
 

 

 
102/2020. (VI.15.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelete 

alapján 

jelen határozattal  

döntök a helyi környezet és természet védelméről szóló 7/2004. (III.25.) 

önkormányzati rendelet és a közösségi együttélés szabályairól szóló 25/2013. 

(VI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról. Felkérem Kerepes Város 

Jegyzőjét, hogy a felülvizsgálatot és a társadalmi egyeztetést folytassa le és a 

2020. augusztusi testületi ülésre készítse elő a módosított/új rendeletek tervezeteit. 

 

Határidő: 2020. augusztus 27. 

Felelős: Dr. Kiss Béláné, jegyző 

 

Kerepes, 2020. június 15. 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 



 

 

 
103/2020. (VI.15.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelete 

alapján, a 102/2020. (VI.15.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozatra tekintettel 

jelen határozattal  

döntök az alábbi átmeneti intézkedésről: 

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet  
szerinti településközpont vegyes terület (Vt.) megjelölésű építési övezetekben lévő 
magántulajdonú ingatlanokon a 20 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fát kivágni csak 
végleges fakivágási engedély birtokában lehet. A kivágott fát a tulajdonos 12 
hónapon belül köteles pótolni. Ez alól kivételt képeznek az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető fák, a gyümölcsfák és az invazív fajú fás szárú 
növények (a fehér akác kivételével), amelyek kivágásához nem kell engedély. A 
kivágott fát akként kell pótolni, hogy a pótlás során ültetett fa/fák törzskörmérete a 
kivágott fa/fák törzskörméreténél kisebb nem lehet. A kivágási engedély iránti 
kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani, ő dönt a pótlás módjáról és a pótlás helyett 
fizetendő pénzbeli megváltás összegéről. 
Ezen határozat 2020. június 16. napján lép hatályba és az új környezetvédelmi 
rendelet hatálybalépéséig érvényes. 
 
Felelős: Dr. Kiss Béláné, jegyző  
Határidő: 2020. június 16. 

 

Kerepes, 2020. június 15. 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 



 

 

 
104/2020. (VI.15.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. június 15-ai munkaterven kívüli rendkívüli testületi ülés Kistarcsán kivitelezett 

víziközmű beruházás tulajdonba vétele napirendi pontjának előterjesztése alapján 

jelen határozattal 

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tör-vény 8. § (1) bekezdése 

alapján térítésmentesen Kerepes Város Önkormányzata tulajdonába veszem a 

Stone Dekor Kft. (2615 Csővár, Madách utca 1.) által meg-valósított, a 35100/2268-

11/2020.számú vízjogi létesítési engedély és a Garbacz Ádám egyéni vállalkozó 

(2143 Kistarcsa, Eperjesi út 3/1.) által készített, 117/2019/T számú részletes 

helyszínrajz alapján kivitelezett, V 1-0 jelű és a V 2-0 jelű vízvezeték, valamint Cs 1-

0 jelű szennyvízelvezető csatorna beruházást és a hozzájuk tartozó tűzcsapokat és 

bekötővezetékeket 50%-os tulajdoni arányban, 2.500.000,- Ft értéken (érintett 

ingatlanok: 2231/8 hrsz., 2219/8 hrsz.- Harang utca, 2233 hrsz., 6083 hrsz. - Holló 

utca, 5975 hrsz.- Új utca).  

A víziközművek átruházásról szóló, jelen előterjesztés 4. számú mellékletét képező 

megállapodást aláírom. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

Kerepes, 2020. június 15.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
105/2020. (VI.15.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. június 15-ei munkaterven kívüli rendkívüli testületi ülés Kistarcsán kivitelezett 

víziközmű beruházás tulajdonba vétele napirendi pontjának előterjesztése alapján 

Jelen határozattal 

a Stone Dekor Kft. (2615 Csővár, Madách utca 1.) által megvalósított, a 35100/2268-

11/2020.számú vízjogi létesítési engedély és a Garbacz Ádám egyéni vállalkozó 

(2143 Kistarcsa, Eperjesi út 3/1.) által készített, 117/2019/T számú részletes 

helyszínrajz alapján kivitelezett, V 1-0 jelű és a V 2-0 jelű vízvezeték, valamint Cs 1-

0 jelű szennyvízelvezető csatorna beruházás és a hozzájuk tartozó tűzcsapok és 

bekötővezetékek 50%-os részének Önkormányzati tulajdonába kerülését kö-

vetően, ezen víziközművek 50%-os tulajdoni részét a DPMV Zrt. (2360 Gyál, Kőrösi 

út 190.) részére üzemeltetésbe adom. Jóváhagyom az előterjesztés 5. számú 

mellékletében szereplő, üzemeltetésbe adásáról szóló jegyzőkönyvet, és a 

jegyzőkönyvet aláírom.  

Határidő: a víziközművek tulajdonba adásáról szóló megállapodás aláírását 

követően 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

Kerepes, 2020. június 15.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
106/2020. (VI.15.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. június 15-ei munkaterven kívüli rendkívüli testületi ülés A kerepesi 1716/47 hrsz-ú 

ingatlantulajdonos kérelme napirendi pontjának előterjesztése alapján 

 

Jelen határozattal 

 

döntök a kerepesi 1716/16 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú kivett közút 

telekalakítási eljárás lefolytatásával az 54 m2 nagyságú terület leválasztása 

érdekében. Intézkedem a telekalakítási vázrajz elkészíttetése és az azt követő 

eljárások bonyolítása tekintetében. 

Határidő: 2020. augusztus 30. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

Kerepes, 2020. június 15.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 


