
 
 
 
 
 
 

2012. évi 40-es számú határozat 
 

a tömbházak körüli zöldövezet-karbantartási többéves program lebonyolításának 
jóváhagyásáról.  

 
 

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa soros ülésen; 
figyelembe véve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának keretében működő 

Városgazdálkodási Igazgatóságának  8.963/2012. 02. 22. számú szakjelentését; 
szem előtt tartva Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa keretében működő a 

köz- és magánterület igazgatási, vagyonkezelési, gazdasági, költségvetési, pénzügyi, 
mezőgazdasági és régiófejlesztési szakbizottság, a területrendezési, várostervezési, 
környezetvédelmi és turisztikai szakbizottság, valamint a helyi közigazgatási, jogi, közrend 
felügyelő, emberjogi, munkajogi és fegyelmi bizottság kedvező véleményezéseit; 

figyelembe véve a 293/2011. számú 2012. évi állami költségvetési törvény, valamint a 
273/2006. számú módosított és kiegészített helyi közpénzügyi törvény előírásait; 

a módosított, kiegészített és újraközzétett, 251/2001. sz. helyi közigazgatási törvény 
36. cikkely (2.) bekezdésének b) pontjába és az (4.) bekezdés a) pontjába foglalt előírásoknak 
megfelelően; 

a módosított, kiegészített és újraközzétett, 251/2001. sz. helyi közigazgatási törvény 
45. cikkely (2.) bekezdése és a 115. cikkely (1.) bekezdésének b) pontja alapján; 
 

a következőket határozza 

 
1. cikkely – Jóváhagyja tömbházak körüli zöldövezet-karbantartási többéves program 

elindítását. 
2. cikkely – A program társfinanszírozási rendszerben működik ezen határozat 

melléklete, A tömbházak körüli zöldövezet-karbantartási többéves program működési 

szabályzatának feltételei szerint. 
3. cikkely – E határozat végrehajtásával a Sepsiszentgyörgy Municípium 

Polgármesteri Hivatal keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság bízatik meg. 
 

Sepsiszentgyörgy, 2012. február 29.  
 
 
 
                 Ellenjegyzi:  
  
           Fazakas Mihail            Kulcsár Tünde 
 ÜLÉSELNÖK     JEGYZŐ      

 
 
 
 
 
 
 



A 40/2012. sz. tanácshatározat melléklete 
 

A tömbházak körüli zöldövezet-karbantartási többéves program működési szabályzata 
 

 
1. cikkely – (1)  Ezen szabályzat leszögezi a sepsiszentgyörgyi tömbházak körüli 

zöldövezet-karbantartási többéves program lebonyolítási módját. 
(2) A tömbházak körüli zöldövezet-karbantartási többéves program célja környezet 

minőségének javítása és megszépítése. 
2. cikkely – E program keretében az alábbi  javak igényelhetők: 

a) padok – 657 lej/db; 
b) díszfacsemeték – 10 lej/db; 
c) cserjék – 6 lej/db; 
d) élő sövény (méterenként 5 csemete) – 30 lej/folyóméter; 
e) különféle virágok  2 lej/szál; 
f) fűmag  – 16 lej/kg; 
g) kert – 27,15 lej/folyóméter; 
h) termőföld – 60 lej/köbméter. 

3. cikkely – (1)  A 2. cikkelyben felsorolt javak 1500 lej/lépcsőház összértékig 
igényelhetők a lépcsőházfelelős kérelme alapján, melyet láttamozott a tulajdonosi társulás 
elnöke vagy ügyintézője.  

(2)  A kérelmeket Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati, 
Tájékoztatási és Iktató Irodájában  veszik át minden év március 15-ig. Kivételt képez a 2012-
es év, amikor a kérelmeket 2012. március 31-ig lehet benyújtani. 

(3) Az igényelt javak összértékének 20 %-a tulajdonosi társulások önrészét képezi, 
a fennmaradó 80 %-os hozzájárulás Sepsiszentgyörgy költségvetéséből fizetendő. A pályázat 
összértékének kiszámítása a fent jelzett egységárak és az igényelt mennyiség beszorzása útján 
történik. A kérelem jóváhagyását követően az önrész kifizethető készpénzben 
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának pénztáránál (1918. December 1. utca 2. szám, 
földszint), valamint banki átutalással a következő bankszámlaszámra: 
RO80TREZ25624740220XXXXX.  

(4) A kérelmek véleményezését a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának 
keretében működő Városgazdálkodási Igazgatóság végzi, a kérelmek beérkezési sorrendjében.  

(5) A kérelmek elfogadása jóváhagyási határozat útján történik. 
(6) A kérelem elutasítása esetén, a kérelmező 10 napon belül írásos értesítést kap a 

döntés okairól.   
4. cikkely – (1) Az igényelt javak elosztása a jóváhagyási határozatban megjelölt 

időpontban történik a kérelem benyújtásának naptári évében. 
(2)  Az igényelt javak jegyzőkönyv alapján vehetőek át a sepsiszentgyörgyi Városi 

Kertészetnél (Árkosi út 4.) munkanapokon 9–11 óra között a jóváhagyási határozat és az 
önrész kifizetését igazoló bizonylat felmutatásával. (Kapcsolatszemély: Rátz Erzsébet, 
telefon: 0267-314173) 

(3) Az igénylő köteles önerőből elvégezni az ültetési, valamint a felszerelési 
munkálatokat az igényelt javak átvételét követő 48 órában, az élő anyag esetében, illetve egy 
héten belül egyéb javak esetében. 

(4) A program lebonyolításának ellenőrzését a polgármesteri hivatal alkalmazottai 
végzik. Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a kérelmező nem teljesítette a 
fenti előírásokat vagy az 5. cikkelybe foglaltakat az illető lépcsőházat kizárják a programból.  

(5) Abban az esetben, ha a program keretében egy ésszerű határidő letelte előtt újabb 
igénylést nyújtanak be előzőleg igényelt és átvett javakra, ugyanazon területre, a 
Városgazdálkodási Igazgatóság az okok kivizsgálását szolgáló és a felelős személyek 
azonosítását célzó helyszíni ellenőrzést követően dönt a kérelem jóváhagyásáról. 

5. cikkely – A támogatásban részesülők kötelezettségei: 



a) a növényeket (fák, cserjék, virágok) megfelelően előkészített talajba kell elültetni a 
lépcsőházat övező zöld területen, majd kötelező módon bő vízzel kell locsolni ezeket, ahány 
alkalommal szükségesnek bizonyul, az időjárás függvényében; 

b) a kertelemek kizárólag a lépcsőházat övező zöld terület védelmére szerelhetőek 
fel. A kertelemeket a csomagolásban található csavarokkal a betonalapba foglalt acél 
tartóelemekhez kell rögzíteni, a beton megszilárdulását követően 3–5 cm távolságra a talaj 
szintjétől; 

c) az igényelt padokat a  lépcsőház közelében található sétányokon vagy a sétányok 
szélén lehet elhelyezni, rögzítésük négy tipli és négy csavar segítségével történik. Szükség 
esetén a padok rögzítéséhez betontalapzatot lehet önteni. A padok elhelyezéshez szükséges a 
tervezett hely közelében lakó szomszédok vagy a padra néző lakások tulajdonosainak előzetes 
beleegyezése. A beleegyezési nyilatkozat mellékelendő a 3. cikkely (1.) bekezdésében 
szereplő kérelemhez; 

d) a fűmagot megfelelően előkészített (gereblyézett és öntözött) talajba kell elvetni a 
lépcsőházat övező zöld terület rossz minőségű gyepének feljavítása céljából, valamint új 
zöldövezetek létrehozása érdekében.  

6. cikkely –  Ezen szabályzat Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának 2012. 
február 29-i soros ülésen került jóváhagyásra a 40/2012. sz. tanácshatározat által.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


