
 
 
 
 

M e g h í v ó 
 
 
 
A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2014. augusztus 28-

án (csütörtök) 17.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. 

 
 
 
 
Az ülés helye: Faluház 
 
 
N a p i r e n d: 
1.) Előterjesztés a helyi választási bizottság megválasztásáról 

Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző 
 

2.) Előterjesztés a nyílttéri égetés helyi szabályairól szóló rendeletről 
Előadó: Szabó Gellért polgármester 

 
3.) Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló helyi 

rendeletről 
Előadó: Szabó Gellért polgármester 

 
4.) Egyebek (rendőrkapitányi kinevezés véleményezése, ételrendelés és lemondás 

gyakorlatiasan) 
 
 

 
S z e n t k i r á l y, 2014. augusztus 25. 
 
 
                                              
                  polgármester 
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Előterjesztés a napirendi pontokhoz a képviselő-testület 2014. augusztus 28-i ülésére 
 
1. napirendi pont: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Köztársasági elnök Úr a 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2014. 
október 12. napjára tűzte ki. 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a szerint a helyi választási bizottság 
három tagját és legalább két póttagját a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, 
legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi 
választási iroda vezetője tesz indítványt. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak 
megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM. rendelet 3. § a szerint a választási bizottság tagjait és 
póttagjait a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16.00 
óráig választja meg. 
 
A javaslat összeállításánál fontos szempont volt, hogy a korábbi választások során tapasztalatot 
szerzett, gyakorlattal rendelkező személyek legyenek a bizottsági tagok. 
A határozati javaslatban feltüntetett személyek megkeresésemre nyilatkoztak, hogy 
megválasztásuk esetén vállalják a megbízatást. Fentiek alapján Szentkirály község helyi 
választási bizottság tagjaira és póttagjaira az alábbi javaslatot teszem:  
 
Osbáth Barna   Szentkirály, Dózsa Gy. u. 49. 
Kiss Istvánné   Szentkirály, Kossuth L. u. 47. 
Kókai-Szabó István  Szentkirály, Szent I. tér 13. 
Faragó Józsefné  Szentkirály, Béke u. 16. 
Geschitz Józsefné  Szentkirály, Arany J. u. 6.  
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 

A képviselő-testület – a jegyző előterjesztése alapján – megtárgyalta a Szentkirály 
község helyi választási bizottság személyi összetételének módosítására tett javaslatot. 
A képviselő-testület a helyi választási bizottság tagjait, póttagjait az alábbiak szerint 
választja meg: 
Tagok: Osbáth Barna 

Kiss Istvánné 
Kókai-Szabó István 

 
Póttagok: Faragó Józsefné 

Geschitz Józsefné                  
  
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az újonnan megválasztott helyi választási 
bizottság póttagja eskütételének megszervezéséről gondoskodjon. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős: dr. Lajos Krisztina aljegyző 

 
2. napirendi pont: 

Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2014. (VII.28.) önkormányzati rendelete 

 
az avar és növényi hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól 

 
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1.) bekezdés 
a) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 
bekezdés c.) pontjában és a 48. § (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 
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bekezdése alapján – az illetékes környezetvédelmi hatóság véleményének kikérésével – az avar 
és növényi hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól a következőképpen rendelkezik: 
 
1. Az önkormányzati rendelet célja és hatálya 
 
1. § A rendelet célja az avar, növényi- és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó helyi 

szabálynak a megállapítása, amely a levegő tisztaságának védelmét biztosítja. 
 
2. § A rendelet területi hatálya – erdőterület kivételével – Szentkirály község közigazgatási 

belterületére terjed ki. 
 
2. Értelmező rendelkezések 
 
3.  § E rendelet alkalmazásában: 

(1) Avar, növényi- és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, lábon álló növényzet, tarló 
és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék, továbbá a kert használata 
során keletkező és további hasznosításra nem kerülő maradvány, fa és egyéb növényi 
maradványok. 
 

(2) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, akinek tulajdonában, birtokában, kezelésében vagy használatában 
lévő ingatlanon avar, növényi-, kerti hulladék keletkezik, vagy más módon a birtokába 
kerül. 
 

(3) Hasznosítás: kerti hulladék komposztálása. 
 

(4) Tároló edény: hulladékgyűjtő tartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák. 
 
3. Avar és növényi hulladék égetésének szabályai 
 
4. § (1) A település területén az avar, növényi- és kerti hulladék ártalmatlanításáról, 

hasznosításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni. 
 

(2) Égetéssel a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett avar, 
növényi- és kerti hulladék semmisíthető meg. 
 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű 
hulladék, vagy veszélyes hulladék (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek 
maradékai) nem égethető. 
 

(4) Lábon álló növényzet, tarlóégetés tilos. 
 
5. § (1) Szentkirály község közigazgatási belterületén az avar, növényi- és kerti hulladék nyílttéri 

égetése – ünnepnapok kivételével – hétfőtől péntekig naponta 7.00 – 18.00 óra, és szombat 
8.00 – 12.00 óra között engedélyezett. 

 
 (2) Hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt. 

 
9. § (1) A tűzgyújtási tilalomra, és a meteorológiai viszonyokra nyílttéri égetés során figyelemmel 

kell lenni. 
 

(2) Az avart, növényi- és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol 
az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, 
vagyoni és környezeti kárt nem okoz. 
 

(3) A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy 
arra veszélyt ne jelentsen. 
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(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A 
tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a 
tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható. 
 

(5) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a 
visszamaradt parázs, vagy hamu lelocsolásáról, illetve földréteggel történő lefedéséről. 
 

(6) A füstképződés csökkentése érdekében az avart, növényi- és kerti hulladékot előzetesen 
szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet. 
 

(7) Nagyobb mennyiségű hulladék egyidőben történő elégetése esetén a szomszédokat 
legalább 3 nappal korábban tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy 
alkalommal legfeljebb három óráig tarthat. 
 

(8) Tilos az avar, növényi- és kerti hulladék égetése párás, ködös esős időben, illetve erős 
szél esetén. 
 

(9) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj stb.) légszennyező, 
vagy bűzös segédanyag nem használható. 
 

(10)  Tilos égetni kisfeszültségű, közép- és nagyfeszültségű, továbbá távközlési hálózati 
vezeték alatt. 

 
 7. § Közterületen avar, növényi- és kerti hulladék égetéséhez a jegyző engedélye szükséges. 
 
4. Szabadtéri tűzgyújtás szabályai 
 
9. § A szabadtéri tűzgyújtás, tüzelőberendezés használat kizárólag a jogszabályokban 

meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos előírások szigorú 
betartásával történhet. 

 
5. Záró rendelkezések 
 
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba. 
 
Szentkirály, 2014. augusztus 28. 
 

Szabó Gellért     Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző 
polgármester         távollétében és megbízásából: 

 
         dr. Lajos Krisztina 
                       aljegyző 
 
3. napirendi pont: 
Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2014.(VIII. 28.) önkormányzati 

rendelete  

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól  
 
Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következő rendeletet alkotja. 

 

1. Általános rendelkezések 

1. §  A község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a 
korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai 
szerint lehet. 
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2. § E rendelet alkalmazásában: 

1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület 

2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 
nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév. 

3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az 
ingatlan nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan 
térbeli beazonosítását szolgálja. 

 

2. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok   

3. § (1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és 
megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül kell 
megállapítani. 

(3) Az utcák, épületek közötti szerviz utakat, gyalogutakat, mezőgazdasági célú területet és 
lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni. 

(4) Elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz a már elnevezett 
közterület nevét veszi fel. 
(5) A közterület jellegének – városrendezés, beépítés vagy más módon történő – 
megszűnésével külön döntés nélkül a közterületnév is megszűnik.   

 

4. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni és előtérbe kell helyezni a község 
jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, 
történelmi értékeire, sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére 
utaló névadást. 

(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. Ez alól 
kivételt képeznek a különböző helyrajzi számon lévő, de  természetben egymás 
folytatásában elhelyezkedő azonos típusú közterületek. 

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi 
névről, elhelyezkedésről, fogalomról lehet elnevezni. 

 

5. § (1) A közterület elnevezése során – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 14. §-ában foglaltakra – törekedni 
kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő 
legyen. 

(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan 
személynek állítson emléket, aki 

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a 
nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy 

b) élete, munkássága a községhez vagy a térséghez kötődik, hozzájárult a térség 
fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet a község lakói számára. 

 

6. §(1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: 

a) polgármester, 

b) önkormányzati képviselő, 

c) Képviselő-testület bizottsága, 

d) a községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár, 

e) a községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy. 

(2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 
a) a kezdeményezés okát (mire irányul: új elnevezésre vagy elnevezés 

megváltoztatására) 
b) az elnevezés megváltoztatásának szükségességét, 
c) a javasolt elnevezés indokát, 
d) a javasolt elnevezés kapcsolódásának megindokolását a közterület környezetéhez, a 

településen belüli elhelyezkedéséhez, 
e) a javasolt elnevezés Szentkirályhoz való kötődését, 



 5 

f) utalást a helytörténeti vagy egyéb vonatkozásra. 
(3) A javasolt elnevezést lakossági véleményezésre 8 napra közzé kell tenni az önkormányzat 
hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján. A polgármester a közzététel ideje alatt beérkezett 
javaslatokat a Képviselő-testület elé terjeszti döntésre.  
(4)A közterület elnevezés és megváltoztatás előkészítő munkáit a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselői látják el.  
(5)  A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést közzé kell tenni, és a döntésről értesíteni 
kell az illetékes okmányirodát, az illetékes földhivatalt, rendőrkapitányságot, postahivatalt, 
tűzoltóságot, mentőállomást, és a közmű-szolgáltatókat. 

 

3. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok  

7. § (1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési 
telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni. 

(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi 
beépítéskor a közbenső házszámot kapják. 

(3) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a 
közterületre nyílik, a házszámot alátöréssel, arab számokkal kell megkülönböztetni. 

(4) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni. 

(5) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel, utcával is érintkezik, a házszámot arról a 
közterületről kell megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető, amely közterületre az 
ingatlan bejárata esik. Amennyiben ez több közterület esetében is igaz, akkor az ingatlannak a 
szélesebb közterület soron következő házszámát kell kapnia. 

(6) Nyúlványos (nyeles) telek kialakításánál az ingatlan megosztás szabályait kell figyelembe 
venni. 

 

8. § (1) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-től 
kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve 
az utca bal oldalán lévő ingatlanok páratlan, a jobb oldalon lévő ingatlanok páros számozást 
kapnak. 

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával 
megegyező irányú. 

(3) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab 
számozással 1-től kezdődően folyamatos. 

 

9. § (1) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több lépcsőházból álló épület, ikerház, 
sorház esetén, továbbá telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén arab 
számos alátörés alkalmazható. 

 (2)  Egy közterületre nyíló több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. 
 (3)  A házszámozást új utca esetén annak földhivatali átvezetését követő döntés 

megérkezésétől számított 30 napon belül el kell végezni. 
(4) Házszámozással még nem érintett, elnevezett közterületen a számozást „1” számmal kell 
kezdeni, majd az egész számok kihagyása nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó 
utolsó belterületi földrészig. 
(5) Saroktelek esetében csak arra az utcára kell házszámot adni, amelyen a gyalogos 
közlekedésre alkalmas kapubejárat van. 
(6) Egy teleknek több házszámot adni nem lehet.  

 

4. Névtáblák és házszámtáblák elhelyezése  

10. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. A házszámtáblát a 
házzal szemben állva közterületről, illetve a magánútról jól látható helyen, a házfalra vagy az 
utcai kerítésre kell elhelyezni. 

(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy 
külön tartószerkezeten kell elhelyezni. 

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla 
kihelyezését tűrni köteles. 

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről, pótlásáról az 
önkormányzat gondoskodik. 
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(5) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni. A 
házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükséges cseréjéről, megrongálódása esetén 
pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni. A tábla 
kihelyezését a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 30 naptári napon 
belül, a szükséges cserét 15 naptári napon belül köteles a tulajdonos elvégezni. A 
házszámtáblán a ház számozásán kívül a közterület neve is szerepelhet, más szót vagy 
szöveget szerepeltetni tilos. 
(6) Az elhelyezett házszám-tábla megrongálása, beszennyezése, számozásának 
megváltoztatása vagy olvashatatlanná tétele, illetőleg eltávolítása – karbantartás, csere 
kivételével – tilos. 

 
11. § A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, 
a változásról szóló döntést követően egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell 
hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell 
elhelyezni. 

 

12. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti 
kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, 
kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni. 

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség 
szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia. 

 

5. Záró rendelkezések 

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésekor meglévő közterületi elnevezéseket és házszámokat a 
hatályba lépés nem érinti. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

 

 

     Szabó Gellért                                                            Gombosné dr. Lipka Klaudia  

     polgármester                                                          jegyző nevében és megbízásából:          

 

                                                              dr. Lajos Krisztina 

                                                        aljegyző 

 
4. napirendi pont: 
a.) Dávid Károly r. dandártábornok, megyei főkapitány levélben kereste meg önkormányzatunkat, 
hogy véleményünket kérje Kerti István r. alezredesnek a Kecskeméti Rendőrkapitányság 
vezetőjévé történő kinevezéséről. 
 
b.) A rendkívüli ételigénylésekkel kapcsolatban szeretnék közös álláspontra jutni, ami akár 
gyermekek, akár idősek, vagy vendégek esetében az előre megrendelt adagok lemondását, vagy 
új igény bejelentését jelenti. Gyermekek lebetegedésekor hazaviheti-e a szülő a kifizetett ebédet? 
Kórházból délelőtt visszatérő idős kapjon-e aznapra ebédet? Mennyi idővel előbb kell lemondani, 
vagy igényelni, bejelenteni a változást?  
 
 
S z e n t k i r á l y, 2014. augusztus 25. 
 
 
                                              
                  polgármester 
 


