utca – 2113 hrsz 8 m  
� Kassai utca – 2121 hrsz 6 m  
� Kassai utca – 2159 hrsz 6,5 m  
� Kazinczy Ferenc utca 8 m   
� Kertész utca 18 m  
� Kinizsi utca 8 m   
� Kissor utca 12 m   
� Petőfi Sándor utca 10 m   
� Ságvári Endre utca 8 m   
� Sallai utca 11 m   
� Szegfű utca 10 m  
� Táncsics utca – 97 hrsz 11 m   
� Templom utca 16 m   
� Thököly Ferenc utca 9 m   
� Tompa utca -1676 hrsz 7 m   
� Úttörő utca 18 m   

Köu/7 – Kerékpárút   
� Rákóczi utca végétől a Maszolaj telepig 1,7 m  

Köu/8 – Gyalogutak   
� József Attila utca 6 m  



 

  

� Kissor 8 m  
� Tervezett gyalogút – Thököly utca - 8 m 

Köu/P – Parkolók   
� Összekötő út 10 fh  
� Bartók Béla utca 5 fh  
� Dózsa György utca 10 fh  

Autóbusz buszforduló   
02/2 hrsz   

Üzemanyagtöltő állomás   
0259/2 hrsz   

 
6.2. Kötöttpályás közlekedési területek 
 
Kök – kétvágányú vasútvonal és vasútállomás 

80. számú Budapest-Miskolc kétvágányú villamosított vasúti fővonal 
 
 
 
Közlekedési területek övezeti előírásainak összefoglaló táblázata 
 
(1) Köu/1 elsőrendű főút (autópálya) 

Szabályozása: 
a) szabályozási szélessége: min. 60 méter, illetve szabályozási terv szerint 
b) az út védőtávolsága külterületen, tengelytől számított 100-100 méter 

 
(2) Köu/2 országos mellékút, települési főút 

Szabályozása:  
a) belterületen: min. 22 méter, illetve szabályozási terv szerint 
b) külterületen: az út szabályozási szélessége – közterületet és nem közterületet 

elválasztó határvonal – a meglévő jogi határokkal 
c) az út építési területe min. 30 méter  
d) az út védőtávolsága 100 méter 

 
(3) Köu/3 települési gyűjt őút 

Szabályozása: Belterületen min. 22 méter, illetve szabályozási terv szerinti érték 
 
(4) Köu/4 kiszolgáló út 

Szabályozása: Méretezés nélkül minimális szélessége 12 m, ill. a szabályozási terv 
szerinti érték 

 
(5) Köu/5 kiemelt külterületi kiszolgáló út 

Szabályozása: Méretezés nélküli minimális szélessége 12 m, ill. a szabályozási terv 
szerinti érték 

 
(6) Köu/6 vegyes használatú út 

Szabályozása: Belterületen minimum 8 méter, illetve szabályozási terv szerinti érték 
 
(7) Köu/7 kerékpárút 

Szabályozása: Méretezés nélküli minimális szélessége 3 méter, ill. szabályozási terv 
szerinti érték 



 

  

 
(8) Köu/8 gyalogút 

Szabályozása: Méretezés nélküli minimális szélessége 3 méter, ill. szabályozási terv 
szerinti érték 

 
(9) A Kök  jelzésű közlekedési területek a község kötöttpályás közlekedési területei 

(vasútterület). 
 
(10) A kötöttpályás közlekedési területek az országos és helyi vasútvonalak, mindezek 

csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a 
vasútvonalat kiszolgáló létesítmények, építmények és épületek elhelyezésére szolgál. 

 
(11) Kök – vasútvonal és vasútállomás: 

Szabályozása: 
a) Jogi határvonal, illetve szabályozási terv szerint 
b) védőtávolsága 50-50 méter (szélső vágánytól) 

 
(12) Köu/p 

A 10 gépjárműnél nagyobb befogadó képességű felszíni várakozó- (parkoló-) helyet 
fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 db várakozó- (parkoló-) hely után 1 db, nagy 
koronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fa telepítésével kell megoldani 
(253/1997. Korm. rend.) 

 
 
 



 

  

 
7. sz. melléklet 
Mezőkeresztes Nagyközség Képviselőtestületének 
9/2008. (IX.25.) sz. rendeletéhez 
 
 
Területigényes közmű létesítmények számára kijelölt területek 

Közműlétesítmény 
megnevezése 

Megjegyzések, előírások 

Vízellátás 
Vízmű területek A védőterületen belül mindennemű tevékenység, beavatkozás – a mezőgazdasági művelés 

kivételével – csak az ágazati szakhatóság hozzájárulásával végezhető. 

Ivóvízellátó 
gerincvezetékek 

Védőtávolság az adott vezeték-keresztmetszet mellett:  
- 300 mm átmérő ig 3-3 m,  
- 800 mm-ig 5-5 m. 
A védőövezetekre vonatkozó általános előírások az alábbiak: 
Az ivóvízellátást biztosító gerincvezeték-hálózat és építmények védőtávolságán belül épület, 
építmény elhelyezése nem engedélyezhető.  
A védőterületen belül mindennemű tevékenység, beavatkozás – a mezőgazdasági művelés 
kivételével – csak az ágazati szakhatóság hozzájárulásával végezhető.  

Gázüzemi létesítmények 
Gázfogadó állomás A védőtávolság középnyomású berendezéseknél közutak útpályájának szélétől és épületektő l 

általában 5,0 m. A gázátadó állomások biztonsági övezete a létesítmény kerítésétől, ill. a 

kisajátított terület szélétő l vízszintesen 15 m. 
Elektromos energia ellátás létesítményei 
120 kV-os 
szabadvezeték 

A biztonsági övezet 13-13 m 

Kisfeszültségű föld 
feletti vezeték 

A biztonsági övezet 1,0-1,0 m 

Földben elhelyezett 
villamos-kábel 

A biztonsági övezete mindkét oldalon 35 kV-ig, 1,0 m, 35 kV-120 kV között 1,5 m. 

Szabadtéri villamos 
alállomások 

A biztonsági övezet 120-400 kV-ig a létesítmény kerítésétő l, ill. a kisajátított terület szélétő l 
vízszintesen mért 10 m-es sáv.  

Közlekedési területek 
Közutak védőtávolsága A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42./a § (1) pontja és az OTÉK vonatkozó 

meghatározása értelmében a közút kezelő jének hozzájárulása szükséges külterületen 
a közút tengelyétő l számított 50 méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén 100 méteren 
belül építmény elhelyezéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag 
kitermeléséhez, 
a közút területének határától számított 10 méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy 

kivágásához. 
Vasút védőtávolsága Az országos közforgalmú vasút szélső vágányának tengelyétő l mért 50-50 m széles 

védőtávolságon belül, és a környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti létesítmények esetében 
100 m távolságon belül építményt elhelyezni csak a MÁV Rt. és a közlekedési hatóság 
engedélyével az OTÉK 36. § (7) bek-ben, valamint a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény 

10. § előírásainak figyelembevételével lehet. 
Felszíni vizek védelme 
Felszíni vizek parti 
sávja  
(21/2006. (I. 31.) 
kormányrendelet) 

Külterületen a parti sávban általában csak gyepgazdálkodás folytatható. Tilos az olyan 
növényzet (így például fák) ültetése, továbbá az olyan tevékenység, amely a szakfeladatok 
ellátását akadályozza.  Ha a parti sáv rendeltetését és ennek megfelelő használatát, szükség 
szerinti igénybevételét nem akadályozza, illető leg a meder állapotát nem veszélyezteti, az 
arra hatáskörrel rendelkező hatóság - a vízügyi hatóság szakhatósági hozzájárulásával - a 
parti sávban szántó vagy egyéb művelési ágnak megfelelő hasznosítást is engedélyezhet.  
A parti sávban épületet, építményt csak kivételesen - ha azt a természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény, különösen a természeti területekre, illetve a védett természeti 
területekre vonatkozó rendelkezései lehetővé teszik, továbbá az Országos 



 

  

Településrendezési és Építésügyi Követelményekről szóló külön jogszabály szerint 
meghatározott körben, az arra hatáskörrel rendelkező hatóság, valamint az illetékes vízügyi- 
és természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulásával - lehet elhelyezni.  
A mederfenntartási munkák folytatásához belterületen a partéltő l számított 6,0 m széles 
felvonulási terület biztosítása szükséges a munka- és szállítógépek szabad közlekedési 
útvonala számára. Ahol a birtokhatár a partél közelében van, csak mobil kerítés építhető, 
amely szükség esetén ár- és belvízvédekezéskor elbontható. A fenntartási területre 
semmiféle építési engedély nem adható ki. A parti birtokosok sem évelő, sem évszakos 
növényeket nem telepíthetnek a felvonulási területre, még időszakosan sem foglalhatják el a 

vízfolyások medrét, rézsűjét, a földműveket (töltéseket). 
Vízfolyások védősávja A védőtávolságon belül új gazdasági építmény és lakóépület nem építhető, meglévő 

gazdasági épület nem bővíthető. Lakóépületek bővítése csak a természetvédelmi, 
környezetvédelmi és vízügyi hatóságok együttes hozzájárulásával lehetséges. 
Bármely egyéb beavatkozás és tevékenység a fenti védősávokban csak a természet- és 
környezetvédelmi és vízügyi szakhatóság és a vízfolyás tulajdonosának és kezelő jének 
hozzájárulásával engedélyezhető. 
Külterületen a védősávban kizárólag extenzív jellegű környezetkímélő mező- és 

erdőgazdálkodás folytatható. 
1000 méteres védősáv Tilos a védőtávolságon belül - a vízkárelhárításhoz szükséges vegyi anyagok kivételével - a 

külön jogszabályban meghatározott, a vizekre és a vízben élő szervezetre veszélyes vegyi 
anyagok kijuttatása, elhelyezése és olyan létesítmény telepítése melynek üzemeltetése ilyen 
anyagok természetbe kijutásának kockázatával jár. 

Egyéb védendő, és védőterületek 
Temetők védőövezetei A temető telkének határától mért 25 m széles védőövezeten belül (külső védőövezet)  

- új lakó és üdülőépület, 
- a tevékenységükből, szállítási forgalmukból adódóan zajokozás kockázatával járó 
létesítmények, kivéve a temető működésével összefüggő kiskereskedelmi létesítmény (pld. 
virágüzlet) nem helyezhető el. 
 
A temető telkének határától mért 100 m széles védőövezeten (korlátozó védőövezet) belül, 

zajos és kegyeletsértő tevékenység nem végezhető. 
 
 
8. sz. melléklet 
Mezőkeresztes Nagyközség Képviselőtestületének 
9/2008. (IX.25.) sz. rendeletéhez 
 
A növények telepítési távolságára vonatkozó előírások 
 
1. A legkisebb ültetési (telepítés) távolság az ingatlan határától: 

a) belterületen és külterületnek a zártkerten belül eső részén: szőlő, valamint 3 
méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élő sövény) esetében 
0,50 méter, 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 1,00 
méter, 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és 
egyéb bokor (élő sövény) esetében 2,00 méter. 

b) külterületnek a zártkerten kívül eső részén: gyümölcs-faiskolai nevelés alatt álló 
növény, továbbá szőlő, köszméte, ribiszke- és málnabokor esetében 0,80 méter, 
minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében 2,00 méter, birs, naspolya, 
birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter, törpealanyra oltott almafa, továbbá 
meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 méter. Vadalanyra oltott alma- és 
körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 méter, cseresznyefa esetében 5,00 méter, 
dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00 
méter. 

c) külterületnek a zártkerten kívül eső részén, amennyiben a szomszédos földterület 
szőlő, gyümölcsös vagy zártkert, szőlőt és gyümölcsfát a b.) pontban foglalt 
ültetési távolságok megtartásával egyéb bokrot vagy fát az alábbi ültetési 
távolságok megtartásával lehet ültetni: 1 méternél magasabbra nem növő bokor 



 

  

(élő sövény) esetében 0,80 méter, 2 méternél magasabbra nem növő 1,20 méter, 2 
méternél magasabbra növő bokor (élő sövény) esetében 2,00 méter, fa esetében 
8,00 méter. 

 
2. Közút és vasút területén – szőlőtől, gyümölcsöstől és zártkerttől – minden gyümölcs és 

egyéb fát, valamint bokrot, legalább 1,5 méter, 3 méternél magasabbra növő gyümölcsfát 
legalább 2,5 méter távolságra szabad ültetni (telepíteni). 



 

  

 
9. sz. melléklet 
Mezőkeresztes Nagyközség Képviselőtestületének 
9/2008. (IX.25.) sz. rendeletéhez 
 
A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító 
sajátos jogintézmények 
 
 
9.1. sz. melléklet - Építési tilalommal érintett ingatlanok jegyzéke 

Tilalommal terhelt 
ingatlan megnevezése 

Tilalom célja 

Mezőkeresztes Nagyközség Képviselőtestülete nem rendel el építési tilalmat. 

 
 
 
9.2. sz. melléklet - Elővásárlási joggal érintett ingatlanok jegyzéke 

Ingatlan (hrsz) Ingatlan felhasználásának célja 

Mezőkeresztes Nagyközség Képviselőtestülete nem rendel el elővásárlási jogot. 

 
 
 
9.3. sz. melléklet - Helyrehozatali kötelezettséggel érintett ingatlanok jegyzéke 

Ingatlan megnevezése Helyrehozatali kötelezettség indoka Helyrehozatali 
kötelezettség (év) 

Mezőkeresztes Nagyközség Képviselőtestülete nem rendel el helyrehozatali kötelezettséget. 

 
 
 
9.4. sz. melléklet - Beültetési kötelezettséggel érintett ingatlanok jegyzéke 

Ingatlan (hrsz) Terület övezeti besorolása Beültetési kötelezettség (év) 

0286, 0257/17, 0257/21 
ingatlanok terv szerinti 

részterületei 

Gazdasági-kereskedelmi 
(Gksz3) 

Magasabb rendű jogszabályok 
által meghatározott időpont 

 



 

  

 
FÜGGELÉKEK 
MEZŐKERESZTES KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ 
 
1. sz. függelék 
Mezőkeresztes Nagyközség Képviselőtestületének 
9/2008. (IX.25.) sz. rendeletéhez 
 
Országosan védett természeti területek 
(BNPI adatszolgáltatása alapján) 
 
1.1. Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet által érintett területek 
 
0330-0350, 0351/1-2, 0352-0374 hrsz 
 
1.2. Természeti területek 
 



 

  

Borsodi Mezőség ÉTT 

 
 
1.3. Natura 2000 hálózat  
 
 
Különleges madárvédelmi terület 
Borsodi-sík (HUBN10002) 
 
0299, 0301, 0302a, 0302b, 0302c, 0302d, 0303, 0306/12a, 0306/12b, 0306/12c, 0306/13, 
0306/14, 0306/15, 0306/16, 0306/4, 0306/5, 0306/7a, 0306/7b, 0306/8, 0307, 0308/1, 0308/2, 
0308/4, 0308/5, 0308/6, 0308/7, 0308/8, 0308/9, 0309, 0310a, 0310b, 0311, 0312, 0313, 
0314/1, 0314/2, 0314/3a, 0314/3b, 0314/3c, 0314/3d, 0314/3f, 0314/3g, 0314/3h, 0314/3j, 
0316, 0317/1, 0317/2, 0317/3, 0317/4, 0318, 0319/1, 0319/2a, 0319/2b, 0319/3a, 0319/3b, 
0320, 0321, 0322, 0323/2, 0323/3, 0323/4, 0323/6, 0323/7, 0323/8, 0324, 0325a, 0325b, 
0325c, 0325d, 0325f, 0326, 0327/2, 0327/4, 0327/5, 0327/6, 0327/8, 0327/9, 0328, 0329a, 
0329b, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337/1, 0337/2, 0338, 0339, 0340/1, 
0340/2, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346a, 0346b, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351/1, 0352, 
0353, 0354, 0355, 0356, 0357a, 0357b, 0358, 0359/1, 0359/10, 0359/2, 0359/3, 0359/4, 
0359/5, 0359/6, 0359/7, 0359/8, 0359/9, 0360, 0361, 0362a, 0362b, 0363, 0364, 0365, 
0366/1, 0366/2a, 0366/2b, 0366/2c, 0366/2d, 0366/2f, 0366/2g, 0366/2j, 0367, 0368, 0369/1, 
0369/2, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0383/2, 0383/3, 0383/4, 0384, 0385, 0386, 0387/1, 
0387/2, 0387/3, 0388, 0389, 0390, 0391/1, 0391/2, 0391/3, 0391/4, 0392, 0393, 0394/1, 
0394/2, 0394/3, 0394/4, 0395, 0396/1, 0396/2, 0396/3, 0396/4, 0396/5, 0397, 0398/2, 0398/3, 
0398/4, 0399, 0400, 0401/2, 0401/3, 0401/4, 0402/1, 0406a, 0406b, 0408/10, 0408/2, 0408/5, 
0408/6, 0408/7, 0408/8, 0408/9, 0411/1, 0411/2, 0411/3, 0412, 0413, 0414/1a, 0414/1b, 
0414/2, 0415, 0416, 0417, 0418/1, 0418/2, 0418/3, 0418/4, 0419, 0420, 0421/1, 0421/2, 
0421/3, 0421/4, 0422, 0423/1, 0423/2, 0423/3, 0423/5, 0423/7, 0423/8, 0423/9, 0424/1, 
0424/10, 0424/2, 0424/3, 0424/4, 0424/5, 0424/6, 0424/7, 0424/9, 0425, 0426, 0427/1, 
0427/2, 0427/3, 0427/4a, 0427/4b, 0427/4c, 0427/4d, 0427/5a, 0427/5b, 0427/6a, 0427/6b, 
0427/7a, 0427/7b, 0427/8, 0427/9a, 0427/9b, 0433/1a, 0433/1b, 0433/2a, 0433/2b, 0434/1, 
0434/2, 0435, 0436/1, 0436/10, 0436/11, 0436/12, 0436/13, 0436/15, 0436/16, 0436/18, 
0436/19, 0436/2, 0436/20, 0436/4, 0436/5, 0436/6, 0436/7, 0436/8, 0437/1, 0437/2, 0437/3, 
0437/4, 0437/5, 0437/6, 0437/7, 0437/8a, 0437/8b, 0437/9, 0439, 0440, 0441a, 0441b, 0441c, 



 

  

0441d, 0442/1a, 0442/1b, 0442/2a, 0442/2b, 0443a, 0443b, 0443c, 0445, 0449, 0450/13, 
0450/14, 0450/15, 0450/4, 0450/5, 0450/7, 0450/8, 0450/9, 0453/2, 0453/4, 0453/5, 0453/7, 
0453/8, 0457. 
 
Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek 
Borsodi Mezőség (HUBN20034) 
 
0336, 0337/2, 0338, 0339, 0340/1, 0340/2, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346a, 0346b, 
0347, 0351/1, 0352. 
 
 
 
1.4. Kunhalmok  
 

Megnevezés EOV-X EOV-Y Hrsz 
Cset-halom 771770 274140 0467/5 
Putya-halom 773525 274470 0306/8, 0307, 0308/9, 0309, 

0310 
Török (Lapos) halom 774670 272440 0314/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

2. sz. függelék 
Mezőkeresztes Nagyközség Képviselőtestületének 
9/2008. (IX.25.) sz. rendeletéhez 
 
 
Műemlék objektumok és környezetük 
(A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartása alapján) 
 
Mezőkeresztes műemlékei: 
 

Ssz Törzsszá
m 

Megnevezés Cím Hrsz. 

M.-1. 1140 Református templom  Dózsa Gy. u. 50. 1757 
M.-2. 9823 Római katolikus 

templom 
Szentistváni u. 68/a. 778 

M.-3. 10182 Lakóház Bocskai u. 5. 1189 
 
 
 
 
 
3. sz. függelék 
Mezőkeresztes Nagyközség Képviselőtestületének 
9/2008. (IX.25.) sz. rendeletéhez 
 
 
Nyilvántartott (regisztrált) régészeti lelőhelyek 
 
A vonatkozó 

település 
Földrajzi 

név/utcanév 
Az objektum 

jellege 
Az objektum kora 

Mezőkeresztes Maszolaj II. temető rézkor 
Mezőkeresztes Maszolaj temető Középső bronzkor 
Mezőkeresztes Lengyel-tanya sír bronzkor 
Mezőkeresztes Csincse Csörsz árok császárkor 
Mezőkeresztes Aranykalász Tsz, 

Táncsics-tanya 
sír neolit 

Mezőkeresztes Kiserdő sír ? 
Mezőkeresztes Kastély temető bronzkor 
Mezőkeresztes Kazinczy F. u.11. 

mögötti terület 
Árok, gödör, sír neolitikum, bronzkor, császárkor 

Mezőkeresztes Testhalom település Rézkor, bronzkor, középkor 
Mezőkeresztes M3-9. Lh.   
Mezőkeresztes Kő-hát dűlő telepnyom császárkor 
Mezőkeresztes M3-as 10. Lh. Település, temető, 

kemence, épület 
Neolitikum, rézkor, bronzkor, 
koravaskor, vaskor, császárkor, 
hunkor, kora Árpád-kor 

Mezőkeresztes M3 11. Lh. település Bronzkor, császárkor 
Mezőkeresztes Lucernás II. település Árpád-kor 
Mezőkeresztes M3-as 12. Lh. Sírok, település Rézkor, késő-kelta, Árpád-kor 



 

  

Mezőkeresztes Repcsényes 
MOL-20.lh. 

Település, 
szórvány kerámia 

Neolitikum, császárkor, Árpád-
kor 

Mezőkeresztes Gacsó J. tanya 
MOL-21.lh. 

település Neolitikum, császárkor 

Mezőkeresztes Borsó földek 
MOL-22. lh. 

település Neolitikum, császárkor 

Mezőkeresztes 23. lh. Település, temető pontosabban nem 
meghatározható őskor, 
császárkor 

Mezőkeresztes Nagymihályi u.  bronzkor 
 
 
 
4. sz. függelék 
Mezőkeresztes Nagyközség Képviselőtestületének 
9/2008. (IX.25.) sz. rendeletéhez 
 
 
 
Helyi területi védelem és helyi egyedi védelem alá vont objektumok 
 
Mezőkeresztes helyi értékvédelmi rendeleteiben szereplő védelem alatt álló objektumok: 
 

▪ Kód ▪ Védett elem neve ▪ Hrsz ▪ Védelem vonatkozása 
▪ Vonatkozó 

rendelet 

▪ HV1 
▪ Szövetkezeti 
irodaként működő épület - 
Kossuth u. 3. 

▪ 1876 

� Az épület homlokzatán 
reklámfelületet elhelyezni tilos. 

� Az épület tömege, tetőformája, 
homlokzati tagozat kialakítása 
nem változtatható. 

▪ 12/2004. 
(VIII.26.) 

HV1 
▪ Polgármesteri 
Hivatalként működő épület – 
Dózsa Gy. u. 30. 

▪ 1817 

� Az épület homlokzatán 
reklámfelületet elhelyezni tilos. 

� Az épület tömege, tetőformája, 
homlokzati tagozat kialakítása 
nem változtatható. 

▪ 3/2004. 
(II.11.) 

HV1 Római Katolikus Plébánia és 
Gyermekotthon 

469 
� A védelem az épület 

homlokzatára, tömegére, 
tetőformájára terjed ki. 

9/2007. (X.15.) 

HV1 Római Katolikus Templom 1984 
� A védelem a templom 

épületére, a kertre és a kertben 
lévő feszületekre vonatkozik. 

9/2007. (X.15.) 

HV1 Lakóház 504 
� A védelem az épület 

homlokzatára, tömegére, 
tetőformájára terjed ki. 

9/2007. (X.15.) 

HV1 Lakóház 540 
� A védelem az épület 

homlokzatára, tömegére, 
tetőformájára terjed ki. 

9/2007. (X.15.) 

HV1 Református Lelkészi Hivatal 1556 
� A védelem az épület 

homlokzatára, tömegére, 
tetőformájára terjed ki. 

9/2007. (X.15.) 

HV1 Lakóház 1105/2 
� A védelem az épület 

homlokzatára, tömegére, 
tetőformájára terjed ki. 

9/2007. (X.15.) 

HV2 Lakóház 1758 
� A védelem az épület egyes 

részleteire (nyílásosztás, 
oszlopsor) vonatkozik. 

9/2007. (X.15.) 

HV2 Lakóház 704 
� A védelem az épület egyes 

részleteire (nyílásosztás, 
oszlopsor) vonatkozik. 

9/2007. (X.15.) 

HV2 Gyermekotthon (korábban 
általános iskola) 

777 
� A védelem az épület egyes 

részleteire (nyílásosztás, 
oszlopsor) vonatkozik. 

9/2007. (X.15.) 



 

  

UV Szentistván utca 742/2 – 760 

� A védelem értelmében a 
jelenlegi utcaképre (utcavonal, 
arány, beépítési mód) 
vonatkozik. 

9/2007. (X.15.) 

VM I. Világháborús emlékmű 1817 
� A védelem az objektumra 

vonatkozik. 
9/2007. (X.15.) 

VM Kossuth-szobor 1819/1 
� A védelem az objektumra 

vonatkozik. 
9/2007. (X.15.) 

NV Park (Posta épülete előtt) 1331, 1332/1, 2 
� A védelem a fasorokra 

vonatkozik. 
9/2007. (X.15.) 

NV Dózsa György utca kétoldali 
fasor 

1757 – 1840 
� A védelem a fasorokra 

vonatkozik. 
▪ 9/2007. 
(X.15.) 

 



 

  

 
5. sz. függelék 
Mezőkeresztes Nagyközség Képviselőtestületének 
9/2008. (IX.25.) sz. rendeletéhez 
 
Bányászattal érintett területek 
A közigazgatási területen megkutatott, ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyaglelőhely: 
 (A Magyar Geológiai Szolgálat és a Miskolci Bányakapitányság adatszolgáltatása alapján) 
 

Kód Megnevezés Nyersanyag Jogosított Érintett hrsz-ek 
73041 Bükkábrány 

I. lignit 
lignit Mátrai 

Erőmű Zrt. 
084/10; 084/11; 071/3; 071/4; 071/5; 
0214/12; 0214/11; 0214/10; 0214/9; 
0214/8; 0214/7; 0214/6; 0214/4; 
0214/3; 0215; 0216/8; 084/4; 081/3; 
081/4; 081/5; 081/6; 084/9; 080; 
078/3; 088; 087; 084/8; 078/7; 078/8; 
078/5; 078/4; 084/6; 084/7; 094; 0101; 
084/12; 084/13; 090; 089; 078/9; 095; 
096/2; 0216/4; 096/1; 098/3; 097; 
0214/2; 098/6; 098/5; 0213; 0212/1; 
0212/5; 0132/1; 0105/1; 0105/2; 
0103/1; 0102; 0121; 0212/6; 0212/7; 
0212/8; 0212/9; 0212/10; 0212/11; 
0212/3; 0115; 0113/1; 0114; 0116/2; 
0113/2; 0116/3; 0112; 0120; 0130/3; 
0130/2; 0128/2; 0129; 0131; 0130/1; 
0128/1; 0119/3; 0118; 0119/1; 0119/2; 
0117/2; 0117/1; 0105/3; 0103/2; 0107; 
0117/3; 0108; 0103/3; 0100; 0106; 
098/4; 0113/4; 0113/3; 0104; 0123/5; 
0132/2; 0127; 0122; 0116/1; 0123/4; 
0123/1; 0123/2; 0125; 0124; 0139/1; 
0123/3; 093; 092/2; 092/1; 091; 069; 
068/5; 068/7; 068/8; 068/9; 068/10; 
078/1; 078/2; 076/38; 076/48; 076/75; 
076/49; 076/57; 076/54; 076/53; 
076/52; 076/50; 076/42; 076/45; 
076/41; 076/39; 076/36; 076/51; 
076/76; 076/46; 076/43; 076/44; 
076/40; 076/37; 076/56; 076/55; 
076/64; 076/77; 076/78; 076/62; 
076/60; 077; 076/59; 076/58; 076/35; 
076/34; 076/30; 076/32; 076/33; 
076/31; 076/29; 076/27; 076/26; 
076/25; 076/22; 076/23; 076/24; 
076/21; 076/20; 076/19; 076/71; 
076/69; 076/72; 076/70; 076/16; 
076/17; 076/15; 076/14; 076/68; 
076/13; 076/67; 076/66; 076/65; 
076/11; 076/10; 076/5; 076/4; 076/8; 



 

  

076/3; 076/9; 076/2; 076/6; 076/7; 
075; 073/6; 073/5; 073/4; 073/3; 
073/1; 072; 071/8; 071/10; 071/11; 
071/12; 071/7; 071/13; 071/14; 
071/15. 



 

  

6. sz. függelék: 
Mezőkeresztes Nagyközség Képviselőtestületének 
9/2008. (IX.25.) sz. rendeletéhez 
 
 
Közlekedési területek fogalom-meghatározásai 
 
Belterületen 

Az út szabályozási területe: A közút számára lejegyzett közterület. Az út 
szabályozási területén belül csak az út, illetve az út vízelvezetésének műtárgyai 
helyezhetők el. 
Az út építési területén az alábbi közlekedést kiszolgáló építmények: Közlekedési 
építmények, igazgatási épület, szolgáltató épület. 

Külterületen 
A közlekedési területen az alábbi közlekedést kiszolgáló építmények: Közlekedési 
építmények, kereskedelmi, szolgáltató épület; igazgatási épület, szolgáltató épület; a 
gazdasági  

 
 
7. sz. függelék: 
Mezőkeresztes Nagyközség Képviselőtestületének 
9/2008. (IX.25.) sz. rendeletéhez 
 
 
Mezőkeresztes Nagyközség 13/1999. (XI.25.) sz. képviselőtestületi rendelete alapján az 
alábbi állattartási övezetek vannak a településen: 
 

 Övezet 
kódja 

Övezet által érintett utcák Vonatkozó szabályok 

I. – Dózsa György u. mindkét oldala a postától 
a katolikus templomig. 

– József Attila u. mindkét oldala 
– Táncsics u. mindkét oldala ABC áruháztól 

16. számig, Katolikus templomtól 17 
számig 

Legfeljebb 1 számosállat 
értékű közepes és kistestű 
haszonállat. 

II. – Szentistváni u. mindkét oldala 
– Nagymihályi u. mindkét oldala 
– Összekötő u. mindkét oldala 
– Kossuth u. mindkét oldala 
– Maszolaj lakótelep teljes területe 

Legfeljebb 4 számosállat 
értékű haszonállat. 

III. – Ady E., 
– Akác, 
– Arany J., 
– Árpád, 
– Balaton, 
– Batthyány, 
– Bartók B., 
– Bem, 
– Bercsényi, 

– Katona J., 
– Kazinczy, 
– Kertész, 
– Kinizsi, 
– Kissor, 
– Kolozsvári, 
– Liliom, 
– Lórántffy, 
– Petőfi, 

Legfeljebb 10 számosállat 
értékű haszonállat. 



 

  

– Berecz Gy., 
– Béke, 
– Bornemissza, 
– Damjanich, 
– Deák F., 
– Füzes, 
– Honvéd, 
– Hunyadi, 
– Jókai, 
– Kassai, 

– Rákóczi, 
– Rózsa, 
– Sallai, 
– Szegfű, 
– Szemere, 
– Temető, 
– Tompa, 
– Úttörő, 
– Virág. 

 
Az övezetekben előírtnál nagyobb számú állat tartása csak a külterületen engedélyezett. 



 

  

 
8. sz. függelék: 
Mezőkeresztes Nagyközség Képviselőtestületének 
9/2008. (IX.25.) sz. rendeletéhez 
 
 
A terv készítésénél figyelembe vett jogszabályok tájékoztató jellegű listája 
 
 
Vízvédelem 
− A vízgazdálkodásról szóló mód. 1995. évi LVII. törvény,  
− A vízhasználatok, csapadékvíz-elvezetés, szennyvíz-elhelyezés és -kezelés rendjét 

szabályozza a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet, illetve a 204/2001 (XII.26) 
Kormányrendelet, 

− Felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 
92/2007. (IV.26.) Kormányrendelet 

− A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 93/2007. (IV.26.) 
Kormányrendelet szerinti előírásokat figyelembe kell venni, 

− A vízgyűjtő gazdálkodás egyes szabályait a 221/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 
tartalmazza, 

− A „vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről” szóló 27/2006. 
(II.7.) Korm. rendelet intézkedik, 

− A település területén található vízbázisok, távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást 
szolgáló vízi létesítmények védelméről a 123/1997.(VII.18.) Kormányrendelet intézkedik, 

− A „felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések 
besorolásáról” szóló 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet, 

− Környezetvédelmi és vízügyi jogszabályok módosításáról szóló 377/2007. (XII.23.) Korm. 
rendelet,  

− A vizek hasznosítása, védelme, kártételeinek elhárítására vonatkozó 379/2007. (XII.23.) 
Korm. rendelet, 

− Vízgazdálkodás követelményeiről a 94/2007. (XII.23.) KvVM rendelet, 
− Kiemelt jelentőségű vízilétesítményekről a 97/2007. (XII.23.) KvVM rendelet, 
− Ár- és belvízvédelemről a 100/2007. (XII.23.) KvVM rendelet, 
− Felszín alatti vízkészletről, vízkút fúrásról a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet. 
 
A vízgazdálkodási területekre vonatkozóan az alábbi jogszabályok előírásait kell figyelembe 
venni: 
− 4/1981. (IV.4.) OHV rendelet, 
− 1990. évi LXV. törvény - A helyi önkormányzatokról, 
− 120/1999. (VIII. 6.) Kormányrendelet, 
− 21/2006. (I.31) Kormányrendelet. 
 
Levegőtisztaság-védelem 
A levegőtisztaság védelme: 
− a levegő védelmével kapcsolatos 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet előírásai alapján 

történik.  
− 10/2001. (IV.19) KöM rendelet, 
A helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei és a légszennyezési 
határértékek a vonatkozó rendeletek: 



 

  

− 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet,  
− 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet, 
− 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet. 
 
Zajvédelem 
− A település belterületének zaj és rezgés elleni védelméről a 284/2007. (X.29.) 

Kormányrendelet és a szakhatóságok által meghatározott határértékek betartásával kell 
gondoskodni. 

− A belterületének a zaj és rezgésterhelési határértékei a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes 
rendelet alapján kerülnek meghatározásra. 

 
Hulladékgazdálkodás 
− 2000. évi XLIII. törvény.  
− 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet, 
− 213/2001 (VI.15.) Kormányrendelet, 
− 5/2002 (X.29.) KvVm rendelet, 
− 102/1996. (VII. 12.) Kormányrendelet, 
− 16/2001. (XI. 14) Kormányrendelet, 
− 8/2005. (IX.15.) sz. ökt rendelet a hulladékgazdálkodási tervről. 
 
Természetvédelem, tájvédelem, tájgazdálkodás 
− 1996. évi LIII. törvény a természeti értékek védelméről,  
− 275/2004 (X.8.) Kormányrendelet, 
− 2/2002 (I.23.) - KöM-FVM rendelet az érzékeny természeti területekről, 
− 14/1997 (V.28.) - KTM rendelet, 
− 166/1999 (XI.19.) - Kormányrendelet az egyedi tájértékekről, 
−  50/2004 (X.12.) - FVM rendelet, 
 
 

Erdők 
− 1996. évi LIV. törvény, 
− 29/1997 (IV.30.) - FM rendelet. 
 
Környezetvédelem 
− 1995. évi LIII. törvény, 
− 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet (környezeti hatásvizsgálatokról), 
 
Állattatás 
− 13/1999. (XI.25) sz. ökt rendelet az állatok tartásáról. 
 
Talajvédelem 
− 1994. évi LV. Törvény. 
 
Épített értékek védelme 
− 1997. évi LIV. törvény a műemlékvédelemről, 
− A „kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi LXIV. törvény, 
− A „régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészei lelőhely, lelet megtalálója anyagi 

elismerésének részletes szabályairól” szóló 18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet, 
− Helyi védettségről szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet, 



 

  

− 9/2007. (X.15.) sz. rendelet a helyi értékek védelemről 
− 12/2004. (VIII.26.) sz. rendelet egyedi védelem alá helyezésről, 
− 3/2004. (II.11.) sz. rendelet egyedi védelem alá helyezésről. 
 
Beépítéssel kapcsolatos előírások: 
− 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet 
− 85/2000. (XI.08.) FVM rendelet (telekalakítás) 
− 1997. évi LXXVIII. törvény (sajátos jogintézmények) 
− 252/2006. (XII.07.) Kormányrendelet (tervtanácsokról) 
− 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet (építésügyi hatósági eljárásokról) 
 
Műszaki biztonság 
− 29/1960. (VI. 7.) Kormányrendelet, 
− 2/1971. (IV. 28.) NIM rendelet alá tartozó nyomásfokozó berendezés, 
− 1994. évi XLVIII. törvény, 
− 34/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet, 
− 1/1967. (IV. 28.) NIM rendelet alá tartozó villamosvezeték, 
− 1994. évi XLI. törvény, 
− 1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet hatálya alá tartozó gáz-, vagy olaj berendezés, 
− 6/1993. (V. 12.) IKM rendelet hatálya alá tartozó gázüzemű jármű üzemanyag-ellátó 

berendezés, 
− MSZ 16260/1 állami szabvány a sugárzásról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
 

9/2009.(VII.23.) számú  R E N D E L E T E     
a kitüntető címek  és díjak  alapításáról és adományozásáról 

 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja, 
valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján Mezőkeresztes Város Önkormányzata  helyi kitüntető címeket és 
díjakat alapít az alábbiak szerint. 

 
 

KITÜNTET Ő CÍMEK ÉS DÍJAK 
 

1. § 
 

   1./ „Mezőkeresztes Díszpolgára” kitüntető cím 
 
2./ „Mezőkeresztes Városért” díj 
 
3 ./ „Mezőkeresztes Szolgálatáért” díj 
 
4./ „….ÉV Polgára” kitüntet ő cím 
 

2.  § 
 

/1/ „Mezőkeresztes Díszpolgára” kitüntető cím adományozható annak a személynek, aki 
valamilyen kiemelkedően jelentős cselekedetével vagy egész életművével olyan elismerést 
szerzett, mely hozzájárult Mezőkeresztes jó hírnevének öregbítéséhez és példamutató 
magatartása miatt köztiszteletben áll. 
 
/2/ Díszpolgári cím évente egy adományozható, kivéve Mezőkeresztes település várossá 
nyilvánításának évét. 
 
/3/ A díszpolgári címmel  Mezőkeresztes címerét ábrázoló 200.000 Ft értékű aranygyűrű és 
oklevél, továbbá jogok járnak. 
 
A Díszpolgár jogai: 
 
 -  Tanácskozási joggal jogosult részt venni a Képviselő-testület ülésein 
            -  Az Önkormányzat által rendezett minden ünnepségre – megkülönböztetett helyre       
                szólóan - hivatalos 
            -  Díjtalanul jogosult az Önkormányzat valamennyi kulturális, művelődési, sport        
                intézményének szolgáltatását igénybe venni, rendezvényeit látogatni 
            -  Elhalálozása esetén -  családja beleegyezésével – az Önkormányzat saját halottjának    
                tekinti, Mezőkeresztesen  ingyenesen sírhelyet biztosít számára és 
                viseli a temetés költségeit 
 



 

  

/4/ Az elismerésre érdemes személy részére posztumusz kitüntetés is adományozható. Ebben 
az esetben az elismerést a legközelebbi hozzátartozó veheti át. 
 
/5/ A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesült személy később arra 
érdemtelenné válik. Vissza kell vonni az elismerést attól a személytől, akit a bíróság a 
közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.  
 

                                                                    3.  § 
                                                                                                                                                     
/1/ „Mezőkeresztes Városért „díj bármely területen végzett kiemelkedő szellemi, gazdasági, 
közéleti tevékenység elismerésére szolgál. 
 
/2/ Az elismeréssel Mezőkeresztes címerét ábrázoló bronzplakett ” Mezőkeresztes Városért” 
felirattal, az adományozást igazoló Díszokirat kerül átadásra.  

/3/ A  Díszokirat cím az  adományozás rövid  indokolását, az önkormányzat nevét, az irat 
számát, a kiállítás keltét,  a polgármester aláírását tartalmazza. 

 
/4/ Adományozására évente egy alkalommal van lehetőség. 

4.  § 

 

/1/ „Mezőkeresztes Szolgálatáért” díj adományozható az önkormányzati intézményben   
munkáját hosszú idő óta eredményesen, kiemelkedő színvonalon végző köztisztviselő, 
közalkalmazott, ügykezelő és fizikai alkalmazott részére. 
 
/2/ Az elismeréssel Mezőkeresztes címerét ábrázoló bronzplakett ”Mezőkeresztes 
Szolgálatáért” felirattal, az adományozást igazoló Díszokirat kerül átadásra.  

/3/ A  Díszokirat cím  adományozás rövid  indokolását, adományozó önkormányzat nevét, az 
irat számát, a kiállítás keltét,  a polgármester aláírását tartalmazza. 
 
/4/ Adományozására évente egy alkalommal van lehetőség, évente legfeljebb 5 db ítélhető 
oda. 

5.  § 

 
/1/ Az „ …. /évszám/ Év Polgára” kitüntető cím a település fejlesztése, hírnevének öregbítése 
érdekében végzett kiemelkedő eredményességű,   maradandó értékű, megbecsülést kiváltó 
tevékenységért adományozható.  
 
/2/ Az elismeréssel  Mezőkeresztes címerét ábrázoló bronzplakett” …./évszám/Év Polgára” 
felirattal, az adományozást igazoló Díszokirat kerül átadásra.  

/3/ A  Díszokirat a kitüntető cím  adományozás rövid  indokolását, adományozó 
önkormányzat nevét, az irat számát, a kiállítás keltét,  a polgármester aláírását tartalmazza. 
 
/4/ A kitüntetésből évente legfeljebb egy   adományozható.  

 
 
 



 

  

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 
 

6.  § 
 

 /1/ A helyi kitüntető címek és díjak adományozására javaslatot tehetnek: 
- Mezőkeresztesen állandó vagy tartózkodási lakcímmel rendelkező magánszemély,  
- Mezőkeresztes székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági szervek, vállalkozások, civil  
   szervezetek, 
- önkormányzati intézményvezetők,   

    
/2/ A kitüntetési javaslatokat minden évben július 31.-ig  - kivételesen indokolt esetben   
szeptember 30.-ig - lehet írásban – indokolással ellátva - megtenni  a polgármesternél. 
 
/3/ A beérkezett javaslatokat az önkormányzati bizottságok elnökeiből és polgármesterből álló  
bizottság előzetesen véleményezi és augusztus 30.-tól  Mezőkeresztes.hu  honlapon valamint 
a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján nyilvános vitára,  véleménynyilvánításra  szeptember 
31.-ig  közzé teszi. 

 
/4/ A  díjak adományozásáról a polgármesterből és a települési önkormányzat állandó 
bizottságai elnökeiből álló javaslattevő bizottság előterjesztése alapján a képviselő-testület 
dönt. A javaslattevő bizottság a működésének eljárási szabályait maga alkotja meg. 

 
/5/ Az Önkormányzat által alapított díjak adományozásával kapcsolatban szükséges 
előkészítő, szervező tevékenységért a jegyző a felelős. 

 
/6) A díjakat ünnepélyes keretek között a polgármester adja át  a Keresztesi Csata 
évfordulójához kötődő ünnepségen, vagy a „Város Napja” alkalmából. 
 
/7/ A díjazottak névsorát a „Mezőkeresztesi Krónika”   önkormányzati lapban  és 
Mezőkeresztes.hu.  internetes honlapon is közzé kell tenni. 

 
/8/ Az 1.§-ban  írt címek és  díjak  külföldi állampolgárok részére is adományozhatóak. 

 
/9/ A  díjakkal járó költségek forrása az Önkormányzat költségvetése. A költségek fedezetét 
az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében kell meghatározni és biztosítani. 

 
7.  § 

 
 /1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos      
módon gondoskodik. 
 
/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a „Mezőkeresztes Díszpolgára” cím alapításáról    
szóló  10/1995./IX.8./ sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti, e rendelet alapján   
adományozott díszpolgári cím birtokosaira is ezen új rendeletet kell alkalmazni. 
 
Mezőkeresztes, 2009. július 23. 
 
 
Dr. Dózsa György s. k.                                                                              Monoki László s. k. 
     polgármester                                                                                                  jegyző 



 

  

 
  Mezőkeresztes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
 

5/2008.(IV.24.) számú R e n d e l e t e 
a talajterhelési díjról 

 

Mezőkeresztes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési 
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 13. § (1), 19. § (1), 21. § (2), valamint 26. § (4) 
bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 

 
Rendelet hatálya 

 
1. § A rendelet hatálya és fizetési kötelezettség kiterjed arra a környezethasználóra (a 

továbbiakban: kibocsátó), aki az önkormányzat illetékességi területén a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és vízgazdálkodási hatósági engedélyhez kötött 
környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe.  
 

Talajterhelési díj mértéke 
 

2. § (1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj 3. §-ban meghatározott alap, az 
4. §-ban meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi és a veszélyeztetési szorzó 
határozza meg. 
 

A talajterhelési díj alapja 
 

3. § (1) A talajterhelési díj alapja a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 
szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott ivóvíz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték 
meghibásodása következtében elszivárgott víz mennyiségével. 

(2) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, 
amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, 
amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

 
Az egységdíj mértéke 

 
4. § A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján: 120 Ft/m3. 
 

Mentesség 
 

5. § (1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban 
meghatározott egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, vagy jogszabályi előírásoknak 
megfelelő egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna 
kiépítésre került, de műszakilag nem áll számára rendelkezésre. 
 

 
 
 



 

  

A díjfizetési kötelezettség bevallása 
 

6. § (1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről évente a tárgyévet követő év március 31-ig 
tesz bevallást az erre a célra szolgáló nyomtatványon az önkormányzati adóhatóságnál. 

(2) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint 
összege telephelyenként megállapítható. 

 
A talajterhelési díj befizetése 

 
7. § (1) Talajterhelési  díjat  a kötelezett március 31-ig köteles megfizetni.     
(2) A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat 

az önkormányzat Talajterhelési díj beszedési számla javára fizeti be.   
 
 

A díjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése 
 

8. § (1) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége keletkezését, valamint a várható 
talajterhelési díj összegét a vízszolgáltatás igénybevételét követő 15 napon belül jelenti be az 
önkormányzati adóhatóságnál az erre a célra szolgáló nyomtatványon. 

(2) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely 
napon 

a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt, 
b) a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt, 
c) hatóságilag engedélyezett egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi     
szennyvíz tisztítót létesít. 
(3) A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről, annak 

bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelentést tennie az adóhatóságnál az erre a 
célra szolgáló nyomtatványon. 

 
Adatszolgáltatási szabályok    

 
9. § (1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a kibocsátót a talajterhelési díj fizetési 

kötelezettség keletkezéséről és megszűnéséről az e rendelet 8. §-a szerint. 
(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a szolgáltatót (Délborsodi Víz- És Csatornamű 

KFT. Mezőkövesd Dohány út 6) az e rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan; 
kibocsátónként a szolgáltatott víz mennyisége, az ivóvízvezeték meghibásodása 
következtében elszivárgott víz és a külön vízmérőn mért ”locsolási célú víz„ mennyisége 
tekintetében. 

(3) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék szállítására feljogosított 
szervezetet  az elszállított szennyvíz mennyiségéről kibocsátónként. 

(4) Az adatszolgáltatás benyújtási határideje – az (1) bekezdés kivételével – a tárgyévet 
követő év március 31., mely adatszolgáltatás a tárgy évet megelőző év adatait tartalmazza. 
 

 
Eljárási szabályok 

 
10. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 24. §-a alapján az illetékes önkormányzati adóhatóság látja 
el. 



 

  

(2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó 
jogkövetkezményekre, a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi 
ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 
adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (Lásd: 2003. évi LXXXIX. 
törvény 25. §) 

 
Átmeneti és záró rendelkezések 

 
   11. § (1) A kibocsátónak első alkalommal a 2008. évi vonatkozó talajterhelési díjfizetési 
kötelezettségéről 2009. március  31-ig kell bejelentést tenni a 2008. évi kibocsátott 
szennyvízelhelyezés alapján az e rendelet 4. §-ában foglaltakat is figyelembe véve. 
  12. § A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó 2008 május 1-től  e rendelet alapján 
megállapított talajterhelési egységdíjnak, 2008. évben 90%-át, és 2009. évtől 100%-át köteles 
megfizetni. 
  13. § Ez a rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben 
szokásos módon gondoskodik. 
 
Mezőkeresztes, 2008. április 24. 
 
 
Dr. Dózsa György s. k.                                                                        Monoki László s. k. 
      polgármester                                                                                          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Mezőkeresztes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
 
 

9/2007. /X.15./ sz. R e n d e l e t e 
a helyi építészeti értékek védelméről 

 
 
 
Mezőkeresztes nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. §. (1) bekezdése, valamint 16. §. (1) bekezdése alapján a 
település történeti folytonosságát bizonyító, helyi építészeti értékeket hordozó és az itt élők 
önbecsülését, a nagyközség szeretetét elősegítő településrészek, épületcsoportok, épületek, 
építmények, vagy azok egyes részeinek megőrzése érdekében a következő rendeletet alkotja: 

 
 
 

A helyi építészeti értékek fogalma 
 

1. § 
 
Helyi építészeti érték (továbbiakban: helyi érték) minden olyan építészeti, történeti, régészeti, 
néprajzi, termeléstörténeti, képzőművészeti, iparművészeti szempontból jelentős egyedi vagy 
együttes alkotás, annak tartozékai és részei (különösen épület, építmény, épületegyüttes, utca, 
vonalvezetés, településrész, kilátás, településkép), valamint az ezeket körülvevő építészeti 
környezete, ami nem minősül műemléknek, műemlék jellegű, településképi jelentőségű 
értéknek vagy műemléki környezetnek. 
 

 
A rendelet hatálya 

 
2. § 

 
(1.) E rendelet Mezőkeresztes nagyközség Közigazgatási területén kell alkalmazni és 

annak hatálya kiterjed minden, e rendelettel védetté nyilvánított helyi értékre. 
(2.) A rendelet hatálya kiterjed továbbá minden természetes és jogi személyre, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező társulásra feltéve, hogy tulajdonában, 
működtetésében, használatában, birtokában van helyi érték. 

 
 

Értelmező rendelkezések 
 

3. § 
 

(1.) E rendelet alkalmazása során: 
a) védett településszerkezet: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított 

utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód és építésvonal; 
b) védett településkarakter: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított 

utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód és építési vonal; 



 

  

c) védett településkép: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított utcakép, az 
épített és a táji környezet együttese. A védett településkép az épített és 
természetes környezet elemeit egyaránt magába foglalja, így különösen az 
épülethomlokzatokat, sziluetteket, műtárgyakat, növényeket (kerteket), 
közterületi bútorzatot és burkolatokat. A védett településkép része lehet a 
terület (területrészek) használati módja; 

d) védett épület, építmény: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított olyan 
épület, építmény, amely a hagyományos településkép megőrzése céljából, 
továbbá építészeti településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti vagy 
műszaki-ipari-agrár szempontból jelentős alkotás. A védett épület, építmény 
minden alkotórészét – ideértve a hozzá tartozó kiegészítő, külső és belső 
díszelemeket is, továbbá esetenként a használat módját – védelem illeti. A 
rendelet alkalmazása szempontjából védettnek minősülhet az a telek, annak 
használati módja is, amelyen a védett épület, építmény áll; 

e) védett épületrész: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított olyan 
épületrész, amely egészében nem védett építménye, építményben helyezkedik 
el. Védett épületrész lehet különösen az épület tömege, homlokzata, tetőzete, 
portája, lépcsőháza, díszítményei, illetve különleges tartószerkezete; 

f) védett műtárgy: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított, a d) és az e) 
pontok alatt fel nem sorolt építmény, műtárgy – különösen emlékmű, szobor, 
síremlék (sírkő), utcabútorzat, díszkút, kerítés; 

g) értékvizsgálat: a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy(ek), 
szervezet(ek) által készített olyan szakvizsgálat, amely feltárja és 
meghatározza a ténylegesen meglévő, illetve a település szempontjából annak 
minősülő értéket, amely védelemre érdemes. A vizsgálatnak tartalmaznia kell a 
védelemre javasolt érték esztétikai, történeti, műszaki, természeti jellemzőit; 

h) védett növényzet: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított olyan, egyedi 
növény vagy növényzetegyüttes (fasor, park), amely az adott településen 
jellegzetes, illetve az emberi környezet védelme, a hagyományos településkép 
megőrzése, vagy településtörténeti, kulturális szempontból közérdek; 

i) védett érték károsodása: minden olyan esemény, beavatkozás, amely a védett 
érték teljes vagy részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen 
megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenést eredményez. 

 
 

A helyi védelem irányítása 
 

4. § 
 

(1.) A településen a helyi védelmet a polgármester az építési hatóság közreműködésével 
irányítja. 

(2.) A helyi védelemmel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásáról az építési hatóság 
gondoskodik. 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

Védetté nyilvánítás és megszüntetés 
 

5. § 
 

(1.) A védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére a Képviselő-testületnek az 
építési hatóság tesz javaslatot. 

(2.) A védetté nyilvánítást vagy annak megszüntetését bármely jogi vagy természetes 
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet írásban 
kezdeményezheti az építési hatóságnál, illetve ilyen kezdeményezést tehet az 
önkormányzat bármely szerve, vagy ennek belső szervezeti egysége, valamint a 
településrendezési terv, vagy önálló értékvizsgálati is. 

(3.) A védetté nyilvánításra, illetve a megszüntetésre vonatkozó döntés előkészítése és a 
javaslat bizottság elé terjesztése az építési hatóság feladata. 

(4.) A javaslatnak tartalmaznia kell: 
a) a helyi érték megnevezését, pontos helyét, tulajdonosát, kezelőjét, használóját 

(továbbiakban: tulajdonos) és annak véleményét; 
b) a védelem fajtáját és a védetté nyilvánítás vagy megszüntetése indokolását; 
c) a védeni kívánt értékre vonatkozó térkép, terv és fotó dokumentációt; 
d) az előzetes értékvizsgálatba esetlegesen bevont hatóságok (műemlékvédelem, 

természetvédelem, múzeum, stb.), valamint szakértők véleményét; 
e) az építési hatóság véleményét. 

 
 

6. § 
 

(1.) A védetté nyilvánításról, illetve annak megszüntetéséről a Képviselő-testület 
rendelettel dönt. 

(2.) A döntésről tájékoztatni kell az összes érintettet. 
(3.) Ha a védettség megszüntetésére kerül sor, az építési hatóság gondoskodik: 

a) az épület és telek felmérési és fotódokumentációjának elkészíttetéséről és a 
megyei levéltárban történő elhelyezéséről; 

b) valamint az értékes építészeti, szerkezeti elemek és tárgyak megmentéséről, 
elhelyezéséről. 

 
 
 

A védett helyi értékek nyilvántartása 
 

7. § 
 

(1.) Az építési hatóság a helyi védelem alatt álló értékekről adatlapot készít és 
nyilvántartást vezet; 

(2.) Az adatlap az alábbi adatokat tartalmazza: 
a) A védett érték megnevezését, pontos helyét (helyiség, utca, helyrajzi szám) és 

tulajdonosát; 
b) A védelem fajtáját, a védetté nyilvánítás vagy a megszüntetés indokolását; 
c) Az értékeket bemutató térképet, terv- és fotóanyagot; 
d) A védetté nyilvánítást vagy megszüntetést elrendelő önkormányzati rendelet számát; 
e) A helyi értékek védelmére adott önkormányzati támogatás biztosításának időpontját, 

mértékét és rendeltetését; 



 

  

f) A védett értékeket érintő beavatkozás hatósági intézkedéseinek jegyzékét 
(iktatószámát); 

g) Minden egyéb adatot, amely a megőrzendő érték szempontjából a védelemmel 
összefüggésben a nyilvántartást vezető indokoltnak tart. 

 
 

8. § 
 

(1.) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetésének a tényét az ingatlan -
nyilvántartásba be kell jegyezni. 

(2.) A helyi védettség fennállásának tényét az adott terület szabályozási tervében fel kell 
tüntetni. 

(3.) Az ingatlan – nyilvántartási, illetve szabályozási tervi bejegyzésről az építési hatóság 
gondoskodik. 

(4.) A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti. 
 
 

 
A védett építmény megjelölése 

 
9. § 

 
(1.) A helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt – annak értékeit nem sértő 

módon – az e célra rendszeresített egységes táblával kell megjelölni. A tábla formáját 
és méretét a rajta lévő szöveget ezen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

(2.) Védett növényzet esetében az (1) bekezdésben meghatározott táblán a növény magyar 
és latin megnevezését is fel kell tüntetni. 

(3.) A tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról – külön eljárás nélkül – a 
polgármester gondoskodik. 

(4.) A tulajdonos a tábla elhelyezését tűrni köteles. 
(5.) Védett utcakép, látvány esetén a védettség tényét az önkormányzat a környezethez 

igazodó, a védettség tényét és okát, valamint a védettséggel összefüggő egyéb 
információt tartalmazó táblával megjelölheti. 

 
 

A védett érték használata, fenntartása 
 

10. § 
 

(1.) A tulajdonos köteles a helyileg védett építmény vagy épület karbantartásáról, 
rendeltetésszerű használatáról gondoskodni és a védett érték állapotát a hatályos 
építési törvényben foglaltak szerint meghatározott módon és időszakonként 
felülvizsgálni. 

(2.) A használat a védett értéket nem veszélyeztetheti. 
(3.) A védett építmény vagy épület, terület fenntartásának költségei a tulajdonost terhelik. 

 
 
 
 
 



 

  

11. § 
 

(1.) A védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében a tulajdonos kérelmére 
pályázat útján vissza nem térítendő önkormányzati támogatás adható.  
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
a) A jogerős kiviteli tervet, engedélyeket, 
b) A kiviteli terv alapján készült tételes költségvetést, 
c) A kivitelezés kezdő és befejező időpontját, 
d) Az igényelt támogatás összegét, vagy egyéb igényt, 
e) Nyilatkozatot arról, hogy köztartozása nincs, illetve arra, hogy amennyiben 
eltérő célra használja fel a támogatást, akkor az összeget visszatéríti, 
f) Az érdeklődőknek bemutatás esetleges vállalását. 

(2.) Az önkormányzati támogatás a védett érték megóvása, állagának megőrzése 
érdekében végzett munkák költségvetése – illetve az elvégzett munkákról kiállított 
számlával – igazolt költségének a Képviselő-testület által meghatározott mértékéig 
terjedhet. 

(3.) A pályázatokat a tárgyévet megelőző év június 30-ig kell benyújtani. A pályázatok 
döntésre előkészítéséről az építési hatóság gondoskodik. A költségvetési 
koncepcióban, majd a költségvetésben dönt a Képviselő-testület z előirányzatról. 

(4.) A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. A döntésnek tartalmaznia kell a 
támogatásban részesített megnevezését, a támogatás mértékét, a védett érték és az 
azon végzett munkák megjelölését, és a munkák igazolt költségét. 

(5.) A konkrét támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának módját, az elvégzett 
munkák bizonylatolásának rendjét a támogatásban részesített tulajdonossal kötött 
szerződésben kell rögzíteni. 

(6.) A szerződésben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a jegyző feladata. 
(7.) Az (1) szerinti önkormányzati támogatás csak akkor nyújtható, ha: 

a) A védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (karbantartja), azt 
neki felróható módon nem károsítja; 

b) A karbantartással és az építéssel összefüggő hatósági előírásokat és 
szabályokat maradéktalanul betartja. 

(8.) Nem adható önkormányzati támogatás, ha a védett értékkel összefüggésben engedély 
nélkül vagy engedélytől eltérően, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát. 
Ebben az esetben a támogatás visszafizetendő. E rendelkezés a szabálytalan 
beavatkozástól számított 5 évig érvényesíthető. 

 
 

A helyileg védett értékek hasznosítására, fenntartására, átalakítására, 
bővítésére és bontására vonatkozó 

általános előírások 
 
 

12. § 
 

(1.) A helyileg védett építészeti értékek fennmaradásának feltétele, megőrzésének módja 
elsősorban elsősorban a rendeltetésnek megfelelő használat. 

(2.) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell 
megtartani, érintetlenül hagyva a homlokzati nyílásrendet és a nyílások osztását, 
megőrizve a homlokzati tagozatokat. 



 

  

(3.) A védett épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség ne 
akadályozza, sőt a védelem érdekében elő kell segíteni ezeknek az épületeknek a mai 
igényeknek megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső 
értékek megtartásával kell megoldani. 

(4.) Védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati 
kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum 
árán az a legkisebb kárt szenvedje és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, 
szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen. 

(5.) Védett épület nem bontható el, csak abban az esetben, ha védettsége megszűnt. 
(6.)Védett növényzet kivágása csak a védelem megszűnését követően, illetve a növényzet 

kipusztulása esetén, továbbá közvetlen élet-, vagy balesetveszélyes helyzet 
megszűntetése érdekében engedélyezhető. A védett növényzet kipusztulását kertészeti 
szakvéleménnyel kell igazolni. 

 
 

13. § 
 

(1.) Az épületek felújítása, bővítése esetén a védett részértékeket meg kell őrizni, 
esetleges bontás után az értékes részeket új épületet létesítése esetén az épületbe 
lehetőleg vissza kell építeni. 

(2.) Amennyiben az értéket csak az épület tömege képezi, úgy az a bontás után a 
meglévővel azonos, vagy ahhoz erősen hasonló párkány- és gerincmagasságú és 
tetőhajlásszögű épülettel pótolható. 

 
 

14. § 
 
 

(1.) A helyileg védett területen meg kell őrizni a település jellegzetes szerkezetét, 
telekrendszerét, utca-vonalvezetését, beépítési vonalát. Új telek kialakítása, vagy 
telek-átalakítás csak ezzel összhangban engedélyezhető. 

(2.) A védett területen lévő építményeket egymással összehangoltan, a jellegzetes 
településkép, illetve utcakép egységes megjelenését biztosító módon kell fenntartani, 
illetőleg kialakítani. E tekintetben az épületek fő tömeg, és tetőformája, külső 
homlokzata, az alkalmazott anyag, azok színe, felületképzése meghatározó 
jelentőségű. 

(3.) A védett területen az új épületek tömegarányait, fő méreteit, a környezetében lévő 
hagyományos épületekhez való harmonikus illeszkedését, ezen épületek 
homlokzatszélességét, gerinc- és párkánymagasságát, tetőformáját, anyaghasználatát 
figyelembe véve kell meghatározni. 

(4.) Különös gondot kell fordítani a védett területeken az egy – egy településrészre 
jellemző hagyományos kerítésformák, jellegzetes melléképületek, építmények 
megtartására. 

(5.) A védett területen a közterületek burkolatát és berendezését (utcabútorok, 
világítótestek, kandeláberek, pavilonok, autóbuszvárók stb.) ezek megválasztását és 
azt utcákon megjelenő hirdetéseket az épületek jellegéhez, az utcák hangulatához 
igazodva kell kialakítani. 

(6.) A védett terület hangulatához illeszkedően kell a szükséges műtárgyakat 
megvalósítani (utak, átereszek, támfalak, közművek stb.). 

 



 

  

 
Építésügyi hatóság engedélyével végezhető munkák, 

tevékenységek 
 

15. § 
 

(1.) A helyi védettség alá tartozó épületek, építmények esetében – a külön jogszabályban 
építési engedélyhez kötött tevékenységeken kívül – építésügyi hatósági engedély 
szükséges az alábbi esetekben: 

a.) épület építése, bontása, bővítése – átalakítása, helyreállítása, korszerűsítése, 
elmozdítása. 

b.) Épület külső és belső felújítása, színezése. 
c.) Kerítés építése, bontása, átalakítása. 
d.) Közterületről látható felületen (homlokzat, tető, kerítés stb.) 1 m² - nél 

nagyobb kirakatszekrény, előtető, ernyőszerkezet, hirdető berendezések, 
fényreklám, cég vagy címtábla létesítése átalakítása, megszüntetése. 

e.)  Telek kertészeti kiképzése, kerti építmények létesítése, átalakítása, 
megszüntetése. 

f.) Tájrendezési vagy képző- és iparművészeti restaurálási továbbá a védett 
építmény jellegét és megjelenését bármely módon érintő egyéb munkálatok 
illetőleg épületkutatás (falkutatás) végzéséhez. 

(2.) Az (1) bekezdésben meghatározott munkákra az építési és   használatbavételi 
engedélyezési eljárásról szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 

16. § 
 

(1.) Az építési engedély iránti kérelemhez az építési használatbavételi engedélyezési 
eljárásról szóló jogszabályban előírt mellékleteken kívül csatolni kell: 
a.) átalakítás esetén a jelenlegi állapotfelmérés rajzait, 
b.) homlokzatot érintő munkák esetében a színezésre vonatkozó javaslatot 

(színvázlatot), 
c.) belső dekoratív (ornamentális és figurális) 

(2.) Az építésügyi hatóság további mellékletek csatolását is előírhatja (pl.: a korábbi  
építészeti, képzőművészeti állapot és kiképzés előzetes feltárást, ezek felmérését rajzi 
és fényképi dokumentálását). 

(3.) Az építésügyi hatóság meghatározhatja a mellékletek méretarányait. 
 

17. § 

 

(1.)  Az építésügyi hatóság az építési engedély kiadását megtagadhatja vagy feltételekhez 
kötheti, ha a tervezett építési munka: 

a.) területi védettség esetén a meglévő utcaszerkezet, építési vonal, telekosztás, 
építmények tér- és tömegarányának, tetőformájának, párkány- és 
gerincmagasságának megváltoztatásával jár, 

b.) egyedi védettség esetén z épület építmény tömegének, homlokzatának, 
tetőzetének, homlokzati tagozatainak, díszítőelemeinek, burkolatának, 
tetőfelépítményeinek, kéményeinek, nyílászáró szerkezeteinek, valamint egyéb 
épülettartozékainak megváltoztatásával, eltávolításával vagy elbontásával jár, 



 

  

c.) a környezetbe nem illő építéstechnológia, homlokzatkiképzés felületképzés 
alkalmazását tervezi, és a védett érték megőrzését veszélyeztetné, jellegét 
hátrányosan megváltoztatná, vagy értékcsökkenését eredményezné. 

(2.) Az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárás során: 
a) Meghatározhatja az épület tetőfedésének anyagát, 
b) Előírhatja a homlokzat kialakításának módját és színezését, 
c) Előírhatja az épülettartozékok és belsőépítészeti elemek (mennyezeti stukkók, 

díszítőfesték, falburkolatok, padlóburkolatok, korlátok és rácsok, vasalatok, 
világítótestek, gépészeti berendezése, beépített bútorok) megőrzését, 

d) Korlátozhatja az építmények közterületről látható megjelenését kedvezőtlenül 
befolyásoló gépészeti berendezése, antennák, légvezetékek, árnyékolók 
alkalmazását az ideiglenes, legfeljebb 30 napig elhelyezett berendezések 
kivételével. 

e) Megtilthatja az építmények közterületről látható megjelenését kedvezőtlenül 
befolyásoló gépészeti berendezése, antennák, légvezetékek, árnyékolók 
alkalmazását az ideiglenes, legfeljebb 30 napig elhelyezett berendezések 
kivételével. 

 

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 

 

18. § 

 

(1.) A helyi építészeti értékek vizsgálatáról készült dokumentációk nem selejtezhető 
ügyiratok. 

(2.) * 
(3.) * 
(4.) E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba. 
(5.) A 11. §-ban meghatározott pályázatok benyújtásának első határideje: 2008. június 30. 
(6.) A helyi védettség alá tartozó helyi értékek jegyzékét e rendelet 1. sz. melléklete 

tartalmazza, melynek elkészítési határideje 2007. december 20. 
 

Mezőkeresztes, 2007. október 15. 
 
 
dr. Dózsa György s. k.                                                                              Monoki László s. k. 
     polgármester                                                                                                  jegyző 
 
 
* hatályon kívül helyezte a 6/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Mezőkeresztes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő – testülete 
 
 
 

15/1998. /XI. 26./ számú R e n d e l e t e 
a lakások és egyéb helyiségek bérleti díjáról 

 
 

Mezőkeresztes nagyközség Önkormányzaténak Képviselő – testülete a lakások és egyéb 
helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. Tv. 34. § /1/ és a 35. § /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

I. 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

/1/ A rendelet hatálya kiterjed Mezőkeresztes Nagyközség Önkormányzati tulajdonában lévő 
valamennyi lakásra. 
 
/2/ Az 1. § /1/ bekezdés hatálya alá tartozó lakásokról az Önkormányzat Képviselő – 
testületének hivatala nyilvántartást vezet.  
 
 

II. 
 

A lakbér mértéke, a külön szolgáltatás díja 
 
2. § 
 

/1/ ** A lakások havi bérleti díja 
 
összkomfortos lakás            250,- Ft/m2/hó 
komfortos                            200,- Ft/m2/hó 
félkomfortos                        150,- Ft/m2/hó 
komfort nélküli                   100,- Ft/m2/hó 
 
/2/ *Az /1/ bekezdésben megállapított bérleti díjból az intézménnyel egybeépült lakás esetén a 
bérlő 50 % bérleti díj kedvezményben részesül.   
 
 
/3/ * A lakások fekvésére 10%, jellegére 10%, műszaki állapotára 30%, összesen – összesen a 
bérleti díj 50%-áig – terjedő bérleti díj kedvezményt adhat – bérlő kérelmére – a bérbeadó.  
 
/4/ * A bérlő részére nyújtott külön szolgáltatásért / vízellátás, szennyvíz szállítás, fűtés, 
szemétszállítás / a lakbéren felül külön díjat köteles fizetni a szolgáltatónak a számla alapján.  
 



 

  

3. § 
 

/1/ A 150 m2 –t meghaladó kert használata esetén négyzetméterenként 2.- Ft-ban állapítja meg 
az éves bérleti díjat a bérbeadó. 
 
 

III. 
 

Záró rendelkezések 
 
4. § 
 

/1/ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésével egyidejűleg az önkormányzati 
lakások lakbérének megállapítására vonatkozó 8/1997./III.24./ számú rendelettel módosított 
11/1995. /IX.8./ számú rendelet hatályát veszti.  
 
/2/ A fizetendő bérleti díj mértékének változását a bérbeadó írásban közli a bérlővel. 

A bérleti díj mértékét a Képviselő – testület minden év június 30-ig felülvizsgálja. 
 

Mezőkeresztes, 1998. november 26. 
 
 
 
 Kalivoda András sk.      Parkánszki István sk. 
    polgármester                 jegyző 
 
 
 
 
 
* módosította a 7/2007.(VII.19.) sz. rendelet, hatályos 2007. augusztus 1. napjától 
** módosította a 15/2010.(XII.02.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. január 1. napjától 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Mezőkeresztes Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
 
 

6/2003./VII.24./ sz. R E N D E L E T E 
 

Mezőkeresztes címeréről, zászlajáról és pecsétjéről  
 

 
Mezőkeresztes Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 1.§ /6/ bekezdésének a/ 
pontjában kapott felhatalmazása alapján a település jelképeiről és azok használatáról az alábbi 
rendeletet alkotja:  
 

Az önkormányzat jelképei 
 
 

1.§  
 

/1/Az önkormányzat jelképei, mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a címer,  
a zászló, és a bélyegző /pecsét/.  
 
/2/ A rendelet hatálya kiterjed Mezőkeresztes közigazgatási területén a magánszemélyekre, 
jogi személyekre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra. 
 
 

A település címerének leírása, használatának köre és szabályai 
 
 

2.§  
 
 
Mezőkeresztes Nagyközség címerének általános leírása: 
 
Fehér alapon álló, kék színű katonai pajzs – alja kerekített -, amelyen kardot markoló emberi 
kar helyezkedik el.. A felső kar felülről lefelé mutató nyíllal át van lőve. A kar szürke alapon 
fekete vonalakkal redőzött. A kar felső vége piros  színezetű . A kar alsó hajlatában  királyi 
korona helyezkedik el. A korona csúcsíveit sárga színű ékkövek díszítik. A korona 
homlokívét két fehér drágakő fogja közre. A pajzs felső sarkaiban sárga színű hatágú csillag 
helyezkedik el.     
 

3. §  
 

/1/ A község címere a község történelmi múltjára utaló jelkép, a Magyar Köztársaság címerét 
nem helyettesíti.  

 



 

  

/2/ A község címerét, mint díszítő és  történelmi múltat idéző jelképet használni lehet:  
 
a./ a község pecsétjén, amely a 8.§-ban leírt feliratú, 30 mm átmérőjű gumibélyegző,  
b./ a község zászlaján és annak változatain,  
c./ az önkormányzat intézményei, a polgármester, a jegyző által használt levélpapírok 

fejlécén, illetve borítékán, arcképes igazolványán, névkártyáján, Internetes honlapokon, 
weblapokon, 

d./ az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető emlékérmeken,  
e./ a községháza bejáratánál, dísztermében (tanácskozó termében), és a Polgármesteri 

Hivatal irodáiban, hivatali gépkocsikon, 
f./ az önkormányzat intézményei bejáratánál, vezetőinek irodáiban, és más protokolláris 

célt szolgáló helyiségeiben, 
g./ az önkormányzat és intézményei által megjelentetett, a település életével foglalkozó 

kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon, jelvényeken, 
h./ a községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán. 
 

 /3/ Az önkormányzat címerének használatát kérelemre a 3.§. /2/ bekezdésében 
meghatározottakon kívül más számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes 
termékeken a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület engedélyezheti.  
 

4. §  
 

/1/ A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:  

a./ a kérelmező megnevezését, címét, 
b./ a címerhasználat célját, 
c./ az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot), 
d./ címer előállításának anyagát,  
e./ a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját, 
f./ a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (vagy rajzát, fénymásolatát, stb.) . 
 

/2/ A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:  

a./ az engedélyes megnevezését és címét, 
b./ az engedélyezett felhasználás célját, 
c./ az előállításra engedélyezett mennyiséget, 
d./ az előállítás anyagát, 
e./ a terjesztés, forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket, 
 

/3/ A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.  

 
/4/ A 3. § /2/ bekezdés g./ pontjában leírt kiadványokról, meghívókról, emléktárgyakról, az 

intézményvezetőnek bejelentési kötelezettsége van a jegyző felé.  
 
/5/ Indokolt esetben a kiadott engedélyt a Képviselő-testület visszavonhatja.  

 
 
 
 
  
 



 

  

5. §  
 

/1/ Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan méretű lehet, hogy az ne sértse a 
hiteles ábrázolást.  

 
     /2/ Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való 

ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, 
és a címerhasználat általános szabályainak megtartásával történhet.  
 
/3/ Nyomdai termékeken a község címere fekete-fehér színben is használható.  
 
/4/ A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók.  
 

A település zászlajának leírása 
 

6. §  
  

/1/ Mezőkeresztes Nagyközség zászlójának általános leírása: 

     Alapja fehér színű, középső mezejében a 2. §-ban leírt címer, kerete piros, fehér, zöld 
színű.  

 
/2/ A zászlón megjelenő színek árnyalati tónusának, mindig a címerpajzson megjelenő színnel 
azonosnak, illetve azt leginkább megközelítőnek kell lennie.  
 
 

A zászló használata 
 

7. §  
 

/1/ A zászló méretarányos változatai használhatók:  

a./ hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt, 
b./ a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más 
hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt, 
c./ a Képviselő-testület ülésének helyszínén, 
d./ nemzeti gyászesemények  alkalmával a fekete zászlóval együtt félárbocra eresztve, 
e./ minden, a településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett 
eseményen.  
f./ önkormányzat és intézményei hivatali helyiségeiben /irodák, termek, stb./. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

A település pecsétjének leírása, a pecséthasználat köre és szabályai 
 
 

8. §  
 

Mezőkeresztes nagyközség pecsétjének általános leírása:  
 
Körpecsét a község címerével ellátva, amely  
         a felső körívben:   NAGYKÖZSÉGI   ÖNKORMÁNYZAT 
         az alsó körívben: MEZŐKERESZTES 
         a címer és a település neve között középen 1990. 
feliratot tartalmaz.  
 

9. § 
 

/1/ A község címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel- illetve külföldi 
önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetve a velük kötött 
szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével 
kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.  

 
/2/ A község címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.  
 

Záró rendelkezések 
 
 

10. § * 
 

 
11. §  
 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a 
jegyző gondoskodik 
 
Mezőkeresztes, 2003. július 24. 
 
 
 Dr. Dózsa György s. k.                                                                                 Monoki László s. k. 
       polgármester                                                                                                  jegyző 

 
 
 
módosította a 6/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet 
 
 
 
 
 



 

  

Mezőkeresztes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
 
 
 

8/2002./VI.28./ sz. R E N D E L E T E 
az egészségügyi alapellátás körzeteinek és székhelyeinek kialakításáról 

 
 
 
 
 

Mezőkeresztes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. 
§ (1.)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az 1997. évi CLIV. tv.  152. § . 
(1.) bekezdésében, a 2000. évi II. tv. 2. § (l.) és (2.) bekezdésében foglaltakra az alábbi 
rendeletet alkotja.  
 

1. § 
 

Mezőkeresztes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint alakítja 
ki és állapítja meg, az egészségügyi alapellátás körzeteit és székhelyeit :  
 

a.)  háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátási körzet és székhelye (l.sz.  melléklet) 
b.) fogorvosi ellátási körzet és székhelye     (2.sz. melléklet) 
c.) alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti körzet és székhelye  . (3 sz. melléklet) 
d.) védőnői ellátási körzet és székhelye      (4.sz .melléklet) 
e.) iskola-egészségügyi ellátási körzet és székhelye    (5.sz. melléklet) 
 

 
                                                   2. § 

 
Jelen rendelet 2002. július 1-től lép hatályba. Kihirdetéséről és az érintett önkormányzatok 
részére történő megküldéséről a jegyző gondoskodik. 

 
 

 
Mezőkeresztes, 2002. június 27. 
 
 
 
Kalivoda András s. k.                          Monoki László  s. k.  
   polgármester           jegyző 

 
 
 
 
 
 



 

  

1. számú melléklet 
 

Háziorvosi körzetek kialakítása 
 
 

Gyermekorvosi körzet 

Gyermekorvosi körzet székhelye : Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 89. 

Utca neve : 

Ady E. u. 

Akác u.     

Attila u.     

Árpád u.     

Balaton u.     

Batthyány u.       

Bartók B. u.     

Bem u.     

Bercsényi u.     

Berecz Gy. u.     

Béke u.     

Bocskai u.     

Bornemissza u.     

Damjanich u.       

Deák F. u.      

Dózsa Gy. u.     

Füzes u.     

Honvéd u.     

Hunyadi u.     

Jókai u.       

József A. u.       

Kassai u.     

Katona J. u.     

Kazinczy u.     

Kertész u.       

Kinizsi u.     

Kissor u.       

Kolozsvári u.     

Kossuth u. 

Liliom u.       

Lórántffy u.       

Május l tér u.       

Móricz Zs. u.     

Nagymihályi u.    

Összekötő u.     

Petőfi u.     

Rákóczi u.       

Rózsa u.      

Sallai u.     

Ságvári u.       

Szabadság tér       

Szegfű u.       

Szemere u.       

Szentistváni u.    

Táncsics u.     

Temető u.       

Templom u.     

Thököly u.      

Tompa u.       

Úttörő u.       

Vasút u.     

Virág u.       

Barta tanya       

Lengyel tanya  



 

  

      

I. sz. háziorvosi körzet      

 

I. sz. háziorvosi körzet székhelye : Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 8. 

 
 Utca neve :   

 

Ady E. u.     

 Arany J. u.               

 Árpád u.     

 Attila u.     

 Bartók B. u.     

 Batthyány u.     

 Bem u.     

 Bercsényi u.     

 Berecz Gy. u.     

 Bocskai u.     

 Bornemissza u.    

 Damjanich u.     

 Deák  F. u. 

 Dózsa Gy. u.    

 Hunyadi u. 

 József A. u. páros oldal   

 Kassai   u.     

 Kazinczy u. bérházak   

 Kinizsi  u.     

 Kolozsvári u.     

 Kossuth u.     

 Lórántffy u.     

 Petőfi u.               

 Szemere u.     

 Táncsics u. páratlan oldal   

 Thököly u.     

 Tompa  u. 

 

 

 

II. sz. háziorvosi körzet 

 

II. sz. háziorvosi körzet székhelye : Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 8. 

    
 Utca neve :      

Akác u.     

 Balaton u.     

 Barta tanya       

 Béke u.     

 Füzes u.     

 Honvéd u.     

 Jókai u.     

 József A. u. páratlan oldal    

 Katona J. u.     

 Kazinczy u. bérházak kivételével  

 Kertész u.     

 Kissor u.     



 

  

 Lengyel tanya       

 Liliom u.     

Május 1 tér u.    

Móricz Zs. u.     

Nagymihályi u.              

Összekötő u.     

Rákóczi u.     

Rózsa u.     

Ságvári u.     

Sallai u.  

Szabadság tér u.      

Szegfű u.     

Szentistváni u.             

Táncsics u. páros oldal             

Temető u.      

Templom u.     

Úttörő u.     

Vasút u.     

Virág u.     

Csincse település minden  utcája 



 

2. számú melléklet 

 

Fogorvosi alapellátás 

 

Fogorvosi alapellátási körzet székhelye : Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 8. 

 

Az alapellátás kiterjed Mezőkeresztes, Mezőnagymihály, Csincse települések gyermek és felnőtt 

lakosságára.   

 

 

3. sz. melléklet 

 

 

Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás  

 

Ügyeleti ellátás székhelye : Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 8. 

 

Az ügyeleti ellátás kiterjed Mezőkeresztes, Csincse települések összes lakosára.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 4. sz. melléklet 

 

  Védőnői ellátás 

 

I. sz. Védőnői  Körzet:  

 

I. sz. védőnői körzet ellátási területe :   azonos az I. sz. háziorvosi körzettel.  

 

  Védőnői körzet székhelye : Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 89. 

 

    

           II. sz. Védőnői körzet :  

 

II.  sz. Védőnői körzet ellátási területe :  azonos a II. sz. háziorvosi körzettel.  

 

  Védőnői körzet székhelye : Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 89. 

   

 

 5. sz. melléklet 

 

 

  Iskola-egészségügyi ellátás  

 

Iskola-egészségügyi ellátási körzet: kiterjed Mezőkeresztes, Csincse települések óvodás és 

iskoláskorú gyermekeire. 

 



 

  

Mezőkeresztes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
 

6/2001./IV.28./ sz. R E N D  E L E  T  E  

                                   a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 
 
 
 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 50 §. (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a képviselő-testület a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről az 
alábbi rendeletet alkotja : 

 

Általános rendelkezések 
 

1. § 

(1) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés az állampolgároknak, illetve az állam- 
polgárok helyi közösségének alkotmányos joga, amely közvetlen részvételi biztosít 
a hatalom gyakorlásában. 

(2) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása érdekében minden ál- 
lampolgár jogosult - közterületen is - aláírásokat gyűjteni, illetve aláírásgyűjtés cél- 
jából szervezőmunkát végezni. 

(3) Nem gyűjthető aláírás az 1997. évi C. törvény 48 §.(2) bekezdésében foglalt ese- 
tekben. 

 
2. § 

 

(1) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételre a helyi önkor- 
mányzati választáson választójoggal rendelkező állampolgárok jogosultak 

(2) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés állampolgári kezdeményezése esetén 
a választójogosultsági feltételnek a kezdeményezés időpontjában kell fennállni. 

 
           3. § 

(1) A helyi népszavazás tárgya lehet e rendeletben meghatározott kivétellel a képvise- 
lő-testület hatáskörébe tartozó kérdés. 

(2) A döntéshozatal céljából elrendelt helyi népszavazás eredménye a képviselő-testü- 
letre kötelező. 

(3) A véleménynyilvánító helyi népszavazás az állampolgárok közreműködését bizto- 
sítja a képviselő-testület döntéseinek meghozatalában. 

(4) A helyi népi kezdeményezés a képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntések 
meghozatalára irányul 



A helyi népszavazásról 
 

4. § 
 

(1) A képviselő-testület a helyi népszavazást köteles kiírni az alábbi kérdésekben: 
a.) a községegyesítésnek és a községegyesítés megszűntetésének kezdeménye- 
zésére, 
h.) új község alakításának kezdeményezésére, 
c.) társult képviselő-testület alakítására, a társult képviselő-testületből való kilé- 

pésre. 

(2) A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el: 
a.) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben, 
b.) önkormányzati rendelet megerősítésére. 

 
(3) Nem rendelhető el helyi népszavazás : 

a.) költségvetésről való döntésre, 
b.) a helyi adónemeket, illetőleg a mértéküket megállapító rendelet tárgyában, 
e.) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti és működési, személyi 
kérdésekben, a képviselő-testület feloszlatásának kimondásáról. 

 

5. § 
 

(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti: 
a.) a települési képviselők legalább egynegyede, 
b.) a képviselő-testület bizottsága, 
c.) a helyi társadalmi szervezet vezető testülete, 
d.) 400 választópolgár. 
 

(2) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt az (1) bekezdés 
d.) pontjában meghatározott számú választópolgár kezdeményezte. 

 
6. § 

(1) A helyi népszavazás állampolgári kezdeményezését tartalmazó ívnek (a további- 
akban: aláírásgyűjtő ív) az alábbiakat kell tartalmazni: 
a.) a helyi népszavazásra javasolt kérdés (kérdések) pontos megfogalmazását az 

aláírásgyűjtő ív minden megkezdett oldalán, 
b.) az állampolgár olvasható családi és utónevét, 
c.) az állampolgár lakcímét, 
d.) az állampolgár személyi azonosítóját, 
e.) az állampolgár sajátkezű aláírását 

(2) Az aláírásgyűjtő ívek egy példányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt hitelesítés 
céljából be kell nyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez (a jegyzőhöz). 

 
(3) A helyi választási iroda vezetője a jogszabályi feltételeknek megfelelő aláírásgyűj- 

tő ívet a benyújtástól számított 15 napon belül hitelesíti. 
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(4) Meg kell tagadni az aláírásgyűjtés hitelesítését, ha 
a.) a helyi népszavazásra javasolt kérdés-nem tartozik a képviselő-testület hatáskö- 

rébe, 
b.) a kérdésben, nem lehet helyi népszavazást tartani, 
 



 

  

c.) ugyanabban a kérdésben egy éven belől már volt népszavazás, 
d.) az aláírásgyűjtő ív nem felel meg az (1) bekezdésben a.)-d.) pontjaiban fog- 
laltaknak. 

7. § 
 

A helyi népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezést az aláírásgyűjtő ív 

hitelesítését követő egy hónapon belül egyszer lehet benyújtani a polgármesterhez. A pótlólag 
benyújtott, a kezdeményezést kiegészítő aláírások érvénytelenek. 
 

8. § 
 

(1) Az aláírások ellenőrzéséről a helyi választási bizottság gondoskodik. Az aláírások 
ellenőrzése az érvényesnek tekinthető aláírások számának statisztikai és matemati- 
kai módszerrel történő megállapítását jelenti a helyi népszavazást kezdeménye- 
zését aláíró állampolgárok személyi adatainak a személyi adat- és lakcímnyilván- 
tartás, továbbá választójoggal nem rendelkező nagykorú magyar állampolgárok 
nyilvántartási adatatnak felhasználásával. 
Ha az alkalmazott statisztikai és matematikai   módszer nem valószínűsíti a kellő 
számú aláírás meglétét, akkor az aláírások ellenőrzését az aláírások tételes vizsgá- 
latával kell folytatni mindaddig, amíg a kezdeményezés érvényessége vagy 
érvénytelensége kétséget  kizáróan meg-nem állapítható. 
 

(2) Ha az aláírások ellenőrzése során alapos gyanú merül fel meghatározott aláírások 
eredetiségét illetően, és az ilyen aláírások érvényessége vagy érvénytelensége befo- 
lyásolja a kezdeményezés érvényességét vagy érvénytelenségét, a helyi választási 
bizottság a helyi választási iroda vezetője útján a személyazonosságot is ellenőriz- 
heti. 

 
(3) Az aláírások ellenőrzése során a kezdeményezést benyújtók képviselője jelen 

lehet. 
 
(4) A helyi választási bizottság elnöke az aláírások ellenőrzésének eredményéről ha- 

ladéktalanul tájékoztatja a polgármestert. 
 
(5) Az aláírásgyűjtő íveket az aláírások ellenőrzését, illetőleg a jogorvoslati eljárás 

befejezését követő 30 nap elteltével meg kell semmisíteni. 
 

9. § 
 

(1)        A polgármester a helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést  
 a.) a 8.§.(4) bekezdése szerint tájékoztatás kézhezvételét követő, 

b.) nem állampolgári kezdeményezés esetén a benyújtást követő legközelebbi 

ülésnapon köteles a képviselő-testületnek bejelenteni. 

 
(2)        A helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről a polgármester 

bejelentését követő 30 napon belül dönteni kell. 
 
 



 

  

10. § 
 

Ha a népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári kezdeményezési késve nyújtották be, vagy 
az aláírások ellenőrzésének eredményként a helyi választási bizottság azt állapítja meg, hogy 
az érvényes aláírások száma nem éri el az 5. § (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott 
számot, a kezdeményezést a polgármester elutasítja. 

 11. § 

(1) A képviselő-testület a helyi népszavazás elrendelésével egyidejűleg - legkésőbb 35 
nappal a szavazás napja előtt - kitűzi a szavazás időpontját. 

(2) A helyi népszavazás elrendeléséről és a helyi népszavazás időpontjáról szóló ha- 
tározatot a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

 12. § 

(1) A helyi választási iroda vezetője a helyi népszavazás kitűzését követő 15 napon 
belül összeállítja (vagy a B.-A.-Z. Megyei Közigazgatási Hivataltól erre a határidőre 
megrendeli) a választójoggal rendelkező állampolgárok névjegyzékét. 

(2) A névjegyzéket úgy kell összeállítani, hogy alkalmas legyen a település, a szava- 
zókör és a választópolgár azonosítására. 
A névjegyzék tartalmazza a választópolgár: 
a,) családi és utónevét (nők esetében a leánykori családi és utónevét is), 
b.) személyi azonosítóját, 
c.) lakcímét 
d.) a névjegyzékbeli sorszámát 
e.) az azonos nevű és lakcímű választópolgárok születési idejét ezek azonossága 

esetén egyéb természetes személyazonosító adatát 

 13. § 

(1) A helyi népszavazásra elkészített, névjegyzéket a szavazás napja előtt 18 nappal 
közszemlére keli tenni - 8 napra -. A közszemlére tett névjegyzék a választópol- 
gár személyi azonosítóját nem tartalmazhatja. 

(2) A választópolgárokat a névjegyzékbe vételükről legkésőbb a szavazás napja előt- 
ti 16 napig értesítő megküldésével tájékoztatni kell. 
Az értesítő tartalmazza a választópolgár családi és utónevét lakcímét a személyi 
azonosítóját, névjegyzékbeli sorszámát a szavazás helyét és idejét, és a szavazás- 
sal kapcsolatos egyéb tudnivalókat. 

(3) Az értesítő kézbesítését a helyi választási iroda vezetője ellenőrzi. Az a választó- 
polgár, aki nem kapja meg az értesítőt, azt a helyi választási iroda vezetőjétől 
igényelheti.



 

  

14. § 

(1) A helyi népszavazáson a szavazás idejére, a szavazás megkezdésére és a szavazás 
módjára a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény VIII. fejezetében foglal- 
takat kell alkalmazni. 

(2) A helyi népszavazás érvényességét és eredményességét a szavazási jegyzőkönyv 
alapján a választási bizottság állapítja meg. 

(3) A helyi népszavazás 
a.) érvényes, ha a választópolgárok több mint fele szavazott, 
b.) eredményes, ha a szavazatoknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre 
azonos választ adott. 

 

15. § 

(1) A helyi népszavazással kapcsolatos jogorvoslati eljárásra a választási eljárásról 
szóló1997. évi C. törvény X. fejezetében foglaltakat az alábbi (2) bekezdésben 
taglalt eltéréssel kell alkalmazni. 

(2) A helyi választási iroda vezetésének a helyi népszavazás kezdeményezés aláírás- 
gyűjtő íveinek hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen a Mezőkövesdi Városi 
Bírósághoz lehet kifogást benyújtani 

 

16. § 
 

(1)        A helyi népszavazáson az alábbi választási szerv működik: 
helyi választási bizottság, amely a választás napján ellátja a szavazatszámláló 
bizottság feladatait is. 

 A helyi választási bizottságba (a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságba) 
 a kezdeményezést benyújtók egy közös megbízottat delegálhatnak. 
(2)        A helyi népszavazáson az alábbi választási iroda működik: 
 Helyi választási iroda. 

Népi kezdeményezés 

 17. § 

(1) A helyi népi kezdeményezés során a jelen rendelet 6., 10., és 15. §-ában foglalt 
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

(2) A 200 választópolgár kezdeményezését a polgármesterhez kell benyújtani. 
(3) A helyi választási iroda vezetője akkor tagadja meg az aláírásgyűjtő ívek hitelesítését, ha 

a.) a kérdés nem tartozik a képviselő-testület hatáskörébe, 
b.) az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a rendelet 6. § (1) bekezdésének a.)-e.) 

pontjaiban foglaltaknak. 



 

  

Záró rendelkezések 
 
 18. § 

Ez a rendelet 2001. április 28. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egy időben az 

önkormányzat XIV/1992./XI.12./ számú rendelete hatályát veszti. 
 
 
 

Kalivoda András s.k.                                                                                       Monoki László s.k. 
polgármester                                                                                                            jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

19/1998.(XII.17.) számú Rendelete 
a helyi iparűzési adóról 

(módosításokkal) egységes szerkezetbe foglalt szöveg 
 
 
Mezőkeresztes Város Képviselő-testülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. Tv. /1/ bekezdésében, a 6. §-ban, 
valamint a 43. § /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján illetékességi területére kiterjedő hatállyal az 
alábbi helyi iparűzési adórendeletet alkotja. 
 

Az adókötelezettség, az adó alanya 
 
1. § 

 
/1/ E rendelet alapján adóköteles a Város közigazgatási területén végzett gazdasági tevékenység, (továbbiakban 

iparűzési tevékenység). 
/2/ Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség, illetve 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 

/3/ Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy a vállalkozó székhelye, vagy csupán telephelye 
(részlege, kirendeltsége, üzlete) található az önkormányzat illetékességi területén. 

 
2. § 

 
E rendelet alkalmazásában az adó alanya: Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára 

haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző 
a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, 
b.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, 

feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az  adóévben a 600. 000,- Ft-ot 
meghaladja, 

c.) jogi személy, ideértve azt is, ha felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, 
d.) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha felszámolás vagy végelszámolás alatt áll. 

 
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 

 
3. § 

 
Az iparűzési adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység 

megszűnésének napjával szűnik meg. 
 

Az adó alapja és mértéke 
 
4. § 
 

/1/ Az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott 
áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítések értékével, valamint 2000. január 1-től az 
anyagköltség 100 %-ával. 

 
/2/ Az adó mértéke:        
 a./ állandó tevékenység gyakorlása esetén:   az adóalap 2 %-a 
 b./ ideiglenes tevékenység gyakorlása esetén:  5.000,- Ft/naptári nap 
 
 

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 
 

5. § 
 

/1/ Vállalkozó az iparűzési adóra előleget köteles fizetni. 
/2/ Az adóelőleg összege: 

a.) Az adóévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában működő vállalkozóknál – ide 
értve az idényjellegű tevékenységet is – a megelőző év adójának 50 %-a. 

b.) Az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozóknál a megelőző év adójának a működés 
naptári napjai alapján az egész évre számított összeg 50 %-a. 

c.) A tevékenységet az adóév közben kezdő vállalkozóknál az adóévre bejelentett várható adó 
összege. 



 

  

/3/ A vállalkozóknak az adóköteles tevékenysége megkezdésétől számított 15 napon belül az adóévre 
várható adójáról bejelentést kell tenni. 

/4/ Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve várható adó bejelentése 
alapján fizetési meghagyásban közli. 

/5/ Az adóévben az adóévre vonatkozó adóelőleget az adózó fizetési meghagyás alapján fizeti. 
 

6. § 
 

/1/ A vállalkozó a rá vonatkozó előírások szerint időben – az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI Tv. – 
köteles adóbevallást nyújtani. 

/2/  a.) Az iparűzési adóelőleget – e rendelet 5. § /2/ bekezdésében megállapított összeg – adóév szeptember 
15-ig kell megfizetni. 

       b.) A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az 
adóévet követő év május 31-ig fizeti meg, illetve igényelheti vissza. 

c.) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység 
befejezése napján kell megfizetni. 

 
Mentességek, kedvezmények 

 
7. § 

 
Hatályon kívül helyezve. 
 

Eljárási szabályok 
 
8. § 

 
/1/ A helyi iparűzési adó megállapításával, beszedésével és ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatokat a 

jegyző látja el. 
/2/ Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. Törvény, az adózás 

rendjéről szóló 1990. évi XCI. Törvény rendelkezései az irányadók. 
 

Záró rendelkezések 
 
9. § 

 
/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 13/1997.(V.26.), 24/1997.(XI.28.), 

8/1998.(III.27.) számú rendelet hatályát veszti. 
/2/ Jelen rendelet hatálybalépéséig keletkezett adókötelezettség teljesítésére a megállapítás időpontjában, 

hatályban volt rendelkezések az irányadók. 
/3/ A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
 
Jelen rendeletet a 15/1999.(XII.16.), 13/2000.(VIII.04.), 17/2002.(XII.10.), 15/2003.(XII.17.), 4/2011.(III.31.) 

számú önkormányzati rendeletek módosították. 
 
 
Mezőkeresztes, 2011. április 5. 
 

 
      
      Dr. Dózsa György    Monoki László 
        polgármester sk.      jegyző sk. 
 
 
 
Kiadmány hiteles: 
    

Dr. Pelládi Ildikó 
                        jegyző 
 
 
 


