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JEGYZiKONYV

Késziilt: Szada Község onkomán)zat PolgáÍmesteÍi Hivatal tanácsteÍmében 2016.
január 28-án 16.00 órakor megtaÍtott Képüselő-testtileti ü1ésÍól.

Jelen vannak: oroszi Sándor polgrírmester, Petr{ik Árpád alpolgármestel, Vrabély Ba1rízs
alpolgármester, Pintér Lajos, Török László, oroszi Sándor, Verébné Nyerges-
Kovács Rozáia, képüselők

vécsey László országgÉlési kepviselő
Jámbor Lajosjeg1ző
Balog Mihályné pénziigyi vezető
cziglan Evajkv. vezető

Meghívottként ielen Yannak: weitz Magdolna - -Székely Bertalan Egységes óvoda _
Bölcsőde vezetője, Kerékgyártó TaÍnás _ SZAK vezetője, Pollákné Tóth Judit

székely Beltalan Általános Iskola Igaz gató-he1yettese, Greffné Kállai Tünde
székely Bertalan Altalános Iskola Igazgatója, Polgár G1ula frszeÍkesztő'

MolnáÍ János - Filinna KÍt. ügyvezetEe, Falk László - Filinna Kft'
résztulajdonosa, oloszi PéteÍ _ kü1sős bizottsági tag.

Napirend előtti Dont:

- Község intéZmén}''vezetőinek beszámolója'

- Beszámoló a lejárt idejű határozatokól'

Napirendi pontok:

1. Napirendi pont:
Az onkormr1n1zat 2016. évi Kőltségvetési Rendeletének megalkotása.
Előteriesztő: oroszi Sándol polgámester

2. Napircndi pontr
Rendelet teNezet a temetőkől és a temetkezésről'
E'!ő!9!ig!z!i ofoszi Sándor polgármester

3. Napirendipont:
Rendelet tervezet a szada' 052/'7'7 . tjisz. alatt ingatlan belteÍü1etbe csatolásáról.
E!ó19!9sz!! oloszi sándor polgármester

4. Napirendi pont:
A Képüselő-teslrilet 201 6' évi munkatervének elfogadása'
Előteriesztő: oroszi SándoÍ pol8ármester

5, Napirendi pont:
Javaslat központi ügyeleti ellátás fina1NzíÍozásához szüksé8es nllatkozat megtételére.
Előteriesztő: oroszi sándoÍ polglálfiestel
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6. Napirendi pontl
Tájékoztató a Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmén}Yezetői állás pályízatról.
Előterjesáő; oÍoszi sándor polgármesteÍ

Polgármesteri táj ékoztatók

- Filinrra Kft' kerelme Szadahit töltőá11omás miiködésére vonatkozóan.

- Vállalkozói ajrírúat erdő kitemelésÍe.

Je5rzői előterjesztések

EGYEBEK
Kérelmek
TájékozÍdtók
Bizott s ó gi e l őt et e s zl é s e k
Képiselői indínányok

oroszi sándor polgármest€r köszóíti a megjelent kepüselőket és vendégeket' Megállapítja,
hogy a Képviselő-testiilet 7 fő jelenlétével határozatkepes, az iilést megnftja.

oroszi sándor:A meghívó kilalldését követően két fontos téma &kezett, melyeket javaslok
íapilendi pontra felvenni. 7. napilendi pontká1t: Etdőkertes _ Szada _ Veresegyhráz
szenn1vízközrniivek Gördülő Fejlesztési Tewének tenyrillás tisztÍaásához
kötelezettségvfllalási nyilatkozat. 8. napiÍendi pontként pedig Határozati javaslat a kötelező
migránskvóta ellen.

A Képviseló-testiilet 7 fő igen szavazattal ellenszavazat és ta1tózkodás né1kül _ a napirendi
poítokat a javasolt módosítással elfogadja. elfogadja'

NaDirend előtti Dont:

- Község intézmen).vezetőínek beszámolója'

Greffné Kállai Tünde: Tiszte1ettel köszöntóm a jelenlévőket' Holnap lesz a féIévzáró
értekezletiik, amit egy 30 órás akkreditált továbbkepzés követ majd' A
beszámolóban található a statisztikai adatlap' A tanulók jelenlegi
1étszáma 389 fti' ebből 3 Íő magrintanuló. Egyik az iskolát látogatja.
Első félév sorrín 5 tanuló távozott, költözés, kiilfloidíe költözés míatt' 11

napközis csopoí van' 4.36 az iskola átlaga, 50 kitűnő tanulónt lesz'
Alsó tagozaton 38, felső tagozaton 12 fti. MagataÍtás 4.26 a felsőben.
Igazolt hián}zasok száma átlagban 3.76 nap tanulóntént.5 nap
igazolatlan órát tudunk beszrámolni' Ha a tantestiilet elfogadta a
beszámoIót. átkijldöm a Lépvi{e]ök rés/ére'

Az iskola' bővítésének kapcsán a délelőtt, fo1yamlin egyeáettiink
Főépítész Úrral és Drozdik Úna1' Kepviseiő Úr közbenjárására jón egy
delegáció jiivő héten kedden, és tárgyalásokat folytatunk, hogy a szadai
gyerekek jövője tekintetében mi1yen 1ehetőségek vamak. Ennek
kapcsán fel kell vrízoJrri, hogy évek óta készülünt' teNeziiÍt.

oros'i sándor:



Weitz Masdolna: Januiír 18-án versmondó palánták verserryét rendeztiik, kiválasztottuk a
4 óvod.íst, aki az iskolábal fog képüselni' Vekerdy előadáson sok
kolléga Íészt vett' N}ugalmasarr indult az év'

Juhászné Bankó Erzsébet: Január l6-án mutattuk b€ a ft'ldben köl1ött élni és halni (szadai
őslakosok) c' filmet, me1yrrek kapcsrín felmeriilt néhány dolog. Egy
félig kész Keseríi Judit féle film van késziilőben, további 20 peÍc
foÍgatásával szep fi1m sziilethetne. Másik pedig Vásárhelyi Józsi bácsi
portréfilmje. Szükséges lenne a befejezéshez támogatás' A fe]rnedilt
pofiíé sorozat első része lenne.
17-én megyei sakkvelsenÍ fogadtuk' 21-én volt vekerdy Tanás

oroszi Sándor:

előadása, 26-án az Államkincstámak megyei továbbkepzése volt.
Holnapi nap folyamán a kastélyok, kúÍiák kapcsán lesz egy találkozó.
Február 6-án a népi egÉttessel lesz a nagyközségi farsang.

Utolsó pillanatban va$ünt arurá1 a korosáál}íá, az itt lakó idős
szadaiaknál, akiknek egy-két mondata és arca megjelent a kön1"lben.
Utolsó pi11amt, hogy befejezzük az image filmet' Az iskola epítés
kapcsán' ha az áll'amtólkapunk táÍnogatást és sikeÍúlne építeni, nagy
közösségi teret kel1 létrehoznunk, mert a faluház egy komolyabb
rendezváryrrél használhatatlanná válik, nem fémek be az emberek.
Akfu előadas, akfujótékonysági bál van, nem fémek el'
Ha nem kapunk penz, ez mind álrnodozás. Ilyen oldalról is közelítse
meg, amikor a fejlesáési témáÍó1 van szó. Kiskonferenciánál szeretném
kivesézni, hogy melyek azok az ingatlanok, amiket nem tudunk
semmilyen közösségi célra hasznáni' Vannak, de csak gyomtalanítjuk,
ezek mind pénzbevételi források. Ezeknek az iÍgatlanoknak az &tékét
közösségi do1goka tudjú fordítani, ez plusz bevételi foÍrást jelenthet'
A táncegÉttes káése bizottság előtt volt. Kérem, hogy tájékozódjatok.
A mi gyerekeink a mi hagyományainkat viszik tovább, nekünl< kell
ezzel foglalkozni.

Kerékgvártó Tamás:Sándor Andleát eddig megbízásos szerződésse1 foglalkoztattuk. Idén
hárcm hónapos próbaidőre felvettiik, 6 óras foglalkoztatássa1. Mai
nappal nagyon sikeres ruhabörzét rendeztiink. Szeretném megköszönri
oroszi Sr1ndor (Szódás) képviselő segítségét a 5zá11ítássa1 kapcsolatban.
A JohaÍnitáktól kaptuk a ruhát.
Februárban is szeretnénk tartani ruhabölzét. Pozitív visszajelzést
kaptunk ennek kapcsrín. Januárban háÍom alkalonrmal kaptunk
adományokat. 506 kg mefilyiséget, 1900 ftjt tudtunk segíteni. KSH felé
vannak kötelezettségeink, amit minden évben meg kell csinálni. Bármi
probléma meÍül fel, vezetői éítekezlet€n Íövid időn belül tudunk
reagálni.

Református közösségi hfuban rendeáék meg a ruhabörzét, ami nagy
érdeklődésre számot taÍtó vo1t. Azok az emberek nagyon értékelik az
adományolat. alik lászoÍulíak. A SZAX vezetöi á)lásrira Jeg1zó Úr a
pályázatot meghidette'

oroszi Sándor:



Heeedüs Tamás:

Petrák Árpád:

Heeedüs András:

oros'i sándor:

Illés Szabolcs:

Tisztelettel köszöntök mindenkít. A konyh.ín a napi mun}a rendben
foly'lk' 205 óvodrís, 345 iskolás, 100-1l0 felnőtt ebéde1 nálunk.
osszesen 660 Íö ebédel, 380 adag uzsoÍna keriil kiosztásra. 8 fií
kollégával dolgozun* a konyhán'

Elkészültek a 2015. évi elszámolások. Ismét igen sok kintlévőségünk
vai. Ezze| kapcsolatban szeletnék javaslatot tenni' szeÍetném, ha ki
tudnánk azokat zfuni az étkezésbőI, akik két hónap.ja nem fizettek.
Felsősöknél ezt meg lehetíe oldani, hogy egy felszólítást küldenák,
hogy amíg nem rendezik a taÍtozást, nern tudunk étkezést biáosítani'
Iskolánál 1'2 millió Ft a tafiozás'
Vannak olyan sziilők és gyeíekek, akik notorikusan nem flzetnek.
Hoznánk egy olyan lendszeft esetleg a befizetésben, hogy elkiildenék
írásban, vagy személyesen bemutatnák a befizetést, vagy a elsősöknek
ebéd jegyet osztanánt. Szigonjbb fendszel lenne, esetleg kevesebb
lenrre a kintlévőség.

A [otorikus tafiozók felelőtlen emberek, vagy rászoÍulók?

Varrnak, akik felelőtlenek, de vannak, akik nem tudnak fizetni.
El fogok menni az iskolai SZMK iilésre, ahol el fogom mondani, ho8y
nagyobb fizetési fegyelmet kériírt. Telefonon, e-mailben jelezni
szoktuk.

Legyetek szívesek kidolgozni azt, hogy mi lenne az új ebédjegy
rendszer. Sok helytől hallom, hogy előre kell fizetni. Találkoztam olyan
szülőkkel' akik jómódú, magas beosáású emberek' csak trehányak és
figye]rnetlenek' Ennek a rendszernek múködnie kell'
Mindig oda figyelek azoka az emberekre, akik a szrímszaki dolgokban
otthon vannak és jelzik a rendszer hiiínyosságait. A bizottság elnöke
elmondta, hogy meruryi támogatást kell adítrnt, hogy ez gördülékenyen
menjen.
Ald rászolult, az má5 tana, meg kell vizsgálni, környezettanulmánÍ
kell késáteni, döntésre kell jutni'

Tisáelettel köszöntöm a jelenlévőket. Az elmúlt hetekÍől' hónapokó1
annyit szeletnék megemlíteÍi, hogy igyekeztiink az időjfuási
viszonyoknak megfe1elóen a csúszásmentesítést elvégezni' Voltak
fennakadások, de úgy gondolom, hogy még hétvégén is lehetett
köz1ekedni' Tudom, hogy voltak fennakadások, van másho1 is.
Nagyobb volumenű munka: a tavall éwe vonatkozó erdógazdálkodási
tevékenységiiDket januárban befejeáiik. l.2 ha tefliletű eldőt vágtunk
ki,
Kis erdöben o-8 ha rolt_ ]enri részén 0.4 ha l40 m' trizila leiött. 70 mJ

nizifa és 2 m2 oszlopfa Iett az önkormány7at rulajdona. 45 ml
mennyiség varr a szociálisan rászorulók részére' Folyamato'an
dolgozzuk fel' A kifi/elést bartel szerződés lormájában 50 m' akác
tú7i fával el]entételeáiink.



oroszi sándor: Facebookon az emberek jeleznek az utak karbantartása miatt. Nem lehet
szada minden lészén eg}szeÍre ott leíni. Szadán a kömyék legkisebb
adóZt]atási kvótája van. 40 oÁ sú1yadó és kommulális adó, ami az itt
lakóknak 11.000 Ft, a nem itt lakóknak 14'500 Ft. Ebből a téli síkosítás
mentesítést sem lehet megoldani.
Nern biztos, hogy ajelenlegi he11zetben jó adu ász lefule, ha emelnénk
az adókon'

Il|és szabolcs: Elsőkent az aszfaltos úthálózatokat tisztítjuk,és ott is soÍend van
felálítva' A 10 cm-t meghaladó havat kell tisztítani. Nem szoltuk
megvámi a 10 cm-t.

A Kepviselő-testiilet 1 fő igen szavazattal ellenszavMat és taltózkodás nélkiil az
intézmén}vezetők beszámolóját tudomásul veszi'

- Beszárnoló a leján idejü hatfuozatokról.

Jámbor Lajos beszámol a lejárt idejű határozatokól'

A Képüselő-testiilet 7 fo igen szavazattal _ e11enszavMat és tartózkodás nélkül a lejáÍt ide.jú

határozatokól szóló beszámolót fudomásul veszi'

Naoirendi pontok:

1. Napirendi pont:
Az Önkomán}zat 2016. évi Költségvetési Rendeletének megalkotása'
Előterjesztő: oroszi Sándol polgánnesteÍ

oroszi Sándor: Az öntormán1zat 2016. évi kö1tségvetés tervezetét összcvont bizottsági
Íilés keretében részletese11 tárgyaltuk' Kerem Török Lászlót, taltsa meg
táj ékoáatój át.

A Pénzüg}'l Bizottság hétfőn tfugyalta a költségvetés teÍyezetet' Ez
alapjáo a bizottság javasolja az önkormán1zat 2016. évi kő1tségvetési
rendeletének elfogadását'
Főbb számok: Bevételi fiiösszeg: 742.90I ezel Ft' Kiadási főösszeg:
'742.901 ezer Ft.

TiirÍik Lás7|ó:

Török László Penzügyi Bizottság elnöke a rendelet tervezet alapján lészletesen ismerteti a
költségvetési bevételeket és kiadásokat.

A szada Novának átadott
intézrnényi kalbantartiásokat,
Iroda széperr előkészítette az
amit köszönök.
KéÍe1n a Képviselő-testiíetet,
teNezetet fogadja el.

pénzeszközökből ftnanszirozztlk az
és az utal karbantartását. A Penzügl
anyagot máI a hétftii bizottsági ü1ésre,

hogy a 2016. éü költségvetési Íendelet

oroszi Sándor:
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A Képviselő-testiilet '7 fő igen szayazattal ellenszavazat és taítózkodás nélkiil - az
ÖnkoÍmán}zat 2016. éü kiiltségvetéséről szóló 112016. (0l.29.) rendeletét megalkotja az
alábbiak szerint:

Szatla Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
l/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetóséről

Szada Nagyközség ÖnkoÍmányzat Képviselő-testii1ete a MagyaÍoÍszág 2016. évi közpo11ti

költségvetésről szó1ó 2015' évi c' törvény (továbbiakban: K!tv), vaiamint az állalDiáztartás
mÍrködési rendjéről szóló _ módosított 2011. évi cxcv. tv (xII'3l.) Kormán1rendeletben
meghatfuozottak szeriít, valamint aZ Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 0 pontjában és a 32.
Cikk (2) bekezdésében és a Magyarország hell önkormán}zatokól szóló 2011. évi
cl-xxxlx. tv' 111. $ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi
kő1tségvetéséről a következőket rendeli el'

A rendeleÍ haÍúlya

1. S

(1).A reÍde1et hatáya kiterjed az Önkormr1nyzatra.

12)' Az önkormányza{ kö]lségvetési szen eire'

2.$

1. Az iintormán}zat költségvetési szerr,e az önál]óan gazdálkodó önkormányzati
Hivatal, valamint az önállóan múködő intézményei, mely az Allamháztaltásró1 szóló
_ ttjbbszóÍ módosított 201l. éi CXCV' törvény alapján közfeladatai és szakmai
alaptevékenységei ellátására kományzati funkciókat hatfuoz meg.

2' Külön elemi költségvetés készül a helyi önkomán}zat és az átala iÍá ltott
költségvetési szeNek lészáe.

A költségyetési rendelete tarÍalÍíazza az egymástól €lkü]önült köttségvetési szeÍvek
költségvetési bevételeit és költségvetési kladásait. (Az Ait.23$ fent hivatkozott
Íendelkezésenek végÍehajtási szabályait az Aw.24$ (4.) bekezdése taÍtalmazza)

- Önkormrínyzat
_ szadai Polsárrnesteri Hívatal
_ székely Be1ta1an Egységes ovoda és Bö1csőde
- Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ
- Székely Bertalan Múve1ődési Ház és Köny\4áI
- Szadai G1ermekélelmezést és Szocjáli. l't-keaelési Kon1ha



3. Az önkormlin}zat Képüselő-testiilete az (1) bekezdésben meghatiíTozott
kormrínyzati funkciókat az 1. számú melléklet taftalÍnazza.

Az önkomónvzat és köItségyetésÍ szerve 2016. évi köItségretése

3. $

A Képviselő-testiilet az önkoÍmtúyzat 2016. éyiköltségvetésének

7 42,9 01 ezer Ío r|ntb an,
742.901 ezer forintban

a.) bevételi főösszegét :

b.) kiadási főösszegét:

állapítja meg'

I. Kiiltsógvetési bevételek

4.$

1. Az Önkornányzat működési és fenntartási bevételeinek előiran}zatát a Kepviselő-
testiilet a következők s zeÁnt hatátozza 

'JÉg:

Összeg ezer forintbanMegnevezés

- Műkiidési bevételek előirányzata i'sszesen:

Ebből:
- intézménl müködési berételeL:
- sajátos működési bevételek (helyi adók):
- önLormán}zat kö1tségvetési támogatása:
- miiködési célú pénzeszköz átvétel

- Felhalmozási célú bevételek előirányzata összesen:

Ebből:

- pályázati forrás
- ingatlan és fildértékesítés

624.580

20.553
394.000
197.42',7

12.6OC)

52.684
40.100

93.384

- 2015. évi költségvetési maradványi 30.937
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5.$

1. Az Önkormányzati Hivltal múködési és fenntaÍtásí beveteleinek előilán}zatát
Kepviselő-testület a kővetkezők szerint határozza meg:

Megncvezés

_ Működési bevételek előirányzata összeseni

Ebbő1:
- önkormán)zat költségvetési támogatása:

- 2015. évi költségvetési maradvány:

Osszeg ezer forintban

6.$

1. A Szadai Gyermekélelmezési és szociális Étke'tetési Konyha működési és
fenntaÍtási bevételeinek előilán}zatát a Kepviselő-testtilet a következők szerint
hatéLlozza meg|

77.850

'77.s40

310

Ir2.668

42.446
69.536

686

138.991

134.605
4,386

Megnevczés

- Működési bevételek előirányzáta összesen:

Ebből:
- intézményi működési bevéte|ek:
- önkormán1zat költségvetési támogatása;
- 20l5. évi költségr eÍési máradván}'l

MegneYezés

- Működési bevételek előirányzata összesen:

Ebből:
- önkormán}zat költségvetési íámogatása:
- 20l5. é\ i köllségvetési maradvány:

Összeg ezer forinÚban

7.S

1' A székely Bertalan Egységes Óvoda és Bölcsőde múködési és fenntartási
bevételeinek előirányzatát a Képvise1ő_testület a következők szerint hatiíozza meg:

Összeg ezer forintban



8.S

1. szadai szociális Alapszolgáltatási Központ működési és fermtartási bevételeinek
előiflín}zatát a Kepviselő-testiilet a kővetkezők szEnnt hatáÍozza rne9'.

Megner ezés Összeg ezer forintban

_ Működési bevételek előirányzata iisszesen: 22,563

Ebbő1:

- önkornán}zat költségvetési íámogatása:
- 2015' évi költségvetési maradYány:

22.25r
312

2300
22.011

788

e.s

1' A székely Bertalan Művelődési Ház és Könyrtár miiködési és fenntartási
bevételeinek előiÍán}zatát a Képüselő-testiilet a következők szerint hatátozza meg|

Megnevezés

- Műkiidési bevételek clőirán}zata összesen:

Ebből:

- intéznényi mriködési bel éteIck:
- öúormán}zat költségvetési támogatása:
- 20l,l' ó\i költsésetési maradrány:

Osszeg ezer forintban

2s.099

2. Az önkomán}zat költségvetési szervének összes bevételét - központi
költségvetésből származó bevételek jogcím szerinti bontásban' az ónkoÍmán}zat adó
és sajátos bevételei, átvett pénzeszközök _ a 2. számú mellék]et taÍtalmazza'

3' Az ijnl(ormá }zat és költségvetési intézményei 2016. éü költségvetési bevételeinek
forÍ.ísonl(á1ti, í11etve miíködési és felhalmozrási cél szerinti részletezését a 3' számú
melléklet taÍtalmazza'
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II. A kiiltségvetési kiadások

l0.s

l. Az önkormányzat mÍíködési, fenntartási kiadási előiran}zatait a Képviselő_testiilet a
következők szeÍint hatáÍozza meg|

Megnevezés összeg ezer forinlban

Működési kiadások eIőirányzata összesen:

Ebbőldologi:
- dologi jellegii kiadások:
- bérjellegú kiadás:
- múködési célú pénzeszköz átadás
- ellátottak pénzbeli.juttatása

A bér és bé{ellegíí kiadásoknál lett tervezve:
- Polgármester és képviselők tisáeletdíja,
- községiprogramszervező
_ iskola_ technikai do1gozói,
- védőnői szolgálat,
- temetőgondnok
- közmunta

Fe|halmozási kiadás összesen:

- BeÍuhfuás (utak, épületek)

251.100

98.013
62.464
83.753
6.870

171.s48

171.548

Az ÖDkormán}zat és költségvetésí szeÍvei 2016. éví működési és felhalmozási kiadásait a
4. számú melléklet taÍtalmazza

Az öDkormányzat felha1mozási kiadásaít feladatonként a 5. számú melléklet taÍtalmúza

Intézmenvek működési fi nanszírozása: 326.253

A Kopüselő_testiilet az önkormányzat kiiltségvetési szerve; a 2016. évi költségvetés
miikaidési kiadásait - bér, bé{ellegű, járulékok' dologi és egyéb kiadások - az elemi
költségvetés talta]rnMza.
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11.$

1' Az Polgármesteri Hivatal múködési, fenntaltási kiadási előiÍáí}zatait a Kepviselő-
testiilet a következők szeint haIátozza Í\eg:

Megncvezés összeg ezer forintbao

- Működési kiadások előírányzata összesen: 77.850

Ebbőldoloeí:

- dologi jellegű kiadások:
- bér és beq'ellegii kiadás:

- dologi jellegú kiadások:
- béÍ és bérjellegú kiadás I

Megnevezés

- Működési kiadások előirányzata összesen:

Ebből do]ogj:
_ doloqi ielIegrj kiadások1or oda1:

- dologi.jellegű kiadások(t]. j):
- bér és bé{ellegtí kiadás(ovoda):
- béf és bájellegú kiadás(Uj):

Összeg ezer forintban

20.815
57.035

A Képviselő{estiilet az Önkormányzati Hivatal; a 2016' éü költségvetés miiködési
kiadásait - bér, bé{ellegú' járulékok, dologi és egyéb kiadások - az elemi költségvctés
taialmazza,

12.S

1. A szadaí Gyermekólelmezési és szociális Étkeztetési Konyha mÍiködési,
fenntartási kiadási előirán}zatait a Képviselő-testület a következők szerint hatiíÍozza
meSl

Megnevezés Összeg ezer forintban

- Működési kiadások előirányzata összcse |12.668

Ebbőldologi:

93.841
r8.02'7

A Képviselő-testiilet a Konyha 20l5' évi költségvetés működési kiadásait - bér,
bérjellegú, jrírulékok, dologi éS egyéb kiadások - az elerni költségvetés tartalmazza'

13.{

1. A Székely Bertalan Erységes óvoda és Biilcsőde múködési, femtartási kiadási
előirányzatait a Képviselő-testület a következők szeIint határczza meg:

138.991

12.006
3.215

86.511
37.259
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A Kgpviselő-testiilet a székely BeÍalan E$rséges Óvoda és Bölcsőde 2016. évi
költségvetés miíködési kiadásait - ber, berjellegi, játulékok, dologi és egyéb kiadások - az
elemi költségvetés taltalmazza.

14.$

1. szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ mÍikijdési, fenntaÍtási kiadási
előilán}zatait a Kepviselő-testület a következők szei17t haÍát ozza rr'e1:.

Megnevezés Osszeg ezer forintban

- Múködési kíadások előirányzata összesen: 22.563

Ebből doloei:

- dologijellegű kiadások: 5.255
- bér és bé{ellegű kiadás: 17.308

A Kepviselő-testiilet Szadai szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi költsé8vetés
múködési kiadásait - bér, bérjellegű, járulékok, dologi és egyéb kiadások' - az elemi
költsógvetés taÍtalmazza.

1s. $

1. A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár miiködési, femtartási kiadási
előirán1zatait a Kepviselő-testiilet a következők szerint hatarozza meg;

MegDevezés osszcg ezer Íorinlban

- Működési kiadások előirányzata iisszesen: 25.099

Ebből doloei:

- dologi jeilegű kiadások: 13.631
- ber és bériellegű kiadás: 11'468

A Kepviselő{estiilet a székely Bertalan Művelődési ltáz ós Kön}.vtár 2016. évi
költségvetés mííködési kiadásait - bér, bérjellegú, jrírulékok, dologi és egyéb kiadások - az
elemi költségvetés taÍtalmazza.

III.Á költségvetésí létszámkeret

16.$

1' A Képviselő-testület az önkormányzat |étszátm-előiráayzrtát|

78 fő frfoglalkoz.isú 6 fő részfoglalkozású rí1ománl létszámban, valamint
7 Íő közfoPlalkoztatott létsziámban hatáIozza meg.

2' Az önkormrin1zat, valamint az önkomán)zat költségvetési szervei, létszám-elóinínyzatát
a Képvise1ő-testii1et a 6. és 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
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Iv.A költségvetési mutatószámok

17.{

A mutatószrímok alakulását 8. számú melléket mutatja be'

v. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18.$

1' A költségvetési szeneknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó
jogszabályokban, valamint az alapító okiatunkban meghatfuozott kővetelmények és
feltételek á.r'ényesítésével kell működniilk és gazdálkodniuk a gazdasagosságra, a
hatékoíysága és az eredményességte vonatkozó e1őíÍások, a gazdálkodási, számviteli
szabályok maradéktalaí betaÍtása, és az ellenőriáetőség szempoÍtjainak biztosítása
mellett-

2.

4.

5.

2.

1.

A kepviselő_testiilet felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a
költségvetésben előírt bevételek beszedésere és a j óvihagyott kiadások teljesítésére.

A hell önkormrányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási és bevételi előilán)zatok közötti átcsopoÍtosításról a képviselő-
tesfiilet diint-

Ehlez kapcsolódóan a képviseiő-testiilet szükség szeriIlt, de évente legalább négy
alkalommal a II. negyedévben, a lll. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló
beszámolóval, a IV' negyedévben a három egyed éves beszámolóval egyűtt, valamint
tárgyévet követő évben legkésőbb az éves kö1tségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig _ december 31_i hatá11yal - módosítja a ReÍdeletét.

A költségvetési szeÍvek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirán}zataikat
saját hatáski'Iben módosíthatják, a kiadási előirrin1zatokon belül átcsoportosítást
hajthatnak vége'

Az önállóan miiködő költségvetési szeNek esetében az előirányzatok módosítására csak a
pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan miíködő és gazdálkodó
kö1tségvetési szerv pénziigyi vezetőjével töÍténő előzetes egyeztetés alapján, annak
egyetértésével keÍü1het soÍ' Áz öÍkományzat és a kö1tségvetési szerve bevételi és kiadási
előirán)zatai év közben megvátoztathatóak.

19.$

Az ijnállóan működő, valamint az önálóan múködő és gazdrálkodó költségvetési
szerveknél létszrámnövekedést csak a képviselő{estület engedélyezhet.

A megüresedett álláshelyek betöhésá€ a polgámesteÍrel történő előzetes egyezetés utiín
kedlhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyeke jutó személyi juttatások
előirán1zatával úgy kell gazdálkodni, hogy az flláshely az év bármely időpontjában
betölthető 1egyen.
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20.{

l. A költségYetési szervek feladatainak változását a kepvise1ő-testtilet engedélyezi az alapító
okirat egyidejíí módosításával.

2, A költségvetési szeryeknél szakmai ploglamok índításához, feladatmutatót éÍintő
fejlesaéshez a kepviselőtestiilet előzetes hozzájárulása sziikséges. A döntést megelőzően
vizsgáni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását

3. Az állami támogatásokat megalapozó adatok évköá változásáról tárgyév április 30-ig,
október 10-eig a költségvetési szerv vezetője köteles adatot szolgáltatni.

4. A költségvetési szervek vezetői felelősek a az ál1aÍni támogatásokat megalapozó adatok
(létszám, stb.) valóságtaltalmáéÍt, az elsziimoliásokhoz sziikséges dokumentumok
helyességért, va1funiít kötelesek az elszámolások alap1át képező nyilvántartásokat'
dokumentumokat naprakészen \ elelni.

21. $

1. A Kepviselő-testÍilet kizárólagos hatáskörébe tartozik a kö1tségvetési lendelet módosítása'

2. Ha év közben az országgyÍílés, a Kormrínn illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkiilönített állami pénzalap az önkoÍmán}zat száÍnfua pótelőiún}zatot biztosít, aÍól a
polglírmestel a Kepvise1ő-testiiletet tájékoztatni köteles.
A pótelőilán}zatról a polgátmester a Képviselő{estületet negyedéveDként köteles
tájékoztatni' A Képviselő_testiilet Íegyedévenként - a munkatervben meghatárczottak
szefint _ dönt a költségyetési rendeletének pótelőiÍ.ínyzatok szerinti módosításríról a
kományzati funtciók pénzforgalma negyedéves megvalósu1ásának elemzését követően.

3' Az önkormányzat Képviselő-testiilete a jóvihagyott kiemelt előiíínyzatokon belü a
részelőirIín1zatoktól Az államhIááartás működési rendjeről szóló (módosított) 368/2011'
(xII. 31') Korm' Iendeletben foglaltak figyelembevételével előirrin1zat-módosítás nélkiil
is eltérhet.

Az önkormán}zati támogatási igennyel játó páIyázatok benyújtásríhoz a képüselő-
testtilet előzetes en8edélye szükséges. Az olyan pályrzatok benyújtásfua" melyek saját
forrást nem igényelnek, vagy a sziikséges saját fof.ís Íendelkezésre á1, de a következő
éveke költségvetési kihatással járnak, a polgáÍmester előzetes engedélye alapjrín
kefiilhet sor.

Az önkormán}zati pályázatokról, és azok örtrészének mértékéről a kgpviselő-testiil€t
határozattal dönt.

2.

1.
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t.

23.S

A kepviselő-testiilet az önkoÍm|ín}zati költségvetésben szereplő berúazások
lebonyolításával a Polgármestori Hivatalt bízza meg.

A Képúselő-testiilet felhatalmazza a polgiíÍmestert, hogy a beÍuházások taltalék
keretből a Kepviselő-testiilet utólagos írásbeli tájékoáatása mellett szabadon
felhasmálhasson l millió rl összeghat{irig'

2.

24.$

1' A képviselő-testiilet 2016. évi be1ső ellenőzés feladataiíak ellátásával a REKoRD
96' Kft-t bizza meg, a megbízási díj a Polgármesteri Hivatal költségvetésében
megteNezésÍe került'

25.S

2. Amennfben a tulajdon védelme megfelelően biáosított és ellenőEőtt, valamint az
fitézÍÍ1é/].y az eszközöhől és az azok állományában bekövetkezett változásokól
folyamatosan részletező nllvántartást vezet men4yiségben és értékben, akkor a
költségvetési éwől, december 31-i fordulónappal készített kön}a'Yiteli mér1egben
kimutatott eszközöket és forrásokat ideátve az aktív és passzív péruiigl
elszámolásokat is - alátámasáó leltáÍozást elegendő kétévenként végÍehajtani. A
következő leltározást 2016. évben decembü 31-í fordulónappal elkellvégezni.

YI. Pénzellátás szabálvai

26.$

1' Az önkomán}zat és költségvetési szervei saját bevételeinek beszedéséről saját
költségvetési s/áJnláJl gondoslodnak.

Az önkoffián}zat intézrnenyeinek paúellátását a polgármestefi hivatal kincstáÍi
finarrszírozásban, időaflínyosan biáosítja az elöiríln)zat-felhasználási teÍv
figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirrínyzat_felhasználási terve kell
alapulnia' E szabál}'tól eltémi csak a beruházások, és felú.jítások esetén lehet, a hozzá
kapcsolódó bevételek realizálásrínak ismeretében.
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27.$

1' A készpénzforgalom csökkentése céljából az 100.000 Ft feletti kiltzetések lehetőség szeÍint
átutalással töÍténjenek.

2. Az öntormán}zat í a bffitzetés napja a tárgyhót követő 3. ÍIap. A ber folyószrímlára
utalásrínál úgy kell intézkedni' hogy a dolgozóknak a bérfizetés napjrín a ber
rendelkezésükre ál1jon' A b&fizetés a közmunka programban résztvevők kivételével
folyószámlrira utalással töÍténik.

3. Az önkoÍmán}zati igazgatási tevéken1ség be{e11egíí kiadásainak felhasmIílásríról a
jegyző gondoskodik a polgrirmestü egyetértésével.

28. S

Az önkoÍmán}zat 2016. évi vfuható bevételi és kiadrisi előirányzatainak teljesiiléséről az
előiúí}zat felhasználási ütemteNet a 9. melléklet szeriÍt á1apítja meg.

Zúró rendelkezések

2e.s

Ezen önkormiinyzati rendelet a kihildetést követő napon lép hatáÉa. Íendelkezéscit azonban
20l 6. j anufu 1 . napi ától kell alkalmazni '

szada, 2016. januáI28'

' 'l'" - 1:tt 
-.!t* /

c;r*;i .a"u*t
polgármester'
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1. sz- méllékleÍ

A kölségvetési szen az áltamháztrrtósról szóló 201l.évi CXCV. tY.l.$ 2. bek.szerilrti
kormányzati fulkciók

0 11130 önkományzatok és önkonnáh! aevék€nysége
0112m Ad&, vám.és iövedékí iEazgaas
013320 Kö.témetó tenntaltás és műkuftetés
013330 Pályázatéstáíí'ogatáskezelés
0 13350 Azönkormányrati vagyonnat kapcsolalos ga.dálkodás
0 13360 Más szerv ÉszéF- vég2ett pé.lzijgyt-, gazdálkodási üz.Inéltélési és egyéb szolg.
o 1Eo1o önkotmányzatok etszámo!ásal a közpon kölkégveÍéssé'
018020 xözpontiköltsétvetéslbeÍizétések
018030 TámogatásicélúÍinans'í.ozásib€vételek
0 r8lr5a, E8észsétbldosítási alap bevételéi áh-on b€lülÍől
01@10 országgyiilési, önkormányzat! és Euópat Partamenavélasztásokhoz kapcsotódó tev.
016020 országos és helyí népszavazással kapcsolaros aévakenység.k
0 31030 Közhríilea r.rújének fennbrCása
011zl1 Rövld l.lőErtanú közÍoglatkozbtás
011232 sta.t munka Prog..m, Tétl közÍoglatkozalás
015120 Út, aucópétya épífue
0 52080 szennwízcsatoma épÍlése, fenn artása, iizemeLeaése
0 61010 Rö.világLás
066pm város'.éskaj,zséggazdálkÓdási m.n-s szotgáltatások
0 71032 ,úság és .gészséttiigyl gondozás
0 81030 spoltlétésft/''ényel< mak&Írtésé és léjlésztése
0 82092 Közmllveftdes- hagyornéiyos ér(ékek gondozása
0 u031 civil st.Ívezét€k működésl támot.táse
0 84lr4o Egyházak közó55étí és hitéleti tevé*enységék támotatása
0 !r42&) Hellgátói 6sztöndíjek
09dr15 Gyérmekétkeztetésköznevelésllntézméíyben
101150 Bétégség*ke, kapcalatos pánbéti é átások, aámogatások
103010 ElhunYtszémélYe*hát.amaradottáinekÉnzbeliellátása
1(W57 Gye.mekvéd€lmipénzbelléstérmészetb€niellátások

'05ar'0 
Mun*ánélküki aktív konÍak ellátásai

10 20 LakásÍenntaiással,lakhaÉssalöaszefüggíetiátások
107051 szoclálÍsékezés
107060 Egyéb szoclális és pénúeni eltátások és aémogatások
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6. sz. Ee|lék|et

Kóltségvetésbetr t€rv€zétt íllomínyi léfuz{E

adatok föben

s

száEr Megnovozés€ 24t16 2016 2016

1. ÖlkormÍoyzrti IIivrtrl t4 15

2. Ónkormányzat l3 t4

Védőnői szolgálat 3 0 3

Technilai dolgozók-Iskola 9 0 9

Temetőgondnok I 0 1

Programszervező 0 I

3. Konyhr 8 0 8

4. Óvodai nevelés 36 0,5 36,5

óvodapedagógus l3 0,5 I3,5

Óvodaped. munkáját se8itők 0

Óvodapedagógus @) 5 0 5

Kiss/enneknevelő (Új) ) 0 2

óryodaPed. munkiját segitők(Uj) 5 0 5

5. car|Ódsegító 5 I 6

6. Miiv€l6dési Eíz 2 2 4
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7' sz. Dt€llékl€t

ÖDkoÍmír}z5t áltql közfoglrlkoztatotásbrn résztvevók létsráma

adatok ftiben
:Rí s.:r l Ré'3iíoöritÍt6riin:" : oii'i6B6it:-.'

SZtmt Megnevezéce 2016 2016 2016
l. Kozfoglalkoztatott dolsozik 7 0 7

oss SBN: ' 7.'



L+

t. 32. m€lléld€t

Mutstósz{mok

soÉz. 2nt6

Allaídó néD€ssésszám íkaDott íonlatíva alapián) 4849

2. orvosi körz€t€k száma 2

3. Leadott kiÍtÍí& szíma 4002

4. Fogorvosi körzetek száma I

10. óvodai férőhelv 250

lt Beiratott cvermekek száma 195

5. I{ázi sondozoltak sáma 6

ó. HáEi pol}dozÁk szÁfi^ I

7. SzociÁlis étkezők sáma 22

8. Idóskoniák náoDali intéTnénvének ellátása 12

9. RendszeÍes szociá|is sepélvben részesiilók szíma 3

14. Foslalkoztflt íst h€lv€ttesítő támosalás 3
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oroszi sándoÍ polgármestel köszönti Vécsey László országgyíilési képvíselőt.

2. Napirendi pont:
Rendelet teÍvezet a teÍnetőkől és a temetkezéslől'
ElőteÍiesztő: oíoszi sándor polgármester

Jámbor Laios:

Török László:

Jámbor Laios:

Petrák Árcád:

Kormán}Tendelet szabáIyozza a síÍhel}'rnegváltás időtaÍtamát. Első
időszakban 25 év, második időszakban csökkenthető, de legfeljebb 10
é\'re. Ha csökkenteni akarta a Képviselő-testület, alí<or csökkentjiik. Ha
nem, maÍad az eredeti időszak. van lehetőség arra is, hogy kevesebb
időszaka, de lehatrírolja a kormán1tendelet'
Abban ke1lene most dönteni, hogy lecsökkentsük-e a második
megváltási időt, vagy maradjon ugyanaz az időszak 25 év.
Lehet úgy is' hogy a második megváltás pl. sílrely esetében lehesse11 10
éy, yagy 25 év al\ozzátaÍtozó száÍnáÍa.

Mennyi kapacitása van bővítés szempontjából a temetőnek?

10 év mindenkeppen, hogy nan nyúlunk ho zzá taialék teÍlllethez.

Az&t gondoltaÍn, hogy legyen lehetőség 10 éves megv|ítási időÍe is,
mert sok helyen a fiatalabb generáció mar nem foglalkozik a sírhellyel'
Javaslatom| 25 év teljes, l0 év pedig arányos megváltási díjjal.

A Kepviselő-testiilet 7 fij igen szavazattal - ell€nszavazat és taÍtózkodás nélkiil a temetőklő1
és a tenetkezésrői szó|ó 2/2016' (I' 29.) önkormáÍ}zati rendeletet megalkotja az alábbiak
szeriít:

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
212016, (I. 29.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Szada Nagyközség Önkormán1zatrtnak Képvíse1ő_testiilete a Magyarország hell
önkormán;zatairól szóló 2011. évi cl-xxx]x. töÍvény (a továbbiakban: Mötv.) 42' $ 1'
pontjában, illetve a tsmetőkől és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a
továbbiakban: Ttv.) 42. $- ában kapott felhatalmazás alapjáÍ, - a Ttv. végehajtrására kiadott
145/1999. (X.1') Korm. reÍrdelet (a továbbiakban: Ter.) rendelkezéseire figyelemmel' - a
Mötv. 13. $ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatköfében eljáNa a következőket
rendeli el:
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1.S
(1) A szabályozris célja, hogy a település tedletén a hell viszonyok figyelembevételével
biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisáesség megadása, az emberhez méltó
temetés gaÍantálása érdekében, szabályozza a temetők működési rendjét, a temetés
lebonyo1ításának zavartalanságát.
(2) A tisztességes temetéshez való jog brírmely megkÍilönböztetésÍe tekintet nélkül mindenkit
megillet.
(3) A temetés módja lehet világi és egyházi.
(4) Halottakat eltemeíi csak temetési helyen szabad. Az elhamvasztott halottak maradváíyait
tartalmazó umiíkat a 30. | (2) bekezdésben íÍ kivételtől e1tekintve _ ugyancsak a temetőben
szabad elhelyezni.

2.$
(1) Jelen rendelet hatálya a szada Nagyközség közigazgatási teÍiíetéí múködő kóáemetóÍe -
ide értve a jövőben létesiilő temető(te)t is-, valamint az ezek fer]ntartásával és a
temetkezésekkel kapcso1atos tevékenysé8Íe és azok folÍatóiÍa teded ki.
(2) Szada Nagyközség közigazgatási teÍtiletén jelen rendelet megalkotásakor működő
temető: a szadai 4552 és 2988 fusz alatti ingatlanon működő köztemető.
(3) Új temetőt létesíteíi csak e rendeletben szabályok betartásával lehet.

3.S
E reídelet alkalmaz ása szempontjából:
a) temető: a település igazgatási tedletén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti
zöldfelüeti jellegű, kiilönleges terület, funely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi
rendeltetésű, és amelyet az elhun1.tak eltemetésére, a hamvak elhelyezésere létesítettek és
haszná1nak, vagy használtak,
b) köztemető: az önl(ormányzat tulajdonában lévő temető, illetóleg a temetőnek az a lésze,
ame1yben az önkormányzat a köáemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti,
c) temctkezési emlékhely| a temetőn kívül, kiilönösen templolnban, a1templomban
templomkertben, töíéneti keÍtben, umacsamokházban vagy más építoényben és tefiileten
lévő, az elhun},tak eltemetésae, umiik elhelyezésére és hamvak szétszórásfua szolgál,
d) temetósi hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített síÍhely, sífuolt,
umaflilke, umasírhely, umasírbo1t' valamiít a hamvasztóüzerni epítmény telületén' ingatlaniín
létesített umafiíke, umasírhe1y. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a
loldben vagy épíínényben tiirténő elhelyezkedése alapján kii1önböznek eg1'rnástól,
e) keryeleti emlékhely: elhunlak emlékének megjelölésere és me8órzésérc létesített
epítmeny' emlékmű, emlékjel, epületen elhelyezett emlélÍáblq
f) kegyeleti közszolgáltatás: a köztsmető femtaÍtását, továbbá üzemeltetését magába foglaló
egyéni és közösségi kegyeleti célú, az e1hun1t emlékének megőrzésere irrínyuló
önkomán}zati tevékenységek összessége.
g) szociális temetés: a Ttv' 3. $.j) pontjában meghatározott temetés.
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4.S
(1) A temető tulajdonosa köteles a temető fenntaÍtas.íról továbbá üzemeltetéséről saját maga
vagy szerződés alapján valamely gazdríkodó szervezet útján gondoskodni.
(2) A temető tulajdonosa köteles gondoskodni a temető kegyeletí mé1tóságiíÍak megőIzéseÍől,
a temető táÍgl és infrastruktuÍális létesítményeinek, zöldfe1iileteinek, valamint
sírhel1'tábláinak megepítéséÍől, kialakításáfól. Köteles továbbá szabál}zatot késziteni a temető
használatának rendjeről'
(3) Amennlben a jeleí Íendelet hatálybalépését követően valamely más szervezet temetőt
létesít, úgy a temető fenntartasával, üzemeltetésével járó feladatokól a temető tulajdonosa
köteles gondoskodni'

s.$
(1) A temető fenntaltásával és iizemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a jegyző
ellenőrá' Ennek keretében:
a) a temető fennta1tóját és iizemeltetEét felhívhatja a jogszabályokban és a temető
szabá1}zatban fog1alt lendeikezések betartására;
b) a jogszabályokban foglalt szabályok megszegőivel szemben eljáÍ.ist fo1Íathat le' vagy
eljáÍás lefol}tatását kezdeményezheti;
c) ellenőfli a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartását. Szükség esetén
kezdeményezheti a kö zszo| gáItaÍási szeftő dés felmondását.
(2) A temetkezési szolgá1tató székhelye szerint illetékes jáÍási hivatal a köztemetóben vezetett
ÍyilvlíítaÍtásokba betekinthet és üzsgálhatja a temetőben szol8áltatást végzők jogosultságát'

A KoZTEMETÓ Fnn*il''ifí'J" u. I'ZEMELTETÉSE

6.S
(1) A köztemető üzemeltetés&ől az önkormé&Yat Ínaga, ya9y az áIÍaIa fiegbizott gazdaság}
szervezet' egyéni vállalkozó útján gondoskodik.
(2) A feladat ellátásához szükséges páÚügyí fedezetet a képüselőtestiilet az önkormán}zat
éves kö1tségvetésébeí biáosítja.

7.$
(1) A kőZtemető mindentoÍi iizemeltetőjének feladatai:
a) megbatátozza a tenetési szolgáltatás' illetőleg a temetőben végzett e8yéb vállalkozási
tevékenységek ellátásának temetői Íendjét;
b) biáosítja az €ltemetés (uIaelhelyezés) fe1téte1eit;

c) megá11apítja a temető1átogatóL kegyeletgyakorlásának fe1tételeit, a nltvataÍtási időt;
d) biztosítja a lavatalozó és techrrikai berendezései, táÍo]ók és hütők, valamint a tenető egyéb
közcélú létesítmenyei (iníiastruktura) karbantaíását és működteti azokat;
e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhun)'tak átvételéről és biztosítja a teÍnető nyitását,
zárását;
t) vezeti és megőrzi a nilvántartó kön).veket;
g) tájékoztatja a temetőlátogatókat;
h) kijelöli a temetési helyeket;
i) e1végzi a temető és létesítményeinek tisztán taltását, az utak karbantaltását,
síkosságrnentesítését és a hóeltakarítást;
j) összegyííjti és clszállítja a hulladékot;
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k) gondoskodik a temető rendjenek b€taÍtásáÍól és betaÍtatás.iról;
1) összehangolja a temetéseket;
m) gondoskodik az ügfélfogadásról;
n) gondoskodik arról, hogy a szocilílis temetés lebonyolításában részt vevők megismeÍhessék
a temetéssel összefiiggő munkavédelmi, közegészségiigyi, jáwtittyügyi szabáyokat;
o) ellenőÍzi szociiílis temetés esetén a személyes köaeműködést végzők temetőben végzett
tevékenységét, kiilönösen a szociális temetési helyek elhelyezésere, m&etezésere vonatkozó
előírások betaltásáti és
p) szociális temetés esetén biztosítja a sírhely kiásásríhoz, a kopotsó leengedéséhez és a
betenetéshez szükséges eszközöket.
(2) A temető körbekerített' Biztosítani kell, hory a temetőbe való be- és kijfuás a kapúon
keresztiil tórténjen' Biztosítani kell, hogy a temető átjáÍás céljára ne szolgájon.
(3) Az iizemeltető kötel€s egyiittmíiködni a temetkezésben édntett más szolgáltatókkal' illetve
hatóságokkal.
(4) A szociáis temetésre vonatkozó szabályokat a Tty.24/A-24lC' $-ok tartalmazzák.

8.S
(1) A köztemető teíiilete _ ide&tve a parcellákat és sírhelyeket is és létesítményei feletti
rendelkezési jog még ideiglenesen sern adható át, haszÍálah]kB bérleti szerződés sem köthető.
(2) A köáemető kollátozott használahj közteÍiiletnek minősül.
(3) Köztemető fenntartására irrán1rrló tevékerrységet csak a köztemető üzemeltetője végezhet.
Armak soriín az önkormán}zat megbízásából jár el, képviseli érdekeít, egÉttnÍíködik más
szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal.
(4) Biztosítania kell, hogy az egyéb temetkezési szolgáltatók azonos eséllyel
vá1lalkozhassanak.
(5) A köáemető iizemeltetője megbízás alapján jogosult a sírok ápolásrira, díszítéséÍe
vál1alkozni.
(6) A temetőben elhelyezett sírok síremlékek, tárgyak tekintetében őIzési illetve kfutéÍítési
felelősség sern az önkormáo}zatot, sgm az üzemeltetőt nem telheli.

e.$
Az iizemeltetőt a tenetkezésekkel kapcsolatos tevékerrysége ellátásáéÍt (nyilvánta1tás
vezetése, sírkijelölés, felügyelet stb.) a szolgátatást igénybe vevőktől díjazás nem illeti meg'

l xozJilúffJr"ő|nNure
r0. s

(1) A köztemető iizemeltetője a temető rendj&e vonatkozó szabályok kialakítása sorrín az
alábbiak betartásával köteles eljámi:
a) A temetőt április l-től szeptember 30-ig: reggel 7 órától este 21 óráig, egyébként leggel 7

órától este l8 óráig kell nltva taÍtani' Ettől eltémi csak a ,,halottak napja'' körüli időszakban
lehet.
b) A temető rendjét szabályozó hirdetményeket a temető bejáÍatáíál jó1 látható helyen ki kell
fliggesáeni.
c) A tenetőben csak a sírok, síboltok, sírernlékek díszítésere szolgáló tárgyak (koszoruk'
vázák, itágok' mécsesek, gyertyrlk stb.) hely€zhetők e1. szemetet kizáÍólag az arra kijelölt
helyen szabad letenni.
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d) A ternetőn be1üli úthlíózatot gepjárművelis _járható állapotban kellta1taÍi'
e) A temetőben tilos jármúvel közlekedni, kivéve súlyos mozgássérültet szállító jármiivel, a
temetkezési tevékenységben lészt vevő jáÍművel. Az iizemeltető térítés ellenében a
mun}avégzés céljából behajtó jrírműveknek behaÍási engedélÍ adhat'

0 A tqnetőben keletkezett hulladékok g}'trjtéseÍől hulladékgÉjtó-hely kijelölésével kell
gondoskodni. A keletkezett szemét elsziílíttatásáról legalább havonta gondoskodni kell'
g) A tsmetőben legalább 150 méterenJ<ént, a vízelvezető rendszeÍ kiépítése mellett, vízvóteli
lehetőséget kellbiztosítani.
h) A temető tefiiletén, 12 éverr a1uli ryermek csak felnőtt felügyelete mellett tartóZkodhat. AZ
átala okozott kírok&t a felügy€lő tartozik felelősséggel'
i) A temetőben gyertyát, vagy mécsest gÉjtani legkésőbb a zfuás előtt fél órával szabad' A
túzveszély elkerüléséhez sziikséges intézkedéseket annak kell megtennie' aki a gyeftyát, vagy
mécsest meggyljtotta.
i) A temetőbe állatokat bevinni tilos.
k) A temetőben végzendő rninden munka elvégzéséhez a sírgondozás kivételével a temető
üzemeltetője adhat engedél}t.
l) Fát, cseiét, a köztemető területén maglínszemély nem ültethet. Ez a1ól kivételt kqrez a sírra
vagy attól max. 30 cm távolságÍa iiltetett az az öIökzöld, amely teljes kifejlettségében íem
magasabb 1,5 m-nél' és átmérője nenr több 0,6 m-nél. A 2 méter magasságot elérő, nem
gondozott ültetvényeket a temető üzemeltetője e1távolíthatja és az eltávolítás költségeit a síI
gondozásiíra kötelezettel szembeí, érvényesíttetheti.

11. $
(1) A köztemetőben végzendő minden muntát _ kívéve a síIok gondozását - be kelljelenteni
a temető iizemeltetőj ének'
(2) Sírok kiásását, betemetését és az ezzel jÍltó egyéb muntákat csak a temetéssel megbízott
temetkezési vállalkozó végezhet, egyeáetve a temető üemeltetőjével'
(3) A köztemetőben szakipari munldt végző vállalkozók köte1esek a temető üzemeltetőjének
megfizetni az ríta1ú fe1használt energia használati díját' továbbá építőipari anyag tárolása
esetén az egyébként fizetendő közteÍület-foglalási díjat.
(4) A temetői munkákat úgy kell elvégezni, hogy az ne sértsen kegyeleti éIdekeket, ne jádon
károkozással'

IV. fejezet
A TEMETKEZÉSI HELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK SZABÁLYÁI

12. S
(1) A köztemető belső kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási módját, idejét
,,temetőIendezési tervben'' kell meghatiírozni' A terv t&képet (yánajzot) is tartalmaz,
aÍne1yen a temető egyes teÍiiletei beazonosithatóak (1. száLrnú m€lléklet)' A temető téÍképét a
teÍnető bejárata mellett ki kell fiiggeszteni, a változásokat azon lega1ább évente át kell vezetni.
(2) A köztemetőt sírhelÍábláka kell felosáani. A sfhel}tábla a temetőÍendezési tervben
megi9lölt olyaÍl temetőÍész, amely a n1ugvási időt követően kiiiríthető és teÍnetés céljfua
ismételten igénybe vehető. A sírhel},táblákat sorcziímozni kell, s azokról kÍilön-kiilön
táb1akön}.r'et k€ll felfektetni. Kiilön sírhel}táblát kell kijelöhi a felnőttek, a 10 év a1atti
gyermekek, halvaszületettek és elvetélt magzatok, továbbá a csonkolt testrészek eltemetésérc.
A sírhelr'táblrákat elő kell készíteíi a folyamatos temetésrc.
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(3) A sírhel}'táblákat sziímozott soloka, azon beliil sorcziámozott sírhelyekre kell felosxarri. A
díszsírhelyeka és a sírbolthelyeket kiilön kell jelölni. A sírhelyekől sírhelykön1va kell
vezetni.
(4) A temető beepítési előííísait az Szada Nagyközség Ónkormán)zatának a helyi építési
szabá|yzattőI szólő 612003. (II' 12.) önkormiín}zati rcndelete taltalmazza'

13. S
(1) Temetni, illetőleg az elhamvasztottak maÍadv.{nyait taÍtalmazó um|íkat elhelyezni csak
temetkezés céljára kije1ö1t teÍiileten szabad.
(2) Temetkezésle haszÍIált helyek:
a) KopoÍsós teÍÍetés esetén:

aa) sírhe1yek: egyes, ill. egyes mélltett, dupla' ill. dupla mélltett temetési hely,
ab) gyermeksírhelyek,
ac) sírboltok (kripták): koporsó befogadására szolgá1ó a1- és felepíínénybő1 á11ó temetési
hely.
b) Hamvasztásos temetés esetén:
ba) A hamvakat taltalmazó umiík loldbe ternetéséÍe: umasírhelyek.
bb) A hamvakat taÍtalmazó umiák építménybe való elhelyezésére umafiilkék
(ko1ombáriumok), illetve umakerítés.

A temetési helYek méretei
14."S

(1) A sírhelyek (sírgödrök) meretei|
1., Sírhelyek méretei
a., egyes síÍ méÍete: hossza : 2'5 m' szélessége 0.9 m mélysége lega1ább 2'0 m
b', kettős sír mérete : hossza 2'5 m, szélessége 1'9 m
c., síIboltok(loipták) máete : hossza 4'0 m, szélessége 3.2 m, mélysége 2.3 m
d', kriptáknál további személyek temetése estén is ezen méreteí belül tervezh€to
e., gyermeksír 1.3 x 0.ó m
f', sírok eg1mástól való távo1sága 1.0 m
2.,ko1umbáriumban az umák tárolása 30 x 30 x 45 cm-es belmeretű és szilárd alappa1
légmentesen lezfut umafulkében történhet'

3., uma fó1dbetemetése estén az umasíIhely mérete 80 x 60 cm, mélysége min. 1.0 m
4., díszsírhely 2'5 x 1.0 m, 2'2 métere mélftett, hogy akésőbbi Íátemetés lehetséges legyen.

ls.$
(1) síIemléket csak a nyilvántaltási kön1vbe bejeg}zett elternettető, ya9y az általa
felhatalmazott személy álíthat vagy távolíthat el.
(2) A síremléket szillírd alapa kellhelyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb
teríiletet. A felállítaÍldó síremlék tervét a temető iizemeltetőjének be kell mutatni' Kegyeletet
vagy aközizlést sérlíl síTemléket felállítani tilos.
(3) A temetőben felállított sííemléket 1ebontarrí, áthelyezni azzal tende|keni csak a temető
üzemeltetőjenek tötenő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.
(4) A temetési helyek megielölésekor a TeI' erre vonatkozó szabályai szerint kell eljámi.
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A TEMETÉsI HEL""*u;'T'.7íj^"o'I nn.rn És oÍ.rl

16. $
(1) A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak megvá1tásával lehet szeIezni'
(2) A sírhelyek használata a megváltástól számítya 25 évre szól' @átemetés esetén az utolsó
koporsós útemetés napjától, a kettes sírhely esetén az utolsó koporcós temetés napjától
számított 25 év')
(3) A síIbolt (kripta) hasznáata a kriptába töItent utolsó temetés után 60 év elteltéveljár le,
ezt követően a temető tulajdonosa rendelkezik a kÍiptával.
(4) Az umafi1kék' umasírhelyek használata 25 élTe terjed. (Umasírbolt esetén 25 év.)
(5) A sírhelyek, síIboltok, umasírhelyek, umafiilkék, urnasírboltok további hasznáati joga az
eredetivel azonos időhnaÍ'ÍtÍ! vagy a (2) és (4) bek. esetén legalább 10 ér a (3) bek' esetéí
legálább 30 év időtaÍtamra újra váltható. Ha az újraváltás időtartama az első megváltási időnél
rövidebb, vagy a temető ennél rövidebb időn belül előreláthatóaÍI megszűntetésÍe kedl, a
megvríltási díj időarfuyos Íészét kell megfizetni'
(6) A részben va8y teljesen lezárt temetőbe11 a használati idő rátemetés esetén sem
hosszabbítható meg'

17. S
(1) A tem€tési helyek használatá&t me8Yátási díjat kell fizetni. A fizetendő díjtételeket az 2'
számú melléklet tafi almazza'
(2) A rnegváltási díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa megbízott, az
újraváltáskor a sír felettíende|kezől7ozzátaÍtozó köteles megfizetni. A díjakat minden esetben
a temetést, kihantolást' Íátemetést megelőzően kell megfizetní'
(3) Ha kettős símál az e1ső t€metés napjától számított 25 éven be1ül újabb temetés nem
történik, a haszÍIá1ati jog megszúnik, kivéve, ha az ana jogosult a használati jogot ismételten
megváltja.
(4) Ha a sírhely nem váltható meg újÉ, óe a hozzátaÍtozó _ a használati idő lejáÍta előtt _ a
holttest maradviányokat (hamvakao a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, vagy násik
köztemetőben levő új sírba helyezi e1, az új sírbely megváltási díja az eredeti sírhely
megváltási áÍának időarányos összegével csökken.
(5) A rokoni hátt& nélküli, elhagyott, 25 éve goídozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra
lehet értékesíteni' ha aZ üzemeltető hat hónap idótartamon belül legalább kétszer országos és
helyi lapbaq va1amiít a temetőben jól látható helyen ezzel kapcso1atos hildetménÍ tesz
közzé és a sírokat ne1n váltja meg újía seDki'

18. S
(1) A temetési helyek magrínforgalomban adás-vétel táígyát nem kepeáetik.
(2) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a temetési helyet nern
kívánja igénybe venrri, úgy a használati díj időanányos részét a visszatérítéskor érvenyben
lévő díÍételek alapul vételével vissza kell téríteni' A megváltott, de fel nem használt
temetési hel}Íől érvényesen csak a köztemető iizemeltetőjénél tett nllatkozattal 1ehet

lemondani.
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1e. $
(1) A síÍbolt, illetve sírbolthely feletti rendelkezési jogot a sírbolt létesítője, őÍökös€, vagy az
a szeÍnély gyakorolhatja' akinek jogosultságát a sírboltkönyvbe illetve a nyilvántaÍtásba
bejegyeáék' A sírbolt létesítőjenek aá kell tekinteni, aki a használati díjat befizette és e
minőségben a síIboltköny/be b€j egyeztette.
(2) Arra nézve, hogy valamely sítbo1tba mely személyeket temethetnek az (1) bekezdésben
meghatlírozott személyeknek a tendelkezései az irányadók' Ha a rendelkezésre jogosult erről
_ e minőségének a sírboltkön}"r'be történő bejegyzésekol _ nem rendelkezett, az üz€meltető
felhívja a sírboltba eltemethető személyek pótlólagos bejeleítéseÍe. Ha a felhívásra a
rendelkezésre jogosult személy hrírom hónapoÍ! belül neÍn intézkedik, a síÍboltba a házastáÍsa,
az élettáIsa, az egyenes ági rokonai és azok házastársai' valaÍnint azok oldalági rokonai és

azok házastáÍsai temethetők el'
(3) Amennlben a temetés aZ előző bekezdésben foglaltak alapján töIténik, és azt később a
rendelkezni jogosult kifogásolja, sem a temető tuiajdonosa sem üzemeltetője kártérítéssel nem
tartozik.
(4) Mag|ínnrlajdonban álló sírbolt nagárkézbőI &tékesíthető, a temetó üzemeltetőjének
értesítése és az alábbi a kegye1eti szempontok betaÍtása mellett|
a) korábban a kriptában eltemetett elhunÍak haÍnvait egy megváltott síÍhe1yben kell
elhelyezni nér'rnegjeliilés mellett,
b) aknaloiptában feltöltéssel elváaszthatók az új betemetések a korábbitól' azok
nér'rnegjelölésének meghagyása mellett,
c) a kipta férőheiyei megfelelő számban betemethetők.
(5) Minden olyan esetben, ha korábban elhun}'tak hamvait a kÍiptában maÍadnak,
gondoskodni kell, hogy neveik az efie a céIla szolgaló márvány, múkő lapon, Vagy más
látható módon megőrzésre kerüljenek. A kipta eladását írásos szerződésbeí kell Íögzíteni és
a temető üzemeltetőjével a sírbo1tkönyv alapján igazoltatni kell' Jogutód nélküli kripták
esetében aZ utolsó betemetéstől számított porladási idő letelte után a kripta éÍtékesítéséÍek
joga az ónkoÍmányzaté.

*o"'"'"'o'"zl'J,il"í]f, ,rncszÚNrnrÉso
20. s

(1) Ha a kőZtemető megtelik, vagy egyéb fontos köíülmény azt megkívánja, a
Képviselőtestiilet dönthet a temető lezárásáról'
(2) Ha a köztemetőn belül temetőÍész' síÍhel}tábla telik meg, aÍnak lezáÍását az ízeneltető
hatrározhatja el, a ííajdonos önkoÍmán}zat egldejíi &tesítése mellett.
(3) A lezfuáslól hildetmén}t kell közzétenni a temetői tájékoáató táblán, a ravatalozón és az
édntett temetőrészen'

21. $
(1) Ha a kaiáemető (temetőrész, sírhel}tábla, sol) lezárásától a jelen rende1et szerinti
sírhelyhasználati idő eltelt, az újabb ternetések lehetővé tétele céljából a Képviselő-testiilet
dönthet a temető, temetőrész' sírhel}tábla, ternetési hely megsántetéséről.
(2) A temető, temetőrész, sírhelfábla, temetési hely megszúntetését megelőzően
hiÍdetményben' továbbá legalább három alkalommal a helyi és országos sajtóban, és helyben
szokásos módon közzé kell tenni ]Útgy, holy az első közzététel a megszíintetést megelőzően
hat hónappal, a továbbiakban pedig két havonként töIténjenek. A hildetménÍ az
onkormán}zati Hivatal hirdetótábláján, a temetőkapun, a ravatalozón, és az érintett
tenetőrészen ki kell fiiggeszteni'
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22. s
(l) Ha a temető vagy teÍnetőÍész más cé1ú felhasználásáÍól dönt a képviselőtestűlet, úgy
gondoskodni kell a teÍnetési helyek kiiidtéséÍő1.
(2) A lejrírt hasznrílati idejíi temetési helyek kiürítéséről az ízeme|ÍeÍő gondoskodík. A
kiürítés fol}'tán így megüIesedett sírhelyek térítés nélkiil keriilnek vissza a temető
tulajdonosának (üzerneltetőjének) a birtokába.
(3) A még le oem jrírt használati idejú temetési helyek áthelyezéséről a temetési hely felett
Iendelkezni jogosülttal az üzemeltető állapodik meg.
(4) A ternető (temetőrész) kiürítésekor a sírjellel, síremlékkel _ a tonető fenntaÍtójának
előzetes bejelentés€ után - annak 1étesítője, halála esetén örököse jogosult rendelkezni. A
létesítőt káÍtalanítani kell, ha sítbolt, vagy át nem helyezhető síÍem1ék megszű[tetéséÍe keÍül
sor. Ha a sírjel, síremlék létesítője, illetőleg annak óÍököse a temető kiürítésére megjelölt
időpontig azza| nem Íende1kezik, a síremléket a temető fenntartója értékesítheti, a síremlékért
kapott iisszeg kizfuólag a temető feÍü1taÍtására fordítható.
(5) Ha valamely urnaflilke, illetőleg umasírhely haszíáati ideje lejáÍ, a temető üzeme1tetője
hirdetményben Íanoz1k a hozzátaÍtozók figyelmét a lejárat előtt legalább hat hónappal erre
felhír'lri. A hirdetmén1t ilyen esetben az umaflilkét tartalmazó epítmeny, illetőleg umasfuhely
táblajól látható helyen és a temető kapuján kell hat hónap időtartamÍa kifiiggesáeni.
(6) Ha az umafiilke (umasírhely) használati idqét a hozzátartozók nem hosszabbítják meg, a
temető üzemeltetője a használati idő 1ejárta után azt kiürítheti' és az umákat közös síIba
temetheti, vagy közös fiilkébe he1yezheti'

23. $
(1) A sír, vagy sírbolt felnyitását az elhalt közeli hozzátartozójd' vagy az kéIheti, aki az
eltemett€tésről gondoskodott. Ezt indokolt esetben a Pest Megyeí Kormrínyhivatal
Népegészségügyi Szakigugatási szerválek illetékes hivatala engedélyezheti'
(2) Temető (temetőrész) kiürítésével összefiiggésberr sziitséges áttemetés esetén a símyitási
engedély az eltemettető, illetőleg bfumely hozzátartozó Iészére megadható'

21. S
(1) A művészettörténeti, vagy miivészi &téket képvise1ő síremléket, továbbá az ország, vagy
Ivád község életében jelentős szerepet játszó szeméiyiségek, sírhelyét (umáját)' síremlékét
lebontani, felsziámolni nem lehet' azok fenntafiásáíól, esetleges áthelyezésérő1 a
Kepviselőtestiilet gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti sírhely (uma)' illetve síremlék megőzésere javaslatot a telepiilés
brírmely polgrára tehet' A döntés a képüselőtestiilet hatásköIébe taltozik'

. VII. fejezet
A TEMETÉSRE voNATKozÓ szABÁLYoK

2s. s

(1) Az elhun1'tat lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb a halál beálltát követő 1ó órán belül
halotthűtőbe kell szállítani.
(2) A kórhlibaí vagy más egészségü8yi iÍtézményben elhun},t halott az intézÍnény hűtőjében
is tárolható.
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(3) A halottat koporsós teÍnetés esetén _ ha jogszabály másként íeÍIl reÍldelkezik _ a
halottüzsgálati bizonltvány kiálításától széÚ1iÍott72 óÍán tu1 és 96 &án be1ül el kell
tometni. Ettől eltémi akkoÍ lehet, ha
a) a halottüzsgálatot végző orvos erre engedél1't adott'
b) a holttest hűtése az eltemetésig biáosított' Ez esetben a temetést 8 napon be1ül ke1l

elvégezni.
(4) Hamvasáásos teÍnetés esetén a halottat hútése mellett a halottvizsgálati bizonltvány
kiálításától szimított 15 napon belül ke1l elhamvasztani'

26. S
(1) Ravatalozni csak a temetőben, az arra kije1ölt helyen szabad. Ettől e1táni csak az i11etékes

tisztiorvos engedélyével lehet.
(2) A halott a ravatalozóban a szeÍta1tás megkezdése előtt legfeljebb 3, de legalább 1 órával
korábban helyezhető el. A Íavatalozásig a halottat hútőben kell táÍolni.
(3) A lavatalozó helyiséget a ternetés előtt legalább egy órával' de minden esetben a
Tavatalozás megtöIténte után azonnal ki kell nftni. A ravatalra helyezett kopomót a szeíaltás
kezdetéig nyitva lehet tartaÍi. Nem lehet nyitva taÍtani a koporsót, ha a ho1ttest m|í osz1ás ak
indult, vagy súlyosan roncsolódott állapotban van.
(4) LégÍn€ntesen \ezrírva kell tartani a kopolsót, ha az elhalt feltőző betegségben huny el.
Biztosítani kell, hogy a koporsó közvetlen közelébeí se taltózkodjon senki.
(5) Egy koporsó csak egy holttest elhelyezéséÍe szolgálhat.
(6) A koporsót a fóldbe helyezés előtt véglegesen le kell zrími.
(7) A temetést végző temetkezési víllalkozó köteles a Íavatalozá$a vonatkozó szabályokat
megismemi és beta1tani.

27. S
(1) Temetni hagyomiányos módon (kopolsós temetés), vagy hamvasztásos módon (a hamvak
umába helyezésével), vagy szétszóIásával lehet.
(2) A halott száilítás, a temetések, az újIatemetések, a síI_ és umanyitások solán be kell tafiani
a Ter. vonatkozó szabályait'

28. $
(1) Az elhaltakat általában _ az elhalálozás ideje szerinti sonendben a következő sírokba
kell ternetni, kivéve a kettős sírhelyeket és a sírboltokat. Indokolt esetben a temető
iizemeltetője eltéÍően is rendelkezhet. lezárt siúelÍáblában lévő sírboltokba, vagy családi
(kettös) sírhelyekben a tábla lezárása ulán is szabad temetni.
(2) FeItőző betegségben elhaltÍa csak a temetést követő egy év eltelte utáÍ szabad rátemetni.
(3) Umát umafiilkébe elhelyezni, urnasírba temetni, vagy sírhelyre Íátemetd egyariínt szabad.
A Íátemetésnél ilyen esetben símyitási engedély nem sziikséges, azonban ügye]íi kell arra,
hogy az uma a talaj szintjétő1 1egalább egy méter mélységbe keriiljön. Az egy umafiilkébe,
vagy umasírba elhelyezhető, valamint a útemethető uma számát a temetó územeltetője
hatáÍozza ÍÍeE.
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VI . fejezet,
A TEMETKEZESI TEVEKENYSEG

2e. $
(1) A temetkezésí tevékenységet (temetkezési szolgliltatlísokat) a település teÍületén csak a
cégbílóságon bejeg1zett válalkozó, vagy vá1la1kozói igazolvánnyal rendelkezó egyéni
vállalkozó (a továbbiakbarr temetkezési vállalkozó) v égezt'et'
(2) A teÍnetkezési vállalkozók köte1esek együttműködni a szolgáltatás zavaÍta1an
lebonyolítrísa érdekében a temető iizemeltetőjével, az illetékes hatóságold<al, más
szolgáltatókkal és érdekeltekkel. Az egÉtbnűködés területeit, szabályait, a vállalkozó által
n}ú:jtott szo1gáltatások köíét célszeÍú megállapodásban rögzíteni'
(3) A temetkezési szolgáltatások körébe taftozik kiilönösen a temetésfelvétel, a helyi és a
távolsági halott szállítás, az elhun}t temetésíe való előkészítése (a halott öltöztetése'
koporsóba helyezése), a temetéshez szükséges ke11ékekkel való ellátása, a favatalozás, a
sírgiidiir kialakítása, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a síf betemetése (a halott elhantolása), a
hamvasztás, az umaelhelyezés, az umakiadás' a hamvak szórása, a símyitás, az exhumálás, és

az újlatemetés.
(4) A temetkezési válalkozóknak o1yan magataÍtást kell tanúsítaniuk és iizletpolitikát
kialakítaniú' hogy a megrendelők igényét - adottságaiktól, lehetőségeiktől fiiggően teljes
körúen kielégíthessék. Ennek éÍdekében:
a) folyaÍnatosan ál1janak rendelkezésre (ügyelet, iigfélszolgáat útján),
b) rendkívüli szolgáltatást is vállaljanak (pl: baleset stb'),
c) készen álljanak helyettesítésre (vállalkozáson belül vagy más vállalkozó
közreműködéséve1),
d) a szolgáltatás eszközeit tekintve megfelelő tarta1é1rkal rendelkezzenek.
(5) A temetkezési szolgátatól*al szembeni _ egyéb _ követelmények tekintetében a TeÍ.
rendelkezései az irányadók.
(6) Nem minősül temetkezési szolgáltatásnak a szociális temetés soÍa7 ahozzátaÍtoző yagy az
á1tala felkért személy által végzett a Ttv.-ben meghatiirozott teÍnetkezési szolgáltatási e1emek
végzése.

30. s
(1) A tonetésí szertaÍtást a l\ozzáErtozők kivételesen a polgármestü engedélyével -
végezhetik el.
(2) Az elhamvasztott halottak maradványait taÍta]rnMó u1na a temetésTől, elhamvasztásról
gondoskodó szonély részére kiadható az átvétel igazolása, illetőleg e kőrülmén}nek a
n} ilvántafi ásba va]ó feljeg}zése mellell'

A TEMETÓI KoTELEZóI#1Íi,'iirTARTÁsoK vEzETÉsD

31. $
(1) A köáemető üzemeltetője ál1apotfelmerésen és kitűzésen alapuló nyilvántaltókön}vet,
tábla-, sírhely- és síÍboltkön}.Vet köteles vezetni' továbbá a látogató közönség szrámríra is
hozzáférhető helyen ellenőÍzési naplót tartani'
(2) A nyilvántaltó kön}'vbe _ minden temetés (umaelhelyezés) alkalmával _ az a1ábbi adatok
kerülnek:
a) folyószím,
b) a temetés (umaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napj4
c) az elhalt n€ve, leánykori neve' születésí helye, legutoisó lakóhelyének címe, fogla1kozása,
az elhaláiozás időpontja,
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d) sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma'
€) az eltemettető neve, lakcíme,
f) sírernléke vonatkozó bejeg1zések.
(3) A nyilvántartásba _ az ídő és hely megielölésével be kell vezetni, ha
holttestmarudványok közös sírba kerülnek elhelyezésre. A nyilvántaíás mellett betÍísoros
né\.rnutatót is vezetni kell. A nyilv|ántaÍtáshoz ke1l csatolni a halott eltemethetőségét igazoló
ohlányok máso1atát'
(4) A táblakön}Yben az adott sírhelláblrán lévő sorokat és az azokloz taÍtozó sírhelyeket kell
nllvántartani.
(5) A sírhelykön1'v az adott síIhelÍáblán belüli soronként is külön jelzett solsziímozott
sííhelyek nllvlintaÍtása.
(6) A síÍbolt kön}vbe az alábbi adatok keriilnek:
a) a (2) bekezdés szerinti adatok,
b) a sírbolt száma,
c) a síIbolt fe1ett Íendelkezni jogosul szerné1y síIboltra vonatkozó rcnde1kezései'
(7) Nllvántaltást kell vezetni azokól a síremlékekől, amelyek a köztemető fenntaÍtójáíak a
tulajdonába keriítek.

32. S
(1) A temetői nyilvántartásokba az eltemető(k) és a temetési hely felett rendelkezrri jogosult
személy(ek) betekinthet(nek), Iészüi@ a köáeÍnető iizemeltetője ingyeneseÍ adatszolgáltatást
kiiteles nyújtani, továbbá felvilágosítást adni az elhunÍ személy€k temetési helye felől
érdeklődőknek.
(2) A temető nllvántartásokat a temető femállásáig meg kell ődzni. Azt követően azokat át
kell adni a területileg illetékes levéltárnak'

zino nfNfl"íiLz*nr
33. S

(1) A lendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a kihiÍdetését követő napon lép
hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) A rendelet 3' $ g) pontja, 7. $ (1) bekezdés p) pontja' és (4) bekezdése, valamint a 29. s
(6) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.
(3) A jelen Íendeletben nem szabályozott kerdésekben a Ttv' és a Ter. rendelkezései az
irányadók.
(4) A íendelet hatálybalépésével egldejúleg hatályát veszti Szada Nagyközség
Önkomán}zat Kepviselő_testiiletének a köztemetőIől szóIó 4/200'7. (02'13.) rendelettel
módosított 2312000. (12' 12') Íendelete'

S z a d a, 2016. janu& 28.

't 
- /

_ .-0*, _!1' " :-1oroszl sandcó:-
polgármester'
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2. számú melléklet

I. A TEMETÉSI HELYEK MEGvriLTÁsI DÍJÁI

A temetési hel)ek hasmálari idejét a Íendelel l6. $-a lanalma7za.

. TEMETó FENNTÁRTÁSI EoZZÁJÁRULÁSI DÍJAK

síronlék, sítbo1t építése, lebontása, felállítása, tisztítása, felújítása, stb' munkálatok
végzéséhez biztosított infrastrútura használati díjak:

Általános költség hozzájárulás: 5.000,-Fínap

A ravatalozó és felszerelésének használatáát temetésenként| 10.000,-Ft

Sirhely tipusa: Sírhe]y mesváltási diia:
eaves sírhe1v 15.000,-Ft + AFA
esves mé1vített síIhelv 20.000,-Ft + AFA
duola síÍhelv 25.000.-Ft + AFA
duola mé1vített síIhelv 40.000.-Ft + AIA
gvemek sírhely: 6.000.-Fr + AIA
urrrafiilke (réei) 10.000_-Fr + AFA
urnafiilke (kerítésb€n lévő úi) 20.000.-Fr + AFA
umasirhell 10.000.-Ft + AFA
sírbolthely 60.000.-Ft + AFA
kettes sírbolthelv íkriota) 100.000--Ft + AFA
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3. Napirendi pontr
Rendelet tervezet a szada' 052/'7'7.ltÍsz. alatt ingatlan beltefiletbe csatolásáról.
Előteriesztő: oroszi sárrdor polgármester

Drozdik Béla: Szente József és Szente Józsefilé Gödöllő Betl en Gábor u' 1. sz. alatti
lakosok kére1mére az elmúlt évekberr elindult a Szada Kisfaludy u.-
Csapás u'. sarkiín elhelyezkedő 052/17 bÍsz-í eÍdőként nyilvántartott
teriilet lakóház építési célú lendezése az érvényes helyi epítési
szabályzat és szabáLlyozási terv szeÍint. Ennek solán a kérelmezők
rendezték az erdőmúvelés alóli kivonást, csereeldő telepítéssel.
A I28/2o15. (09.23) számú képviselő-testiileti határozat alapján a
településrendezési szerződés aláírásra kedlt' EgÉttal az ingatlan
tulajdonosok befizették a hatfuozatban kikötött 650.000.-Ft önlészes
hozzájrirulást. (csapadékvíz elvezetés megoldásáÍa)
A hell epítési szabályzat és szabá|yozási terv szerinti lakó tefiilet (2 db
lakótelkek) kialakításához szükséges a beltelületbe csatolás' Az előzetes
megállapodás szerint, a belteÍii1etbe csato1ássa1 és telekÍendezésektel
járó mindennemú költség a kerelmező tulajdonosokat terheli, annak
rendezését vállalták, az aláírt településrerrdezési szerződésben.
Ketern a Kepviselő testületet a belteÍii1etbe csato1áshoz sziikséges
mel lékelt rendelel ter"vezet elfogadására.

A Képúselő{estiilet '7 fő i9en szdyazatÍal ellenszavazat és tartózkodás nélkiil a Szada
Kisfaludy utca 052l'77. hÍsz-t| ingatlan belteÍülette csatolásáról szó|ő 312016' (I' 29.)
önkormán1zati rendeletét mega1kotja az alábbiak szerint:

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
3 12016. (I.29.) rendelete

Szada Kisfaludy utca 052/77 brsz-ű ingat|an
belterületbe csatolásáról

Sada Nagyközség Önkormányzat Képviselő{esttilete Magyarország he1yi önJ<ormr1n1zatairól
szóló 2011' évi clxxxlx. tőNény 13' s (1.) 1. pont' valamint az epített kömyezet
alakításáról és védelméről szóló 199'7 ' évi LXXV . törvény 7' $ (3.) bekezdésében foglaitak
aIapjtin a következő rendelelel aIkolja:

1. $

Szada Kisfaludy utca - csapás utca salkiín lévő 052l'7'7 tllsz-il,5242 m2 tedletú ingatlannak,
az ervényes he1l szabályozrási terv és építési szabáI1zat (9/2009.06.10' rendelet) alapján,
belte 1etbe csatolását elrendeli beepíthető lakóte1kek kia1akítása céljából.
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2.S

A teÍvezett beltedletbe csato1ás, teÍÍilet felosáás és kiszabáyozás az érvényes hell
szabályozási tervnek és építési szabál}zatnak megfelelően töÍténhet, a tervezett utak,
közteÍiiletek térítésmentes önkormán1zati tulajdonba adásával.

3. $

A fentiekben édntett teÍület belterületbe csatolás és telekendezés átyazettetése' (az azzaljáÍó
mindennemű díjakkal egyiitt) valamint a kialakuló ingatlanok közművesítése iífÍastrukhirával
(üllany, víz, giíz, szennyr'ízcsatoma, hírköz1és, út, járda' csapadékvíz elvezetés) terveáetése,
engedélyeztetése, megvalósítása az ingatlan tulajdonosok kőltségére töÍténhet a
te1epülésrendezési szerződésben fog1a1tak szerint.

4.S

Zfuó rcndelkezések:

E lendelet a kihiÍdetést követő napon lép hatá1yba. Kíhirdetésétől a jegyző a helyben szokásos
módon gondoskodik.

Szada 2016' január 28.

4. Napirendi pont:
A Képviselő-testiilet 20l6' évi munkatervének elfogadása'
Előteriesztő: oroszi Sándor polgármester

Jámbor Laios: A munkatervhez időközben érkező aktuális feladatok napirendre fognak
kerülni.

oroszi Sándor: Kerem a Képviselőtestiiletet a munkateN telvezetének elfogadásáÍa.
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A Képviselő-testiilet 7 fő igen szavazattal _ e11enszavazat és taíózkodrís nélkiil _ a következő
haténozatot hozza:.

1/2016. (l. 28.) számí Képviselő_testületi hatáÍozat:

Szada Nagyközség ÖnkoÍmrin}zat Képüselö-testülete a 2016'
évi munkateNét az alábbiak alapján hatrírozza meg:

2016. ianuár

1. Az Önkormránpat 2o16' évi kiiltségvetésének tervezése'
2. A Képüse1ő{estiilet 2016. évi munkatervének ijsszeállítása.
3, Ad-ltoc sportJejleszlési bizoltslig létrehoaísa a TAo-s lehctőségek ,r.grií'glillis1ilu

(spo ÍlcsaÍ o k, as zo.lo'lb...)
4' Konferencia a telelpiilés stratégiájának meghatározásához (Képüselők' bizottsági

tagok)

2016. február

1. Az ÖnkoÍmán}zat 2016. évi Költségvetésí ReÍdeletének megalkotása.
2. Szociális rendelet felülvizsgálata.
3. A Képviselő+estiilet 2016' évi munl(atervének elfogadása.
4. Fejlesztések, beruházások, pályázatí iehetőségek áttekintése

2016. március (közneehalleatással eeYbekötött Kénviselő-testiileti ülés)

1 ' záNzámadási Rendelet 20 1 6. éwe vonatkozóan'
2' Beszámoló a telepiilés közbiztonsági iel1zetéről.

- Veresegyházirendőrőrsbcszámolója,
- Körelimegbízon besu ámolója.
- PolgfuőIségbeszámolója,

3' Székely Bertalan Művelődési Ház és Köí}Már beszámolója 2016' évben végzett
tevékerrységéről.

4. 201'6. éú teftezeÍÍkulturális programok ismeltetése.
5. Lakossági közéIdekii bejelentések, javaslatok'

2016. április

1. szadáért dí.jak odaítélése.
2. Beszlímoló a Polgrírmesteri Hivatal dolgozóinak 2015. évben végzett munkájáról ésa

gyámügyi i gazgatásÍó1.

3. Szocirílis Alapszolgáltató Központ beszámolója az elmúlt évben végzett munkájáÍól.
4. Takaros polta pályá/zat kiiÍása,
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2016' máius

Te1epü1és bejfuása
1' BeszáÍnoló a \Á éyes pénziglyi hel}z€tÍől, valamint a hell adók beszedésének

időariáíyos teljesítéséről'
2. Beszámoló a telepiilés egészségügyi helpeteről'

- háziorvosok, fogorvos,védőnőkbeszámolója.

2016, iúnius

1. oktatási intézmények beszrímolója az elmult tanév mun]újríÍól'
2. "ÍájékozÍaÍó a folyamatban lévő beruházásokról.

2016. szeDtember (közmeghallgatással egYbeköttitt KéDviselő-testületi ülés)

1' Beszámoló a költségvetés feléves teljesítéséről.
2. Tájéko^ató a telepiíés pénzügyi' gazdasági hel}zetéről, beruházásokól, pályázati

lehetőségelcő1'
3. Lakossági közérdekíí be.je1entések, javaslatok, kéIdések.

20'I6. október

Település bejárása
Vállalkozói kis konferencia

2016. november

l. Beszámoló a költségvetés lII. negyedéves teljesítéséről.
2. Pénzügyi és Adó rendel€tek felülüzsgflata.
3' Beszámoló a 2016-ben végzett belső elleÍrőzés tapasáalataiÍól.

2016. december

l' 2017' évi költségYetési koncepció előkésátése.
2' Beszámoló a lolyamatban lévci beruhrizásokról'
3' Kepviselő_testiilet 201ó. éü munkájáÍak éÍtékelése.

Felelős: oroszi Sríndolpolgármestef
Határidő: azonnal
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5. Napirendi pont:
Javaslat kiizponti ügyeleti ellátás finanszíIozásához sziikséges nyilatkozat megtétel&e'
Előterjesáő: oroszi Sándol polgáÍmestel

oroszi Sándor:

Török László:

Jámbor Laiosl

Török László:

Jámbor Laios:

Gödöllő Város onkormánJzata - Isaszeg város Önkormán}zatával és

Szada Nagyközség oÍkotmán}zatával közös ajánlatkerőként -

''egészségügf alapellátás körébe tartozó 8yemek és felnőtt köZponti
orvosi ügyelet ellátása''szolgáltatás megrendeléséÍe a Kbt. 121' ö (1)
bekezdés b) pontja alapján a 

' 
Közbeszerzési Éttesitő 2}I5/I2I.

szrímában 2015. októbel 26-án KE-21173/2015. nyilvántattási számon
közzétett ajánlati felfuvással nllt közbeszeflési eljáÍást indított' A
2015. decembef 4'-én tartott bírálóbizottsági ülésen elvégzett értéke1és
eredményekerrt a De1ta országos Katasztrófa Mentő Csopolt
nyertessége keÍült megállapításra' meÍt ő tette a 1egalacsonyabb összegű
elleíszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.

2015. december 18'-án a nyert€s ajfu1lattevő képviselője írásban
be.jelentette, hogy nem tudják ellátni a felnőtt és gyermek háziorvosi
ügyeletet. Miután a nyeÍtes a szerződéskötés előtt visszalépett, Gödöllő
vfuos onkoÍmán}zata a közbeszerzési eljáÍás zátódokumentumát
képező osszegezésben megjelölt második helyezett olszá8os oNosi
Ugyeleti Nonprofit Kff.-vel kötötte meg a szerződést.

Tekintettel arr4 hogy az új egészségiigl szolgáltatónak hatósági
engedély kell szerezrrie a közbesz€Ízés targyát képező el1átási t€rülctre,
továbbá az oEP_el a fiÍanszíIozási szerződést meg kell kötnie, 2016.
február l.-étől tud.ja negkezdeni a működését Gödöllőn. Az iigye1eti
ellátás fol}.lonosságának biztosítása érdekében a mult év végén lejárt
szerződés jaíuár végéig meghosszabbításra került.

Gödöllő Vfuos onkorm ánYatát ílásbantájékoáatta az országos oNosi
Ügyeleti Nonprofit Kft. ügywezetője arról, hogy a központi iigyeleti
ellátásra voÍatkozó országos Egészségbiáosítási Pénztárral megkötésre
kerülő finanszírozási szerződéshez szükséges a rl,egbizó azort
nyilatkozata, mely szerint hozzájárul a haü finanszírozisi összeg
megbízott lészéIe történő kőzvetlen finanszirozástttoz.

Kérem a Képviselő-testiiletet' hogy az előterjesztett határozati
javaslatot fogadja el.

Miért nem 1ehet engedmén}t adni, hogy közvetlenül kap.ja meg az oEP_
tő]' a pénú'

Lehívja az oEP-től a pénzt'

Tehát eá az összeget még p1uszban kéri a cég?

Igen, a szerződés kiegészítésben foglaltak alapján'
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A Kepviselő-testiilet 7 fó ígen szavazaltal' ellenszavazat és taÍtózkodás nélkiil _ a következő
hatáÍÓzatot hozza''

2/20)'5. (oI.28.) számú Képüselő{estiileti hatáÍozat:

1' Szada Nagyközség Képviselő_testillete a központi orvosi
ügyelet 201ó. febÍuár 1-tő1 tőÍténő ellátásfua vonatkozó
tájékoztatást tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az
országos orr'osi Ugyeleti NonpÍofit Kft'-vel feladat ellátási
s7eÍ7ődést köt-

z. szada Nagyközség Képviselő{estiilete jóv.ihagyja és
hozzájárul a központi iigyeleti el1átás 2016. febluáI 1-tő1töÍténő
ellátása érdekében. ho8y az országos orvosi Ügyeleti \onprolir
Kft' közvetlenül kössön finanszírozási szerződést az oBzásos
Egészségbiáosítási Pénáfuaa1.

HatáÍidő: azonnal
Felelős: oÍoszí sándor polgáÍmestel

6. Napirendi pont:
Tájékoztató a szociális Alapszolgáltatási Központ intézmén}.vezetői állás pályázatról.
Előteriesztő: oroszi Sándor polgármester

Jámbor Laios: A szociá1is Alapszolgáltatási Központ intézméí}"r'ezetőjenek
megbizá,sát 5 éves időtaltamm állapította meg a Képüselő-testiilet
201l. évben. Az intézÍfuéÍ|wezetőí megbízás 2016. febÍuar 1-jén jáÍ le,
ezát az állást ismételten meg kellett hirdetni.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétett pálylázati felhívást
hivatalunk a község honlapján, vala'nint a 2111 szada havilapban is
megielentette.

A kötelező ( kozigallas.hu horúapon) publikáás időpontja: 2016' január
18' (A bekiildés időpontja: 2016. januáÍ 13.)
A jelentkezési hatríridő 2016' február 3., a vezetői megbizás 2016.
máícius 1-től 2021' február 28'ig szól.
A beérkezett pályrázatok elbírálási határideje: 2016. februáI 15.
A pályiatok e1bíÍíásához kűlső szakértő bevonását íÍ elő a.jogszabály,
a fe1kérése folyamatban van.
A jogszabályban előíÍt kepesítési, gyakorlati és egyéb feltételeken túl az
elbíráás soIán előn}t jelentő körü]Ínényként emeltiik ki a helyismeretet,
va1aÍnint a munkakör jellege miatt a B kategófiás jo8osítvány meglétét'
A Kepviselő-testiiletoek határoznia kell aról, hogy Kerékgyártó
Tamást megbízza a hatáÍozatlaí idejíi közalkalmazotti jogvíszony.inak
megtaÍtása me11ett 2016' februal 01{ől 2016. fcbruáI 29-ig taíró
ídőszakra.
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A Kepviselő-testiilet 7 fő
hatáÍozaÍot hozza:.

igen szavazattal_ ellenszavazat és tartózkodris nélkiil a következő

312016 ' (01 ' 28.) szunú Kepüselő_testiileti határozat:

Szada Nagyközség ÓnkoÍmán}zat Kepviselő{estiilete a szadai
Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetésével megbizza
Kerékgyáttó Tamást a hatarozatlfu1 idejíi közalkalmazotti
jogviszoíyának megtaÍtása mellett 2016. februiíÍ 01-tól 2016.
februlí 29-ig tafió időszaka.

A Képviselő{estiilet felhatalmazza a Polgármestefi, hogy
Kerékgyártó Tamás fenti időszal(Ia töÍénő vezetői megbízásaÍa
intézkedj en.

Feleiős: orosziSrindolpolgámester
Határidő: azonrral

7. Napirendi pont:
Erdőkeltes _ szada veresegyhiáz szenn}'vízköznúvek Gördülő Fejlesztési Teívének
tényálás tisáázásához kötelezettségvállalási nflatkozat.
Előterj esáő: oloszi sándor polgármester

oÍoszi sándor: A Kepviselő{estiilet megkapta a szenn}.vízközmúveke benyújtott 2016
2030' évi GFT-hez kén ÉíyáIlástisztázás egyeztetése kötelezettség

vállalási nyilatkozathoz tátgyú előtedesztést'
Kérern a Képvise1ő-testületet' hogy adjon elhatalmazást aZ
előterjesztésben szereplő Kötelezettségvállalási nllatkozat alaírására.

7 fr igen szavazattal ellenszavazat és taÍtózkodás nélkiil_ a következőA Kepviselő-testiiiet
határo7.atot ho7.za:

4/2016' (01. 28') számú Kepviselő-testületi határozatI

1. szada Nagyközség Öntormányzat Képviselő-testiíete
elfogadja a Veresegyházi Regionális szennyr/ízrendszene
vonatkozó _ 2016 2030. évi Gördiilő Fejlesztési Terv 20ló.
éwe beteÍvezett feladatait, ahhoz az öntomán}zati forrást
biztosítja.

A Kepviselő-testiilet egyetéÍt a GFT-ben megielölt további (II.
és III. ütsm) őnkormáÍ}zati finanszírozású feladatokkal, de
annak pénzügl forrásbiáosításáról csak adott táÍgyévi
költségvetésében dönt.

2. A Kepviselő_testiilet felhata1mazza a polgámestelt a
GFT-hez kapcsolódó fenti taÍtalmú kötelezettségvállalási
nyilatkozat aláíIásáÍa.

Felelős: orosziSándorpolgfumesteÍ
HatáÍidő: 201ó. februá' 29.
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8, Napirendi pont
Hatfuozati javaslat a kötelező migránskvóta ellen.
ElőteÍiesáő| oloszi sándoÍ polgliÍmestel

oroszí sándor: Szeretnénk csatlakozni abhoz ajavaslathoz, aInit a kormrány indított el.

A Képviselő-testiilet ó fő igeí szavazattal 1 fő ellenszavaz attal a következő hatfuozatot
hozza:

5/2016' (0l. 28.) számú Kepüselő-testiileti hatfuozat:

Szada Nagyközség ÖnJ<ormán1zata elutasítja a kötelező
betelepítési kvótát. A köte1ező bet€lepítési kvóta jogtalan,
&telmet1en. Növeli a búÍözés kockázdÍát és a terroÍveszélÍ. A
kvóta veszélyezteti a kulturánkat és a mindennapjaint
biztonságát, vlíla1hatatlaÍI terheket jelentene a szociiílis,
egészségügl és oktatási rendszeriinkre.
Kájiik a kománÍ, hogy minden lehetséges eszkőzzel
akadályozza meg az il1egális migránsok beáíamlását és a
kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyalországot és a
magyaÍ embeleket!

Felclős: oroszi sándoÍpolgáÍmestel
Határidő: azonnal

Polgármesteri tájékoztatók

Filinná Kft. kérelme s7adakjt töltőállomás múködésere vonatkozóan.

oroszi sándor: A Képviselő-testiilet megkapta a Filinna Kft. kérelmét. Az eddigi fél
hektár nagyságri terület esetén is módukban van valakit keresni, aki
átveszi a tedletet. Ezt nem tiltja a szeződésiink'
SzeÍetettel és tisztelettel köszöítőm a tulajdonosokat' K&em Molnár
János iigy/ezetőt, hogy tájékoztassa a testületet az elképzelésüloől.

A szadakjt üg}'vezetőj e vagyok.
Köszönjiik a lehetőséget, hogy eljöhettii < az ülésrc, amit tisztelettel
megköszönünk. A beadván}'unk taÍalmazza azt, amiről szeretnénk szót
váltani. A krit 4' éve üzemel a nagyközség terii1etén' Bízom benne,
hogy mindenki megelégedéseÍe végezzük a feladatuÍtat. A településen
é1ők többsége a töltőállomást veszi igéíybe' A településen élők számára
az éÍtékesítés kedvezménnyel történik. Bízom berrne, hogy a kiszolgáás
olyarr, hogy ez sokáig fenntaltható' Magáncég iizemetetésében van a
htt, az oMv-től vásríroljuk az üzemanyagot nagyobb mennyiségben'
Shop és töltőállomás üzemeltetéséről beszélünt.
A töltőállomás fejlesáésekbe szeÍetett volna kezdeni a tekintetben,
hogy előkészített mosó egység is felszeÍelésle k€Íült, és olyan
elektromos tö1tőpont kialakítását is tervezzük, ami szinten fejlesztést
igényelne.

Molnár.Iános:
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MolBár.Iános: Jelenleg a teíület az önkormán)zat tulajdonábaí van. A fejlesztéshez
kiilső forrás bevonása nern lehetséges. Nem tudtuk a telületet
megosáani' A L1it beruházása 100 millió Ft-ot kitevő rész, ami a háÍom
tulajdonos hozzáadott é,Ítéke. szelehénk tovább lepni, fejlődni'
Hátáltatja a miiködésünket, hogy az Ipari ParkbaÍI nem láfunk aktora
aktivitást, amiv€l az elején számoltunk' Kanion parkoló kialakítása
történt, ez a jelenlegi he1}zetbeÍ nern múködőképes' Nem szetetnénk
ennek a helyére másfajta beruh.ízást megvalósítani, ami a 1qit
működését elősegítheti. Azért jöttiink, hogy együttműködést plóbáljunt
meg létrehozni az önkoÍmán}zattal. Amennfben lehetséges, és
megpróbálnak segíteni a megosztott teÍül€t eladásában, kémi szerctnénk
o1yan áÍat kerni, ami az öDkormán)zat szímáÍa megfelelő, hogy ha
bárki hivatalosan kéri, akkol tudjunk tájékoztatást adni' Afelé
szeretíém viÍ!1i a dolgot, hogy ha bármi irányba el tudjuk vinni a
dolgot, patnelek lennénk'

Verébné Kovács Rozália: Javaslom, hory a kiskonfererrcián tárgyalja a testiilet a k&dést.

oroszi sándor íszódás): Véleményen szerint az lenne a megfelelő, hogy a telket
értékesítenén]< Jrínosék felé.

Oroszi Sándor:

Töriik Lás7ló:

Molnár János:

Török Lászlól

MoInár.Iános:

Kiskonferencia keretében megvitatjuk a Képüselő_testiilet álláspontját.

20l2. erben lölölliinl szer,/ódest Önöktel. Véleményem s'/erint
kedvező ríon 15 évle 150.000,-Ft összeggel kötöttünk berlcti díjat.
Elvileg az ingatlan árát be kell hozni 15-20 év alatt. Tehát ha azt
mondom' hogy 20 ér''re számolok, gyakorlatilag évente 2.000'000,- Ft'
Másik problémát szeletnénk megvilágítani' Múlt héten kaptuk meg a
levelet, én körbejártam a benzinkutakat, hogy milyen iírak vannak.
\ ere.eg}házán 288-2q0 rr \oll' \ áchrrtyánban is' önöknel 2ao'o-röl
ha árengedmerr1t is ad, a 291_es MoL fuat is nehéz behozni.

Minden szerdán és pénteken változik aZ ár. 29o.9 A rni rírunk. A
benzint is nézte?

Szombaton néztem, és a gázolajat.

290.9 jelenleg az ar .

A megállapodás tijkéletes volt, nem volt vele probléma. Adódott egy
hel)zet pillanatnyilag, szeretnént segítséget kémi. AzéÍt váltoáattuk
Szadahít nér''re a nevet, melt úgy éÍeztiik, mintha Szadaiak lenrrénk. Ezt
kéménk alhoz, hogy mi is tovább léphessÍink'

Nem támadólag akartam fellépni' közös érdekiint. Ebben kell valamit
kitalálnunt'

Falk László:

Töríik Lás7.ló:
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oroszi Sándorl Kérem a képviselőket, hogy taÍtsunk he1}színi bejfuást, felméÍést'
Gondoljuk át, hogy mi megfelelő az öntormányzatnak.

vállalkozói aj iíílat erdő kitermelésle'

Oroszi Sándor: A Btendon Kft. keleste meg az önkormányzatot egy ajánlattal. A
I48'7l7 ItÍsz. alatt lévő erdősávot kitermelné, és 15.500 Ft/m3 összeget
fizetne a fáéÍt' Takarítás, gyök&szaggatás is benne van.
Nekiint az eÍdőgazdálkodónl( a Szada Nova Nkft. Az isko1a, varroda,
rászorultak tüze1ő €llátásával foglalkozik. Én nem javaslom a fa
értékesítését'

Illés szabolcsI

vécsey László:

Illós Szabolcs:

2019-ig elfogadott üzemterviink vaí. Ha úgy gondolja a Képvise1ő-
testii1et, hogy azt &tékesíteni szeretné' báfinikor megteheti'
Véleményem szerint kb. 60 m3 fa van' 20l2-ben egyszeÍ adtunk el fát'
Eá bármikor megteheti a Képvise1ő-testiilet'

Ezt még hagyni kellene'

A kiserdőben a mu (álatok befejeződtek. Margita felőli részen lesz
lehetőségülk fol}'tahf, a Napóta feletti részen és a Nyár utcában.

oroszi sándor íszódás): Ezen a telületen jelentős szintkiilönbség van' Bejárást
javasolnék, és amerrnlben kitemelésfe kerül, a szintkiilönbséget
figlelembe lell venni.

A Kepviselő_testiilet 7 fő igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás nélkii] _ a következő
Ira,táÍozatot hozza|

6/2016. (01. 28') számú Kepviselő-testiileti határozat:

Szada Nagyközség Önkormlin}zat Képviselő-testiilete a Szada,
348'7 /4. bÍsz. alatt lévő akác eÍdőt az N. BRENDoN KFT (2100
Gödöllő, Szabadság út 24'7.) tészeÍe neÍÍjkívánja éÍtékesíteni.

Felelős: oroszi Srindol polgiármester
Hatiiridő | azonnal



54

oroszi sándor:

Török László:

Petrák Arr'ád:

Drozdik Béla:

Az orvosi lendelő esetében íem végeztiik el az ablak cselét. Ez
eredetileg a pályr2ati anyagban volt, aÍnikoÍ a költségvetés 22 millió Ft
lett volna. Utána le kellett menniink 6 millió Ft-Ía' Nem tudják kifiiteni
Ács Doktor lendelőjét. Kabátban dolgoznak. Szemerédy Doktomá
ell'ogadhaló a rendelö hömersék]ete. de Ács Doklomál nem. 573'278 Fr-
&t megcsináln|ík a 3 db ablakot. 145 x 170-es ab1akokÍó1 van szó. Ács
Doktomfl 2 db, a fektetőben 1 db'

A fogorvosnál is ugyanez ahelYet'

Az ablakcsere meg fogia ezt a pfoblémát oldani?

Húz az ablak nagyon, egy-két fokot jelentene.

A Képüselő-testiilet '7 fő lqgn szayazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkűl _ az alábbi
hatá,ÍÍJzatoÍ hozza:

7/2016. (01' 28.) szárnú Képviselő_testiileti hatfuozat:

Szada Nagyközség ontormrínyzat Képviselő{estiilete a szada,
55219. l]|sz. (természetben Szada' Rákóczi u. 1/a' szám) alatt
lévő Dr. Acs Tamás által haszíálatbaÍ lévő hráziorvosi rendelőn
lévő 3 db nllászáró cseréjével megbízza a PIRAToN PLUSSZ
KIT-t (1082 Budapest, Harminckettesek tere 6.).

A Képvise1ő-testiíet a fenti muDkálatok e|végzésébez a
sziikséges bÍuttó 5'13'z']8'-Ft (azaz ötszázhetyeihiÍomezeÍ-
kellos/ihelvennyolc lorinu összeget az önlormán}zal 20I ó'
évi Kóltségvetésének kerete telhéIe biáosítja.

Felelős: oroszi Sándorpolgármester
Határidő: azonnal

Régió+ Tv szerződéseI

Felhatalmazást keÍek a Képüselő_testiilettől' hogy a Régió+ Teleüzió
Szolgáltatási szerződéset aláí{am.

oroszi sándor:
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A Kepvise1ő-testiilet 7 fő igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás nélkül _ a következő
haté)Íozatot hozza:

8/2016. (01. 28') számú Kepvis€lő{estiileti határozat:

Szada Község onkormányzat Kepviselő_testiilete közcélú
műsorsziímok szolgáltatásával, az onkormánvat
kommunikációs feladatainak' tájékoáatási kötelezettségének
televíziós eszközök útján töfiénő teljesítésével megbízza a Régió
P1usz Tv-t működtető szabadi Attila egyéni vállalkozót 2016'
január 1-től hatáIozatlan időIe.

A megbízási díj összege 21o.o0o,- Ft + ÁFA/ró (Maz
kettőszáLzlízezer folint + AFA/hó)' - összesen 2.520.000,- Ft +

AFNév (azaz kettőmj1lió-ötszázhúszezer forint/év) me1yet a
Képvise1ő-testiilet az onkormrín}zat 2016. éü költségvetésébeí
biztosít.

Felelős: oloszi sándorpolgfumestel
HatáÍidő: azonnal

A Kepviselő-testiilet felhatalmazza a PolgáTmestelt a
Szolgáltatói Szerződés aláíIásfua.

Felelős: Vécsey Lász1ó polgármester
Határidő: azonnal

oroszi Sándor polgármester az ülést18.06 óÍakoÍ berekeszti.
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