
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

15/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete 
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról  

 

 

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény 8. § (1) bekezdésében és 10. § (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. A vásár és piac fenntartásáról szóló 11/1996. (III. 27.) önkormányzati 
rendelet  módosítása  
 

1. § 
 
(1)  A vásár és piac fenntartásáról szóló 11/1996. (III. 27.) önkormányzati 
 rendelet (továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő 
 rendelkezés lép: 
 „(1) Püspökladány Város Önkormányzata vásár- és piacteret a 
 Püspökladány, Zrínyi és Szent István utcák által határolt 1618/20. hrsz-ú 
 táblával jelölt területen tart fenn” 
 
(2) Hatályát veszti az R1. 2. §-a. 
 
2. Az önkormányzati bérlakások lakbéréről szóló 1/1997. (II. 26.) 
 önkormányzati rendelet módosítása  

 
2.§ 

 
Hatályát veszti az önkormányzati bérlakások lakbéréről szóló 1/1997. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet melléklete. 
 
3. Püspökladány Város Önkormányzatának "KÖRNYEZETVÉDELMI 
ALAP"-járól szóló 7/1998. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása  
 

3.§ 
 
(1) Püspökladány Város Önkormányzatának "KÖRNYEZETVÉDELMI 
 ALAP"-járól szóló 11/1996. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
 (továbbiakban: R2.) 4. § (1) bekezdésében a „Pénzügyi Bizottság” 
 szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság” szöveg lép. 
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(2) Hatályát veszti az R2. 2. §-a és az azt megelőző alcíme. 
 

4. A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a 
település tisztaságáról szóló 8/1998. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 
módosítása  
 

4. § 
 

(1)  A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a 
település tisztaságáról szóló 8/1998. (IV. 29.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R3.) 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

  
 „(7) A város belterületén, közterületen (utcán, parkban, árokparton, 

 temetőben, stb.) legeltetni tilos. 
 
(2) Az R3. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „7. § Az elhullott állat tetemét tulajdonosa, ha azt külön jogszabály szerint 
        nem lehet kezelni, akkor köteles haladéktalanul a Püspökladányi        
        Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft.-nél bejelenteni.” 

  
(3)  Az R3. 8. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(3) Tilos a zöldterületen lévő növényi részek szedése, csonkítása. 
 
(4)  Az R3. 8. §-a  a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(5) Tilos fákra, buszmegállókban vagy a kiépített utasvárakozó helyeken 
       vagy azok oldalfalain plakátot vagy hirdetést elhelyezni.” 
 
(5) Hatályát veszti az R3. 5-6. §-a és a 8. § (4) bekezdésének második mondata. 
 
5. A távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 
14/2000. (IX. 1.)  önkormányzati rendelet módosítása  
 

5. § 
 
A távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 14/2000. 
(IX. 1.)  önkormányzati rendelet 
 a) 6. § (3) bekezdésében a „TIGÁZ” szövegrész helyébe a „Szolgáltató” 
     szöveg, 

b) 10. §-ában a „Városfejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe a                                                                                                    
„Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság” 
szöveg,  
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c)  17. § (2) bekezdés a) pontjában a „Hajdú-Bihar Megyei 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség” szövegrész helyébe a „kormány 
területileg illetékes fogyasztóvédelmi szerve” 

lép. 
 
6. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 3/2002. 
önkormányzati rendelet módosítása 
 

6. § 
 
(1) A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 3/2002. 
 önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § (1) bekezdés i) pontja 
 helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:] 
  „i) alkalmi-, továbbá a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 2. § 14) 

     és a 17) pont szerinti mozgó- és közterületi értékesítéshez, valamint   
      szolgáltató tevékenység végzéséhez, valamint portrérajzoláshoz,” 

 
(2) Az R4. 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [Nem adható közterület-használati engedély:] 
 „f)  annak, aki kereskedelmi jogszabályokban foglalt az árusításhoz 

szükséges engedéllyel nem rendelkezik,” 
 
(3) Az R4. 5. § (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki: 
 
 „Mozgóárusítás esetén a jármű forgalmi engedélyében foglalt összsúly és 

önsúly különbözetét kell alapul venni.” 
 
(4)  Az R4. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 
 
(5)  Hatályát veszti az R4. 4. § (3) bekezdése. 
 
7. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 13/2002. 
(VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
7. § 

 
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 13/2002. (VI. 
28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 7./ pontjában az „ÁGAZATI 
AZONOSÍTÓ KÓD:” szövegrész helyébe az „ÁGAZATI AZONOSÍTÓ KÓD: 
090090314„ szöveg lép. 
 
8. Kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról szóló 
7/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 
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8. § 
 
A kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról szóló 7/2004. 
(III. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében a „a Magyar 
Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép. 
 
9. Az egyes önkormányzati hatáskörök gyakorlásának átruházására  szóló 
8/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

9. § 
 

Az egyes önkormányzati hatáskörök gyakorlásának átruházására  szóló 8/2004. 
(III. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-ában a „Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság” szöveg lép. 

 
10. A rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 

10. § 
 
(1) A rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
 helyi szabályairól szóló 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet (a 
 továbbiakban: R5.) 14. §-ában hatályát veszti a „2. számú melléklete a 
 lakásfenntartási támogatás,” szövegrész. 
 
(2) Az R5. 15/A. § c) pontjában  a „Cigány Kisebbségi” szövegrész helyébe a 
 „Roma Nemzetiségi” szöveg lép. 
 
11. A temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2004. (III. 26.) 
önkormányzati rendelet módosítása: 

 
11. § 

 
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2004. (III. 26.) 
önkormányzati rendelet 5. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:  
 
 „(3)  Temetkezési szolgáltatók által megfizetendő díjak 
  Létesítmény igénybevételi díj: 
 

a) Halott- és temetkezési kellék átvevő  
helyiség használatával összefüggő  
létesítmény igénybevétel  
(energia, takarítás, stb.)/elhunyt 
- halott átvétel esetén munkaidőben 

 
 

 
 

5.000,- Ft + ÁFA 
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- halott átvétel esetén munkaidőn kívül 
- kellék átvétel esetén munkaidőben 
- kellék átvétel esetén munkaidőn kívül 

8.000,- Ft + ÁFA 
1.500,- Ft + ÁFA 
2.000,- Ft + ÁFA 

b) Halott hűtő és halott kezelő  
helyiség használatával összefüggő  
létesítmény igénybevétel  
(energia, hűtés, takarítás, fertőtlenítés, 
stb.)/elhunyt 
- 1-4 nap között 
- 5. naptól (Ft/nap) 

 
 
 

 
 

30.000,- Ft + ÁFA 
  3.500,- Ft + ÁFA 

c) Ravatalozó helyiség és előtér  
használatával összefüggő létesítmény  
igénybevétel (energia, takarítás, stb.)/óra 

 
 
18.000,- Ft + ÁFA 

    
 (4) Üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjai:  
 

a) Elhunyt és a koszorúk sírhoz  
szállítása gyászgépkocsival/gépjármű 

 
5.000,- Ft + ÁFA 

b) Sírnyitás 
- normál sírhely 
- mélyített sírhely 
- gyerek sírhely 
- urna sírhely 

 
9.134,- Ft + ÁFA 
13.178 Ft + ÁFA 
  3.934 Ft + ÁFA 
3.934 Ft + ÁFA 

c) visszahantolás  
- normál sírhely 
- mélyített sírhely 
- gyerek sírhely 
- urna sírhely       

 
3.916 Ft + ÁFA 
5.650 Ft + ÁFA 
1.690 Ft + ÁFA 

1.690 Ft + ÁFA” 
 
12. Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 12/2005. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 

12. § 
 
Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 12/2005. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (7) 
bekezdésének a) pontja és 11/A. §-a. 
 
13. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról 31/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása 
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13. § 
 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 
31/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 8. § (9) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„(9) A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék 

elhelyezésére a Képviselő-testület az alábbi helyet jelöli ki: Püspökladány, 
Debreceni u. 1. alatti terület.  

 Az itt elhelyezett komposztálásra alkalmas növényi hulladék 
hulladékkezelő telepre szállításáról és a közszolgáltatónak történő 
átadásáról az önkormányzat gondoskodik. 

 
14. Záró rendelkezések 

 
14. § 

 
(1)  Ez a rendelet 2012. június 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő          
 napon hatályát veszti.  
 
(2)  Hatályát veszti  
 
 a) változtatási tilalom elrendeléséről szóló 8/2005. (V. 27.) önkormányzati 
     rendelet, 
 b) az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos kor-
      szerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának 
      támogatási és pályázati rendszeréről szóló 16/2005. (VIII. 26.) önkor-
      mányzati rendelet, 
 c) az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos kor-
      szerősítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításá-
      nak támogatási és pályázati rendszeréről szóló 16/2005. (VIII. 26.) 
      önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2005. (IX. 30.) önkor-
      mányzati rendelet, 
 d) az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 24/2005. (XII. 2.) önkor-
     mányzati rendelet, 
 e) az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 24/2005. (XII. 2.) ön-
     kormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2006. (III. 31.) önkormány- 
     zati rendelet, 
 f) az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 24/2005. (XII. 2.) ön-
     kormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2006. (VI. 30.) önkor-
     mányzati rendelet, 
 g) az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 24/2005. (XII. 2.) ön-
     kormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2007. (III. 2.) önkormány- 
     zati rendelet, 
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 h) az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 24/2005. (XII. 2.) ön-
     kormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2009. (IX. 25.) önkor-
     mányzati rendelet, 
 i) a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 7/2007. (III. 2.) önkormány-
     zati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 17/2007. (VI. 29.) önkor-
     mányzati rendelet. 
 
 
 
 
 
 
D o m b i  Imréné         K e s e r ű   László  
    polgármester         jegyző  
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Melléklet a 15/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelethez 

 
„ Melléklet a 3/2002. (III. 4.) önkormányzati rendelethez 

  
Közterület-használat célja Központi terület Egyéb terület 

a) a közterületbe benyúló üzlethomlokzat, kirakat-szekrény, üzleti védőtető, előtető, ernyőszerkezet, 
fényreklám, cég-, címtábla elhelyezése 

 
80 Ft/m2/hó 

 
30 Ft/m2/hó 

b) önálló hirdetőberendezés, reklámtábla, hirdetőoszlop, pavilon, nyílt szerkezetű elárusító pult 250 Ft/m2/hó 100 Ft/m2/hó 
c) árusításra szolgáló pavilon, fülke 400 Ft/m2/hó 150 Ft/m2/hó 
d) telefonfülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, levélszekrény, totó-lottó, egyéb láda, automata 200 Ft/db/hó 100 Ft/db/hó 
e) közúton kívüli gépjármű-várakozóhely  5000 Ft/év/gk. 5000 Ft/év/gk. 
f) - építési engedéllyel rendelkező lakóházépítés, -bővítés, -átalakítás esetén állvány, daru, építőanyag 

elhelyezéshez 
díjmentes díjmentes 

 -  építési engedéllyel nem rendelkező építési munkával kapcsolatos állvány, daru, építőanyag 
elhelyezéshez 

50 Ft/m2/hó 20 Ft/m2/hó 

g) portré rajzolásához 100 Ft/m2/nap 50 Ft/m2/nap 
h) film- és televízió-, valamint videofelvételhez akkor, ha az 30 percnél hosszabb 100 Ft/m2/nap 100 Ft/m2/nap 
i) vendéglátóipari előkerthez 250 Ft/m2/hó 150 Ft/m2/hó 
j) keresked. üzlethomlokz. előtti árusításra 2000 Ft/m2/hó 1000 Ft/m2/hó 
k) nyilvános rendezvényekkel kapcsolatos kiállítások, továbbá árubemutatók céljára 500 Ft/m2/nap 100 Ft/m2/nap 
l) közterületi árusításra 250 Ft/m2/nap 150 Ft/m2/nap 

m) cirkuszi tevékenységhez 50 Ft/m2/nap 30 Ft/m2/nap 
n) lakodalmi sátor elhelyezésére (kivétel úttesten) 25 Ft/m2/nap 10 Ft/m2/nap 
o) közműépítéshez, javításhoz, ha annak időtartama a 72 órát meghaladja 25 Ft/m2/hó 20 Ft/m2/hó 
p) tüzelő- és terménytároláshoz (48 órán túl) - 50 Ft/m2/nap 
r) üzlettel nem rendelkező kereskedők részére áru értékesítéséhez  200 Ft/m2/nap 100 Ft/m2/nap 
s) húsvéti, karácsonyi alkalmi cikkek árusítására (ünnepet megelőző 20 napban) 1500 Ft/m2/20 nap - 
t) mozgóbolt esetén a súlykülönbözet minden megkezdett 250 kg-ja után  250 Ft/nap 150 Ft/nap 
u) rendezvények  10 Ft/m2/nap 10 Ft/m2/nap 

 
Központi terület: Kálvin u., Damjanich u., Kossuth u., Bocskai u., Hősök tere által határolt terület és a Rákóczi u. két oldala a Bezerédi utcáig.” 


