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Egyházasfalu Község Önkormányzata 

1-4/2015.03.26. 

 

 

    JEGYZŐKÖNYV 

 

Amely készült Egyházasfalu Község Önkormányzati Képviselő- testületének 

2015. március 26-án 17.00 órai kezdettel az 

önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott  képviselő-testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: : Sándor József polgármester,                                                                                                                                                                                                                                
                           Répceiné Gazdag Emőke alpolgármester  Lakatos     

                           Bálint, Major Izabella , Pálfi Patrik József települési képviselők,  

         

Tanácskozási joggal vesz részt a képviselőtestületi ülésen:  

Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző,  Biró Erzsébet igazgatási főelőadó 

 

Sándor József polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a települési 

képviselők és a polgármester megjelent a képviselő-testület ülésén, így az ülés határozatképes. 

 

 A képviselő-testület ülését megnyitotta. Napirendül a következőket javasolta: 

 

Napirendi  javaslat: 
 

1.) Napirendi pont: Rendelet alkotás az avar és  kerti hulladék égetéséről  

Írásbeli előterjesztés: előadó Sándor József polgármester 

                                               Dr. Dénes Lajos jegyző 

 

2.) Napirendi pont: Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 

8/2002.(X.21.) rendelet módosításáról  

Írásbeli előterjesztés: előadó Sándor József polgármester 

                                               Dr. Dénes Lajos jegyző 

 

3.) Napirendi pont: Egyéb ügyek 

Írásbeli előterjesztés:  
 

A napirenddel kapcsolatban további kérdés észrevétel nem hangzott el. 

 

Ezt követően a képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

13/2015. (III.26.) önkormányzati határozat 

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. március 26-án megtartott 

képviselő testületi ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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1.) Napirendi pont: Rendelet alkotás az avar és  kerti hulladék égetéséről  

Írásbeli előterjesztés: előadó Sándor József polgármester 

                                               Dr. Dénes Lajos jegyző 

 

2.) Napirendi pont: Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 

8/2002.(X.21.) rendelet módosításáról  

Írásbeli előterjesztés: előadó Sándor József polgármester 

                                               Dr. Dénes Lajos jegyző 

 

3.) Napirendi pont: Egyéb ügyek 

Írásbeli előterjesztés:  

 

1.) Napirendi pont: Rendelet alkotás az avar és  kerti hulladék égetéséről  

Írásbeli előterjesztés: előadó Sándor József polgármester 

                                               Dr. Dénes Lajos jegyző 

 

Sándor József polgármester: a polgármester a képviselők a rendelettervezetet írásban 

megkapták. Elmondja, hogy a lakosság számára az avar és kerti hulladék égetését szabályozni 

kell.   

Major Izabella képviselő: a polgármester által elmondottak alapján a rendelet tervezet 

javasolja elfogadni. 

Lakatos Bálint képviselő: a polgármester által elmondottak alapján a rendelet tervezet 

javasolja elfogadni.  

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés észrevétel nem hangzott el. 

 

Ezt követően a képviselő testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő 

rendeletet alkotta meg. 

 

Egyházasfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 

4/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladék égetéséről 

 

Egyházasfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének  

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 48.§ (4) bekezdésének  b.) pontjában 

foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

község környezeti értékeinek, a lakosság egészségének megőrzése, védelme és minőségének 

javítása, valamint az együttélés  alapvető szabályainak érdekében a következőket rendeli el. 
 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya Egyházasfalu község közigazgatási területén fekvő ingatlan 

tulajdonosára, birtokosára, használójára (a továbbiakban együtt ingatlantulajdonos) terjed 

ki. 
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2.§ 

 

(1) Avart és kerti hulladékot közterületen égetni tilos. 

 

(2) A folyó- és állóvizek partján a kerti hulladék tárolása és égetése tilos.  

 

 (3)  A kerti hulladék égetése március 01-től május 31-ig, illetve szeptember 1-től          

      november 30-ig végezhető hétfőtől-szombatig 8.00 és 18.00 óra között  szélcsendes    

      időben. Ünnepnapokon a kerti hulladék égetése tilos.   

      Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadékot, légszennyező vagy bűzös  

      anyagot tilos alkalmazni  

 

(4) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és meg kell győződni arról, hogy elhamvadt,       

     továbbá meg kell szüntetni a parázslást. 

 

(5) A szabadba tüzet vagy üzemeltető tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni tilos.          

 

(6) Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt 

 

 

(7) Az avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari eredetű hulladék nem égethető. 

 

(8) Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10 m , saját telken lévő épülettől 5 m  

     távolságon belül nem szabad.  Az égetést csak 18 éven felüli, cselekvőképes személy  

     végezheti.  

 

 

3.§ 

 

(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy,  

hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne 

okozzon. 

 

(2) A keletkező hő és füst a környezetében lévő zöld növényeket, fákat, bokrokat nem 

károsíthatja, és nem jelenthet veszélyt az emberi tartózkodásra szolgáló épületekben, 

helyiségekben tartózkodókra, de ugyanúgy nem jelenthet veszélyt az állatok tartására szolgáló 

helyiségekre sem. 

 

(3) Tilos a tüzet őrizetlenül hagyni, tűzveszély esetén pedig azonnal el kell oltani. Az égetés 

helyszínén olyan eszközöket ( homok, lapát, víz stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a 

tűz terjedése megakadályozható , illetve eloltható.  

 

(4) A polgármester a 2.§  (3) bekezdésben meghatározott időszakokban is korlátozhatja , 

illetve megtilthatja az égetést, amennyiben ezt a környezeti , időjárási viszonyok indokolttá 

teszik. Hatóságilag általánosan elrendelt tűzgyújtási tilalom esetén e § rendelkezései nem 

alkalmazhatók. 
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4.§ 

 

(1) E rendelet 2015. április 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépés után keletkezett 

ügyekben kell alkalmazni.  

 

 

Egyházasfalu, 2015. március 26. 

 

 

                                    Sándor József  sk.                                    Dr. Dénes Lajos sk. 

                                     polgármester                                                  jegyző 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént:  

                                                                 

 

                                                                                     Egyházasfalu, 2015.március 30. 

                                                                                                   

                                                                                                        Dr. Dénes Lajos sk. 

                                                                                                                 jegyző 

 

2.) Napirendi pont: Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 

8/2002.(X.21.) rendelet módosításáról  

Írásbeli előterjesztés: előadó Sándor József polgármester 

                                               Dr. Dénes Lajos jegyző 

                                                 

Sándor József polgármester: a képviselők az előterjesztést megkapták, javasolja a 

képviselő-testületnek az előterjesztés alapján a rendeletet megalkotni. 

 

 A napirenddel kapcsolatban kérdés észrevétel nem hangzott el. 

 

Ezt követően a képviselő testület 5 szavazattal ellenszavazat nélkül a következő rendeletet 

alkotta meg. 

 

Egyházasfalu Község Önkormányzata  

képviselő-testületének  

 

5/2015.(III.31.) önkormányzati rendeleteA helyi építési szabályzatról szóló többször 

módosított 8/2002(X.21.) rendeletnek az egyházasfalui 0148/3, 0148/4, 0148/5 és 481 

helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

Egyházasfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 6.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

1. § 

 

A helyi építési szabályzatról szóló 8/2002. (X.21.) önkormányzati  rendelet 14.§. (7) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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14.§(7) A rendelet hatálya Egyházasfalu Község Közigazgatási területére terjed ki, az 

egyházasfalui 481 helyrajzi számú belterületi, valamint az egyházasfalui  0148/3, 0148/4, 

0148/5,  helyrajzi számú külterületi ingatlanok kivételével. 

 

2.§ 

 

A rendelet hatálya alól kivett területek pontos lehatárolását belterületi ingatlan 

vonatkozásában az 1. melléklet, a külterületi ingatlanok vonatkozásában a 2. melléklet 

tartalmazza. 

 

3.§ 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 

 

(2) A rendelet rendelkezései a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazhatók, ha ez az ügyfél 

számára kedvezőbb. 

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz-ben meghatározott módon gondoskodik. 

 

Egyházasfalu, 2015. március 26. 

 

 

                                    Sándor József  sk.                                      Dr. Dénes Lajos sk. 

                                     polgármester                                                    jegyző 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént:  

                                                                Egyházasfalu, 2015.március 31. 

 

 

                                                                                                       Dr. Dénes Lajos sk. 

                                                                                                                jegyző 

 

3.) Napirendi pont: Egyéb ügyek 

Írásbeli előterjesztés:  
 

Sándor József polgármester: javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az 

Egyházasfalu település 2015. évi lomtalanítás időpontját. Javasolja a lomtalanítás időpontját 

2015. május 06. napjában meghatározni. 

  

A napirenddel kapcsolatban kérdés észrevétel nem hangzott el. 

 

Ezt követően a képviselő testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

14/2015. (III.26.) önkormányzati határozat 

Egyházasfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Egyházasfalu településen a 2015.évi 

ingyenes lomtalanítás időpontját 2015.május 06. napjára tűzi ki.  

 

Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy nevében az ingyenes lomtalanítás 

időpontjáról az ingyenes lomtalanítást végző szolgáltató céget a Sopron és Térsége 
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Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesítse.( Cím: 9400 Sopron, 

Harkai domb 0466/31 hrsz.) 

 

Felelős: Sándor József 

Határidő: 2015.április 30. 

 

Sándor József polgármester: az egyházasfalui Simonyi Károly Általános Iskola 

intézményvezetője kérelmet adott be az iskola műpadló felújítási munkáival kapcsolatban 

Ismerteti a beadott kérelmet. Nincs tudomása arról , hogy a Klebersberg intézményfenntartó 

mennyivel támogatja a felújítást. 

 

Lakatos Bálint képviselő: javasolja, hogy halassza el a döntést a képviselő-testület az 

intézményfenntartó döntéséig. 

 

Major Izabella képviselő: javasolja, hogy az intézményfenntartó döntését várja meg a 

képviselő-testület arról, hogy milyen összeggel támogatja az iskolában a műpadló felújítását.     
 

A napirenddel kapcsolatban kérdés észrevétel nem hangzott el. 
 

Ezt követően a képviselő testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

15/2015. (III.26.) önkormányzati határozat 

Egyházasfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyházasfalui Simonyi Károly 

Általános Iskola intézményvezetője által benyújtott intézmény műpadló felújítása kérelme 

ügyében elhalasztja döntését  az intézmény fenntartójának a felújítás támogatására vonatkozó 

döntéséig.   

 

Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy döntéséről a felújítási támogatás  

kérelmezőjét értesítse. 

 

Felelős: Sándor József 

Határidő : 2015.április 25. 

 

Sándor József polgármester: a Nemzeti Kulturális Alapon nyert támogatással és a saját  

pénzügyi erővel   megkezdődhet az Ebergényi Kastély tető felújítása. Javasolja két árajánlat 

bekérését a munkák elvégzésére. 
 

A napirenddel kapcsolatban kérdés észrevétel nem hangzott el. 
 

Ezt követően a képviselő testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

16/2015. (III.26.) önkormányzati határozat 

Egyházasfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyházasfalui Ebergényi Kastély 

tetőfelújítási munkáira két árajánlatot kér be. 

 

Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Sándor József 

Határidő : 2015.április 25. 
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Sándor József polgármester: a képviselő-testületi ülés napirendi pontjait megtárgyalta a 

képviselő-testület, megköszöni az ülésen a részvételt.  

 

 

 

  

K.M.F. 

 

 

 

 

 

 

           Sándor József                                                          Dr Dénes Lajos jegyző megbízásából  

            polgármester                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Kerekesné Füzi Zsuzsanna 

                                                                                                                    aljegyző 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

                                       

 

                                                                                                 


