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Késziilt: Kisújszállás Város Önkonnányzati Képviselő{estületének Ügyrenĺli és Jogi Bizottsága

2013. szeptember 23-án (hétfőn), 14.00 óľai kezdettel taftott soron koveĺkező, nyilváno.s riléséről.

Az ĺiléshelye: Kisújszállás Yárosháza

31-es terenr (Gaál Kálinán terem)

Jelen vannak:
Ügyrendi és Jogi Bizottsáe: Dr' Ducza Lajos bizottsági elnök, Demeter Jánosné, Szepesi Jenő
bizottságí tag;

-

Kecze István polgánnester, Tatár ZoItán alpolgárrrrester, Dr. Varga ZsoIt jegyző, Dr. Kui Gáboľ
a|jegyzó, Kocsisné Monoki Julianna a Szervezési és ÖrrkonnányzaÍi Kapcsolatok osztáIy vezetoje,

Finta orsoly a igazgatásí osztáIyv ezető
Janó Erzséb et j egyzőkön yvv ezető

;

;

Dľ. Ducza Lajos: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja' hogy abizottságbóljelen van 3 fő. (100%-os a részvétel).
Megállapítja, hogy azÚgyrendi és Jogi Bizottság határozatképes' az örrá1ló ülést megnyitja' Bejelenti,
hogy az ülésről készülő jegyzőkönyvet

Janó Erzsébet ügykezelo vezeti.

Az ülésről készülő jegyzőkönył hitelesítőjének Delncteľ Járrosné bizottsági
teszi fel

a j egy

zőkonyv-hitelesítő személyének el ťo gadását.

tagot

jelöli ki. Szavazásra

Szavazás eľedménye
Ideje: 2013. szeptembeľ Ż3.14:09

Típusa:Nyílt

Határozat;

E|fogadva
Egyszeríi szavazás

Táľgya:
7 7 /2013. (Ix. 23.) szám ú N l bizottsálgi határozat
Kisújszállás Váľos Onkormányzata Képviselő-testületének Ügyľendĺ és Jogi Bizottsága 2013.
szeptembeľ 23-án soľon kłivetkező, nyilvános ülése jegyzőkönyvének jegyzőkönyv-hitelesítője

személyéľől

Kisújszállás Város onkonnányzata Képviselo{estűletének Ügyĺendi és Jogi Bizottsága

a

ŻO13.

szeptember 23-ai soron következő iilése jegyzőkonyveinek hitetesítójeként Denreter Jánosné képviselő

bizottsági tagot jeloli ki.

Végľehajtáséľtfelelős: Dľ. Ducza Lajos bizottsági elntik
Határidő:
Ż0l3. szeptembeľ 23.
Erľől értesül:
1' Kisújszállás Város onkormányzataKépvíseiőłestületének Ügyrendi és Jogi BizotÍsága
2. Dľ. Varga Zsolt jegyző
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Távol
Osszesen
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Megiegyzés:

lgen

Demeter Jánosné

Igen
Igen

Dr. Ducza Lajos
Szepesi Jeno

Dľ. Ducza Lajos:

napiĺendre módosító indítvány nem lévén,szavazásra teszi föl azt meghívó

szerinti formában.

Szavazás eľedménye

Ideje: 2013. szeptember 23.1409

Típusa:Nyílt

Határozat;

Elfogadva

Egyszerű szavazás

Tá'ľgyu
(Ix. 23.) szám ú N l bizottsálgi hatź,ľozzt
Kĺsújszáliás Város Onkoľmányzata Képviselő-testiiletének Ügyrencli és Jogi Bizottsága 2013.
szeptembeľ 23-ai soľon következő ülése napiľendjéľől
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Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyľendi és Jogi Bizottsága a Ż0I3'
szepiember 23-ai soron következő

nyilvános ülése napirenđjétaz alábbiak szerínt fogadja el:

Az önálló. nvilvános ülés napiľendie:

1.

Előteľjesztés egyes tinkoľmányzati ľendeletek felülvizsgálatáľa
Kecze István polgármester
Eloterjeszto:
Hivatalifelelős: Finta orsolya oszttÍlyvezető és Pintér Gyula közszolgdltatds-szeľvezési
ügyintéző

2.

Táj ékoztató az tinkoľmányzati táľsulások míĺktidéséľől
Kęcze István polgármester
Előterjesztő:

Meghívottak:

JanóLajosintézményvezető
Dobos Lász|ő polgármester, a Kaľcagi TobbcélúKistérségi Társulás elnöke
oláh Mik1ós , azľvóvizminőség-javító Tárulás elnöke
Monoki Julianna osztúlyvezető
Kocsisné
Hivatalifetelős:
Végrehajtáséľtfelelős:
Határĺdő:

Dľ. Ducza Lajos bizottsági elntik
2013. szeptembeľ 23.

Erről éĺtesül:
..
1. Kisújszáltás Váľos Önkormányzata Képviselő-tęstületének Ügyrendi és Jogi Bizottsźęa
Ż. Dr' Y ar ga Zsolt jegyzó
3. a napirendekhęz meghívottak
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Ďr. Ducza Lajos: Szóbeli kiegészítésnem lévén,a kérdéseknek ad helyt.
Demeteľ Jánosné: A kutya-problémát veti föl. Az elmúlt héten nagyon sokan megkeresték a
Vörösmarty vI 22. szám alatÍi problémával, ahol 5 kutyát tartanak, amik egész éjszaka ugatnak,
valamint a vaskerítésolyanĺyira nem biztonságos, hogy ki tudnak rajta ugĺani, és a kerékpárosokľa
rátámadnak Feltették számára azt a kérdéstis' hogy ellenőrzi valaki, hogy ezek a kutyák el vannak_e
látva chippel, vagy esetleg be vannak-e oltva? Feltételezik (mivel a család csak segéiybol él), hogy a
kutyák ezekben nem részesülnek. Kérdése,hogy van-e valamí szabály arra' hogy tnennyi kutyát lehet
tafiatli egy helyen, valamint lrrit lehet ilyen ügyben tenni?

Szepesi Jenő: Szerinte nagyon hely'telen, hogy önkonrrányzat nern szabályozhatja a saját tenjletélr
való áilattartást. Kérdése, lrogy lehet-e ez ellen valamilyen fellebbezéssel élĺria Koĺmány felé, nrert ez
megint azt ťoga eredtnényezni, hogy az áIlatokat szabáI7taIanul tartják az emberek.
Összefoglalja röviden a szabályozás lényegét:töruény, kormányrendelet és
miniszteri ľendeietek szabályozzźlk ezeket a kérdéseket.Az önkormányzaÍnak a jelenlegi szabá|yozási
kömyezetben csak az építĺnények
és az tilIattartásra szolgáló épĺiletekeihelyezésével kapcsolatosan
van lehetosége' Régebbi szabáLyozás alapján lailön állattartásról szóló ľendeletben lehetett ezt a
kérdéstrendezni, összefuggésben a helyi építésiszabáIyzattal. Úgy néz ki a helyzet, hogy oda kell
majđezt a szabáIyozási anyagot is beteĺini. Most jelent meg és november l-jén lép hatáIyba a
temetőkről szóló törvénynek a módosítása, amely szintén kijelenti és meghatározza aZ önkormányzat
feladataként a temetőkľe vonatkozó szabá|yozást. Egyre inkább dúsul a helyi építésí
szabáIyzatban
szabáIyozanđo, vagy onként szabáLyozanđó tárgykör. Az áIlatoknak a létszámára van szabáIyozás,
melynek lényege az,hogy hány állatot lehet négyzetméter szerint tartani, az állatnak mennyi teniletre
van szüksége, méľettol és fajtától fi'iggően. Ez aztjelenti, hogy 6 négyzetmétert számolunk egy ebnek
a tartására. Lényegében a jozan ész szab haÍárt arlnak, hogy mernyi ebet tart valaki. Ellenorzéssel
kapcsolatosan anĺryit tud elmondani, hogy a tavaIyi év folyamán jelent meg az a jogszabá|y, amely
ismételten előír1a az önkonrrányzat feIađatánakaz ebnyilvántartás vezetését,melyet a Polgáľĺnesteri
Hivatal lát el, a képviselő-testület döntése alapján. Megjelentették a bejelentéshez szükséges
anyagokat, melyeknek többé-kevésbéaz érintettek eleget tettek. Az ebek megjelölése január l-jétől
kötelező chippel. A kötelező védooltást az állat akkor kaphada meg, ha chipet is kap. Kóbor kutyákkal
kapcsolatosan próbáltak eIjárru, hatósági ügykörben, állatvédelmi hatóságként, amelyben az ebtartő
felelősségét igyekeztek megálIapítani, egy ügyet végig is vittęk és próbálták biintetní az ílleIőt, egy
egyszetu kutyaharapás esetén 450 000 Ft bírságjött ki, köZterĹileten. Ennek a következrnénye azIeÍt,
hogy döntött a másodfokon eljáró Kormányhivatal, mert szerintük a büntetés Ílllzott méĺtékűvolt.
Először fel kell hívni a figyelmet a keľítésekmegjavításfua. Tehát jogszabźůyértelmezésés
végľehajtási környezetben az önkormányzat szinte tehetetlen, előszöľ fel kell hírłnia figyelmet a
keľítésekmegjavítására, és csak utána lehet büntetni' Ez megsokszorozza a munkát, több alkalommal
kell bejelentést teĺni és több határozatnak kell jogeľősnek lerni. A problémát eZ nem fogja megoldani,
hiszen' ha valakinek nincs jövedelme, egy 450 000 Ft bírság miatt sem fogtra az adott szabályokat

Dr. Vaľga Zsolt:

betartani. Szeretné felhívľli a képviselők figyelmét ana, hogy
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Polgármesteri Hivatalhoz forduljon, mert ez alapján tudnak eljámi' Ne a képviselokkel kozvetítsék a
pľoblémáikat, mert ezt csak hátráltatja a munkát. Jelenleg több eljárás ís folyamatbanvafl, ebtartással
kapcsolatban.

Szepesi Jenő képvisető úr felvetéséreannyit tud reagálni' hogy már Ż éve bizlat1ák az
önkormányzatokat azzal, hogy lesz lehetőségýk az eb- és állattartás szabáIyozására, egy űjabb
jogszabátyi környezetben,
képvi seló-testtiletet.

đeez még nem következett be. Ha erre lesz lehetőség, Íájékoztatni fogják a

Szepesi Jenő: Hány méter mélyen kell eltemetni az áLlatokat?
lehet a ta\ajviz? Szerinte 0,5 m-nél mélyebbre.

Az elföldelt

áIIaÍ alatt

milyen mélyen

Dľ. Ducza Lajos: Az anyagban le van írva, hogy a ta\ajvizszintig kell temetni az állatot.
a 45l2012-es VM rendelet 10. $ 2. bekezdése szól úgy,
hogy az ethullott állatok elťoldelése ott végezheto, ahol atalajviz legmagasabb szintje a talajszint alatt
1,5 méternélnem emelkedik magasabbra'Leirja a végrehajtását is.

Finta oľsolya: Az előterjesztésben is szerepel

Dr. Vaľga Zsolt: A miniszter ur szabályozta ezt, e szerint kell tenni. Az elfölđelt állatot olyan mélyre
kell elásni, hogy más állat ne áshassa ki és ez ne okozzon ferIőzést. Fertőzéssel kapcsolatosan is
találkoztak egy élő példával.

Dľ. Ducza Lajos: További véleménynem hangzik el, és móđosítóindítvány nem érkezik, így
szayazásra teszi föl aZ egyes önkormányzati rendeletek módosítását eloteĺjesztésszerinti formában.

Szavazás eľeĺlménye
Ideje: 2013. szeptembeľ Ż3.14:23

Típusa:Nyílt

Határozati

Elfogadva

Mincĺsítęttszavazás

Tárgyaz
g l20I3.(Ix. 23.) szám ú N l bizottsági hatálrozat
az e1y es iinkoľmányzati ľendeletek módosításáľól
7

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselołestületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága az ęgyes
önkormányzati ľendelętek módosítását előteľjesztés szeľintĺ foľmában elfogadásľa javasolja a
képviselő-testülętnek a következok szerint:

,,Kisújszállás Város onkormányzatának Képviselołestülete az élelmiszeľláncról és hatósági
felügyeletéľől szóló 2008. évi XLVI. torvény 6. $ (6) bekezdésében' a környezet védęlménekáltalános
szabtiyalro| szóló 1995. évi LIII' törvény 46. $ (1) bekezdése c) pontjában, akornyezetterhelési díjról
szőlő 2OO3. évi LXXXIX. törvény 26. $ (4) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzataíról
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénv 41. $ (3)-(4) bekęzdésében,53.$ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyaľoľszág Alaptörvénye 32. cikk G) bekezdéq.a)' d) pontjában, és a (2)
bekezdésébęnmąhatározott feladatkörében eljárva, Kisújszállás Vĺáros Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervęzeti és Működési SzabályzaÍáről sző|ő 4512012. (XII. 19.) onkormányzati
rendelete 2. melléklętének a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság véleménye kikéľésenélktil

képviselő-testület által nem táľgyalható ügyek cím alatt szereplő, 8' pont e) alpontjában meghatározott
Kisújszállás Varos onkormányzata Képviselo-testiileténekPénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága
véleményénekkikéľésével,továbbá a 4. mellékletének az Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleménye
kikérésenélkÍilképviselő-testiilet által nem tárgyalható ügyek cím alatt szereplő, Ż. pontjában
megllatározott Kisújszállás Vaľos Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága
véleményénękkikérésévela következőkęt ľenđeliel.
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1.

Az állatok taľtásáról szóló 19/20ĺ2. (Iv.

25.) önkoľľnányzati rende|et hatályon kívül helyezése

1' $ Hatályát veszti az állaÍoktartásáről szolo 1912012' (Iv .25') onkormányzati rendelet.

Ż. Atalajteľhelési díj helyi szabá,lyairől szóló 36lŻ004. (vI. 25.) önkormányzati
módosítása

ľenclelet

2 $A

talajterhelési díj helyi szabáIyairo| szolo 36lŻ004. (VI. 25') ĺinkornrányzaÍíreĺrdelet 4 {j (1)
bekezdése helyébe a következo ľendelkezés lép:
,,(i) A ta1ajterlrelési díj egységdíjának mértékéta környezetterhelési ciíjat szabá1yozo törvény
rendelkezései szerint ke11 ĺnegá1lapítaní.''
3.

A Szeľvezeti és Működési Szabáiyzatľól szóló

4512012.

(XII. 19.) önkoľmányzati ľenclelet

módosítása

3. $

Kisújszállás Város Önkorĺnányzata Képviselőłestületének a Szervezeti

és Működési

SzabáIyzatáról szóló 4512012. (XII' 19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) i8.28.
(2)bekezdése,,23. $ (4)'' szövegrész helyébe,,31. $ (1)'' szövegrészlép.
4. $

Az sZMsZ

1B. alcíme helyébe a következő rendelkezések léprrek:

$

,,18. A kéľdés,közérdekű bejelentés
36. $ (1) A kérdésaz önkonrrályzati hatáskörbe taftozo szervezetí, rrrĹiköclési, előkészítési,döntési
kérdéskörben tett felvetés vagy tudakozódás, a közérclekĹĺ bejelentés a lrrás szervezeÍ feiadatvagy hatáskorébetartozó ügyben tett bejelentés vagy tudakozódás.
(2) A kéľdésaz önkotmányzaÍi képviselő a poigármesterhez, az alpolgáľrnesteľhez, a bizottságok
elnökeihez és a jegyzóhöz, aközérdekű bejelentés a jegyzőhőz ĺnÍézhető.
(3) A kérdést,íľásban vagy szőban, a közérdekű bejelentést szóban lehet előterjeszteni. A kérdést
írásban' a képviselőłestületi ülésen, Yagy aZ ülést lnegelőzően a polgánnesterhez lelret
benyújtani, melyet a polgámester a nyilvános ülés végénismertet.
(4) A szóbeli kérdésfeltételére,valamint a váIasz megadására legfeljebb 5 perc idő ál1
rendelkezésrę. Aválasz írásban is megadható.
(5) A kérdésekľőlés az arra adott válaszokról a Polgármesteri Hivatal nyíIvźntarÍáSt vezet.
(6) A közérdekrĺ bejelentést a jegyzo eljuttatja a feladat- vagy hatáskönel ĺenđelkezo
szervezethez."

5. $ Az sZMsZ i ' mellékleténekII. része helyébe a kovetkező rendelkezések lépnek:
,,II. A iegyző áłtruházott hatáskörei
1.

Dönt a mezőórijárulék kivetéséľől.
nt a kö zutkezelő i ho zzáj árul á s o k ki

l.''
4. Záró ľendelkezések

2 . D ö

adá

s

áró

6. $ Ez a ľendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kecze István
polgármesteľ

Dľ. Vaľga Zsolt
jegyző

A ľendeletet kihiľdettem :
Kisújszállás' 2013.

Dľ. Vaľga Zsolt
jegyző"
Végľehajtáséft felelős:Dľ. Ducza Lajos bizottsági elnök
Hatáľidő:
2013. szeptembeľ 26.
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Erľol énesül:
1. Dr. Ducza Lajos bizottsági elnök
2. Ki súj szállás V áro s onkormány zatának Képvi selőłestülete
3. Dr. Varga Zsolt jegyző
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Dľ. Ducza Lajos: Szóbeli kiegészítésnekad helý. Észrevétele,hogy az előterjesztésben a Nagykun
Hagyományorző Táľsulásnál Kunhegyes nincs beírva, a tźlrgyalő részbe pedig bele van írva, hogy
Kunhegyes 2008-ban csatlakozott a Társuláshoz. Feltehetően be kell írni az első pontba Kunhegyest
is' A 3. pontban a Karcagi Többcélú KistérségiTársulásnál ťol van soľolva Kisújszállás, Karcag,
Kenderes' Kunmadaras és Kenderes.

Kecze István: Elmondja, hogy észrevételezteaz elnök úr által korábban jelzetÍ hibákat, véletlenül
ľosszul keľültck kijavításra. Az 1. pĺ.lIrtban a Nagykutr Hagyonrányőrzo Táľsulás tagja Kunhcgycs, a 3.
pontban Karcagi Többcélú Kistérségi Tarsulás esetében kétszer szeľepel Kenderes és Berekfiirdo
egyszęr sem. A 2. oldalon, a Íájékoztatóban szintén kimaradt Kunhegyes' ott helyben k'ljavitották az
adatokat, nem tudja, hogy kerülhetett oda a régi vá\tozat, a Íájékoztató elso oldala. Ezért a formai
hibáért elnézéstkérnek' kéri eloterjesztői pontosításnak verni azokat.
Az NHT-val kapcsolatosan szeretné elmondani, hogy nemcsak a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
önkormányzat volt az alapitó tagja, hanem más önkormányzatokis. Történtek változások, felajánlották
Kunszentmártonnak, Mesterszállásnak és Kuncsorbának a lehętóséget, hogy beléphetnek az NHT-ba,
okezt nem fogadták el.

Dľ. Ducza Lajos: Kérdéseknekad helyt.
Eszrevétd'ezi, hogy a 3. oldalon' felül az van írva, hogy a I4lŻ074 (vI. 21') számű Társulási Tanács
hattrozaÍában döntött az NHT önálló kiadvány megjelentetéséről. Valószínűsíti, hogy az évszám el
van írva.

Kecze István: Ż0I3 a helyes dátum.

Dľ. Ducza Lajos: További kérdésnem vetődik fü| ahozzászőIásoké a szőDemeteľ Jánosné: Elmondja, hogy az eloző évekhez hasonlóan minden társulás megfelelően végezte
a munkáját. Elfogadásľa javasolja aÍájékoztatőkat' Az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatban
varĺrak kételyei.

Dľ. Ducza Lajos: Köszöni

az elhaĺgzott véleméný.Szavaztsratęszi föl az önkormányzati társulások

H:\Sarve-.esi-es-onkormanyzatŕkapcs-osztalya\Szervezes\Janó

jpk.docx

Zsóka\bizottságok\Üprendi

és Jogi Bizottsĺźg\20 I 3. év\20 1 3-09'2

3'Ü'

műkö

d és érő l

szó l ó táj ékoztatő tudomásulvétel ét.

Szavzzás eredménye
ideje: 201 3. szeptember Ż3. 14:28
Típusa: Nyílt

Határozat; Elfogadva
Egyszeríi szavazás
Tárgya:

(Ix. 23.) számú ĺĺJlbizottsźlgi határozat
az önko ľmá nyzati táľsulások m ű köĺléséľőlszóló
B012013.

tái ékoztató

ról

KisújszáIlás Város Önkományzata Képviselo-testületének Ügyrendí és Jogi B1Zottsága az
önkormányzati társuiások mĹĺködésérő] szóló tájékoztatót tuĺIomásulvételľeajánlja a képviselo-

testületnek.

Végrehajtásért felelős:Dr. Ducza Lajos bizottsági elniik
2013. szeptember 26.

Hatáľidő:
Erről értesül:

1. Dr. Ducza Lajos bizottsági elnök

2. Ki súj szállás Város Önkonnány zaÍának Képvi selőłestül ete
3. Dľ. Varga Zsolt jegyző

Eredménve

Voks:

3
0
0
3

Igen

Nem

Tartózkodik

Szavazott
Nem szavazott
Távol

Szav7o

Ossz7o Képviselő

100,00

0,00

0.00

r

00.00

0.00

100.00

0,00
0.00

0
0

100.00

Osszesen
Megjegyzés:
Demeter Jánosné
Dr. Ducza Lajos
Szepesi Jenő

t00,00 3
0,00 0

o
3

0
0
3

Igen
Igen

lgen
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