
Ügyiratszám:

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  szeptember  15-én 
megtartott nyilvános ülésének 

a. tárgysorozata:
b. jegyzőkönyve:

c. határozata: 39-49/2010. (09.15.)
d. rendelete: 8-10/2010. (IX.16.)

Határozatok:
39/2010. (09.15.) KT. határozata Polgármesteri jelentés elfogadásáról
40/2010. (09.15.) KT. határozata Monostorpályi Község Önkormányzata 2010. évi 
költségvetésének első félévi végrehajtásáról
41/2010. (09.15.) KT. határozata Értékelés elfogadásáról
42/2010. (09.15.) KT. határozata Támogatási összegről történő lemondásról
43/2010. (09.15.) KT. határozata Közvilágítási aktív elemek üzemeltetéséről
44/2010. (09.15.) KT. határozata Közalapítvány hiteligényéhez történő kezességvállalásról
45/2010. (09.15.) KT. határozata LÉT.A.MED Zrt. részvényeinek térítésmentes átvételéről
46/2010. (09.15.) KT. határozata Hosszúpályi Óvoda Dokumentumainak elfogadásáról
47/2010. (09.15.) KT. határozata Bel- és külterületi utak karbantartásáról
48/2010. (09.15.) KT. határozata Orvosi rendelő karbantartási munkáiról
49/2010. (09.15.) KT. határozata Belső vizsgálat lezárásáról

Rendeletek:
8/2010. (IX.16.) sz. önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről
9/2010.  (IX.16.)  sz.  önkormányzati  rendelete  a  pénzbeli  -  és  természetben  nyújtott  szociális 
ellátások helyi szabályairól
10/2010. (IX.16.) sz. önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról

T Á R G Y S O R O Z A T

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett intézkedésekről
Előadó: Vágó András polgármester

2. Tájékoztató Monostorpályi Község Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 
I. félévi helyzetéről
Előadó: Vágó András polgármester  
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

3. Új temető rendelet megalkotása
Előadó: Vágó András polgármester

4. Szociális rendelet módosítása
Előadó: Vágó András polgármester

5. Köztisztasági rendelet megalkotása
Előadó: Vágó András polgármester

6. Különfélék
a) Közvilágítási aktív elemek karbantartási szerződése
b) Monostorpályiért Közalapítvány hitelfelvételéhez kezességvállalás
c) LÉT.A.MED Zrt. részvényeinek térítésmentes átvétele
d) Hosszúpályi Óvoda Dokumentumainak elfogadása

Monostorpályi, 2010. szeptember 15.

VÁGÓ ANDRÁS DR. BERÉNYI ATTILA



polgármester jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-
én megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Vágó András polgármester
Dr. Varga Zoltán László alpolgármester
Bodnár András, Kiss Zoltán, Merkószki András,
Dr. Szura József, Vesszős Géza képviselő-testületi tagok

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Berényi Attila jegyző

Vágó András polgármester

Szeretettel  és  tisztelettel  köszöntöm  a  Monostorpályi  Község  Önkormányzat  képviselő-
testületének  megjelent  tagjait,  Dr.  Berényi  Attila  jegyző  urat.  Megállapítom,  hogy  a 
képviselő-testületi ülés 7 fővel határozatképes, a meg nem jelent képviselők igazoltan vannak 
távol.

Megkérdezem, hogy a meghívóban szereplő napirendeken kívül van e más javaslat az ülés 
napirendjére.

Bodnár András képviselő

Közérdekű hozzászólásom lesz a különfélék keretében.

Vágó András polgármester

Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az alábbiakban javasolt napirendet fogadják 
el.

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett 
intézkedésekről
Előadó: Vágó András polgármester

2. Tájékoztató Monostorpályi Község Önkormányzat és intézményei 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előadó: Vágó András polgármester  
Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

3. Új temető rendelet megalkotása
Előadó: Vágó András polgármester

4. Szociális rendelet módosítása
Előadó: Vágó András polgármester

5. Köztisztasági rendelet megalkotása
Előadó: Vágó András polgármester

6. Éves gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
Előadó: Vágó András polgármester

7. Lemondás pályázati összegről
Előadó: Vágó András polgármester
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8. Különfélék
a) Közvilágítási aktív elemek karbantartási szerződése
b) Monostorpályiért Közalapítvány hitelfelvételéhez kezességvállalás
c) LÉT.A.MED Zrt. részvényeinek térítésmentes átvétele
d) Hosszúpályi Óvoda Dokumentumainak elfogadása
e) Közérdekű hozzászólás
f) egyebek

Kérem, hogy aki az ülés napirendjére tett javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület az ülés napirendjét, a meghívóban foglaltak szerint, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megtárgyalásra elfogadja.

Tárgy: (1. tsp.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett 
intézkedésekről
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Elkezdődött a választási kampány, van, aki az utak javítását annak véli, holott már az elmúlt 
évben lehozattuk a zúzott követ. Azért büszke vagyok a képviselő-testületre, hogy az eltelt 
négy  év  alatt  feladatainkat  megoldottuk  lehetőségeinkhez  mérten  végig  tudtuk  vinni,  az 
intézményeink zavartalan működtetésével, hitelmentesen.  A képviselő-testület tagjai részéről 
van-e egyéb kiegészíteni való?

Merkószki András képviselő

A  választással  kapcsolatos  feladatokról,  a  Választási  Bizottság  munkát  illetően,  ha  adna 
tájékoztatást Jegyző Úr, szívesen meghallgatnánk.

Dr. Berényi Attila jegyző

Eddig  a  választással  kapcsolatos  munkálatok  rendben  folytak,  a  jelölések  határidőre 
megtörténtek,  a Helyi Választási  Bizottság tagjai  fogadták a jelöléseket,  megvizsgálták,  és 
rendben találták. Kifogás nem merült fel egyik jelölt részéről sem. 

Vágó András

Amennyiben több kérdés,  kiegészítés,  hozzászólás  nincs,  kérem,  a  két  ülés  között  történt 
fontosabb  eseményekkel  kapcsolatos  tájékoztatót  az  elhangzott  kiegészítésekkel  együtt 
kézfelnyújtással szíveskedjenek elfogadni.

Szavazás

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 fő tartózkodás mellett 
meghozta az alábbi önkormányzati határozatot.
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Monostorpályi Község Önkormányzata

39/2010. (09.15.) KT. határozat

Polgármesteri jelentés elfogadásáról

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést fenntartás 
nélkül a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Tárgy: (2. tsp.) Tájékoztató Monostorpályi Község Önkormányzat és intézményei 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Az  önkormányzat  és  intézményeinek  I.  féléves  pénzügyi  helyzete  az  előirányzatnak 
megfelelően alakult. 

Dr. Berényi Attila jegyző

A gazdálkodással kapcsolatosan szeretnék pár szót szólni. Kevés olyan önkormányzat van az 
országban, akik ne vettek volna fel valamilyen hitelt, mi pedig még a likvidhitelkeretünket 
sem használtuk ki. 

Jelenleg két pályázat van elbírálás alatt. Feszes önkormányzati gazdálkodás mellett dolgozunk 
és előnyben részesítjük azt,  amikor  olyan személy is  elláthat  bizonyos feladatokat,  akinek 
államilag támogatott a bére. Ha ezt a gazdálkodást meg tudjuk tartani, akkor hosszabb távon 
hitel nélkül tud működni az önkormányzat. 

A lovas rendőrség megkért bennünket, hogy utaljuk át részükre a támogatást, mivel a lovak 
ellátását csak így tudják ők is megoldani. Ebben az évben átutaltuk az elmúlt évi és az idei 
támogatást is. A következő testületnek el kellene dönteni, hogy van -e erre szükség, vagy sem, 
és mennyit áldoz rá a testület.

Merkószki András 

A Pénzügyi Bizottság határozatképtelen volt, így az önkormányzat I. félévi gazdálkodásával 
kapcsolatos előterjesztéshez csak a maradék bizottsági tagok, és saját véleményemet tudom 
elmondani. 

A  költségvetés  időarányosan  teljesült.  Ehhez  fontos  volt  az  is,  hogy  februárban  egy  jól 
előkészített költségvetést fogadott el az önkormányzat. Az önkormányzat eddig még mindig 
el tudta érni, hogy semmilyen hitelt ne vegyen igénybe. Most is elmondhatom, hogy elértük és 
így nyugodtak voltunk, hogy jól működik az intézményünk, és van rá pénz, mert biztosítja az 
önkormányzat,  mert  jól  dolgoznak  a  gazdálkodási  szakemberek.  Az  ÖNHIKI-ről  is 
elmondható,  hogy nagyon sok múlik a polgármesteri  hivatal  apparátusán.  Mivel kistérségi 
keretek  között  mozgunk,  a  környező  településeket  is  figyelembe  véve  ezt  nagyon  sok 
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önkormányzat nem mondhatja el. Ennek az önkormányzati ciklusnak vége van, de remélem a 
következő képviselő-testület  is  hasonlóan jól  fog működni.  A magam részéről elfogadásra 
javaslom az Önkormányzat és intézményeinek I. félévi gazdálkodását.

Vágó András polgármester

Igen nagy dolog a gazdálkodás sikeressége, és az, hogy a családsegítőt is sikerült haza hozni, 
így két  stabil   állás  van   ismét  nálunk,  nem vagyunk más önkormányzattal  függőségben. 
Annak idején, mikor csatlakoztunk a mikrotérségi társuláshoz, nem volt más választás, meg 
kellett  lépni.  Reméljük  a  jövőt  illetően  az  oktatást  is  hasonlóképpen  vissza  tudjuk  hozni, 
képesek leszünk önállóan ellátni e feladatot.

Amennyiben  több  hozzászólás  nincs,  kérem,  hogy  az  elhangzott  kiegészítésekkel  együtt 
kézfelnyújtással  fogadja  el  a  képviselő-testület  az  I.  félévi  gazdálkodással  kapcsolatos 
előterjesztést.

Szavazás

A Képviselő-testület  7 igen és 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

40/2010. (09.15.) KT.  számú határozata

Monostorpályi Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének
első félévi végrehajtásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzata  az  államháztartásról  szóló  módosított  1992.  évi 
XXXVIII. tv. 79.§ -a alapján Monostorpályi Község Önkormányzat és intézményei 2010. évi 
gazdálkodásának  I.  félévi  helyzetéről  szóló  tájékoztatást  a  mellékletben  foglaltak  szerint 
elfogadta.

Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester

Tárgy: (3. tsp.) Új temető rendelet megalkotása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Átadnám a  szót  Dr.  Berényi  Attila  jegyző  úrnak,  hogy  a  temetkezésről  szóló  rendelettel 
kapcsolatosan az írásos előterjesztéshez adja meg szóbeli kiegészítését.

Dr. Berényi Attila jegyző

A  Temetőkről  és  Temetkezés  rendjéről  szóló  rendeletek  szakmai  felülvizsgálatára  az 
Államigazgatási hivatal tartott átfogó vizsgálatot megyénkben, és azoknál a hivataloknál, ahol 

86



ezt szükségesnek látta, kezdeményezte a meglévő rendeletek módosítását.  Ezt a feladatot Dr. 
Köstner  Dávidra  bíztam,  hogy  az  Államigazgatási  Hivatal  által  megjelölt  szempontoknak 
megfelelően végezze el a módosításokat. Időközben jobbnak látszott, hogy egy egységes új 
rendeletet alkossunk, a jelen jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A temetői rendeletnél a szolgáltatásokat illetően nem lesz nagy változás az emberek számára, 
de ettől függetlenül új rendeletet jelent. A szociális rendeletnél kisebb módosítások történtek
A köztisztasági rendelet pedig egy új rendelet, amely komolyabb kihatással lesz a lakosságra 
nézve. 

Megkérem Dr. Köstner Dávidot, hogy a részletekről ejtsen pár szót.

Dr. Köstner Dávid

A Temető rendeletre új tervezet készült, alapjaiban a régi rendeletre épülve, mivel már négy 
éve nem volt módosítva, úgy gondoltuk, hogy célszerűbb volt az új rendelet elkészítése.

Változás  a  preambulumban,  a  rendeletalkotásra  felhatalmazást  adó  jogszabályok  közül  a 
tervezet a helyi önkormányzati törvény hivatkozott szakasza módosult, valamint a Temetőkről 
és temetkezési tevékenységről szóló törvény megjelöléssel, pontosan megjelölve valamennyi 
jogszabályalkotásra  felhatalmazást  biztosító  szakaszt.  Kikerült  a  temető  szabályzatra  való 
utalás, mivel ilyen nincs is az önkormányzatnak. A régi rendeletben nem esett szó a temető 
rendeltetésszerű tárgyi feltételekről, létesítmények igénybevételéről, növények elhelyezéséről, 
urnafülke sírba helyezéséről, szabálysértésről.

Ezen változások indokolták  az  új  rendelet  elkészítését,  ahol  nevesítve  lettek  a  szakaszok, 
fejezetek,  így  egy  magasabb  szintű  jogszabályokkal  összeegyeztető  Rendeletet  sikerült 
összeállítani.

Vágó András polgármester

Köszönöm az írásos előterjesztéshez a kiegészítést, kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az 
elhangzottakkal, valamint az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék meg hozzászólásukat.

Merkószki András 

A  3.sz.  mellékletben  az  üzemben  tartó  szolgáltatási  díja  a  jelenlegi  ár,  vagy  az  a 
szerződéskötés függvénye?

Dr. Berényi Attila jegyző

Ezt a képviselő-testület rendeletben állapítja meg, jelenleg 2005-ben aláírt szerződés él, az 
akkori díjak szerepelnek a rendeletünkben is azokon szerződés szerint nem lehet csökkenteni. 
A 42. szakaszban vannak felsorolva a kizárólagos szolgáltatások, javaslom, hogy a temetőben 
az  elhunyt  erre  a  célra  rendszeresített  szállító  járművön  történő  szállítását,  és  a  hamvak 
szórását  vegyük  ki  az  előterjesztésből,  ne  biztosítsunk  az  eredeti  szerződéshez  képest 
többletjogokat a vállalatnak. 
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Vágó András polgármester

Épp  tegnap  voltunk  kint  egy  temetésen,  furcsa  volt,  hogy  más  temetkezési  vállalkozóval 
temettettek, és a szerződés szerinti Hosszúpályi emberek ásták ki a sírt és hantolták vissza, de 
tény, hogy olcsóbb volt, az érintettek kb. 100 eFt különbségről számoltak be.

Dr. Berényi Attila jegyző

Szomorú hogy a saját temetkezési vállalatunk nem képes olcsón, humánus módon elvégezni 
ugyanazt a munkát.  Nekünk is az lenne az első, és legfontosabb, hogy a lakosság részére 
olcsóbb és színvonalas szolgáltatási lehetőséget biztosítsanak.

Vágó András polgármester

A kegyelet egy kényes kérdés, éppen ezért javaslom majd az ujjá alakuló testületnek, hogy ezt 
nagyon meg kell nézni, mert mi a lakosságért vagyunk. Már itt is érvényesül a szabad piac 
elve,  de  ettől  függetlenül  be  kell  tartani  a  szabályokat.   A  karbantartás  terén  vannak 
hiányosságok,  valamint  a  temető  környezetével  kapcsolatosan,  többször  jeleztünk  a 
Temetkezési Vállalat felé lakossági bejelentések miatt, melyeket fényképekkel is próbáltunk 
igazolni,  hogy  nem tesznek  eleget  a  kötelezettségüknek.   A  szolgáltatási  költségnél  sem 
mindegy. Egy közköltséges temetés már 130 eFt-ba kerül.

Dr. Varga Zoltán alpolgármester

A 35  paragrafusban  az  ANTSZ szerepel,  ezt  javaslom  nevesíteni,  mert  Monostorpályi  a 
Debreceni-,  Balmazújvárosi-,Derecske-,  Létavértesi-,  Hajdúhadházi  Kistérségi  intézete 
elnevezéssel működik, bizonyára elkerülte a figyelmet, csak azért szólok,hogy később e miatt 
ne kelljen újabb módosítást elvégezni.

Vágó András polgármester

Amennyiben több kérdés,  hozzászólás nincs,  kérem, hogy az elhangzott  kijavításokkal,  az 
előterjesztett  formában  kézfelnyújtással  fogadja  el  a  képviselő-testület  a  temetkezési 
rendeletet.

Szavazás

A Képviselő-testület  7  igen  és  0 nem szavazattal,  tartózkodás  nélkül  az  alábbi  rendeletet 
alkotja:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

8/2010. (IX.16.) sz. önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről
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Monostorpályi  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  temetőkről  és  a 
temetkezési  tevékenységről  szóló  1999.  évi  XLIII.  tv.  40,  41.  (3),  42.  §  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

Általános rendelkezések

1.§

Ezen rendelet hatálya a Monostorpályi Község közigazgatási területén fekvő temetőre, az ott 
végzett  temetkezési  és  temető-fenntartási  tevékenységre  terjed  ki.  A temető  pontos  címe: 
Debreceni u. végén. 

2.§

(1)  A  Monostorpályi  Község  Önkormányzata  gondoskodik  a  helyi  viszonyoknak  és 
előírásoknak megfelelő temető fenntartásáról. 
(2) Az Önkormányzat által fenntartott temető köztemető, abban az Önkormányzat köteles az 
elhunyt  személyére,  vallási,  lelkiismereti  meggyőződésére,  valamely  faji  csoporthoz 
tartozására,  nemzeti-etnikai  hovatartozására,  a  halál  okára,  vagy  bármely  más 
megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését. 
(3) A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők 
határozzák  meg.  Az  egyházi  temetés  az  egyházak  hitéleti  tevékenységének,  vallási 
szokásainak tiszteletben tartásával történik. 
(4)  Köztemető  létesítéséről,  bővítéséről,  lezárásáról  és  megszüntetéséről  az Önkormányzat 
gondoskodik. 
(5) Ha a temető, temetőrész sírhelytábla, temetési hely betelt, azt a temető fenntartója jogosult 
lezárni, és ott a további temetkezést megtiltani. 
(6) Lezárt temetési hely kiüríthető, ha a lezárástól, illetve az utolsó temetkezéstől számított 
használati ideje letelt. A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint az elhelyezett urna 
az eredeti használati időt nem hosszabbítja meg. 
 

3.§

A  temető  fenntartásával  és  üzemeltetésével  összefüggő  feladatok  ellátását  a  temetkezési 
szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzi. 

4.§

(1)  Az  Önkormányzat  a  köztemető  fenntartására  vonatkozó  kötelezettségéről  kegyeleti 
közszolgáltatási  szerződés  keretében  gondoskodik  a  Hajdú-Bihar  megyei  Temetkezési 
Vállalat Megyei Központ (Debrecen Arany J. u. 40-42. sz.) szolgáltatóval. 
(2)  Az  (1)  bekezdésben  foglalt  kegyeleti  közszolgáltatási  szerződés  (a  továbbiakban: 
szerződés) tartalmát a törvény előírásai alapján a Képviselő-testület határozza meg. 
(3)  A szerződés  csak  a  vonatkozó  törvényben,  illetve  Kormányrendeletben  meghatározott 
feltételeket teljesítő vállalkozóval köthető meg. 
(4)  A szerződésben foglaltak  maradéktalan  teljesítését  a  jegyző ellenőrzi,  szerződésszegés 
esetén kezdeményezi a szerződés felmondását. 
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Értelmező rendelkezések

5.§

E rendelet alkalmazásában: 
temető: Monostorpályi  település  igazgatási  területén  belüli,  beépítésre  szánt  építési 
használata  szerint  zöldfelületi  jellegű  különleges  terület,  amely  kegyeleti  célokat  szolgál, 
közegészségügyi  rendeltetésű,  és  amelyeket  az  elhunytak  eltemetésére,  a  hamvak 
elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak. 
köztemető: az Önkormányzat  tulajdonában lévő temető,  továbbá az a nem önkormányzati 
tulajdonban  lévő temető  is,  amelyben  az  Önkormányzat  –  a  temető  tulajdonosával  kötött 
megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti. 
temetkezési  emlékhely: a  temetőn  kívül,  különösen  templomban,  altemplomban, 
templomkertben, történeti  kertben, urna csarnokházban vagy más építményben és területen 
lévő, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál. 
temetési  hely: a  temetőben  vagy  a  temetkezési  emlékhelyen  létesített  sírhely,  sírbolt, 
urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztóüzemi építmény területén, ingatlanán 
létesített urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a 
földben és építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól. 
nemzeti sírkert (nemzeti panteon): a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság által annak 
minősített temető, hősi temető, hősi temetési hely, továbbá temetkezési emlékhely, kegyeleti 
emlékhely, temetési helyek összessége. 
hősi  temető,  hősi  temetési  hely: nemzetközi  szerződés  eltérő  rendelkezése  hiányában  a 
honvédelmi kötelezettség fegyveres vagy fegyver nélküli teljesítése közben elesettek, továbbá 
a  teljesítést  követően,  ezzel  közvetlenül  összefüggésbe hozható okból  elhunytak,  valamint 
háborúban  kényszermunkára  hurcoltak  és  elhunytak  eltemetésére,  hamvaik  elhelyezésére 
szolgáló temető (temetőrész), temetési hely. 
kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített építmény, 
emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla. 
kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló 
egyéni  és  közösségi  kegyeleti  célú,  az  elhunyt  emlékének  megőrzésére  irányuló 
önkormányzati tevékenységek összessége.
egészségügyi intézmény: egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel 
rendelkező személy, illetőleg intézmény. 

A temető

6.§

Koporsós  földbetemetés  céljára  temetőt  vagy  temetkezési  emlékhelyet  (a  továbbiakban 
együtt: temető) létesíteni vagy bővíteni csak olyan területen lehet, ahol a talajvíz legmagasabb 
szintje a talajszint alatt 2,5 méternél igazolhatóan nem emelkedik magasabbra. 
Új temetőt, temetési helyet létesíteni vagy meglévőt bővíteni a helyi építési szabályzatban, 
illetve  szabályozási  tervben  -  a  (3)  bekezdésben  meghatározott  szempontok 
figyelembevételével  -  kijelölt  helyen,  illetőleg  az  építésügyi  hatóság  által  meghatározott 
védőtávolságokra figyelemmel lehet. 
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A  helykijelölés,  illetőleg  a  védőtávolság  meghatározása  során  figyelemmel  kell  lenni  a 
temetővel, temetési hellyel szomszédos beépített vagy beépítésre szánt terület használóinak 
méltányolható érdekeire is. 
A temetőt az épített és a természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani és 
meg kell őrizni kert jellegét. 
Új  temető  létesítésénél  vagy meglévő temető  bővítésénél  az  akadálymentes  közlekedésről 
gondoskodni kell.
A  temetőbejáratot,  a  fogadóteret,  a  ravatalozóhoz  vezető  utat,  a  ravatalozó  környezetét 
parkszerűen kell kialakítani és gondozni. 
A temető  területének  fásítását  úgy kell  megoldani,  hogy az  segítse  a  tájékozódást,  és  ne 
akadályozza a közlekedést.
A vízvételt  (kút,  közkifolyó)  -  a  csurgalékvíz  megfelelő  elvezetésével  -  legalább  150 m-
enként biztosítani kell.

Ravatalozót  úgy  kell  megépíteni,  hogy  az  alkalmas  legyen  az  elhunyt  ravatalozásra  való 
előkészítésére, a kegyelet lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására. 
Egy  épületegységen  belül  az  üzemi-technikai  és  a  búcsúztató  helyiségeket  úgy  kell 
elválasztani egymástól, hogy az ne zavarja a gyászszertartást.

A temető üzemeltetése
7.§

 A  temető  üzemeltetését  a  vonatkozó  jogszabályokban,  illetve  kegyeleti  közszolgálati 
szerződésben foglaltak szerint kell ellátni. 

8.§

(1) A temető üzemeltetője 
a) meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási 
tevékenység ellátásának temetői rendjét;
b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első 
temetést megelőzően a sírhely kiadásáról (sírásás) való gondoskodást;
c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának a feltételeit, a nyitvatartási időt;
d)  biztosítja  a  ravatalozó,  boncolóhelyiség-csoport  és  ezek  technikai  berendezései, 
tárolók  és  hűtők,  valamint  a  temető  egyéb  közcélú  létesítményei  (infrastruktúra) 
karbantartását, és működteti azokat;
e)  gondoskodik  a  temetőbe  kiszállított  elhunytak  átvételéről,  és  biztosítja  a  temető 
nyitását, zárását;
f) megőrzi a nyilvántartó könyveket;
g) tájékoztatja a temetőlátogatókat;
h) kijelöli a temetési helyeket;
i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását,  az utak karbantartását, síkosság 
mentesítését és a hó eltakarítást;
j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
l)  összehangolja  a  temetői  létesítmények,  így  különösen  a  ravatalozó  használatával 
kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységet, szervezési intézkedéssel elősegíti a 
temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
m) gondoskodik az ügyfélfogadásról.
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9.§

A temető üzemeltetője a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést  nem 
alkalmazhat.

10.§

(1) A temetőben az üzemeltető
a)nyilvántartási könyvet
b)sírbolt könyvet vezet.

(2)  A nyilvántartó  könyvbe minden temetést  (urnaelhelyezést,  urnakiadást,  urnakiemelést, 
hamuszórást) időrend szerint kell bejegyezni.
(3) A holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén a temetőben vezetett  nyilvántartó 
könyv  rovatába  a  közös  sírba  történő  helyezést,  időpontjának  és  a  közös  sírnak  a 
megjelölésével be kell jegyezni.
(4) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság 
nevét, az eljárás ügyszámát.
(5) A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetkezési hely felett 
rendelkezni jogosult személy tekinthet be.
(6)  Az  üzemeltető  a  nyilvántartó  könyv  illetve  a  sírbolt  könyv  adatai  alapján  a  temető 
nyitvatartási  ideje alatt  felvilágosítást  köteles adni az elhunyt személy temetési  helye iránt 
érdeklődőknek.

Temetési hely
11.§

(1)  A  temetőt  sírhelytáblákra  (parcella)  a  sírhelytáblákat  pedig  sorokra  kell  osztani.  A 
sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.
(2)  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.
(3) A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni.
(4) A temetőben alkalmazott temetési helyek szélességi és hosszúsági méretét és az egymástól 
való távolságát e rendelet 1. számú melléklete szabályozza.

12.§

(1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely, családi sírhely 
és sírbolt. Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó a kettős sírhely alapmérete két egymás 
feletti  koporsó  befogadására  alkalmas  sírgödör.  A  családi  sírhelybe  a  megváltott  sírhely 
méretétől függően 4-6-8 koporsó helyezhető el a rendelet 1. sz. melléklet 3. pontja alapján.
(2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja.
(3) A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre 
kerülő  koporsó  aljzata  legalább  160  cm  mélységbe  kerüljön.  A  sírgödröt  az  üzemeltető 
hozzájárulásával természetes –a talajban lebomló- anyaggal burkolni lehet.
(4) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettő sírhelyet nem szabad létesíteni.
(5) A sírbolt (kripta) legalább két koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, 
illetőleg kizárólag terepszint feletti építményrészből álló temetési hely. A sírbolt méretét  a 
befogadott  koporsók száma határozza meg. A sírbolt  temetőn belüli  elhelyezését  a temető 
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tulajdonosa (üzemeltetője) jelöli ki. Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, a külön 
jogszabályban  meghatározott  esetekben  az  építési  hatóság  engedélyével  építhető.  A 
tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta.
(6) A sírboltok, a gyermek és a kettős sírhelyek részére az egységes gondozás céljából külön 
táblát vagy sorokat lehet kijelölni.

13.§

(1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke 
(kolumbárium) vagy urnasír illetve sírboltba is helyezhető. Az urna koporsós temetési helyre 
rátemethető.
(2) Az urnafülke (kolumbárium) hamvakat tartalmazó urnák elhelyezésére épített hely.
(3)  Új  urnafülke  építésénél  az  urnát  befogadó  belső  méret  30x30  cm  lehet.  Urnafülke 
építmények kialakításánál a temető tulajdonosa előírhatja a természetes anyagok és művészi 
formák  alkalmazását.  Az  urnafülkét  úgy  kell  kialakítani,  hogy  a  fülke  egyedi  díszítése 
biztosítható legyen. 
(4)  A  hamvakat  tartalmazó  urna  földbe  temetése  csak  meglévő  sírhelyre  rátemetéssel 
lehetséges. A sírhely megváltási ideje ezzel nem hosszabbodik meg. 
(5)  A  temető  tulajdonosa  –az  eltemettető  igénye  esetén-  a  hamvak  szétszórásához  és 
bemosásához külön temetőrészt jelöl ki, amit parkszerűen kell kialakítani.
(6)  A  temető  tulajdonosa  a  mesterséges  vagy  spontán  abortusz  folytán  távozó  magzat, 
csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére külön sírhelytáblát jelölhet ki.

14.§

(1) Temetési hely megjelölésére sírjel használható illetőleg létesíthető. 
(2)  A  sírjel  nem  foglalhat  el  a  szabályzatban  meghatározott  temetési  helynél  nagyobb 
területet,  magasságát  a  helyi  építési  szabályzat,  ennek  hiányában  az  építésügyi  hatóság 
korlátozhatja. 
(3)  A  síremlék  és  tartozékai,  valamint  az  emlékoszlop  tervét  (vázrajzát)  a  temető 
üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.

15.§

(1)  A temetési  helyen  túlterjeszkedő,  közízlést  sértő,  vagy oda  nem illő  felirattal  ellátott 
síremléket  elhelyezni  nem  szabad.  E  szabályt  a  meglévő  síremlékek  felújításánál  is 
alkalmazni kell. 
(2) A halva született magzat sírhelyét jelzőfával kell megjelölni, melyen a temetés napját és a 
temetési hely sorszámát kell feltüntetni. 
(3) Ha a halva született magzat eltemetéséről - kérésére - közeli hozzátartozója gondoskodott, 
a sírhelyen kereszt vagy fejfa is elhelyezhető és azon utónevet is fel lehet tüntetni.

16.§

(1)  A sírjel  vagy sírbolt  helyreállítására,  felújítására  a  temető  tulajdonosa,  üzemeltetője  a 
temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a 
biztonságos használatot veszélyeztető állapot (a továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása 
esetén  köteles  felhívni.  A  felhívást  –a  temetési  hely  megjelölésével-  a  temető  kapuján 
(hirdetőtábláján), és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.
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(2) A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírbolt helyreállítását a 
temető  tulajdonosának  kérelmére  az  építésügyi  hatóság  elrendeli,  illetve  a  kötelezés  nem 
teljesítése  esetén  a  veszélyhelyzetet  hatósági  úton  –a  temető  tulajdonosának 
közreműködésével- megszünteti. 
(3) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet. 

A köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges helyi, 
tárgyi és infrastrukturális feltételek

17.§

(1) A temetőben biztosítani kell a következő helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket:
- utat
- ravatalozót
- a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt
- boncolóhelyiség-csoport
- a köztemető bekerítését vagy élősövénnyel történő lehatárolását
- vízvételi lehetőséget, illemhelyet
- a köztemető területének –rendeltetésének és a helyi jellegének megfelelő- parkosítását, 
az utak sorfásítását
- hulladéktárolót

(2)  A temetőhöz vezető  útnak és  a  sírhelytáblákat  összefogó úthálózatnak gépjárművel  is 
járhatónak kell lenni. 
(3)  A  temetőben  ravatalozónak  kell  lennie.  A  ravatalozónak  alkalmasnak  kell  lennie  az 
elhunyt ravatalozására való előkészítésére, a kegyelet lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására.
A ravatalozónak külső ravatalozásra is alkalmasnak és akadálymentesen megközelíthetőnek 
kell lennie.
(4)  A  temetőbe,  illetve  a  ravatalozóba  kiszállított  holttest  hűtéséről  a  ravatalozásig 
folyamatosan gondoskodni kell. A hűtés a településen halott hűtő berendezéssel történik.
(5) A temetőt kerítéssel kell körbevenni vagy élő sövénnyel kell lehatárolni.
(6) A temetőben legalább 150 méterenként lehetőséget kell biztosítani vízvételre közkifolyó 
formájában.
A temetőben az illemhelyet biztosítani kell.
(7) A temető területét – rendeltetésének és a helyi jellegének megfelelően – parkosítani kell.
Gondoskodni kell arról, hogy a növényzet a temető látogatók biztonságát ne veszélyeztesse, a 
közlekedést ne akadályozza.
(8) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről a 
temető üzemeltetője köteles gondoskodni. 
A temetőben keletkezett hulladék gyűjtésére hulladéktárolókat kell biztosítani. 
Hulladéktároló konténereket (10 m3) legalább 2 db-ot kell  elhelyezni,  illetve gondoskodni 
kell arról, hogy tároló edények parcellánként rendelkezésre álljanak.
A hulladéktároló, konténerek ürítése és elszállítása heti rendszerességgel történik.
A tároló edények ürítése igény szerint történik. 
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A temető használatának és igénybevételének szabályai
A temető használati rendje

18. §

(1)  A temetőt  a  látogatók  nyitvatartási  időben  vehetik  igénybe.  A temető  használattal  és 
igénybevétellel kapcsolatos, az üzemeltető közreműködését igénylő ügyeiket az érintettek a 
temető üzemeltetést végző ügyfélfogadási idejében intézhetik.

(2) A temető nyitvatartási rendjét, valamint az üzemeltetést végző ügyfélfogadási idejét a 4.  
számú melléklet tartalmazza.

(3) A temető nyitvatartási idejéről, valamint a temető rendjéről szóló tájékoztatót – a temető 
tulajdonosának és üzemeltetőjének megnevezésével, címével, valamint a köztemető részletes 
térképével – el kell helyezni a temető bejáratánál.
A  temető  fenntartójának  (kezelőjének)  a  temetőről  térképet  (vázrajzot)  kell  készítenie, 
amelyen  fel  kell  tüntetni,  hogy  mely  sírhelytáblák,  sorok  milyen  temetési  helyek  céljára 
vannak fenntartva.
A temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokkal legalább 
évenként ki kell egészíteni. 

(4) A temetőt felnőtt személy felügyelete nélkül 14 évnél fiatalabb személy nem látogathatja.

(5)  A temetőben  történő  munkavégzést  –  a  hozzátartozók  részéről  történő  sírgondozás,  a 
temetési  hely  növénnyel  való  beültetése  és  díszítése  kivételével  –  a  köztemető 
üzemeltetőjének a munkavégzés megkezdését megelőző napon be kell jelenteni.

(6) A temető-látogatási tevékenységet, illetve egyéb más tevékenységet a temetőben úgy kell 
végezni,  hogy  az  ne  sértse  a  hozzátartozók  és  a  látogatók  kegyeleti  érzéseit,  a  temetési 
szertartást  ne  zavarja  (a  munkavégzés  során  a  szomszédos  sírhelyek  nem  sérülhetnek,  a 
munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás a szertartást nem zavarhatja).

19. §

(1) A temetőt az ott tartózkodók kötelesek úgy használni, hogy temető kegyeleti funkciója ne 
sérüljön, az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzését, ápolását ne zavarják.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak érvényesülése érdekében tilos
a) a temetőbe vakvezető, rendőrségi kutya kivételével állatot bevinni és beengedni,
b) a temetőben a kegyeletet sértő módon hangoskodni, zenét hallgatni stb.,
c)  a  temető  területén  olyan  magatartást  tanúsítani,  tevékenységet  végezni,  amely  sérti  a 
kegyeletet, amely megbotránkozást kelthet a temető-használók körében,
d)  a  szemetelés,  a  növényi,  illetve  a  sírokról,  sírboltról  származó  hulladék  sírok  közötti 
tárolása.
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(3)  A  temetőbe  tilos  járművel  behajtani  (kivéve  a  halottaskocsit  és  a  mozgáskorlátozott 
személyt  szállító  járművet,  illetve  az  üzemeltető  engedélyével  síremlék-készítés  céljából 
szállítást végző járművet). 

(4) A sírokat megrongálni, bepiszkítani nem szabad, így tilos:
- a sírokra ültetett növényeket megrongálni, és a köztemetőben nyíló, illetve ott elhelyezett 
virágokat a köztemetőből kivinni;
-  a  sírok  díszítését  megrongálni,  csonkítani,  bepiszkítani,  a  díszítő  tárgyakat  illetéktelen 
személynek elvinni vagy eltávolítani.

(5) A temetőben a temető-használó számára tilos minden olyan magatartás, amely a temető 
zöldfelületét,  útjait,  parkosítási  tevékenységét  érinti,  így tilos:  a  zöldfelület  felásása,  fa  és 
bokor ültetése.

(6) A temető-használók kötelesek
-  a  temető  létesítményeit,  építményeit  (kerítést,  ravatalozót,  sírokat,  síremléket) 
rendeltetésüknek megfelelően használni, azok épségére ügyelni, 
- a temető tárgyaira vigyázni,
-  a  temetőben  keletkezett  hulladékokat,  a  gyomot,  az  elszáradt  virágokat  és  koszorút,  a 
gyertyát és mécsest a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtőbe elhelyezni.

20. §

(1) Az engedélyezett dísztárgyakról, egyéb tárgyakról nyilvántartást kell vezetni, melyben fel 
kell tüntetni az engedélyezett tárgy megnevezését, rövid leírását, az esetleges kikötéseket.

(2) Tilos 
a)  olyan  tárgyak  temető  területén  történő  elhelyezése,  mely  nem a  sír,  sírbolt  díszítésére 
szolgál,
b)  olyan díszítő  tárgyak  elhelyezése,  melyek  meghaladják,  vagy -  fák,  bokrok esetében - 
várhatóan meg fogják haladni a sírhely méreteit,
c) padok, ülőhelyek engedély nélküli elhelyezése.

21. §

(1) A temető-használók a köztemetőben kötelesek a tűzveszély keletkezését eredményező 
magatartástól tartózkodni, a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket, a gyertyát, mécsest úgy 
elhelyezni, hogy tűz ne keletkezzen.

(2) A temetőben tilos bármilyen célból tüzet rakni.

22. §

A temető üzemeltető jogosult és köteles az engedély köteles, de engedéllyel nem rendelkező, 
illetve nem az engedély szerint elhelyezett,  a temető rendjét  zavaró tárgyakat,  növényeket 
eltávolítani. 
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A temető igénybevételének szabályai

23. §

(1) Temetni – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – hagyományos 
módon  koporsóban  (koporsós  temetés),  hamvasztás  esetén  az  urnába  helyezett  hamvak 
eltemetése, illetve elhelyezése, szétszórása útján lehet.

(2) A koporsót temetés előtt véglegesen le kell zárni.

24. §

(1)  Az  elhalt  földbe  temetéséhez  az  eltemettetőnek  jól  zárható,  környezetbarát  anyagból 
készült,  résmentes  koporsóról  kell  gondoskodnia.  Földbe  temetéshez  – a  (3)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – fémből, üvegből, műanyagból készült termék nem használható. 
(2) Földbetemetéshez olyan koporsóanyag vagy kegyeleti termék nem használható, amely – 
alapanyagként vagy adalékanyagként külön jogszabályban szereplő összetevők bármelyikét 
tartalmazza  –  veszélyezteti  a  környezetet.  Ha  az  elhunyt  szállításához  műanyag  (pvc, 
polietilén fóliát) vagy más, földben le nem bomló anyagot használtak, azt az eltemetés során 
földbe  helyezni  nem szabad.  A  halottal  érintkező,  nem  lebomló  anyagokat  egészségügyi 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
(3)  A  (2)  bekezdésben  foglaltak  nem  alkalmazhatók  a  fertőző  betegségben  elhunytak, 
valamint a külföldről szállított holttestek szállításánál felhasznált anyagokra. 
(4) Kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, takonykórban, AIDS-ben, 
vírusos hemorrhagiás lázban elhunytak holttestét kellő szilárdságú, hézagmentes kettős 
koporsóban kell eltemetni. 

25. §

(1)  Azt,  aki  törvény  alapján  a  temetésre  kötelezett  és  a  kötelezettségét  nem  teljesíti,  az 
elhalálozás hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője felszólítja kötelezettsége 
15 napon belüli teljesítésére. Ha a kötelezett a felszólításnak nem tesz eleget, az elhunytat 
közköltségen kell eltemetni.

(2) Közköltségen történő temetés esetén a temetésre kötelezett személyt a temetés helyéről és 
idejéről értesíteni kell.

(3) Az elhunytat a kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell temetni, ha az 
elhalálozás  helye  szerinti  település  közköztemetőjében  megjelölt  temetési  hely  felett  a 
kérelmezőnek rendelkezési joga van.
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26. §

(1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a köztemetőben meglévő temetési hely felett 
rendelkezési  joga – az elhalálozás  ideje  szerint  sorrendben következő temetési  helyre kell 
temetni.

(2) A sírboltba történő temetés rendjét a sírboltkönyv határozza meg. 

A lezárás és a megszüntetés
27. §

(1) A temető, temetőrész, sírhelytábla (parcella), temetési hely lezárását hirdetményben kell 
közölni.  A  hirdetményt  a  lezárás  időtartalmáról  a  tájékoztató  táblán,  szükség  szerint  a 
temetőkapun, ravatalozón és az érintett temetőrésznél is ki kell függeszteni.
(2)  Lezárt  sírhelytáblába  koporsós  temetés  csak  sírboltba  vagy  kettős  sírhelybe 
engedélyezhető.
(3) Ha a lezárástól számított 25 éves sírhelyhasználati, illetőleg 10 éves urnafülke használati 
idő eltelt, a temető tulajdonosa az újbóli temetések lehetővé tétele céljából a lezárt temető, 
temetőrészt,  sírhelytáblát,  temetési  helyet  megszüntetheti.  A  megszüntetést  megelőzően 
hirdetményben, továbbá három alkalommal legalább egy országos és egy megyei napilapban 
– egyházi temetőnél az egyház lapjában is – és a helyben szokásos módon közhírré kell tenni 
úgy, hogy a hirdetmény kifüggesztése és az első közzététel a megszüntetés előtt legalább hat 
hónappal, a továbbiakban pedig kéthavonként történjenek. 

28. § 

(1)  Temetőt  vagy  temetőrészt  a  terület  más  célú  felhasználása  esetén  a  temetési  helyek 
kiürítésével lehet megszüntetni.
(2) A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről a temető tulajdonosa gondoskodik.
(3) Azoknak a temetési helyeknek az áthelyezéséről, amelynek a használati ideje még nem 
járt le, a temetési  hely felett  rendelkezni jogosulttal  kötött megállapodás alapján,  a temető 
tulajdonosa  gondoskodik.  Az  áthelyezett  temetési  hely  használati  ideje  az  eredetileg 
megváltott temetési hely használati idejéhez képest nem változik. 
(4)  Ha  a  lejárt  használati  idejű  temetési  helyen  lévő  holttestmaradványokat  az  elhunyt 
hozzátartozója  máshol  el  kívánja  temetni,  erről  a  kiürítésre  megjelölt  időpontig  kell 
gondoskodnia. Ennek hiányában a holttestmaradványokat (az urnákat) a kiürítésre megjelölt 
időpontot  követő  6  hónap  elteltével  –  az  Állami  Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi 
Szolgálatnak  a  temető  fekvése  szerint  illetékes  városi,  fővárosi  kerületi  intézete  (a 
továbbiakban: intézet)  jelenlétében – közös sírhelyben kell elhelyezni, illetve a hamvak az 
arra kijelölt helyen szétszórhatóak. 

29. §

(1) A sírjellel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik.
(2) Ha a rendelkezésre jogosult,  illetőleg annak örököse a kiürítésre megjelölt  időpontig a 
sírjel  elszállításáról  nem  intézkedik,  a  megjelölt  időpontot  követő  hat  hónap  elteltével  a 
síremléket a temető tulajdonosa értékesítheti.
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(3) Sírbolt és át nem helyezhető sírjel esetében a tulajdonos a létesítőt köteles kártalanítani. A 
kártalanítás  módjára  és  mértékére,  valamint  érvényesítésére  a  Polgári  Törvénykönyvnek a 
kártérítésre vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. 

30. § 

Az elhalttal eltemetett és a sír felnyitásakor előkerült – értékeket képező dolgokra hagyatéki 
eljárás  lefolytatása  céljából  a  temető  üzemeltetője  értesíti  a  külön  jogszabályban 
meghatározott hatóságot.

Temetői munkák

31. § 

(1)  A  temetőben  végzendő  minden  munkát  –  kivéve  a  hozzátartozók  részéről  történő 
sírgondozást,  a  temetési  hely  növénnyel  való  beültetését  és  díszítését  –  a  temető 
üzemeltetőjének be kell jelenteni. 
(2) Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, 
ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely 
nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt 
a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. 
(3) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a 
szertartást. 
(4) A családi sírhely teljes felületének gondozásáról a hozzátartozók kötelesek gondoskodni.

Urnaelhelyezés, - kiadás, hamvak szórása

32. § 

(1)  A  hamvakat  tartalmazó  urnát  urnafülkébe  elhelyezni,  sírhelybe,  sírboltba  rátemetni 
egyaránt  szabad.  Az urnát a talaj  szintjétől  legalább 0,5 méter  mélységbe kell  elhelyezni. 
Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.
(2) Urnát urnatartóban a sír felületére is el lehet helyezni. Az egy urnafülkébe vagy urnasírba 
elhelyezhető, valamint a sírhelybe (sírboltba) temethető urnák számát a temető tulajdonosa az 
1. sz. mellékletben határozza meg.
(3)  Az  eltemettető  vagy  egyetértésével  más  hozzátartozó  kívánságára  az  urnát  az  átvétel 
igazolásával ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni. 

33. §

(1) A hamvak az eltemettető rendelkezése alapján a temető arra kijelölt helyén – a kegyeleti  
igények betartásával – szétszórhatók. A hamvak szétszórásakor gondoskodni kell arról, hogy 
azok a szétszóráskor a talajba bemosódjanak. 
(2) Szétszórásos temetés  esetén a hamvakat  a szétszórás elvégzésére alkalmas urnába kell 
helyezni. 
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Sírnyitás

34. § 

(1) A sír vagy sírbolt felnyitását (a továbbiakban: sírnyitás) a temető fekvése szerint illetékes 
ÁNTSZ hozzájárulása szükséges. Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt 
temetési helynek urna elhelyezése céljából történő megbontása. 
(2) A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges. Nem 
kell hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről kezdeményezett sírnyitáshoz, de az eljárásról a 
temetési hely felett rendelkezni jogosultat értesíteni kell. 

35. § 

(1) A koporsós temetésre szolgáló temetési  helyre sírnyitási  engedéllyel  -  a sír  megfelelő 
mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve - további, legfeljebb egy elhalt vagy a 
szabályzatban  rögzített,  az  ÁNTSZ  Balmazújvárosi,  Derecske-Létavértesi,  Hajdúhadházi 
Kistérségi Intézet által engedélyezett számú, 25 évnél régebbi holttestmaradvány temethető 
rá. 
Fertőző  betegségben  elhunyt  sírhelyére  csak  az  ÁNTSZ  Balmazújvárosi,  Derecske-
Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi Intézet engedélye alapján lehet rátemetni. Ez esetben a 
rátemethető elhaltak számát a kistérségi intézet korlátozhatja. Rátemetés esetén - a 25 évnél 
régebben  temetett  és  exhumált  maradvány  kivételével  -  biztosítani  kell  a  temetési  hely 
legalább 25 éves  használatát.  Rátemetés  esetén  a  meghosszabbított  sírhelyhasználati  időre 
vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat kell megfizetni.
(2)  Az  elhalálozástól  számított  5  éven  belül  sír  (sírbolt)  felnyitására  engedély  csak 
hamvasztás,  más temetési  helyre való áthelyezés  és rátemetés  céljából,  illetve  a  nyomozó 
hatóság rendelkezésére adható. 

Kegyeleti tárgyak

36. § 

(1) A temető-látogatók a temetési helyeken olyan kegyeleti tárgyakat helyezhetnek el, melyek 
nem sértik mások kegyeleti jogait, a köztemető jellegét.
(2)  A  temető-látogatók  az  (1)  bekezdésnek  megfelelő  kegyeleti  tárgyakat  szabadon 
helyezhetnek el a sírokon akkor, ha azok - méretüknél fogva - nem kötöttek engedélyhez.
(3) A sírokon csak a sírhelyek területén szabad kegyeleti tárgyakat, díszítéseket elhelyezni, 
növényt telepíteni. Az utakon egyáltalán nem, a sírok között csak az üzemeltető engedélyével 
szabad padot, vagy egyéb berendezést elhelyezni. 
(4)  A  temető  rendjét  megzavaró,  az  emlékezést  sértő,  megbotránkozást  okozó  tárgyak 
eltávolítására az üzemeltető felszólítás nélkül – kártérítési kötelezettség nélkül, az észlelést 
követően azonnal – jogosult.
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Növényzet elhelyezése

37. §

(1) A temető-látogatók a temetési  helyeken lágyszárú növényeket elhelyezhetnek a sírhely 
földjébe, illetve cserépbe úgy, hogy azok a sírok közötti mozgást ne akadályozzák.
(2)  A  temető-látogatók  köztemető  területén  belül  kizárólag  a  temetési  helyre  ültethetnek 
növényeket. 
(3) A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek teljes kifejlettségükben nem haladják meg 
az 1,5 m magasságot, és nem nőnek túl a temetési hely területén. A temető üzemeltetője által 
meghatározott fajtájú fa az általa meghatározott helyre telepíthető.

Temetés

38. § 

(1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, 
egyházi vagy világi szertartás mellett.
(2) Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, 
amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet.
(3)  Az  elhunyt  életében  tett  rendelkezése  hiányában  az  eltemetés  módját  és  helyét  az 
határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésről más 
szerv vagy személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt a saját halottja volna.
(4) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
a) Aki a temetést szerződésben vállalta,
b) akit arra az elhunyt végakarata kötelez,
c)  végintézkedés  hiányában  az  elhunyt  temetéséről  az  elhalálozása  előtt  vele  együtt  élő 
házastársa vagy élettársa,
d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója ( Ptk.685.§.(b) a törvényes öröklés rendje szerint.)
(5) Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében 
nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet. 

39. §

Ha a temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét 
nem teljesíti, a temetésről az Önkormányzat gondoskodik – illetékességi területén belül.

40. §

(1) A temetési hely felett az rendelkezik aki megváltotta.
(2)  A  rendelkezési  jog  gyakorlása  a  temetési  helyre  helyezhető  személyek  körének 
meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki. 
(3) A temetési  hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető,  halála esetén pedig a 
törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.
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41. §

(1) Halottat csak külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről szóló halottvizsgálati 
bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halottvizsgálati bizonyítványt a 
temetés  előtt  kell  az  üzemeltető  részére  átadni.  Az  elhunyt  elhamvasztásához  a 
halottvizsgálati bizonyítványra minden esetben fel kell jegyezni az elhamvaszthatóságot. A 
halottvizsgálati  bizonyítvány  egy  példányának  megőrzéséről  a  temető  üzemeltető 
gondoskodik.
(2)  Ha  a  halál  körülményeinek  vizsgálatára  hatósági  eljárás  indult,  (rendkívüli  halál)  az 
elhunyt  eltemetéséhez,  illetve  elhamvasztásához  a  halottvizsgálati  bizonyítvány  mellett  az 
eljáró hatóság engedélye is szükséges. 
(3) Az elhunyt eltemetésére, elhamvasztására, az urna földbe temetésére – a sírboltba temetés 
és az urna kivételével  – olyan, a kegyeleti  igényeknek megfelelő koporsó, illetőleg kellék 
használható, amely lebomlik és nem veszélyezteti a környezetet.

Üzemeltető által biztosított szolgáltatások

42. §.

- az elhunyt hűtése 
- sírhelynyitás 
- visszahantolás

Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

43. §

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) nem lehet kevesebb, 
mint
a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;
b) sírbolt esetén 60 év;
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;
d) urnasírbolt esetén 20 év.
(2)  A  temetési  hely  feletti  rendelkezési  jog  a  (3)  bekezdésben  foglalt  kivétellel 
meghosszabbítható  (újraváltható).  A  meghosszabbítás  legrövidebb  időtartamára  az  (1) 
bekezdésben foglaltak az irányadók.
(3) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, 
hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési hely felett 
rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet.
(4) A temető, temetkezési emlékhely tulajdonosának az eltemettetővel kötött megállapodása 
az (1) bekezdésben meghatározott időtartamnál hosszabb használati időt is megállapíthat.
(5) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában 
lejár, illetve, ha a temetési hely megszűnik.
(6)  A  temetési  helyre  vonatkozó  rendelkezési  jog  a  temetési  helyből  kikerült  holttest  új 
temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az 
urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.
(7) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen 
kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.
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Díjak

44. §

(1)  A  temetkezési  helyek  megváltásával  kapcsolatos  díjakat  e  rendelet  2.  sz.  melléklete 
szabályozza. 
(2)  Az  üzemeltető  által  biztosított  szolgáltatások  igénybevételéért  felszámolt  díjakat  a  3. 
számú melléklet szabályozza.

A szabálysértés

45. §

Szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:

-  sírhelyen  meg  nem  engedett  kialakítási  munkát  végez,  illetve  nem  kér  hozzájárulást 
síremlék, sírbolt építésére vagy nem tartja be a köztemetőre vonatkozó előírásokat.
- a köztemető vakvezető, rendőrségi kutya kivételével engedély nélkül állatot visz be vagy ott 
állatot legeltetés céljából elenged
-  építési  anyagokat,  segédeszközöket,  sírhelyek  között  az  üzemeltető  hozzájárulása  nélkül 
vagy ott a hozzájárulás időtartamán túl tárol. 
- a keletkezett hulladékot nem a kijelölt szemétgyűjtőben helyezi el.

Záró rendelkezések

46. § 

(1)  Ezen  rendeletet  alkalmaznia  kell  a  temető  fenntartását,  üzemeltetését,  valamint 
temetkezési  szolgáltatási  tevékenységet  végző  természetes  és  jogi  személyeknek,  illetőleg 
azoknak, akikre nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek, és kötelezettségek hárulnak.
(2) Ezen rendelet 2010. október 01. napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik a helyben szokásos módon.
(3) Ezen rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a 4/2006. (II.28.) sz. rendelet.

Monostorpályi, 2010. szeptember 15.

VÁGÓ ANDRÁS SK. DR. BERÉNYI ATTILA SK.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 8/2010. (IX.16.) rendelete 2010. szeptember 16-
án kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2010. szeptember 16.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző
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MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet 

1, Felnőtt egyes sírhely 200 cm hosszú, 90 cm széles 
    Egy sírhelybe temethető urnák száma: 3
2, Felnőtt kettős sírhely 200 cm hosszú, 90 cm széles 240 cm mély 

3, Családi sírhely 
    a) 200 cm hosszú, 180 cm széles 240 cm mély (maximum 4 fő temethető) 
    b) 200 cm hosszú, 270 cm széles 240 cm mély (maximum 6 fő temethető) 
    c) 200 cm hosszú, 360 cm széles 240 cm mély (maximum 8 fő temethető) 

4, Urnafülke 30 cm hosszú, 30 cm széles 
    Egy urnafülkébe temethető urnák száma: 1
5, Urnasírhely 60 cm hosszú, 80 cm széles 
    Egy urnasírba temethető urnák száma: 2
6, A sírokat egymástól 60 cm távolságra kell elhelyezni, a sorok közti távolság 100 cm. 

7, A sírhelytáblák közötti út szélessége minimum 3 m. 

8,  Gyermeksírhely  10  éven  aluli  halott  részére  130  cm hosszú,  60  cm széles  (  160  cm 
mélységű). 

9,  Sírboltok  mérete:  300x400 cm (teljes  beépített),  mely maximum 4 halott  elhelyezésére 
szolgál. Az egyes sírboltok között 1 m távolságot kell biztosítani. 

2. sz. melléklet 

I. A temetkezési helyek megváltásának díja: 
1, felnőtt egyes sírhely 5.000.-Ft
2, felnőtt kettős sírhely 10.000.-Ft 
3, rátemetési díj (sírhelyekre történő rátemetés) 3.000.-Ft
4, családi sírhely 

a) 200 cm hosszú, 180 cm széles 240 cm mély 70.000.-Ft  
b) 200 cm hosszú, 270 cm széles 240 cm mély 90.000.-Ft  
c) 200 cm hosszú, 360 cm széles 240 cm mély 120.000.-Ft 

5, gyermeksírhely 4.500.-Ft 
6, urnafülke falban 4.500.-Ft 
7, sírbolt                      90.000.-Ft  

II. Temetési helyek újraváltási díja a fennti díjtételekkel azonos. 

III. Temető fenntartási hozzájárulás díjai: temető fenntartási díjat a temetőben síremléket, 
sírkamrát építő, elhelyező vállalkozó vagy magánszemély köteles fizetni sírhelyenként 2000. 
– Ft + ÁFA összeget.  
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3. sz. melléklet 

Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjtételek  

 hűtés 2.800.-Ft/nap/fő 

 sírhely nyitás, normál (sírásás,sírnyitás) 13.000.-Ft 

 visszahantolás 8.000.-Ft 

 sírhely nyitás mélyített 16.000.-Ft 

 visszahantolás 10.000.-Ft 

 sírhely nyitás gyermek 2.500.-Ft 

 visszahantolás 1.600.-Ft 

 

 urna sírhely nyitás 2.500.-Ft 

 visszahantolás 1.600.-Ft 

 létesítmény használati díj 15.000.-Ft/szertartás

 ( Az árak ÁFA nélkül értendők.)

4. sz. melléklet 

TEMETŐI NYITVATARTÁS

 1./ Temetői nyitvatartási rend:
  október 01   - február 28.: 700 – 1800

március 01   - szeptember 30.: 700 – 2000

       Mindenszentek és halottaknapi nyitvatartást  a mindenkori temetőüzemeltetés vezetői 
utasítás határozza meg.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND 

Hétfőtől – Péntekig  630 – 1530

Helye: 4274 Hosszúpályi, Bajcsy Zs. u. 48
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Tárgy: (4. tsp.) Szociális rendelet módosítása
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Megkérem Dr. Köstner Dávidot, hogy a szociális rendelet módosításával kapcsolatos szóbeli 
kiegészítését szíveskedjen megtenni.

Dr. Köstner Dávid

A szociális rendelet módosítására apró célszerűség, és jogtechnikai változás miatt került sor. 
Egy  éven  belül  bekövetkezett  jogszabályi  változásoknak  és  a  Közigazgatási  Hivatal 
törvényességi észrevételének - mely 5 pontban kifogásolta a meglévő rendeletet, - is eleget 
kellett tenni.

Dr. Berényi Attila jegyző

A 2.sz. mellékletben a Hosszúpályi Mikrotérség helyett a Monostorpályi Község Családsegítő 
és Gyermekjóléti szolgálat szerepeljen, a hatályon kívül helyező résznél pedig elég az utolsó 
rendeletet hatályon kívül helyezni, hiszen az a többit már hatályon kívül helyezte. Ez így egy 
új, egységes szerkezetű rendelet lesz.

Vágó András polgármester

Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kérem az előterjesztést az elhangzott kiegészítésekkel 
együtt, kézfelnyújtással elfogadni.

Szavazás

A Képviselő-testület  7  igen  és  0 nem szavazattal,  tartózkodás  nélkül  az  alábbi  rendeletet 
alkotja:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

9/2010. (IX.16.) sz. önkormányzati rendelete

A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban: Képviselő 
Testület) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
(továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazások alapján a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:
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I. A rendelet célja, hatálya

1.  §  Jelen  rendelet  célja,  hogy  a  helyi  Önkormányzat  az  Szt.-ben  és/vagy  a  vonatkozó 
jogszabály(ok)ban  kapott  felhatalmazás(ok)  alapján  szabályozza  az  Szt.-ben  és/vagy  a 
vonatkozó jogszabályokban nem szabályozott  pénzbeli  - és természetben nyújtott  szociális 
ellátásokra,  illetve  természetbeni  ellátások  formáira,  azok  szervezetére  és  egyéb  eljárási 
rendjeire vonatkozó szabályokat. 

2. § E rendelet hatálya az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki

II. Értelmező rendelkezések

3.  §  E rendelet  alkalmazásában  az  alábbi  felsorolást  is  figyelembe  véve  az  Szt.  4.§-ában 
foglaltakat kell érteni.
1. Nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.
2. Rendkívül indokolt eset:
2.1. gyógyászati segédeszköz beszerzése, gyógykezelésre,  ha a kérelmező nem rendelkezik 
közgyógyellátási igazolvánnyal,
2.2. tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány,
2.3. elemi kár, baleset,
2.4. egyedülálló és ellátatlan személy,
2.5. szabadságvesztésből való szabadulás,
2.6. egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése,
2.7.  a  kérelmező  közös  háztartásában  élő  közeli  hozzátartozók  valamelyikének  esetében 
hirtelen  fellépő,  és  kórházi  ápolást  igénylő  betegsége,  továbbá  súlyos  vagy  életveszélyes 
sérüléssel járó balesete,
2.8. kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók estében a családfenntartó közeli 
hozzátartozó halála.
3. Használó: tulajdonos, haszonélvező, bérlő, albérlő, szívességi lakáshasználó.
4. Lakásfenntartás elismert havi költsége: az Szt. 38. § (3) bekezdése szerint meghatározott 
költség.
5. Önkormányzat: Monostorpályi Község Önkormányzata.
6. Együttműködésre kijelölt szerv: Hosszúpályi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.
7. Szolgáltató: közüzemi – és közszolgáltatási szolgáltatást végző szerv.

III. Eljárási szabályok

Az ellátások megállapítása

4. § (1) A szociális ellátások megállapításáról – e rendeletben meghatározott kivételekkel – a 
Képviselő-testület határozattal dönt.
(2) Az Önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátások:
a) normatív lakásfenntartási támogatás, [Szt. 38.§ (1) bekezdés a) pont]
b) átmeneti segély,
c) temetési segély.
[A  (2)  bekezdés  a)  –  b)  pontjáig  felsorolt  pénzbeli  ellátások  együttesen:  szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli ellátások), az e) pont: egyéb pénzbeli ellátás.].
(3) Az Önkormányzat a következő természetben nyújtott szociális ellátásokat állapítja meg:

107



a) pénzbeli ellátások, melyek természetben is nyújthatóak:
- lakásfenntartási támogatás,
- átmeneti segély,
- temetési segély;
b) jellegükből fakadóan természetbeni ellátások:
- közgyógyellátás,
(4) A lakásfenntartási támogatás nyújtható természetbeni szociális ellátásként is.
(5) A polgármester a szociális ellátás tárgyában – átruházott hatáskörében – hozott döntéséről 
határozatot hoz.
(6) A Képviselő - testület
a) a polgármester hatáskörébe átruházza
aa) a normatív lakásfenntartási támogatással,
ab) az átmeneti segéllyel,
ac) a temetési segéllyel kapcsolatos döntései hatásköreit.

A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása

5.  §  A  pénzbeli  ellátások  kifizetése  a  határozat(ok)  alapján  a  polgármesteri  hivatal 
ügyintézőjének feladata.

6. § A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet előírásai 
szerint történik. Az átmeneti és a temetési segélyt az Önkormányzat a megállapítását követő 
10 napon belül folyósítja.

A pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai

7. § A rendszeres pénzbeli ellátásokat az Szt. 25.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint 
kell felülvizsgálni.

IV. Pénzbeli ellátások

Lakásfenntartási támogatás

8. §  (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az 
általuk  lakott  lakás  vagy  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiség  fenntartásával  kapcsolatos 
rendszeres  kiadásaik  viseléséhez  nyújtott  hozzájárulás.  A  települési  önkormányzat 
lakásfenntartási támogatást nyújt
a)  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvényben 
meghatározott  feltételek  szerinti  jogosultnak  (a  továbbiakban:  normatív  lakásfenntartási 
támogatás),
b) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek,
(2) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 
egy főre jutó havi  jövedelem nem haladja meg az öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb 
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összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi 
összjövedelmének 20%-át meghaladja.
(3) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az 
elismert  lakásnagyság  és  az  egy  négyzetméterre  jutó  elismert  költség  szorzata.  Az  egy 
négyzetméterre jutó elismert havi költség 2004. évben 400 Ft. A 2004. évet követően az egy 
négyzetméterre  jutó elismert  havi  költség  összegét  az  éves  központi  költségvetésről  szóló 
törvény - a várható energiaárak emelkedésére figyelemmel - határozza meg. 2010. évben 450 
Ft.
(4) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e)  ha négy személynél  több lakik a háztartásban,  a  d)  pontban megjelölt  lakásnagyság és 
minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(5)  Az  adósságkezelési  szolgáltatásban  részesülő  személy  a  szolgáltatás  időtartama  alatt 
lakásfenntartási támogatásra jogosult. Az e jogcímen lakásfenntartási támogatásban részesülő 
személy  egyidejűleg  normatív  lakásfenntartási  támogatásra  nem  jogosult.  A  támogatás 
összegének kiszámítására a normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni.  Azon  személy  esetében,  akinél  előrefizetős  gáz-  vagy  áramfogyasztást  mérő 
készülék  működik,  a  lakásfenntartási  támogatást  vagy  annak  meghatározott  részét 
természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.
(6) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
50%-át,
b)  az  a)  pont  szerinti  mértéket  meghaladó  egy  főre  jutó  havi  jövedelem  esetén  a 
lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) 
szorzata,
de  nem  kevesebb,  mint  2500  forint.  A  támogatás  összegét  100  forintra  kerekítve  kell 
meghatározni.

(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

TM = 0,3-
 J-0,5 
NYM
─────

  
x 0,15,

  NYM  

ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
(8) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.

   
9. § (1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell
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a) a jogosult nevét, születésének helyét, idejét, anyja leánykori nevét (a továbbiakban együtt: 
természetes személyazonosító adatok);
b) a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét;
c) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ szám);   
d) a támogatást kérő nyilatkozatát a lakásban tartózkodásának jogcíméről,
e) a támogatást kérő nyilatkozatát a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról,
f)  a  támogatást  kérő  nyilatkozatát  annak  a  lakásnak  a  nagyságáról,  amelyre  tekintettel  a 
támogatást igényli, és
g)  a  támogatást  kérő  nyilatkozatát  arról,  hogy  háztartásában  előrefizetős  gáz-  vagy 
áramfogyasztást mérő készülék (a továbbiakban: készülék) került felszerelésre.
(2) A lakásfenntartási támogatás megállapításához
a) a háztartás tagjainak jövedelmére vonatkozó, az önkormányzat rendeletében meghatározott 
jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás, továbbá
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolása szükséges.
(3)  Lakásfenntartási  támogatás  ugyanazon  lakásra  csak  egy  jogosultnak  állapítható  meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(4) Az (3) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet 
és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(5) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást 
kérő milyen jogcímen lakik a lakásban.

10.§ Költségként a kérelem benyújtását megelőző egy év:
lakbér vagy albérleti díj,
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete,
közös költség,
csatornahasználati, szennyvízszállítási díj,
szemétszállítás költsége,
villanyáram,
víz,
gáz, valamint
tüzelőanyag
       számlával igazolt teljes költsége számolható el. 

11. § (1) Ha a lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátásként kerül juttatásra, 
akkor a folyósítás – a Szolgáltató és az Önkormányzat között megkötött megállapodás alapján 
– a Szolgáltató részére történik. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban 
arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják.
(2)  A megállapított  lakásfenntartási  támogatást  havonta,  illetve  a  jogosult  lakásfenntartási 
kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettsége felmerülésének időpontjában kell folyósítani.
(3)  A lakásfenntartási  támogatás  iránti  kérelem folyamatosan  benyújtható.  A támogatás  a 
kérelmezőt a kérelem benyújtásának napjától illeti meg. 

Helyi lakásfenntartási támogatás

12. § (1) Az Önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatást 
a) ellátások kiegészítéseként 
  aa) a normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként, és 
  ab) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy támogatása kiegészítéseként, és
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b) önálló ellátásként nyújtja. 
(2) Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási  támogatásra jogosult az a személy, 
akinek a háztartásban az egy főre számított  havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert 
havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30%-át meghaladja. 
(3)  Az  önálló  ellátásként  nyújtott  helyi  lakásfenntartási  támogatásnál  figyelembe  vehető 
költségek és a költségek igazolásának módja: 
a)  a  lakbér,  illetve  az  albérleti  díj,  a  költségek  igazolása  a  lakásbérleti,  illetve  albérleti 
szerződéssel történik, 
b) a lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, melyet a pénzintézet igazolásával kell 
tanúsítani, 
c)  a  közüzemi  díjak  –  a  településen  közüzemi  szolgáltatást  végző  szervek  által  kiállított 
közüzemi szándékkal kell igazolni 
d) egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségek – a háztartási tüzelőanyagot forgalmazó által 
kiállított számlával kell igazolni. 
(4)  Helyi  lakásfenntartási  támogatást  minimum  2  hónapra,  maximum  6  hónapra  lehet 
megállapítani és a jogosultak részéről folyamatosan lehet igényelni . 
13. § (1) A helyi lakásfenntartási támogatás összege: 
a) a támogatás összege nem lehet kevesebb 2.500 Ft/hónál. 
b) a támogatás összege maximum 5.000 Ft/év, (azaz 2.500 Ft/hó) két hónapot alapul véve 
c)  ha a  támogatást  a  fűtési  szezonban a  fűtési  költségek miatt  megnövekedett  kiadásokra 
tekintettel  nyújtják,  annak összege maximum 5.000 Ft/fűtési  szezon,  (azaz  2.500 Ft/hó)  2 
hónapot alapul véve

Átmeneti segély

14.  §  (1)  Az Önkormányzat  a  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került, 
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti 
segélyt nyújt.
(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, 
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként 
jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3) Átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a személyt
a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át
b) egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át nem haladja meg.

15. § Ugyanaz a személy egy naptári éven belül legfeljebb 3 alkalommal részesülhet átmeneti 
segélyben, kivéve akkor, ha rendkívül indokolt eset áll fenn.

16. § (1) Az átmeneti  segély megállapítása iránti  kérelemhez csatolni kell  a kérelmező és 
családja  jövedelemigazolását,  illetve  a  havi  rendszeres  jövedelemmel  nem  rendelkező 
személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot.
(2) Amennyiben az igénybevétel jogosulatlan vagy rosszhiszemű voltának a gyanúja felmerül 
úgy az Önkormányzat által környezettanulmány készíthető és ha ez alapján beigazolódik az 
ellátás  jogosulatlan  és  rosszhiszemű  igénybevétele  úgy  az  igénybevevőt  kötelezni  kell  az 
átmeneti segély visszafizetésére. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől egy 
év már eltelt.
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17.  §  (1)  Az alkalmanként  megállapított  átmeneti  segély  összege  esetenként  1.000 Ft-nál 
(azaz egyezer forintnál) kevesebb, és 10.000 Ft-nál (azaz tízezer forintnál) több nem lehet.

Temetési segély

18.  §  (1)  A  polgármester  temetési  segélyt  állapít  meg  annak,  aki  a  meghalt  személy 
eltemettetéséről  gondoskodott  annak  ellenére,  hogy  arra  nem volt  köteles,  vagy  tartására 
köteles  hozzátartozó  volt  ugyan,  de  a  temetési  költségek  viselése  a  saját,  illetve  családja 
létfenntartását veszélyezteti.
(2) Temetési segély nem állapítható meg annak
a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri vagy meghaladja, egyedül élő esetén 
eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
b)  aki  a  hadigondozásról  szóló  1994.  évi  XLV.  törvény  16.  §-a  alapján  temetési 
hozzájárulásban részesült.

19. § (1) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt 
kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.
(2)  Az (1)  bekezdésben meghatározott  számlákat  a  kérelmező  részére  vissza kell  adni.  A 
megállapított  segély összegét – vagy a kérelem elutasításának tényét –, illetve a határozat 
számát a jegyző a számlákra rávezeti.
(3) Temetési segély megállapítható a temetés költségeit igazoló számla hiányában is – ha a 
segélyt  megítélő  határozatban  rendelkeznek  a  folyósított  összeggel  kapcsolatos  utólagos 
elszámolási kötelezettségről.

20.  §  Ha  a  temetési  költségek  viselése  az  eltemettető,  illetve  családja  létfenntartását 
veszélyezteti,  ennek  igazolására  a  kérelemhez  csatolni  kell  a  kérelmező  és  családja 
jövedelemigazolását.

21.  §  (1)  A temetési  segély  összege  nem lehet  kevesebb  a  helyben  szokásos  legolcsóbb 
temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti  annak teljes összegét,  ha a temetési  költségek 
viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.
(2)  Az  (1)  bekezdés  értelmében  a  helyben  szokásos  legolcsóbb  temetés  költségét  jelen 
rendelet 3. számú melléklete tartalmazza

.

Rendszeres szociális segélyben részesülők részére együttműködési feltételek

22.  §  (1)  A  rendszeres  szociális  segélyben  részesülő  a  folyósítás  feltételeként 
együttműködésre köteles, amelynek keretében
a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és
b)  a  beilleszkedését  segítő  programról  írásban  megállapodik  az  együttműködésre  kijelölt 
szervvel, továbbá
c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.
(2) Az Önkormányzat az együttműködés intézményi feltételeiről az együttműködésre kijelölt 
szerv útján gondoskodik.

Az együttműködés eljárási szabályai, a beilleszkedést segítő programok típusai és az
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együttműködési kötelezettség megszegése

23. § (1) A polgármesteri hivatal a kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatja
a) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, valamint
b) az együttműködésre kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről.
(2) Az együttműködésre kijelölt szerv
a) a megjelent kérelmezőt nyilvántartásba veszi,
b) a nyilvántartásba vételt követően tájékoztatja:
ba) a beilleszkedést segítő program előkészítésének menetéről,
bb) a beilleszkedést segítő programok típusairól,
bc) az együttműködési szabályokról való megállapodási kötelezettségről,
c)  kidolgozza a  rendszeres  szociális  segélyben részesülő személy szociális  helyzetének és 
mentális állapotának megismeréséhez szükséges megbeszélés, tájékozódás alapján az egyéni 
élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot,
d) a beilleszkedési programról a rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel írásban 
megállapodást köt,
e)  folyamatosan  kapcsolatot  tart  a  nem  foglalkoztatott  személlyel  és  legalább  3  havonta 
személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak 
betartását,
f) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, és 
amennyiben szükséges – a nem foglalkoztatott személy bevonásával – módosítja a programot.

24. § A beilleszkedést segítő programok típusai
1. kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel,
2. egyéni képességeket fejlesztő foglalkozásokon való részvétel,
3. életmód formáló foglalkozásokon való részvétel,
3.1. az életvezetési képesség megőrzését és javítását célzó:
3.1.1. egyént (és családját) érintő személyes megbeszélések, és
3.1.2. csoportos foglalkozások,
3.2.  a  különböző  problémák  kezelésére,  feltárására  megoldást  bemutató  előadásokon  (pl.: 
alkoholizmus, drog, játékszenvedély, stb.),
4. munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel,
5. munkalehetőség felajánlása.

25.  §  (1)  Az  együttműködésre  kijelölt  szerv  felveszi  a  kapcsolatot,  illetve  folyamatos 
kapcsolatot tart azokkal a szervekkel, melyek a beilleszkedést segítő programok intézményi 
hátterét  biztosítják.  Az együttműködésre kijelölt  szerv köteles tájékozódni  a beilleszkedési 
programok  megvalósításához  szükséges  intézményi  lehetőségekről  pl.:  családsegítéssel 
foglalkozó személy/intézmény életmód formáló foglalkozásairól; a szociális intézményhálózat 
szolgáltatásairól; a munkaügyi központ(ok) képzéseiről, stb.
(2) Az együttműködésre kijelölt szerv egyidejűleg több beilleszkedési program típusba tartozó 
beilleszkedést  segítő  programban  is  megállapodhat  a  rendszeres  szociális  segélyben 
részesülővel akkor, ha azok együttes alkalmazásával éri el a kívánt eredményt.
(3) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell
a) a program tartalmát,
b)  a  programban  meghatározott  tevékenységek,  magatartások  teljesítésének  olyan leírását, 
hogy abból  egyértelmű legyen, hogy a kötelezettség teljesítése mikor  valósul meg (ennek 
érdekében célszerű meghatározni a kötelezettség rendjét, időtartamát, mértékét),
c)  azokat  az  eseteket,  körülményeket,  melyek  miatt  a  megállapodás  nem  teljesítése  az 
együttműködési kötelezettség megszegését jelentik.
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26. § A segélyezett megszegi az együttműködési kötelezettségét akkor, ha
1. nem működik közre a 21. § (2) bekezdésben meghatározott a közreműködésével ellátható 
feladatok végrehajtásában,
2.  a  rendszeres  szociális  segélyben  részesülő  a  beilleszkedést  segítő  programról  kötött 
megállapodásban meghatározottakat a megállapodásban rögzítettek szerint nem teljesíti.

V. Természetbeni szociális ellátások és természetbeni ellátások

27.  §  (1)  Az  adott  pénzbeli  ellátás  tekintetében  hatáskörrel  rendelkező  szerv  (hatáskör 
átruházás esetén személy) döntése alapján egyes pénzbeli  ellátások egészben vagy részben 
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatóak.
(2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi 
díjak,  illetve  a  gyermekintézmények  térítési  díjának  kifizetése,  valamint  a  családi 
szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.
(3)  A  természetbeni  szociális  ellátások  nyújtásának  módjáról,  tényéről  és  indokáról  az 
érintetett az ellátás megállapító határozatban tájékoztatni kell.

Közgyógyellátás

28. §  (1) A közgyógyellátás  a szociálisan  rászorult  személy  részére az egészségi  állapota 
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított 
hozzájárulás.
(2) Az Szt. 50.§ (1) bekezdése értelmében közgyógyellátásra jogosult 
a) az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú 
b) a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy 
c) a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott 
d) a központi szociális segélyben részesülő 
e) a rokkantsági járadékos 
f) az, aki I. II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban 
g) az, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül 
(3) Közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító 
ellátásnak  az  egészségbiztosítási  szerv  által  elismert  térítési  díja  az  öregségi  nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, hogy a családban az egy főre 
jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül 
élő esetén 150%-át.
(4)  Az Szt.  50.§  (3)  bekezdése  értelmében  az  a  szociálisan  rászorult  személy  is  jogosult 
közgyógyellátásra, akinek
a) az egy főre számított  havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át, 75 év felett 160%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át, 75 év felett 
210%-át nem haladja meg.
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 25%-át eléri.
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(5)  A  közgyógyellátásra  vonatkozó  további  intézkedésekre  értelemszerűen  az  Szt.  és  a 
63/2006.(III.27.)  Korm.  rendelet  vonatkozó  jogszabályhelyeiben  meghatározottakat  kell 
alkalmazni.

VI. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások

29. § (1) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére az alábbi személyes 
gondoskodást  nyújtó  szociális  alapszolgáltatási  (személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális 
alapszolgáltatás a továbbiakban: alapszolgáltatás) formákat nyújtja:
a) az étkeztetés,
b) a házi segítségnyújtás.
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
d) nappali ellátás
e) családsegítés

30.§ (1) A Gondozási Központ intézményvezetője intézkedik / intézkedhet az alapszolgáltatás 
megszüntetéséről, ha a személyes gondoskodásban részesülő személy
a) az ellátás megszüntetését kéri,
b) az ellátást előzetes bejelentés nélkül legalább 1 hónapon keresztül nem veszi igénybe,
c) személyi térítési  díj  fizetési  kötelezettségének 2 hónapon keresztül neki felróható okból 
nem tesz eleget,
d) elhalálozik.
(2) Az alapszolgáltatás ellátásért az Szt. 114.§-ban felsorolt jogosultaknak személyi térítési 
díjat kell fizetni, melyet az intézményi térítési díj figyelembevételével kell megállapítani. A 
személyi térítési díjat az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást 
igénylőt az ellátást megelőzően írásban tájékoztatja.
(3) A személyi térítési díj összege az Szt. 116.§ (3) bekezdésére figyelemmel az Szt. 116.§ (1) 
bekezdésében foglalt jövedelem
a) 25%-a az étkeztetés,
b) 20%-a a házi segítségnyújtás,
c) 30%-a az a) és b) pontok együttes fennállása esetén.
(4) A szociálisan rászoruló személy (továbbiakban: igénybevevő) kérelme alapján a
megállapított személyi térítési díj
a) csökkenthető 10%-kal,  ha az igénybevevő családjában az egy főre jutó rendszeres havi 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el,
b)  elengedhető,  arra  az  átmeneti  időtartamra,  amelyre  az  igénybevevő  rendszeres 
pénzellátásra, jövedelemre nem jogosult.
(5) Szociális rászorultság feltételei
a) Kor miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha betöltötte a 60. életévét.
b) Egészségi állapota miatt minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a háziorvos igazolja, 
hogy  a  betegség  jellege  miatt  az  érintett  nem  képes  biztosítani  az  étkezést,  pl.  erősen 
legyengült, fekvőbeteg.
c)  Fogyatékosság,  illetve  pszichiátriai  betegség  miatt  akkor  minősül  valaki  szociálisan 
rászorultnak,  ha  vonatkozó  orvosi  szakvélemények  alapján  a  háziorvos  igazolja,  hogy  a 
betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az étkeztetést, azaz testi fogyatékos, 
értelmi fogyatékos, pszichiátriai állapot.
d)  Szenvedélybetegség  miatt  akkor  minősül  valaki  szociálisan  rászorultnak,  ha vonatkozó 
orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett 
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nem képes biztosítani az étkeztetést,  azaz olyan szenvedélybeteg,  amely miatt  képtelen az 
ellátás biztosítására.
e)  Hajléktalanság  miatt  akkor  minősül  valaki  szociálisan  rászorultnak,  ha  a  személy 
nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, s a 
hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.
(6) Az intézményi térítési díjakat jelen rendelet melléklete tartalmazza.

Étkeztetés

31.§  (1)  Az  étkeztetésre  vonatkozó  intézkedésekre  értelemszerűen  az  Szt.,  a  személyes 
gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások  igénybevételéről  szóló  9/1999.(IX.24.)  SZCSM. 
rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.
(II.17.) Korm. rendelet vonatkozó jogszabályhelyeiben meghatározottakat is kell alkalmazni.
(2)  Az  Önkormányzat  az  étkeztetési  feladatot  önállóan  az  általa  működtetett  főzőkonyha 
bevonásával látja el. Az étkezés igénybe vehető helyben fogyasztással, az igénybevevő által 
biztosított  étel  elvitellel,  valamint  az étel  házhozszállításával,  mely házi szociális  gondozó 
alkalmazásával  biztosított.  Az  étel  az  igénybevevő  részére  a  házhozszállításra  való 
jogosultságát a 28. § (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan a háziorvos igazolja.
(3)  Az  étkeztetés  nyújtás  konkrét  módjáról  a  szolgáltatást  megállapító  határozatban  kell 
rendelkezni.

Házi segítségnyújtás

32.§ (1) Házi segítségnyújtás alapszolgáltatást az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja.

VII. Záró rendelkezések

33. § (1) A rendelet 2010.10.01.napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 
pénzbeli  -  és természetben nyújtott szociális  ellátások helyi szabályairól  szóló 8/2009.
(IX.16) számú rendelet.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Szt., valamint a végrehajtására 
kiadott  kormányrendeletek  és  más  vonatkozó  jogszabályok  rendelkezéseit  kell 
alkalmazni.

Monostorpályi, 2010. szeptember 15.

VÁGÓ ANDRÁS SK. DR. BERÉNYI ATTILA SK.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 9/2010. (IX.16.) rendelete 2010. szeptember 16-
án kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2010. szeptember 16.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző

Tárgy: (5. tsp.) Köztisztasági rendelet megalkotása
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Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

Az előterjesztéshez megkérem Dr. Köstner Dávidot, hogy tegye meg, - amennyiben van – 
szóbeli kiegészítését.

Dr. Köstner Dávid

A köztisztasági rendelet egy nagyon fontos rendelet, rövid, de lényeges szabályok kerültek 
bele, ezek a szabályok betartása elvárható a lakosság részéről, ugyanakkor ellenőrizhető és 
betartható. 

Dr. Berényi Attila jegyző

A szabálysértésekkel kapcsolatos törvény változott, az önkormányzati rendeletben kiszabható 
szabálysértési pénzbírság felső határa 30 eFt-ról 50 eFt-ra emelkedett, amit az új rendeletben 
már meg is jelenítettük.
 
Merkószki András 

Úgy látom,  hogy kettős  a  hozzáállás  is,  mert  egyrészt  kell,  hogy legyen,  de óva intem a 
testületet, hogy a következő testületre tegyük a hatálybalépést.

Dr. Berényi Attila jegyző

Mivel  olyan  kötelezettséget  állapít  meg  a  lakosság  részére,  amely  elmulasztása  esetén 
szankciók lépnek életbe, több időt szerettünk volna hagyni a hatályba lépésre.

Kiss Zoltán

Jó  lenne  a  lakosság  részére  egy  széleskörű  tájékoztatással  tudomásra  hozni,  és  minél 
szélesebb körben tudomást szereznek róla, akkor talán nagyobb visszatartó ereje is lenne.
 
Merkószki András

Azt hiszem tudomásul veszik az emberek, nyár elején is mentek ki szórólapok a parlagfű, 
közterületen való tárolást illetően, tehát tudomással bírnak a kötelezettségükről. Most vagy 
előrébb hozzuk a választás előttre, vagy a következő testület elé javasoljuk.

Vágó András polgármester

Mivel  javarészt  jogszabályi  előírásokat  tartalmaz,  nem  helyi  sajátosságok  mérlegelését, 
javaslom  elfogadni  a  tervezetet  október  01-jei  hatálybalépéssel.  Kérem,  aki  elfogadja, 
kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület  7  igen  és  0 nem szavazattal,  tartózkodás  nélkül  az  alábbi  rendeletet 
alkotja:
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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

10/2010. (IX.16.) sz. önkormányzati rendelete

A köztisztaság fenntartásáról

Monostorpályi község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 
21.§-ában , a 2000. évi XLIII. törvény 31.§-ában valamint az 1999. évi LXIX. törvény 1.§ 
(1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  és  a  218/1999.  (XII.  22)  Korm. 
rendeletben, az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendeletben foglaltakra figyelemmel 
a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  tv.  8.§  (1)  meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

Általános rendelkezések

A rendelet célja és hatálya

1.§

(1)  A  rendelet  célja  az  emberi  egészség  védelme,  a  természeti  és  az  épített  környezet 
megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítása. 
(2) A rendelet célja továbbá Monostorpályi területére vonatkozó kötelező érvényű magatartási 
szabályok  megállapításával  elősegíteni  a  település  területén  a  köztisztaság  fenntartását,  a 
köztisztaság helyzetének fokozatos javulását. 
(3)  Az  önkormányzati  rendeletben  előírtak  betartása  elsőrendű  közegészségügyi, 
környezetvédelmi  és  községképi  szempontból  is  fontos,  ezért  a  rendelet  végrehajtásában 
mindenki köteles közreműködni. 

2.§ 

A rendelet hatálya Monostorpályi község közigazgatási területén élő valamennyi természetes 
és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki. 

Fogalmi meghatározások 

3.§ 

E rendelet alkalmazásában 
a) Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a 
lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb.) szolgáló más épületek, 
továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek – valamint a 
közterületek tisztán tartása. 
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b)  Közterület: az  ingatlan-nyilvántartásban  a  közigazgatási  területen  belül  közterületként 
nyilvántartott földrészlet  (közút, járda, tér, közpark) továbbá az építmények közhasználatra 
átadott része (épületárkád alatti járda, aluljáró) tulajdonostól függetlenül. 
c) Tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése 
illetőleg pormentesítése. 

A közterületek tisztán tartásával kapcsolatos kötelezettségek és tilalmak 

4.§ 

(1)  Monostorpályi  község  köztisztaságának  megőrzésében  mindenki  köteles  hatékonyan 
közreműködni és minden olyan tevékenységtől, magatartástól tartózkodni, mellyel a települési 
környezetet szennyezné, fertőzné. 
(2)  A közterületen  szemetet,  hulladékot  elhelyezni,  elhagyni  vagy eldobni  tilos,  szemetet, 
hulladékot kizárólag az utcai szemétgyűjtőbe szabad dobni. 
(3)  Az önkormányzat  által  szervezett  lomtalanítást  kivéve  tilos  a  közterületen  elhelyezett 
hulladékgyűjtő edények, konténerek mellé, köré a hulladék, veszélyes hulladék, illetve egyéb 
lomok elhelyezése. 
(4)  Tilos  a  közterületen  elhelyezett  a  szelektív  hulladékgyűjtést  szolgáló  gyűjtőszigetek 
edényzetét megrongálni, eltávolítani, vagy bele nem való hulladékot beletenni. 
(5) Tilos az úton, járdán, illetve a közterületen elhelyezett műtárgyak, műemlékek, szobrok, 
épületek,  valamint  közlekedési  berendezések,  jelzések,  táblák  összefirkálása,  elmozdítása, 
valamint megrongálása. 
(6)  Élő  vízfolyásba,  belvízelvezető  csatornába,  árokba szennyvizet,  trágyalevet,  vagy más 
szennyezett folyadékot, egészségre ártalmas anyagot bevezetni tilos. 
(7)  A  parkosított,  füves  területet  rendeltetésétől  eltérően  használni,  illetve  az  ingatlanok 
tulajdonosai  által  az  ingatlanok  elé  a  közterületre  ültetett  növények rongálása,  letaposása, 
valamint leszakítása tilos. 
(8) Közterületen állatot legeltetni tilos. 
(9) Bűzös, vagy szennyező anyagot kizárólag légmentesen lezárt tartályban, illetőleg csak oly 
módon szabad szállítani,  hogy a szállítmányból  semmi ki  ne hulljon,  por- és csepegés ne 
keletkezzen.  Ha a szállítás,  vagy a rakodás során a közterület  mégis szennyeződne, úgy a 
szennyeződést előidéző köteles azt saját költségén haladéktalanul eltakarítani, megszüntetni 
és a közterület eredeti állapotát visszaállítani. 

Az ingatlanok és a közterületek tisztán tartása 

5.§ 

(1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, 
illetve  haszonélvezője  (a  továbbiakban  együtt:  tulajdonos),  másnak  a  használatában  levő 
ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartásáról pedig a használó, illetve – a bérleti 
jogviszony esetén – a bérlő ( a továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni. Ezen 
belül: 
a)  a  lakó  –  és  az  emberi  tartózkodásra  szolgáló  más  épületek  közös  használatú  részének 
(kapualj,  lépcsőház,  folyosó,  terasz,  felvonó,  mosókonyha,  szárító,  pince  –  és  padlásrész, 
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közös  illemhely,  hulladékledobó  és  –  gyűjtő,  udvar  stb.)  tisztaságáról,  rendszeres 
takarításáról, rovar – és rágcsálómentesítéséről a tulajdonosnak, 
b) a  lakásnak és a lakás  céljára  használt  más helyiségeknek,  továbbá a nem lakás céljára 
szolgáló  helyiségeknek  és  az  ezekhez  tartozó  területeknek  a  tisztaságáról,  rendszeres 
takarításáról, rovar – és rágcsálómentesítésről pedig a használónak kell gondoskodnia. 
c) Közvetlenül az üzletek, intézmények, szórakoztató és vendéglátó egységek, árusító helyek, 
üzletek előtt, körül levő járda, járda hiányában a gyalogos közlekedésre szolgáló útszakasz 
tekintetében az ingatlan használója, bérlője, üzemeltetője ezek hiányában a tulajdonos köteles 
a 6.§-ban meghatározott köztisztasági feladatokat ellátni, elvégezni, nyitva tartás ideje alatt 
tisztán tartani. 

6.§ 

Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni:
a) az ingatlan és az ingatlan előtti járda, valamint a járda és az út közötti terület gondozásáról,  
tisztán tartásáról 
b)  a  gyomnövények  eltávolításáról,  kaszálásáról,  allergén  növények,  illetve  a  parlagfű 
irtásáról 
c) csapadékvíz lefolyásáról 
d) hulladék összegyűjtéséről 
e) hó eltakarításáról 
f) járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról 

Síkosság mentesítés 

7.§ 

(1) Az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok (járda 
hiányában  egy  méter  széles  területsáv),  lépcsők  síkosság  mentesítéséről  az  ingatlan 
tulajdonosa, használója folyamatosan köteles gondoskodni. 
(2) Síkosság mentesítésre elsősorban környezetkímélő anyagok (homok, salak, fűrészpor stb.) 
használhatóak. 
(3)  Só  felhasználása  díszburkolatokon,  közutakon  tilos.  Amennyiben  sóval  történik  a 
közterület síktalanítása, a só és hordozóanyag aránya legfeljebb 1:5 arányú lehet. 
(4) A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni vagy eltávolítani, 
hogy  sem  a  gyalogos  -  ,és  gépjárműforgalmat,  sem  pedig  a  járda  melletti  víznyelők 
működését ne akadályozza és a hó megcsúszás veszélye kizárt legyen. 
(5) Hórakást tilos elhelyezni: 
- útkereszteződésben 
- útburkolati jeleken 
- tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén 
- kapubejáró elé annak teljes szélességében 
- gyalogátkelő helyen 
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Építéssel, bontással összefüggő köztisztasági feladatok 

8.§ 

(1)  Az építési  területen  és  az  építés  közvetlen  környékén a  szennyezést  okozó,  ha  annak 
személye nem állapítható meg, akkor a terület tulajdonosa vagy használója köteles biztosítani 
a tisztaságot, gondoskodni az úttestre, járdára való sárfelhordás, egyéb szennyezés folyamatos 
megszüntetéséről. 
(2) Építési, bontási, felújítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az annak során keletkezett 
hulladék,  kitermelt  anyag  a  környezetet  ne  szennyezze,  a  csapadékvíz  elvezetését  és  a 
közlekedést ne akadályozza, valamint a növényzetet ne károsítsa. 

Hulladék szállítása 

9.§ 

(1)  Közterületen  szilárd  és  folyékony  hulladék  csak  az  erre  vonatkozó  jogszabályoknak 
megfelelően,  a  környezet  lehető  legnagyobb  kíméletével  és  úgy  szállítható,  hogy  a 
szállítmányból kihullás, kiporzás, csepegés, elszóródás ne keletkezzen. 
(2) Amennyiben a szállítás közben a közterület szennyeződne, a szállítást végző köteles azt 
eltávolítani – szükség szerint fertőtleníteni – és a további szennyeződés megakadályozásáról 
gondoskodni, egyben viseli ennek költségeit és egyéb következményeit. 

Az Önkormányzat közterület tisztán tartásával kapcsolatos feladatai 

10.§ 

Ha jogszabály  eltérően  nem rendelkezik,  a  közterület  tisztítását,  valamint  a  téli  síkosság 
mentesítését  az  Önkormányzattal  kötött  szerződés  alapján  a  szolgáltató  végzi  vagy  az 
Önkormányzat maga végzi.

Szabálysértés 

11.§ 

(1) Aki e rendelet 4. § (1), (8), (9) bekezdésében és a 5., 6., 7., 8., 9.§-ában foglalt szabályokat 
vagy  az  azokban  foglalt  kötelezettségeket  megszegi  –  amennyiben  magasabb  szintű 
jogszabály  másként  nem  rendelkezik  –  szabálysértést  követ  el  és  50.000  Ft-ig  terjedő 
pénzbírsággal büntethető.    
(2) A szabálysértési eljárást bejelentés alapján Monostorpályi község Jegyzője folytatja le. 
(3) Az e rendeletben foglaltak megszegőivel szemben – tettenérés esetén – 3.000 Ft-tól 20.000 
Ft-ig  terjedő  helyszíni  bírságot  szabhat  ki  az  Önkormányzat  képviselő-testületének  erre 
felhatalmazott ügyintézője.
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Záró rendelkezések 

12.§ 

Ezen  rendelet  2010.  október  01.  napján  lép  hatályba,  a  rendelet  kihirdetéséről  a  jegyző 
gondoskodik a helyben szokásos módon.

Monostorpályi, 2010. szeptember 15.

VÁGÓ ANDRÁS SK. DR. BERÉNYI ATTILA SK.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 10/2010. (IX.16.) rendelete 2010. szeptember 
16-án kihirdetésre került.
 
Monostorpályi, 2010. szeptember 16.

DR. BERÉNYI ATTILA SK.
jegyző

Tárgy: (6. tsp.) Éves gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
Előadó: Dr. Berényi Attila jegyző

Dr. Berényi Attila

A gyermekek védelméről  és a gyámügyi igazgatásról  szóló többször módosított  1997. évi 
XXXI.  tv.  (továbbiakban:  Gyvt.)  96.§  (6)  bekezdése  arról  rendelkezik,  hogy  a  helyi 
önkormányzat  minden  év  május  31-ig  átfogó  értékelést  készít  a  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi  feladatok  ellátásáról.  Az  átfogó  értékelés  tartalmi  követelményeit  a  fent 
hivatkozott törvény végrehajtására kiadott a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi  eljárásról  szóló  többször  módosított  149/1997.  (IX.10.)  Korm.  rendelet  10.sz. 
melléklete tartalmazza.

Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok 
ellátásáról készült átfogó értékelést elfogadni szíveskedjen.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szavazás

A Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozza:
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Monostorpályi Község Önkormányzata

41/2010. (09.15.) KT. határozata 

Értékelés elfogadásáról

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2009. évre vonatkozó átfogó értékelését elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tárgy: (7. tsp.) Lemondás pályázati összegről
Előadó: Vágó András polgármester

Vágó András polgármester

A Bajcsy  Zs.  utca  útépítésén  az  elnyert  összeghez  képest  alacsonyabb  vállalási  összegért 
valósította meg a beruházást a közbeszerzési eljáráson győztes pályázó. Az eredeti támogatási 
összeg és a vállalási összeg közötti különbségről, 828.627,- Ft-ról le kell mondanunk.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szavazás

A Képviselő-testület  7 igen és 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

42/2010. (09.15.) KT.  számú határozata

támogatási összegről történő lemondásról

Monostorpályi  Község  Önkormányzatának  Képviselő  Testülete  a  helyi  önkormányzatok 
fejlesztési  feladatai  –  területi  kiegyenlítést  szolgáló  önkormányzati  fejlesztési  feladatok 
(TEKI)  hirdetett  pályázatán  elnyert  17.231.086,-  Ft,  azaz 
tizenhétmilliókétszázharmincegyezernyolcvanhat  forint  összegű  vissza  nem  térítendő 
támogatás összegből 828.627,- Ft összegről lemond.

A  lemondás  oka:  A  közbeszerzési  eljárás  során  kiválasztott  kivitelező  az  eredeti 
költségvetéshez képest alacsonyabb vállalási összegért végezte el a beruházást.

Határidő: azonnal
Felelős: Vágó András polgármester

123



Tárgy: (8. tsp.) Különfélék

Dr. Berényi Attila jegyző

Közvilágítással  kapcsolatosan az aktív elemek karbantartását,  javítását  mi fizettük a 2008. 
februárban aláírt szerződés alapján.  Volt olyan időszak, amikor nem javítottak,  sok panasz 
volt  a  lakosság  részéről,  így  mi  nem  fizettünk.  Tárgyalásokat  kezdeményeztünk,  ahol  a 
hibákat egyszer szakaszhibára vezették vissza és az e-on-hoz irányítottak minket,  másszor 
meg visszatették az EH-SZER-hez, mint hatáskörrel rendelkező céghez. Nagyjából fél évig 
levelezgettünk, 2009-ben pedig nem bocsátottak ki számlát. Most 2010. év elején kaptunk egy 
számlát, mely  1.200 eFt-ról szól. A tárgyalások félbe maradtak, amit jeleztem.

Jelenleg  energiafelhasználáshoz  van  kötve  a  szolgáltatás,  mostani  ajánlatuk  darabszám 
alapján  számítana  fel  vállalkozási  díjat,  azonban  csak  abban  az  esetben,  ha  3  éves 
hűségszerződést  kötünk.   Második  része  a  döntésnek  a  szóbeli  ajánlatuk,  amely  a  hibás 
teljesítést  elismeri,  melynek  mértékét  85  %-ban  határozták  meg.  Valamennyi  pénzt 
mindenképpen ki kell fizetni, mert a két év alatt azért valamit csak csináltak.

Merkószki András 

Javaslom, hogy a teljesítést 60 %-ban határozzuk meg, a testület ne kössön a jövőben 3 éves 
határozott idejű szerződést, és mindenképpen csak darabszámos legyen az elszámolás alapja.

Dr. Berényi Attila jegyző

A hibás teljesítés  mértékét  nem lehet  felmérni,  csak a lakossági  bejelentés  alapján tudjuk 
becsülni.   A lakosság  által  történt  bejelentésekből  kitűnt,  hogy  több  esetben  ugyan  azon 
lámpáknál volt gond. 

Vágó András polgármester

Kérem a képviselő-testületet,  hogy Merkószki  András javaslatát  szíveskedjenek elfogadni, 
miszerint  a  teljesítést  60  %-ban  határozzuk  meg,  a  testület  ne  kössön  a  jövőben  3  éves 
határozott idejű szerződést, és mindenképpen csak darabszámos legyen az elszámolás alapja. 
Kérem, a javaslatról kézfelnyújtással szavazzanak.

Szavazás

A Képviselő-testület  7 igen és 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

43/2010. (09.15.) KT.  számú határozata

közvilágítási aktív elemek üzemeltetéséről

Monostorpályi  Község Önkormányzata  az EH-SZER Kft-vel  2008-ban szerződést  kötött  a 
közvilágítási  aktív  elemek karbantartására.  A szerződésben vállaltakat  nem illetve részben 
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teljesítette, ezért a Képviselő testület a csökkent értékű szolgáltatás ellenértékeként az eredeti 
díj 60%-át határozza meg. Az összeg megfizetése után az önkormányzat tartozása fizetettnek 
minősül,  az  elvégzett  szolgáltatással  kapcsolatban kifogást  az egyezség megszületése  után 
nem nyújt be.

A jövőre nézve az üzemeltetési szerződést a képviselő-testület úgy kívánja módosítani, hogy 
az energiafogyasztás helyett a szolgáltatási díj bázisa a lámpák darabszáma legyen, és felkéri 
az  EH-SZER-t,  hogy  nyújtson  be  ajánlatot  az  üzemeltetési  szerződés  módosítására.  A 
szerződés időtartama határozatlan, a felmondási idő egy hónap legyen.

Határidő: 2010. október 15.
Felelős: polgármester

Vágó András 

A TUBUS–Magtár sikeres pályázatának megfelelően megtörtént a közbeszerzési eljárás.  A 
kivitelező megkezdi a munkálatokat, azonban 50 % teljesítésnél részszámlát fog kibocsátani, 
melynek kifizetéséhez az alapítványnak hitelt kell felvenni. Mivel a közalapítvány nem tudja 
a  fedezetet  biztosítani,  az  önkormányzatnak  kell  készfizető  kezességet  vállalni  a  hitel 
biztosítékaként.

Dr. Berényi Attila jegyző

A  teljes  finanszírozási  összeg  53  mFt,  melynek  felére  kellene  csak  hitelt  felvennie  az 
alapítványnak.   Hitelbiztosítéki  fedezet  hiányában  kötelezettséget  nem  tud  vállalni,  az 
önkormányzatnak kellene kész fizető kezességet vállalni.  A hitelintézet ez esetben biztosítja 
ezen összeget.

Vágó András polgármester

Kérem,  hogy  aki  egyet  ért  a  közalapítvány  hitelfelvételénél  az  önkormányzat  készfizető 
kezességet vállaljon, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület  7 igen és 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

44/2010. (09.15.) KT.  számú határozata

Közalapítvány hiteligényéhez történő kezességvállalásról

a Monostorpályiért  Közalapítvány által  végzett  TUBUS műemlék együttes rekonstrukciója 
beruházás átmeneti finanszírozásához az alapítvány által felvett hitelösszegre 27.000.000 Ft 
erejéig készfizető kezességet vállal.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Vágó András polgármester

Az írásos előterjesztésben mindenki  megismerhette,  hogy miről  van szó. Mivel Létavértes 
önkormányzat  részvényeinek  száma  megnövekedett  a  beapportálással,  megváltoztak  az 
alapításkori  tulajdoni  arányok.   Az  eredeti  tulajdonosi  arányok  visszaállításához 
Monostorpályi  önkormányzatnak  1040  db  1000  Ft-os  részvényt  ad  át  a  Létavértesi 
Önkormányzat. 

Kérem,  hogy  az  ajándékozási  szerződést  az  előterjesztés  szerint  szíveskedjenek 
kézfelnyújtással elfogadni.

Szavazás

A Képviselő-testület  7 igen és 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

45/2010. (09.15.) KT.  számú határozata

LÉT.A.MED Zrt. részvényeinek térítésmentes átvételéről

Monostorpályi  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Monostorpályi  Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2009. (11.26.) KT.  számú határozatával összhangban 
Létavértes város által felajánlott 1040 darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló LÉT.A.MED 
Zrt. törzsrészvényt köszönettel elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Berényi Attila jegyző

A  Hosszúpályi  Óvoda  a  tagintézményekkel  összhangban  megváltoztatta  a  Nevelési 
programját,  valamint  az alapító  okiratát.  A Monostorpályi  óvodánál  is  változás  történt,  az 
egységes  óvoda bölcsőde indulással,  valamint  negyedik  csoportot  hoztunk létre.  Az ezzel 
kapcsolatos  dokumentumokat  a  képviselő-testületnek  is  el  kell  fogadni,  kérem,  hogy  az 
előterjesztésnek  megfelelően  fogadja  el  a  képviselő-testület  az  egységes  óvoda-bölcsőde 
működtetését,  valamint  hogy  4  csoporttal  működjön  2010.  szeptember  1-től.      Ennek 
megfelelően módosításra kerül az alapító okirat is.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Vágó András polgármester

Kérem, hogy aki az előterjesztéssel, javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület  7 igen és 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

46/2010. (09.15.) KT.  számú határozata

Hosszúpályi Óvoda Dokumentumainak elfogadásáról

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Hosszúpályi Egységes Óvoda - 
Bölcsőde  Alapító  Okiratát  és  Nevelési  programját  jóváhagyja,  egyidejűleg  a  Hosszúpályi 
Napközi  Otthonos  Óvoda  Alapító  Okiratáról  szóló  43/2009.  (IX.15.)  számú  határozatát 
hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bodnár András képviselő

A helyi gazdák képviseletében az alábbi kéréssel fordulok a képviselő-testülethez. Jönnek az 
őszi  betakarítások,  hathatós  segítség  kellene  a  külterületi  utak  javításánál,  kő alapanyagra 
lenne  szükségünk,  önkormányzati  segítséggel,  a  munkálatokhoz  a  munkaerőt,  gépet 
társadalmi munkában vállalják a gazdák. Már ott tartunk, hogy nem lehet kimenni a határba. 
További esőzések várhatók, a legolcsóbb kőváltozat is megfelelő lenne. Előzetes számításokat 
végeztünk a tulajdonosokkal, 150-200 eFt-ból a kátyúkat ki lehetne javítani. Először meg kell 
a gödrök alját kővel, földdel teríteni, utána pedig gréderrel rámenni.

Vágó András polgármester

Amennyiben jelezzük a vállalkozó felé, az utak karbantartása azonnal el is kezdődhet. Jön a 
kivitelező,  akivel  feljárjuk  a  község  problémás  helyeit.  Ő utak  építésére  specializálódott, 
beszélünk vele, javaslatot kérünk. Javaslom a belterületi utak karbantartását is a keretösszeg 
erejéig

Merkószki András

A mezőgazdasági termények betakarítása mindenkinek fontos, 200-300 eFt-ot javaslok erre a 
munkálatokra, kő beszerzésére.
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Vágó András polgármester

Javaslok a képviselő-testületnek 300 eFt elfogadását a külterületi  út  javítására,  valamint  a 
belterületi utak karbantartását a 2,5 millió Ft-os keretösszeg erejéig. 

Szavazás

A Képviselő-testület  7 igen és 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

47/2010. (09.15.) KT.  számú határozata

Bel- és külterületi utak karbantartásáról

Monostorpályi  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  Vágó András által  aláírt,  csatolt 
szerződést  jóváhagyja,  és  engedélyezi  a  költségvetés  terhére  a  belterületi  utak  javítását  a 
keretösszeg erejéig.

További  300e  Forint  összeg  felhasználását  engedélyezi  a  016/2.,  0422.,  0394.  hrsz. 
önkormányzati tulajdonú külterületi út karbantartására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Varga Zoltán alpolgármester

Az orvosi rendelő hátsó része nagyon beázik, a nyílászárók már annyira tönkrementek, hogy 
így a télnek menni nagyon veszélyes, már a telefon és villamos áram vezetékek is ki vannak 
szakadva, nem tartja őket semmi. 

A rendelőt közmunka igénybevételével még a tél előtt jó lenne megcsinálni. Anyagköltségre a 
testülettől kérek kb. 100 eFt-ot, melyből úgy gondolom meg lehetne csinálni.

Vágó András polgármester

Az  önkormányzat  részéről  javaslok  100  eFt-ot  ezekre  a  munkálatokra,  anyagköltségre 
megállapítani és elfogadni. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Szavazás

A Képviselő-testület  7 igen és 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:
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Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

48/2010. (09.15.) KT.  számú határozata

Orvosi rendelő karbantartási munkáiról

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában levő orvosi rendelő 
javítására 100e Ft összeg felhasználását engedélyezi anyagköltség címén.

Határidő: 2010. november 30.
Felelős: polgármester

Merkószki András

Utolsó  testületi  ülésünkön  szeretnék  beszámolni  a  belső  vizsgálat  állásáról.  A  nyomozó 
hatóság  az  eljárást  felfüggesztette,  ami  arra  utal,  hogy  egyelőre  nem  tudják  a  tettest 
előkeríteni.

Az  intézményvezető  a  tárgyi  feltételek  adta  lehetőségeken  belül  biztosította  a  maximális 
védelmet. Sajnos a biztonsági szint meglehetősen alacsony az intézményben, így egyelőre a 
pénzkezelési gyakorlat megváltoztatása garantálhatja a befizetett díjak védelmét, azonban az 
intézményt javasolt lenne további biztonsági rendszerrel ellátni.

Az eredeti pénzkezelési szabályzat szerint a Gondozási Központban a térítési díjakat össze 
kell szedni, melyet a Polgármesteri Hivatal pénztárába a hónap első és utolsó hetén be kell  
fizetni. ennek az élelmezésvezető eleget is tett.

Az új szabályzat szerint a továbbiakban a pénzkezelés külön erre a célra kialakított, ráccsal 
ellátott helyiségben történik úgy, hogy a nap végén a beszedett díjakat a Takarékszövetkezet 
számlájára kell befizetni.

Javaslom a határozatot ennek alapján elfogadni.

Szavazás

A Képviselő-testület  7 igen és 0 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza:

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 

49/2010. (09.15.) KT.  számú határozata

Belső vizsgálat lezárásáról

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete által indítványozott belső vizsgálat 
megállapítja,  hogy  a  lopással  okozott  kárral  kapcsolatban  munkaköri  felelősség  nem 
állapítható meg.
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Az intézményvezető az épület biztonsági szintjének megfelelően a szükséges intézkedéseket 
megtette, a helyiségeket, és a pénztároló rekeszt zárta. Az élelmezésvezető a bűncselekmény 
elkövetésének időpontjában hatályos pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint járt el.

Az intézmény tárgyi feltételeit annak biztonsági vonatkozásában javítani kell, ezért felkéri a 
polgármestert, hogy tegyen javaslatot a fejlesztés megvalósítására.

A belső vizsgálatot a képviselő-testület lezárja.

Határidő: 2010. október 31.
Felelős: polgármester

Vágó András polgármester

Több napirend nem lévén, szeretném megköszönni minden képviselőnek a 4 évi munkáját. Az 
önkormányzat  kötelezettségének  eleget  tett,  a  megszavazott  bizalom  alapján  elvégezte 
lehetőségeihez  mérten  a  feladatát.  Eltelt  a  négy  év,  fogadják  szeretettel  ezt  a  szerény 
ajándékot, emléktárgyat a 4 év munkájáért.

k.m.f.

VÁGÓ ANDRÁS DR. BERÉNYI ATTILA
polgármester jegyző 
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