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                                                   PULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

                      8291 Pula, Fő u. 31. 
                      Tel./fax: 88/505-400 

 
 

 
Szám:     ….... / 2016. 
 
   
      
           
        
 

 
EL TERJESZTÉS 

 
Pula község Önkormányzat képvisel -testületének 

2016. május 25-i nyílt soron következ  ülésére 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy:  Pula Község Önkormányzata Képviselő - testületének köztemetőről és a 

temetkezés rendjéről szóló 8/2013.(X.03.) önkormányzati rendeletének 
felülvizsgálata 

El terjeszt : Szenger István Bálint polgármester 
 
El készít :  Dr. Weller – Jakus Tamás jegyző 
 
Meghívott:  - 
 
Melléklet: temető térkép 
 
Az el terjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:  
 
 
  Dr. Weller-Jakus Tamás 
 jegyz  
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Tisztelt Képvisel  Asszony/Úr!  
 
 

A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet, és ehhez kapcsolódóan a 
közszolgáltatás ellátása és biztosítása - többek között az időközben bekövetkezett 
jogszabályváltozások miatt is - felülvizsgálatra szorul. 
A témakört a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a 
továbbiakban: törvény), illetve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi törvény 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.l.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korm. rendelet) 
szabályozza. 

 
A törvény 41. § (3) bekezdése ad felhatalmazást az önkormányzatnak rendeletalkotásra: “A 

települési önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendeletben állapítja meg - a köztemetőre vonatkozóan - 

különösen 

a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi tárgyi és infrastrukturális feltételeket; 

b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait; 

c) a temetési hely gazdálkodási szabályait; 
d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás 
szabályait; 
e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a 
temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 
igénybevételének díját; 
f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői 
rendjét” 
 

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről Pula Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
a 8/2013.(X.3.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) foglalja össze a helyi 
szabályokat. 
 

2017. január 1-től a szociális temetés ellátásának temetői rendjét is szükséges lesz az 
önkormányzatnak helyi rendeletében szabályoznia.  

 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. 
(X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tvhr.) 10. §-a szerint a temet t - nagyságától 
füŐŐ en - sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A 
sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. 
A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek 
nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a 
helyszínen is fel kell tüntetni. 
A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni. A sírhelytáblát a tereprendezés, 
ültetvényezés, fásítás, valamint a sírhelytáblát határoló út megépítése előtt nem lehet használatba 
venni. 
 
A temető tulajdonosa a őamvak szétszórásáőoz és bemosásáőoz külön temet részt 
jelölhet ki, amelyet parkszerűen kell kialakítani. 
 
A temető tulajdonosa (üzemeltető) a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, 
csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére külön sírhelytáblát jelöl ki. 
 
A Tvhr. 17.§-a szerint a temet  fenntartójának (kezel jének) a temet r l térképet 
(vázrajzot) kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok 
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milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva.  
A temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokkal legalább 
évenként ki kell egészíteni.  
A temető jelenlegi állapotáról készült temető térkép elkészült (lásd az előterjesztés melléklete) A 
további munkálatokhoz szükséges a fent idézett jogszabályhely alapján meghatározni a szociális 
parcella, sírkert, egyéb parcellák helyét.  
 
Pula községben az önkormányzat kezelésében lévő temetőket jelenleg az önkormányzat 
gondozza. A temetőkben folytatott temetkezési tevékenységre vonatkozóan az 
önkormányzatnak nincs senkivel sem fennálló szerződése, annak ellenére, hogy a hatályos Ör. 
2.§ (3) bekezdése kimondja, hogy a temető rendeltetésszerű üzemeltetése, a temető rendjének 
megtartása érdekében  az önkormányzat temető gondnokot bíz meg. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § -ának 
rendelkezései szerint: A jogszabály előkészítője - ajogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 

tájékoztatni kell. 
 
A   rendelet-tervezet    hatásvizsgálatának    bemutatása    az    előterjesztés    mellékletét   képező 
,,Előzetes hatásvizsgálati lap"-on történik. 
 
A Jat. 18. §-a kimondja az indokolási kötelezettséget, vagyis a jogszabály tervezetéhez a 
jogszabály előkészítőjének indokolást kell csatolni, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, 
gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségesség teszik, 
továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. Ezen kötelezettségnek az 
előterjesztésben tettem eleget.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és véleményezze. 
 
Pula,  2016. május 9.    
       Dr. Weller-Jakus Tamás 
           jeŐyz
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I N D O K O L Á S 
 
 

Az Önkormányzat jogos kívánsága az, hogy helyi jogi szabályozásban adjon keretet a 
köztemető használatához, és állítson fel a cél érdekében szükséges magatartási normákat. A 
jogalkotási- és az önkormányzati törvények az önkormányzati rendelet alkotására csak abban a 
körben nyújtanak lehetőséget, amelyben magasabb szintű jogi szabályozás nincs, vagy az a 
helyi szabályozásra kifejezetten felhatalmazást ad. A köztemető felügyeletét e rendelet tervezet 
alapján a jegyző látja el. 
 
 
Újként került a rendelet tervezetbe a szociális temetés fogalma és folyamata a temetőkről 
és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról rendelkező 2013. évi 
CXCXVIII. törvény alapján, - 2017. január 1. napjától hatályos.  
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El zetes hatásvizsgálat 
 

Pula község Önkormányzatatának …./2016.(…..) önkormányzati rendelete 
a  köztemet r l  és a temetkezés  rendjér l szóló 8/2013.(X.3.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 
 
1. Társadalmi hatások:  
A rendelet alkotásában foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása van, a 
kegyeleti szokások feltételeinek zavartalan biztosítása. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások:  
A rendelet alkotásban foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési 
hatása van, a köztemet k fenntartásához történ  hizzájárulás a temet i 
díjak megállapításával, anyagi segítségnyújtás azon hozzátartozóknak, 
akik nem tudnak Őondoskodni előunyt őozzátartozóik eltemettetésér l 2017. 
január 1. napjától. 
 
3. Környezeti hatások: 
 
 A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásának környezeti hatása nincs. 
 
4. Egészségi követelmények:  
A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásának egészségi követelménye 
van, szociális temetések feltételeinek biztosítása. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket 
befolyásoló hatása van, további nyílvántartások folyamatos vezetése, amely a 
Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál jelentkezik. 
 
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:   
A  korábbi rendelet módosítása szükséges tekintettel   arra, hogy törvényi 
rendelkezés történt a szociális temetkezési biztosítására a köztemet kben. A joŐalkotás 
elmaradása törvényességi észrevételt eredményezhet. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 
rendelkezésre  állnak.  A  szociális  temetkezés  többlettámogatási   költségét   a 
rendelet őatályba lépést l tervezni szükséges a költségvetésben a jelenlegi 
üzemeltetési  költségeken  felül a 2017. évi költségvetésnél. 
 
Pula, 2016. május 17.  
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Pula KözséŐ Önkormányzata Képvisel -testületének 
…/2016. (……) önkormányzati 

 
r e n d e l e t e 

 
a temet kr l és a temetkezésr l szóló 8/2013.(X.3.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 
 
Pula község Önkormányzat Képviselő - testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2013.(X.3.) 
önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:  

 
1.§ 

 
A temet kr l és a temetkezésr l szóló 8/2013.(X.3.) önkormányzati rendelet az alábbi 
6/A.§-al egészül ki: 
 

6/A. § 
 
(1) Az  utolsó  ismert  lakóhelye   szerint  pulai  lakos  elhunyt   eltemettetésére   a  
kötelezett ( továbbiakban: eltemettető), az e minőségéről történő nyilatkozatával 
egyidejűleg, írásbeli kérelem alapján szociális temetést igényelhet az  Önkormányzattól. 
 

(2) A haláleset tényéről és az elhunyt ismert adatairól szóló értesítésnek az 
Önkormányzathoz történt megérkezését követő 1 munkanapon belül az elhunyt 
eltemettetésére kötelezettet a szociális temetés lehetőségéről, annak lebonyolításáról a 
Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője tájékoztatja. 
 
(3) Az eltemettető a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követően 3 napon belül 
nyilatkozik arról, hogy igényel-e szociális temetést. Amennyiben az eltemettető szociális 
temetést igényel, e nyilatkozatával együtt nyilatkozik arról is, hogy a temetkezési 
szolgáltatásokat maga végzi, vagy az általa felkért és megnevezett személy - díjazás, 
vagy más ellenszolgáltatás nélkül - látja el (személyes közreműködés). 
 
(4) A Közös Hivatal a szociális temetés igényléséről szóló nyilatkozat kézhezvételét 
követően a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, az elhunytra és az eltemettetőre 
vonatkozó valamennyi iratot és adatot soron kívül megküldi a temető üzemeltetőjének 
azzal, hogy az eltemettetővel a kapcsolatot haladéktalanul vegye fel és a szociális 
temetés lebonyolítását - az (5) bekezdés szerint - a továbbiakban biztosítsa. 
 
(5) A szociális temetés lebonyolításával, az eltemettető személyes közreműködésének 
biztosításával kapcsolatos valamennyi, további feladatot a köztemetőt üzemeltető látja 
el. 
 
(6) Abban az esetben, ha az eltemettető a szociális temetést igénylő nyilatkozatával 
együtt a személyes közreműködésre vonatkozó nyilatkozatát a Közös Hivatal nem 
küldi meg, vagy az erre vonatkozó nyilatkozatában foglaltakat megváltoztatja, a 
személyes közreműködést tartalmazó pótlólagos, vagy megváltozott nyilatkozatot az 
eltemettető - legkésőbb a személyes közreműködés megkezdése előtti napon - az 
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üzemeltető részére köteles átadni. Ennek hiányában az üzemeltető a temetőkről és a 
temetkezésről szóló törvényben foglaltak szerint köteles eljárni. 
 
(7) Az eltemettetőnek  a Közös Hivatalhoz,  vagy  az üzemeltetőhöz a szociális temetés  
igénylését  követően  azon  bejelentése,  nyilatkozata,  tájékoztatása  esetén, hogy a (3) 
bekezdésben meghatározott személyes közreműködést biztosítani  nem tudja, az 
üzemeltető és a Közös Hivatal a temetőkről és a temetkezésről  szóló törvényben  foglaltak  
szerint jár el. 
 
(8) A köztemető üzemeltetője az alábbiakról köteles gondoskodni: 
 

a)  a szociális temetés lebonyolításában résztvevők megismerhessék a temetéssel 
összefüggő munkavédelmi,  közegészségügyi,  járványügyi szabályokat; 
b) a temetésben  közreműködők  temetőben  végzett  tevékenységének  

ellenőrzéséről.  
 

2.§ 
 
Ez a rendelet 2017. január l -én lép hatályba. 
 
  
  

Szenger István Bálint dr. Weller-Jakus Tamás 
polgármester jegyző 

 
A rendelet Pula községben kihirdetésre került 2016. ………………… napján! 
 
        Dr. Weller-Jakus Tamás 
         jegyző 
 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 

 
I.   

HATÁROZATI JAVASLAT 
(a határozat elfogadásához eŐyszerű többséŐ szükséges) 

 
…/2016.(V.25.) Képvisel  - testületi határozat 
 
Pula Község Önkormányzata megtárgyalta a „köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2013.(X.03.) 
önkormányzati rendeletének felülvizsgálata és temető szerkezetének meghatározása” vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
1/ Pula Község Önkormányzata Képviselő – testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet alapján a Pannon Geodézia 
Földmérési és Térképészeti Kft. által elkészített felmérési térkép alapján a pulai köztemetőben …. db 
sírhelytáblát alakít ki. A sírhelytáblákat a település központjához viszonyítva növekvő sorrendben 
számozza.  
 
2/ A képviselő – testület a hamvak szétszórásához és bemosásához a ........... temetőrészt jelöli ki. A 
mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, 
szervmaradvány eltemetésére külön ….. sírhelytáblát jelöli ki. 
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3/ A szociális temetések helyét a ….. sírhelytábla ….. sorát jelöli ki. 
 
4/ A képviselő – testület a pulai köztemetőben a meg nem váltott, nem gondozott síremlékekből sírkertet 
hoz létre a kápolna mellett ………………….. sírhelytáblában. 
 
5/ Pula község Önkormányzatának képviselő – testülete a temető gondnoki feladatok ellátásával 
………….. bízza meg meg határozatlan időre ………….. forint megbízási díj összegért. 
  
 
Felel s:  Szenger István Bálint polgármester 
Határid :  2016. június 30.  
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                                                   PULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
                      8291 Pula, Fő u. 31. 
                      Tel./fax: 88/505-400 

 

 

 

Szám:   …..  / 2016. 
 

   

     

     

     

     

     

     

                                       

      

           

           

        
 

 

EL TERJESZTÉS 
 

Pula község Önkormányzat képvisel -testületének  
2016. május 25-i soron következ  nyilvános ülésére 

 
 

 

 

 

 

 

Tárgy: Nagyvázsony és Térsége Szennyvíz-agglomerációs Tulajdonközösséget megszüntető  
 Okirat felülvizsgálata 

 

El adó: Szenger István Bálint polgármester 
 

El készít :  Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző 

 

Meghívott: - 

 

A döntés meghozatala min sített többséget igényel.                      

 

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:  
 
 

Dr. Weller-Jakus Tamás 

jegyző 

 
 



Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 
 
Pula község Önkormányzatának képviselő – testülete a 2013. június 26-án tartott ülésén a 
54/2013.(VI.26.) határozatával úgy döntött, hogy a szennyvízelvezetési agglomeráció fejlesztésére 2003. 
szeptember 15. napján létrejött Nagyvázsonyi Szennyvíz- agglomerációs Tulajdonközösség Társulást 2013. 
június 30. napjával jogutód nélkül megszünteti, úgy, hogy Nagyvázsony marad a gesztor, aki a költségvetési 
számlája mellett elkülönített bankszámlát nyit, és a megszüntetett számláról a pénz erre a számlára kerül. A 
gesztor kapcsolattartóként működik közre a tulajdonosok és a Bakonykarszt Zrt között. A bérleti díjat a 
Bakonykarszt Zrt. értékesíti adatai alapján a gesztor egy összegben számlázza az üzemeltető felé. A gesztor 
jogosult a teljes rendszeren képződött bérleti díj kiszámlázására. A befolyt bérleti díjat a fenti elkülönített 
számlán kezeli. A gesztor vállalja, hogy a felújítási pénzalapot településenként nyilvántartja Az üzemeltető 
az általa végzett felújítási munkákról a számlát a gesztor részére állítja ki (A jelenlegi üzemeltetési 
szerződés 10.2. pontja).  
 
A Társulást Megszüntető okiratot az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyta, és felhatalmazta a 
polgármestert annak aláírására. A Társulás megszüntetésével kapcsolatosan ugyanezt a döntést meghozta a 
társulásban részt vevő összes önkormányzat (Barnag község Önkormányzata 50/2013.(VI.27.), Mencshely 
község Önkormányzata 77/2013.(VI.28.), Nagyvázsony község Önkormányzata 136/2013. (VI. 27.), 
Vöröstó község Önkormányzata 51/2013.(VI.27.)., Tótvázsony község Önkormányzata 60/2013.(VI.28.) 
és Hidegkút község Önkormányzata 36/2013.(VI.28.)) 
 
A megszüntető döntések meghozatalát követően viszont a „Nagyvázsony és Térsége Szennyvíz-
agglomerációs Tulajdonközösséget Megszüntető Okirat”-ot az önkormányzatok képviselői nem írták alá, a 
társulás – a megszüntető döntés ellenére – a gyakorlatban nem került megszüntetésre. (Lásd az 
előterjesztés 1. melléklete) A társulás bankszámla számához 2014. október 31. napjától a gesztornak nincs 
hozzáférése, mivel a számla felett rendelkező személyekben változás következett be a 2014. évi 
önkormányzati választásokat követően. A 2014. október 31-én az alábbi a bankszámla egyenlege: 
 
Mencshely község    304.216.- Ft 
Vöröstó község       92.435.- Ft 
Tótvázsony község  4.016.922.- Ft 
Hidegkút község  1.382.402.- Ft  
Pula község      487.736.- Ft 
Barnag község      326.750.- Ft 
 
Mindösszesen:   6.610.461.- Ft 
 
A jelenleg is hatályos Bakonykarszt Zrt.-vel 2005. december 12-én megkötött „Üzemeltetési Szerződés és 
Megállapodás a Nagyvázsonyi szennyvíztisztító telep bérüzemeléséről és a felújítási munkák rendtartásáról, 
továbbá Tótvázsony, Hidegkút, Barnag és Pula települések szennyvízcsatorna hálózatának 
bérüzemeléséről” megállapodás 10.2. pontja alapján a számlázást a Bakonykarszt Zrt. felé eddig 
Nagyvázsony község Önkormányzata mint Gesztor ellátta, viszont a fent leírtak miatt az érintett 
önkormányzatok felé elszámolást küldeni nem tudott, illetve az elmúlt időszakban bekövetkezett soron 
kívüli felújításokra a fedezetet biztosítani nem tudta. (Lásd az előterjesztés 2. melléklete) 
 
A fennálló probléma megoldása érdekében javaslom, hogy az önkormányzat a 2013. évben meghozott 
döntését ismét erősítse meg és a Nagyvázsony és Térsége Szennyvíz-agglomerációs Tulajdonközösséget 
szüntesse meg.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Nagyvázsony, 2016. április 25.  

Tisztelettel: 
 Szenger István Bálint   

polgármester 



 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 

 
I.   

HATÁROZATI JAVASLAT 
(a határozat elfogadásához minősített többség szükséges) 

 
…/2016.(V….) Képviselő - testületi határozat: 
 
1/ ………….. Község Önkormányzatának képviselő – testülete a szennyvízelvezetési agglomeráció 
fejlesztésére 2003. szeptember 15. napján létrejött Nagyvázsonyi  Szennyvíz – agglomerációs 
Tulajdonközösség társulás megszüntetésével kapcsolatosan hozott …./2013. (…..) önkormányzati 
határozatát továbbra is fenntartja azt megerősíti. A Társulást 2016. május 31. napjával jogutód nélkül 
megszünteti az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal. 
 
2/ A képviselő – testület a társulást megszüntető okiratot az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja 
és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 
 
Felelős:  ……………….. polgármester 
Határidő:  2016. június 15.    
 
 

II.   
HATÁROZATI JAVASLAT 

(a határozat elfogadásához minősített többség szükséges) 
 
…/2016.(V….) Képviselő - testületi határozat: 
 
1/ ………….. Község Önkormányzatának képviselő – testülete a szennyvízelvezetési agglomeráció 
fejlesztésére 2003. szeptember 15. napján létrejött Nagyvázsonyi  Szennyvíz – agglomerációs 
Tulajdonközösség társulás megszüntetésével kapcsolatosan hozott …./2013. (…..) önkormányzati 
határozatát továbbra is fenntartja azt megerősíti. A Társulást 2016. május 31. napjával jogutód nélkül 
megszünteti, egyúttal kezdeményezi a Bakonykarszt Zrt.-vel 2005. december 12-én megkötött 
„Üzemeltetési Szerződés és Megállapodás a Nagyvázsonyi szennyvíztisztító telep bérüzemeléséről és a 
felújítási munkák rendtartásáról, továbbá Tótvázsony, Hidegkút, Barnag és Pula települések 
szennyvízcsatorna hálózatának bérüzemeléséről” megállapodás módosítását úgy, hogy 2016. június 1. 
napjától minden önkormányzat külön – külön áll kapcsolatban az üzemeltető Bakonykarszt Zrt-vel a 
tulajdonukat képező vagyontárgyakkal kapcsolatosan. 
 
2/ Nagyvázsony Község Önkormányzatának képviselő – testülete a társulás megszüntetésének 
időpontjában a Kinizsi Bank Zrt-nél a 73200017 – 11272649 számlaszámon lévő pénzeszközt az 
önkormányzatok részére tulajdoni hányaduknak megfelelően részükre költségvetési számlájukra átutalja. 
………. Község Önkormányzata a Társulás bankszámlájának megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
ellátására felhatalmazza Nagyvázsony és Mencshely község polgármesterét.  
 
2/ A képviselő – testület a társulást megszüntető okiratot az előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 
Felelős:  ……………….. polgármester 
Határidő:  2016. június 15.    
 
 
 
 
 



3. melléklet 
 
 
 
 
A Nagyvázsony és Térsége Szennyvíz-agglomerációs Tulajdonközösséget Megszüntető 

Okirat 
 
  
1./ Megszüntetett szerv: jogi személyiség nélküli Nagyvázsony és Térsége Szennyvíz-
agglomerációs Tulajdonközösség (8291 Nagyvázsony Kinizsi u. 96.) 
Bankszámla száma: 73200017 – 11272649 
Adószáma:  18938209 – 2 – 19 
 
2./ Megszüntető szervek: a Társulás tagjai 
Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete, székhelye: 8246 Tótvázsony Magyar u. 
101. (képviseli: Sipos Ferenc polgármester) 
 
Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, székhelye: 8247 Hidegkút Fő u. 67/a. 
(képviseli: Dr. Kriszt András polgármester) 
 
Barnag Község Önkormányzata képviselő-testülete, székhelye: 8291 Barnag Fő u. 33. (képviseli: 
Kulin Miklós polgármester, 
 
Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete, székhelye: 8271 Mencshely Fő u. 21. 
(képviseli: Rauch Csaba polgármester, 
 
Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete, székhelye 8291 Pula Fő u. 31. (képviseli: 
Szenger István Bálint polgármester, 
 
Vöröstó Község Önkormányzata Képviselő-testülete, székhelye : 8291 Vöröstó Fő u. 58. 
(képviseli: Rákos Margit polgármester,   
 
Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete, (a továbbiakban gesztor 
önkormányzat) székhelye: 8291 Nagyvázsony Kinizsi u. 96. (képviseli: Fábry Szabolcs János 
polgármester   
 
3./ A tulajdonközösség tagjai rögzítik, hogy 2003. szeptember 15. napján megállapodtak a 
közigazgatási területükön megvalósuló szennyvízelvezetési beruházás során létre jött vagyoni 
elemek tulajdoni hányadának megosztásáról, a beruházás során létrejött vagyontárgyak bérbeadás 
útján történő hasznosításáról. A megállapodást 2004. június 3. napján módosították, így a 
beruházás során létrejött vagyon tulajdoni hányada  
 
Nagyvázsony Község Önkormányzata 5,89 % 
Tótvázsony Község Önkormányzata   51,08 % 
Hidegkút Község Önkormányzata  20.74 % 
Barnag Község Önkormányzata  9,18 % 
Pula Község Önkormányzata  11,88 % 
Vöröstó Község Önkormányzata  0,37 % 
Mencshely Község Önkormányzata 0,86 % 
 



4./ A tulajdonközösség tagjai megállapítják, hogy a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíz 
tisztítótelep beruházás vagyontárgyainak számviteli átadása-átvétele a 2007. december 17-én aláírt 
átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján a 3./ pont szerinti tulajdoni hányadnak megfelelően 
megtörtént. (1. melléklet) Az önkormányzati tulajdonban lévő viziközmű vagyon üzemeltetésére 
társult önkormányzatok 2005. december 15. napján kelt Üzemeltetési Szerződés és Megállapodás 
alapján a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.-t bízták meg. 
 
5./ Az üzemeltetési szerződés 10.2 pontja szerinti gesztori feladatokat továbbra is Nagyvázsony 
Község Önkormányzata látja el. 
 
A polgármesterek, mint a társulás tagjainak képviselői és a pénzügyi ellenjegyzők a  megszüntető 
okiratot, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá.  
 
 
Záradék 
 
A társulási megállapodást megszüntető okiratot az önkormányzatok képviselő-testületei az 
alábbi határozatukkal hagyták jóvá: 
 
 Tótvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete a … 
 Hidegkút Község Önkormányzata képviselő-testülete a … 

Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete a  ..  
Barnag Község Önkormányzata képviselő-testülete a      … 
Mencshely Község Önkormányzata képviselő-testülete a    … 
Pula Község Önkormányzata képviselő-testülete a   ..    
Vöröstó Község Önkormányzata képviselő-testülete a  … 

 
Nagyvázsony, 2016. május … 
 
 
 Sipos Ferenc   Dr. Kriszt András  Fábry Szabolcs János 
 polgármester       polgármester       polgármester 
 Tótvázsony        Hidegkút        Nagyvázsony 
 
 
 
 Szenger István Bálint  Kulin Miklós         Rauch Csaba                 
     polgármester  polgármester         polgármester 
           Pula             Barnag           Mencshely 
 
 
 

   Rákos Margit    
   polgármester    
                 Vöröstó  

 
Ellenjegyezte: 
 
   Dr. Weller-Jakus Tamás   Török Ádám   
    jegyző           jegyző 
 
 



4. melléklet 
 
 
 
 
A Nagyvázsony és Térsége Szennyvíz-agglomerációs Tulajdonközösséget Megszüntető 

Okirat 
 
  
1./ Megszüntetett szerv: jogi személyiség nélküli Nagyvázsony és Térsége Szennyvíz-
agglomerációs Tulajdonközösség (8291 Nagyvázsony Kinizsi u. 96.) 
Bankszámla száma: 73200017 – 11272649 
Adószáma:  18938209 – 2 – 19 
 
2./ Megszüntető szervek: a Társulás tagjai 
Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete, székhelye: 8246 Tótvázsony Magyar u. 
101. (képviseli: Sipos Ferenc polgármester) 
 
Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, székhelye: 8247 Hidegkút Fő u. 67/a. 
(képviseli: Dr. Kriszt András polgármester) 
 
Barnag Község Önkormányzata képviselő-testülete, székhelye: 8291 Barnag Fő u. 33. (képviseli: 
Kulin Miklós polgármester, 
 
Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete, székhelye: 8271 Mencshely Fő u. 21. 
(képviseli: Rauch Csaba polgármester, 
 
Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete, székhelye 8291 Pula Fő u. 31. (képviseli: 
Szenger István Bálint polgármester, 
 
Vöröstó Község Önkormányzata Képviselő-testülete, székhelye : 8291 Vöröstó Fő u. 58. 
(képviseli: Rákos Margit polgármester,   
 
Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete, (a továbbiakban gesztor 
önkormányzat) székhelye: 8291 Nagyvázsony Kinizsi u. 96. (képviseli: Fábry Szabolcs János 
polgármester   
 
3./ A tulajdonközösség tagjai rögzítik, hogy 2003. szeptember 15. napján megállapodtak a 
közigazgatási területükön megvalósuló szennyvízelvezetési beruházás során létre jött vagyoni 
elemek tulajdoni hányadának megosztásáról, a beruházás során létrejött vagyontárgyak bérbeadás 
útján történő hasznosításáról. A megállapodást 2004. június 3. napján módosították, így a 
beruházás során létrejött vagyon tulajdoni hányada  
 
Nagyvázsony Község Önkormányzata 5,89 % 
Tótvázsony Község Önkormányzata   51,08 % 
Hidegkút Község Önkormányzata  20.74 % 
Barnag Község Önkormányzata  9,18 % 
Pula Község Önkormányzata  11,88 % 
Vöröstó Község Önkormányzata  0,37 % 
Mencshely Község Önkormányzata 0,86 % 
 



4./ A tulajdonközösség tagjai megállapítják, hogy a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíz 
tisztítótelep beruházás vagyontárgyainak számviteli átadása-átvétele a 2007. december 17-én aláírt 
átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján a 3./ pont szerinti tulajdoni hányadnak megfelelően 
megtörtént. (1. melléklet) Az önkormányzati tulajdonban lévő viziközmű vagyon üzemeltetésére 
társult önkormányzatok 2005. december 15. napján kelt Üzemeltetési Szerződés és Megállapodás 
alapján a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.-t bízták meg. 
 
5./ Az önkormányzatok kezdeményezik egyúttal a Bakonykarszt Zrt.-vel 2005. december 12-én 
megkötött „Üzemeltetési Szerződés és Megállapodás a Nagyvázsonyi szennyvíztisztító telep 
bérüzemeléséről és a felújítási munkák rendtartásáról, továbbá Tótvázsony, Hidegkút, Barnag és 
Pula települések szennyvízcsatorna hálózatának bérüzemeléséről” megállapodás módosítását úgy, 
hogy 2016. június 1. napjától minden önkormányzat külön – külön áll kapcsolatban az üzemeltető 
Bakonykarszt Zrt-vel a tulajdonukat képező vagyontárgyakkal kapcsolatosan. 
 
A polgármesterek, mint a társulás tagjainak képviselői és a pénzügyi ellenjegyzők a megszüntető 
okiratot, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá.  
 
 
Záradék 
 
A társulási megállapodást megszüntető okiratot az önkormányzatok képviselő-testületei az 
alábbi határozatukkal hagyták jóvá: 
 
 Tótvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete a … 
 Hidegkút Község Önkormányzata képviselő-testülete a … 

Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete a  ..  
Barnag Község Önkormányzata képviselő-testülete a      … 
Mencshely Község Önkormányzata képviselő-testülete a    … 
Pula Község Önkormányzata képviselő-testülete a   ..    
Vöröstó Község Önkormányzata képviselő-testülete a  … 

 
Nagyvázsony, 2016. május … 
 
 Sipos Ferenc   Dr. Kriszt András  Fábry Szabolcs János 
 polgármester       polgármester       polgármester 
 Tótvázsony        Hidegkút        Nagyvázsony 
 
 
 Szenger István Bálint  Kulin Miklós         Rauch Csaba                 
     polgármester  polgármester         polgármester 
           Pula             Barnag           Mencshely 
 
 

   Rákos Margit    
   polgármester    
                 Vöröstó  

 
Ellenjegyezte: 
 
   Dr. Weller-Jakus Tamás   Török Ádám   
    jegyző           jegyző 
 



 

 

                                                   PULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

                      8291 Pula, Fő u. 31. 
                      Tel./fax: 88/505-400 

 

 
 
Szám:   …..  / 2016. 
 
   
     
     
     
                                       
      
           
           
        
 
 

EL TERJESZTÉS 
 

Pula közséŐ Önkormányzat képvisel -testületének  
2016. május 25-i soron következ  nyilvános ülésére 

 
 

 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton 
való részvételre 

 
El terjeszt : Szenger István Bálint polgármester 
 
El készít :  Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző 
 
Meghívott: - 
 
A döntés meghozatala eŐyszerű többséget igényel.                      

 
Az el terjesztést törvényesséŐi szempontból meŐvizsŐáltam:  

 
 

Dr. Weller-Jakus Tamás 
jeŐyz  



 
Tisztelt Képvisel  Asszony/Úr!  
 
A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben - pályázatot hirdetett Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvény 3. melléklet II.3. pont a), b) és c) pontok szerinti  önkormányzati  feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására.  
 
A pályázat célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsőde és óvodába járó gyermekek minél 
magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek 
javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási 
tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek 
megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra 
fejlesztések megvalósulása. 
  
Az alábbi alcélokra lehet pályázatot benyújtani:  
 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, 
(továbbiakban: intézményfejlesztés)  
 
aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző 
intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása  
 
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 
infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: 
óvodafejlesztés),  
 
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 
véd n i szolŐálat) épület vaŐy őelyiséŐ fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: 
egészségügyi fejlesztés)  
 
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: 
hivatalfejlesztés)  

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 
sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)  

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása    
 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek maximális összege 30 millió Ft.  
A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke a pályázó egy lakosra jutó adóerő-
képességét  is  95%.  
 
A projekt tervezett költsége – lásd a bekért árajánlatot. A pályázatban maximum  ………………..  
Ft  támogatás  igényelhető. A szükséges önrész maximum pályázati támogatás igénylése esetén 
…..  eFt. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a pályázati önrészre fedezetet a 2016. évi 
általános tartalék nyújthat fedezetet.  
 
A pályázat benyújtási határideje 2016. június 2. 16 óra.  
 
A fentiek miatt az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 

 



I.   
HATÁROZATI JAVASLAT 

(a határozat elfogadásához eŐyszerű többséŐ szükséges) 
 
…/2016.(…...) Képvisel -testületi határozat 
 
1./ Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter  az államháztartásért felelős miniszterrel közösen a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3.- melléklet II. 3. 
pont a)pontja szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.  
 
A pályázat célja: Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzat által biztosított 
egészségügyi alapellátás helyben történő biztosítására – Pula, Fő u. 32. szám alatt háziorvosi 
rendelő működési feltételeinek biztosítása.  
 
Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázathoz kapcsolódó ……..- Ft önerőt 
Pula Község 2016. évi költségvetésének általános tartalék terhére biztosítja. 
 
A pályázat előkészítésével megbízza a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatalt.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására, 
valamint a jegyzőt a pályázat ellenjegyzésére. 
 
Határid : azonnal 
Felel s: Szenger István Bálint polgármester 

 
 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Pula, 2016.április 20. 

 
 
Tisztelettel: 

 Szenger István Bálint  
polgármester 
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Tisztelt Képvisel  Testület! 

 
A Rend rségr l szóló 199Ő. évi XXXIV. tv. 8. § (Ő) bekezdése kötelezi Veszprém 
Rend rkapitányát arra, hogy Pula község Képvisel  Testülete el tt beszámoljon Pula község 
közbiztonságának helyzetér l, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekr l és az azzal 
kapcsolatos feladatokról. 
 
A közbiztonság védelme a rend rség alapfeladata. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény értelmében a helyi közszolgáltatások körében a közbiztonság helyi feladatairól 
történ  gondoskodás az önkormányzat egyik kiemelt feladata. Ez alapján a Rend rség és az 
Önkormányzat együttműködése nyilvánvaló a közbiztonság megteremtése és fenntartása 
érdekében. 

 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Rend rkapitányság és Pula község Önkormányzata 2015. 
évben is fontos feladatának tekintette Pula község közbiztonságának szinten tartását és 
javítását, tudva azt, hogy a közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó jelent ségű a 
helyi közösségek biztonságának és biztonságérzetének szavatolásában.  

 
A Veszprémi Rend rkapitányság a f kapitányi értekezleteken meghatározottak, a 
feladattervben megfogalmazottak és az illetékességi területen lév  települési 
önkormányzatok, valamint az állampolgárok jelzései, elvárásai alapján dolgozott a 2015-ös 
évben is. Munkánkat, eredményeinket, er feszítéseinket igyekeztünk a lakossággal is 
ismertetni, ezért a hatékony kommunikációra nagy hangsúlyt fektettünk.   
  
Az összes bűncselekmény nyomozás eredményességét tekintve jó eredményt ért el a 
kapitányság, az országos átlag felett teljesítve a 2015-ös évben is.  
  
A 2015-ös évben els dleges célkitűzésünk volt a bűnözés lehet ség szerinti további 
csökkentése, a közterületi jelenlét növelése, a közbiztonság szinten tartása, a lakosság 
szubjektív biztonságérzetének javítása, állampolgár rend rség kialakítása, bűncselekmény 
áldozatává válásának megel zése. A lakosság és az önkormányzatok visszajelzései alapján a 
Veszprémi Rend rkapitányság illetékességi területén él k biztonságérzetében megmaradtak 
az el z  évekre jellemz  pozitív értékek. 
 
Megítélésünk szerint mindez annak köszönhet , hogy komoly hangsúlyt fektettünk a 
településeken a rend ri jelenlét fokozására, a klasszikus felderít  munka mellett a 
bűnmegel zési és közrendvédelmi tevékenységünkre.  
 
Pula település jellemzése: 
 
Pula település Veszprémt l kb. 22 kilométerre nyugati irányban található a 77-es számú f út 
mellett. Közigazgatás területe: 14,64 km 2 lakosainak létszáma: ~230 f  , népsűrűség 1ő.7 
f /km2. 
 
A lakosság korcsoport szerinti összetételét vizsgálva megállapítható, hogy nagyjából egyenl  
arányban található meg minden korcsoport a településen. Pula településen nem találhatók  
ipari egységek. 
Veszélyeztetett objektum a településen - egy darab Nemzeti dohányboltot leszámítva – nem 
található.     



 
Pula településen általános iskola és óvoda nem található. 
 
A településen egy kiesebb szórakozóhely, vendéglátó ipari egység található (Klastrom 
söröz ).  
 
A településen polgár r egyesület nem működik, viszont a Nagyvázsonyi Polgár r egyesülettel 
együttműködési megállapodás van, így a polgár r jelenlét biztosított. A polgár rséggel 
történ  kapcsolattartás kiváló, a közös szolgálatok ellátása folyamatosak. A polgár rség 
jelent s szerepet játszik Pula település közbiztonságának fenntartásában, javításában  

 
A Ű NÖZÉS – Ű NÜLDÖZÉS ALAKULÁSA  

 
Az elmúlt évben a bűnügyi szolgálat a rendészeti szakterület, így a körzeti megbízottak szoros 
együttműködésével igyekezett garantálni az állampolgárok személy és vagyonbiztonságát, 
valamint a település közterületeinek rendjét. A bűnügyi területen f  feladatként határoztuk 
meg az er szakos bűncselekmények megakadályozását, megel zését, elkövet inek elfogását, 
valamint a lakosság szubjektív biztonságérzetét negatívan befolyásoló vagyon elleni 
cselekmények elkövet inek igazságszolgáltatás elé állítását.  
  
Pula településen az elmúlt évekhez képest alacsony számú növekedést mutat a regisztrált 
bűncselekmények száma. 
 
Az elmúlt években a nyomozási eredményességünk huzamosan 50 % felett volt, mellyel 
a kapitányság az országos átlag feletti teljesítményt produkál folyamatosan, így 
elmondható, hogy az erre vonatkozó célkit zéseinket a 2015-ös évben is teljesítettük.  
 
A bűnüldözés Pula településen az alábbiak szerint alakult.  
 
A település b nügyi jellemzése: 
 
Pula község közbiztonsága az illetékességi területünkön található más településekhez 
viszonyítva alacsonynak mondható. A településen regisztrált bűncselekmények száma kis 
számmal n tt (4-r l 6-ra), olyan bűncselekmény, amely a lakosság biztonságérzetét jelent sen 
negatív irányba befolyásolhatta egy esetben történt.  

Település 
Ű ncselekmények 

összesen 
Közterületen elkövetett 

b ncselekmények 
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Pula 4 8 2 4 6 1 2 1 2 
Nem 

történt 

 
 
 
 
A bűncselekmények összetételét vizsgálva megállapítható, hogy minden év tekintetében a 
vagyon elleni bűncselekmények domináltak, amely nem volt másképpen 201ő. év 
vonatkozásában sem.  

A vagyon elleni bűncselekmények bekövetkezésének okait vizsgálva jelent s arányban 
megállapítható a sértettek tulajdonosi felel sségének hiánya, az alapvet  vagyonvédelmi 
eszközök hiányossága, valamint az emberek közömbössége mások tulajdona iránt.  



A különböz  felvilágosító propaganda tevékenység ellenére az emberek egy része értékeire 
nem figyel oda, nem védekezik megfelel en, s akaratlanul is el segíti sértetté válását. Sok 
esetben tapasztalható a minimális vagyonvédelmi berendezések, eszközök hiánya is. A 
megel zés érdekében feltétlenül szükséges és indokolt a hatásos propaganda tevékenység 
folytatása, tekintettel a helyi viszonyokra és az elkövetett jogsért  cselekményekre. Kiemelt 
feladatként kezeljük a trükkös lopások megel zését, visszaszorítását, mint ahogy azt tettük a 
2015-ös évben is.  

A bűncselekmények másik ,,kategóriáját” a közlekedési bűncselekmények tették ki, melynek 
f  oka a felel tlen, gondatlan közlekedés, gyorshajtás, esetleges ittas gépjárművezetés, 
els bbség, el zés szabályainak megsértése.  

A közlekedési balesetek megel zése, visszaszorítása érdekében számos figyelemfelhívás, 
propaganda tevékenység, alkoholszondás ellen rzés, sebességmér  berendezés működtetése, 
és egyéb megel z  tevékenység történt, ezeknek köszönhet en javulás tapasztalható. A 
megel z  tevékenységek, közlekedési akciók fokozása a pozitív tendenciák ellenére is 
szükségszerű, és a 2016-os évben is indokolt. 

A bűncselekmények áldozatainak körét, összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a feln tt 
korosztály minden tagja megtalálható a potenciális áldozatok körében. Az elkövet k 
vonatkozásában f ként fiatal illetve a közép korosztály, a 20 – 50 év közötti személyek 
dominálnak.  

A felderített ügyek aránya Pula település vonatkozásában is megfelel a Veszprémi 
Rend rkapitányság éves átlagának, amely ő0 % felett volt. 

         
                                                      KÖZBIZTONSÁG 
  
Közterületi jelenlét 
 
A Veszprémi Rend rkapitányság rendelkezik a megye legnagyobb létszámú állományával, 
mely idomul az itt él k számához és az illetékességi terület nagyságához. A kapitányság 
munkája során kiemelt feladatának tekinti a közbiztonság szinten tartását, javítását, tudva azt, 
hogy a közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó jelent ségű a helyi közösségek 
biztonságának és biztonságérzetének szavatolásában. A közterületi jelenléttel, az 
állampolgárokkal történ  személyes kapcsolattartással, széleskörű intézményes 
együttműködéssel és a mindennapi kommunikációval a rend rkapitányság a polgárbarát 
arculat kialakítására törekedett.  
 
A Veszprémi Rend rkapitányság illetékességi területén a rend ri jelenlétet településeken 
els sorban a körzeti megbízott útján biztosítottuk. A közterületi jelenlét további megteremtése 
a közbiztonság, és a közlekedésbiztonság helyi szintű fenntartása érdekében a központi, vagy 
helyi elrendelésű fokozott ellen rzések során nagyobb létszámú rend ri er t vezényeltünk 
egy-egy településre.   
 
2014. július 01-t l indult és 201ő. december 31-ig tartó 19 megyét érint  bűnmegel zési 
program, melynek  keretében növeltük a településeken a rend ri jelenlétet, törekedtünk az 
állampolgárok megszólítására, véleményük kikérésére, majd a vélemények kérések 
munkánkba történ  beépítésébe. Szorosabbra fűztük a kapcsolatot az egyes rendészeti 



feladatot ellátókkal, erdészekkel, vadászokkal, polgár rséggel. A fenti programnak 
köszönhet en lehet ség nyílt túlszolgálatok elrendelésére, mely elrendelt túlóráknak 
köszönhet en jelent sen növelni tudtuk a közterületi óraszámunkat. A településeken a körzeti 
megbízottakon kívül lehet ség nyílott más szervezeti egységekhez tartozó rend rök vidéki 
településekre történ  vezénylésére is.      
 
Járás r programunk keretében a helyi önkormányzattal, továbbá egyéb szervezetek 
képvisel vel megjelentünk Pula településen, ahol közvetlen kapcsolatfelvétel során (utcai 
beszélgetés) az állampolgárok elmondhatták észrevételeiket, tapasztalataikat, feltehették 
kérdéseiket. A járás r során szerzett tapasztalatokat kiértékeltük, munkafolyamatunkba  
beépítettük, ha kellett azonnal intézkedtünk.        
 
A rendészeti szakterületen 2015. évre vonatkozóan alapvet  célkitűzésként fogalmazódott 
meg - az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javításán, az elért eredmények 
megszilárdításán és a közterületek biztonságának növelésén túl - a rend rség iránti 
közbizalomnak a  további er sítése. 
 
Az eredmények magvalósításában kiemelt szerep jutott a körzeti megbízottaknak, akik a 
„diffúziós program” bástyáiként igyekeztek megteremteni és fokozni a lakosság rend rségbe 
vetett bizalmát. A programot jól kiegészítette az ORFK szubjektív biztonságérzet 
vizsgálatához készített kérd íve, amelyben lakókörnyezetük közbiztonságáról és a tapasztalt 
problémákról kérdeztük a lakosságot.  
 
A település konkrét közbiztonsági jellemzése: 
 
Pula település a Nagyvázsonyi körzeti megbízotti csoport illetékességi területéhez tartozik. 
Tüske András r. ftörm. körzeti megbízotthoz  Pula és Nagyvázsony település tartozik. 
 
Az intézkedések összetételét megvizsgálva megállapítható volt, hogy azok továbbra is f ként 
közlekedési szabálysértések elkövetése miatt kerültek f ként kiszabásra.  
 
A múlt évben kiemelt figyelmet szenteltünk a szórakozóhelyek ellen rzésére. A 
társszervekkel közös ellen rzéseket hajtottunk végre a vidéki szórakozóheyek 
vonatkozásában, mely ellen rzésekbe igyekezetünk a társhatóságok minél nagyobb körben 
történ  bevonását szorgalmazni.  
 
A intézkedések tapasztalataiból arra lehet következtetni, hogy az állampolgárok többsége 
betartja a KRESZ szabályait a településen, illetve a mindennapi életben a társadalmi 
elvárásoknak megfelel en, jogkövet  magatartást tanúsítanak. 
 
Az intézkedések foganatosítása során több esetben jelen voltak a nagyvázsonyi polgár rség 
tagjai is, akik jelenlétükkel biztosították a rend ri intézkedést, segítették a rend rök munkáját. 
A polgár rség tagjai aktívan részt vesznek a rend rség vagy a polgár rség által szervezett 
akciókban és megbeszéléseken.  
 
A településen a tulajdon elleni szabálysértés nem került regisztrálásra.  
 
 
 
 



Közlekedésbiztonság  
 
Kiemelt feladatként határoztuk meg a tavalyi évre vonatkozóan a közlekedés biztonságának 
javítását a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számának csökkenését, és az ittas 
vagy bódult állapotban történ  járművezet k forgalomból történ  kiszűrését.  
 
Közlekedési balesetek jellemzése Pula község vonatkozásában: 
 
A település közlekedési viszonyival kapcsolatban megállapítható, hogy az elmúlt években 
halálos kimenetelű baleset a település bel és külterületén nem történt.  
 
Összesen 4 db közlekedési baleset történt a település közigazgatási területén, melyb l 3 db 
anyagi káros baleset a település külterületén, 2 db a 77-es számú f úton, 1 db a 7309-es úton. 
A balesetek összetétele szerint 1 db könnyű sérüléssel járó (7309-es út) baleset történt.  
 
A gyorshajtók kiszűrése érdekében visszatér en működtettük a sebességmér  berendezést, 
valamint jelent s er feszítést tettünk az ittas gépjárművezet k kiszűrése érdekében, melyre az 
elkövetkezend  id szakban is kiemelt figyelmet fogunk fordítani.  
 
Igazgatásrendészet 
    

A bírságolási gyakorlatunk a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is kiegyensúlyozott, nem 
voltak kiugróan magas és indokolatlanul alacsony pénzbírságok. A járművezetést l eltiltás 
intézkedést következetesen alkalmaztuk a kiemelt súlyú szabálysértések elkövet ivel 
szemben, amellyel igazodtunk a mindenkori közlekedési baleseti helyzethez, emiatt a közúti 
közlekedésre kiemelten veszélyes cselekmények esetében f ként járművezetést l eltiltást 
alkalmaztunk.     
 
Pula településen f ként a KRESZ el írásainak megszegése miatt kezdeményeztünk 
intézkedéseket. 

 
 
 
 
 

MEGEL ZÉSI TEVÉKENYSÉG 
 

Ű nmegel zés: 
 
A Veszprém Megyei Rend r-f kapitányság körzeti megbízottai bűnmegel zési 
tevékenységének fejlesztése, valamint a rend rség társadalmi diffúziójának el segítése 
érdekében kiadott intézkedési tervében meghatározottaknak megfelel en a körzeti 
megbízottak kapcsolattartásuk során kiemelt figyelmet fordítottak az illetékességi 
területünkön lév  települések önkormányzataival, társadalmi szervezetek képvisel ivel, 
polgár rség tagjaival, helyi lakossággal, kiemelt figyelmet fordítva az id s, veszélyeztetett 
korosztályra vonatkozóan.  
Kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermekjóléti és családsegít , valamint nevelési-oktatási 
intézmények képvisel ivel történ  folyamatos kapcsolattartásra, valamint a munka 
összehangolására.  
 



Az Országos Rend r-f kapitányság által kibocsátott a szubjektív biztonságérzetet javító 
témájú kérd íveket a lakosság körében a helyi körzeti megbízott, valamint a polgár rség 
tagjainak segítségével kiosztottuk, mely kérd ívek folyamatos kitöltésér l a helyi körzeti 
megbízott gondoskodott.  
 
A kérd íveket f ként a 2ő év feletti korosztály töltötte ki, férfiak – n k nagyjából egyenl  
megoszlásban. A kérd ívek kiértékelése megtörtént, melyb l megállapítható volt, hogy a 
településen közbiztonság vonatkozásában elmarasztaló értékelés nem érkezett. Az 
állampolgárok a fokozottabb rend ri jelenlétet, valamint sebességmér  berendezés 
működtetését, a szórakozóhelyek visszatér  ellen rzését jelezték/kérték, a kérd ívek kitöltése 
során. A kiértékelt kérd ívek alapján megállapítható, hogy a település lakóinak 
biztonságérzete jó. 
 
A diffúziós tevékenységünk során szoros kapcsolatot ápoltunk a Nagyvázsonyi 
polgár rséggel, továbbá törekedtük arra, hogy a körzeti megbízottak szolgálatuk nagyobb 
részében teljesítsenek gyalogosan jár rszolgálatot a saját településeiken. 
 
Nagy hangsúly fektettünk a települések külterületeinek biztonságának meg rzésére, kiemelt 
figyelmet fordítottunk a vad állomány megóvására, az erd k és egyéb természetvédelmi, 
Natura 2000-es területek ellen rzésére, terménylopások megel zésére. A körzeti megbízott 
munkáját nagyban segítették a vele közös szolgálatot teljesít  erdészek, vadászok, polgár rök 
is.  
 
A közterületi jelenlét növelése érdekében a Veszprémi Rend rkapitányságra meger sít  
er ként érkez  Készenléti Rend rség állományát több alkalommal Pula településre 
vezényeltük.      
 
Tüske András r. ftörm. körzeti megbízott a nyugdíjas klubok, általános iskola felkéréseire 
reagálva, valamint saját kezdeményezés alapján, továbbá az iskola rend re program keretein 
belül több esetben tartott bűn és baleset megel zési, valamint KRESZ oktatásokat az érintett 
célcsoport részére. Az el adások során kiemelt figyelmet fordítottunk az id s, egyedül vagy 
fogyatékkal él  személyek tájékoztatására.  
 
Tüske András r. ftörm. körzeti megbízott napi szolgálatellátása során kiemelt figyelmet 
fordított a fenti célszemélyek visszatér , fokozott ellen rzésére, f ként a téli id szak 
vonatkozásában. 
 

 
EGYÜTTM KÖDÉS   

  
Megítélésünk szerint a Közös Önkormányzattal a kapcsolat kiváló. Az Önkormányzat 
megtesz mindent a rend rség, a helyi körzeti megbízott munkájának el segítése céljából. Az 
Önkormányzat nagyban hozzájárult a körzeti megbízott munkájának el segítéséhez az általuk 
vásárolt technikai felszerelések beszerzésével is melyeket a körzeti megbízott rendelkezésére 
bocsátott.   
 
A polgár rséggel történ  együttműködés szintén kiváló. A közös szolgálatok ellátása 
folyamatosak. A polgár r egyesület tagjai lehet ségeikhez mérten megjelennek a havi egy 
alkalommal megtartott egyeztet  fórumon.  
 



 
A Családsegít  és Gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolattartás folyamatos. A helyi körzeti 
megbízott a megtartott jelz rendszeri értekezleteken megjelent, ahol tapasztalatairól 
beszámolt. Az információáramlás a jelz rendszeri megbeszélésre meghívott képvisel k között 
folyamatos, továbbá kölcsönös.   
 
A tanítási és oktatási intézmények képvisel ivel történ  kapcsolattartás kiváló, az 
intézmények képvisel i megtesznek mindent a rend ri munka el segítése, gyerekek 
megóvása érdekében.  
 
Tüske András r. ftörm körzeti megbízott az állampolgárokkal történ  szoros kapcsolattartás 
érdekében minden hónap els  keddi napján  13:00 órától 1Ő:00 óráig fogadóórát tart a 
Nagyvázsonyi körzeti megbízotti irodában(IKSZT Nagyvázsony). A körzeti megbízott 
szolgálati mobiltelefonszáma a helyi lakosság körében ismert, a helyi médiában kihirdetésre 
került. Általános tapasztalat azonban, hogy az állampolgárok a fogadóórákat nem látogatják, 
panaszaikkal, kérdéseikkel telefonon tartják, keresik a kapcsolatot a körzeti megbízottal.    

 
 
 
 
 
  

ÖSSZEGZÉS – F  FELADATOK 
 
A Veszprémi Rend rkapitányság 2015. évben is hozzájárult az állampolgárok és Pula 
lakossága biztonságának fokozásához, valamint eleget tett a szervezeti 
követelményeknek, saját elveinek és célkit zéseinek. 

Összességében megállapítható, hogy a Rend rkapitányság a számára 2015. évben 
meghatározott feladatokat végrehajtotta. Érvényesül a törvényesség, az emberi és 
állampolgári jogokat tiszteletben tartjuk és betartatjuk. Az állampolgári panaszokat az év 
során minden esetben kivizsgáltuk, ha kellett orvosoltuk. A rend ri és a közalkalmazotti 
állomány 2015-ben lelkiismeretes, jog- és szakszerű munkát végzett. A kapitányság szoros 
együttműködésben a települési önkormányzatokkal és egyéb segít  szervezetekkel  
kiegyensúlyozott közbiztonsági viszonyokat tudott fenntartani. 
 
A 2016. év f  célkit zései: 

 A bűnmegelőzés területén az állampolgári kapcsolatok kib vítésével információ 
gyűjt  tevékenység fokozása az adott és más településeken él , jogellenes 
cselekményeket elkövet  személyek vonatkozásában. Az állampolgárok egymásra, 
egymás vagyontárgyaira, a településeken megjelen  „idegen” autók, személyekre 
történ  odafigyelése, megfigyelése tevékenység fontosságának kiemelése. A családon 
belüli er szak, az áldozattá válás megel zése, az áldozat segítése és kompenzációja, a 
gyermek- és fiatalkorú bűnözés megel zése, a települések biztonságának fokozása, a 
bűnismétlés megel zése, valamint a vagyonvédelem er sítése kiegészül a napjainkban 
egyre jellemz bb internetes bűnözés elleni harccal. 



 A baleset-megelőzés területén az iskolák és egyéb nevel  intézetek közvetlen 
környezetének közlekedés szempontjából biztonságosabbá tétele. A gyerekek 
biztonságos, körültekint  közlekedésre való nevelése, szabálysért  személyek 
közlekedésb l való kiszűrése. A passzív biztonsági eszközök használatának 
fontosságára történ  figyelemfelhívás.   

 A közrendvédelmi munka területén célunk a közterületeken megfelel  rend ri jelenlét 
biztosítása és munkánk min ségének folyamatos javítása. A helyi körzeti megbízott 
saját területér l történ  elvonásának minimalizálása. Veszélyeztetett objektumok, 
posták, nemzeti dohányboltok, bankok közvetlen környezetének fokozott, visszatér  
ellen rzése a bűncselekmények megel zése érdekében. Az egyenruhás állomány 
állampolgárokkal történ  elfogadtatása, bizalom kialakítása. Egyes rendészeti 
feladatot ellátókkal történ  közös szolgálatok fokozása a külterületek biztonsága 
érdekében.    

 Az igazgatásrendészet területén a legfontosabb célkitűzés a szabálysértési hatósági, 
valamint az engedélyügyi munkában a gyors, kulturált, szakszerű és törvényes 
ügyintézés és az eljárások miel bbi befejezése.  

Tisztelt Képvisel  Testület! 
 
A Rend rkapitányság elmúlt évben elért eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a 
közbiztonság a közös er feszítések eredményeként folyamatosan fenntartható, mely nem csak 
a lakosság, a gazdálkodó szervezetek és az intézmények biztonságérzetét növeli, de vonzza a 
beruházásokat, befektetéseket és hozzájárul az idegenforgalom emelkedéséhez is. Továbbra is 
f  célkitűzésünk, hogy a rend rkapitányság működése és minden egyes munkatársunk 
tevékenysége hozzájáruljon a biztonság fenntartásához.  
 
A kiegyensúlyozott és széls ségekt l mentes közbiztonsági viszonyok megtartása, a 
Veszprémi Rend rkapitányság társadalmi elismertsége érdekében valamennyi 
munkatársam nevében kérem a Tisztelt Képvisel  Testület támogatását és beszámolóm 
elfogadását. 
 
 
Veszprém, 2016. május      . 
 
 

Tisztelettel: 
 
        Babicz Mihály r. alezredes 
                  Osztályvezet  
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