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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-án – szerda–
15.00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Irodájában
megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Béres Barnabás
Fábián Béla

polgármester
alpolgármester

Karácsony Gyula
Nagy János

képviselő
képviselő

Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Balkus Fatime

jegyzőkönyvezető

Igazoltan távol: Varga László képviselő
Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 4 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést
érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek
önkormányzati segély kialakításával összefüggő módosításához
a) a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 16/2004. (XI.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
b) a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és
szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 9/2013. (IV. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2004. (VI. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet
elfogadásáról
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5. Előterjesztés Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásának
átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
6. Előterjesztés Told Község Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési terve
7. Előterjesztés Told
munkatervéhez

Község

Önkormányzat

8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös
tevékenységéről szóló beszámolóra

Képviselő-testülete

Önkormányzati

Hivatal

2014.

évi

2013.

évi

9. Különfélék
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
ELFOGADOTT NAPIRENDI PONTOK:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről
2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
3. Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek
önkormányzati segély kialakításával összefüggő módosításához
a) a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 16/2004. (XI.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
b) a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 9/2013. (IV. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2004. (VI. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati
rendelet elfogadásáról
5. Előterjesztés Told
Község
Önkormányzat
2014.
évi
költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
6. Előterjesztés Told Község Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési terve
7. Előterjesztés Told
munkatervéhez

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

2014.

évi

8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolóra
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9. Különfélék
TÁRGYALT NAPIRENDI PONTOK:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A polgármester jelentése a két ülés közötti időszak legfontosabb- települést érintő
– eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
Béres Barnabás polgármester: A két ülés közötti időszakban közmeghallgatást tartottak, amin
sokan vettek részt, a polgármesteri beszámoló után a feltett kérdésekre megfelelő választ
kaptak. A közmunka programban foglalkoztatott személyek nagy számban jelen voltak. A
lejárt határidejű határozatokról szóló polgármesteri jelentés a jegyzőkönyv melléklete.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a polgármesteri jelentést, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést érintő –
eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2013. december 18.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
77/2013. (XII. 18.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb –
települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről szóló jelentést.
Felelős:
Határidő:
2.

Béres Barnabás polgármester
2013. december 18.

Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről

Béres Barnabás polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, megismerték azt.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Béres Barnabás polgármester
Határidő: 2013. december 18.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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78/2013. (XII. 18.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő testülete a község pénzügyi helyzetéről szóló
tájékoztatót, elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Béres Barnabás polgármester
2013. december 18.

3. Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek
önkormányzati segély kialakításával összefüggő módosításához
a) a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 16/2004. (XI.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, az ügyrendi
bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzati segély mellett a
méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos ügyek esetében is célszerű a hatáskör
gyakorlását a polgármesterre ruházni, mivel a törvény 8 napos ügyintézési határidőt fogalmaz
meg.
Nagy János ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést. Elfogadásra
javasolják mindhárom rendelet módosítását.
Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a képviselőtestület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 16/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
módosításával.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló
16/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Told Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló
önkormányzati rendelet 1. §-a az alábbiak szerint módosul:

16/2004.

(XI.

30.)
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„A polgármesterre átruházott hatáskörök
1. §
a)
b)
c)
d)
e)
f)

rendszeres gyermekvédelmi támogatás
rendszeres szociális segély
lakásfenntartási támogatás
önkormányzati segély
közgyógyellátás (méltányossági, kivételes méltányossági)
köztemetés engedélyezése
2. §

Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
Béres Barnabás sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. december 19. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
b) a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 9/2013. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások
helyi szabályozásáról szóló 9/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításával.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 9/2013. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális
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ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §ában, 38. § (9) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében és az 58/B. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó jogforrásait is - az
önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról és
szolgáltatásokról a következő rendeletet (a továbbiakban: R) alkotja:
1. §
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális
szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 9/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Told Község Önkormányzata szociális rászorultság esetén a jogosult számára pénzbeli
ellátásként önkormányzati segélyt állapít meg.”
2. §
A Rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a) a Képviselő-testület méltányossági közgyógyellátást állapít meg,”
3. §
A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzati segély a Polgármester engedélyével indokolt esetben a Biharkeresztesi
Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárából (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
azonnal kifizethető.”
4. §
A Rendelet 8. § (1) bekezdés e) pontja hatályát veszti.
5. §
A Rendelet 9. § és 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Önkormányzati segély
9. §
(1) „Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére
önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segélyre jogosult az a személy, akinek a (2)
bekezdésében meghatározottak közül legalább egy feltétel fennállása igazolt, továbbá a
háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-át.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet:
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a) elemi kár,
b) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés,
c) társadalom- és egészségbiztosítási ellátás (rokkantsági, öregségi nyugdíj stb.)
intézése miatti jövedelem-kiesés,
d) egyéb, előre nem látható, különös méltánylást érdemlő esetek (pl.:
gyógyszertámogatás költségeire).
(3) Egy adott időszakon belül ugyanazon kérelmező amennyiben több alkalommal is
önkormányzati segélyben részesül, a határozatban rendelkezni kell a konkrét összegekről
és a kifizetések időpontjáról.
(4) Az önkormányzati segély természetbeni támogatásként is megállapítható:
a) Erzsébet-utalvány formájában,
b) tankönyv- és tanszer beszerzésére,
c) intézmény térítési díj kifizetésére.
(5) Az önkormányzati segély ezen fajtája iránti kérelem a R. 1. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon nyújtható be.
(6) A képviselő-testület a gyermeket önkormányzati segélyben részesíti, ha a gyermeket
gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
(7) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell önkormányzati segélyben
részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az
alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.
(8) A segély összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni. A határozatot indokolt
esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani, s a polgármester engedélyével a házi
pénztárból kifizetni.
(9) Az önkormányzati segély fent említett két esetében a segély összege nem haladhatja meg
a 10.000.-Ft-ot.
(10) Az önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati segélyt nyújt annak is, aki a
meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt
köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a
saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
(11)

(12)

A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege általános forgalmi adó nélkül jelenleg:
a) Földbetemetés esetén:
60.000.-Ft,
b) Hamvasztásos temetés esetén:
100.000.-Ft.
Az önkormányzati segély ezen fajtájának összege nem lehet kevesebb 10.000,- Ft-nál.

(13) Az önkormányzati segély ezen fajtája iránti kérelem a R. 2. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon nyújtható be.
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6. §
A Rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg az Szt. 50.§ (3)
bekezdése alapján az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén annak a szociálisan
rászorult személynek, akinek
a) havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 22 %-át eléri,
b) családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 170 %-át, egyedül élő esetén 210 %-át.
(2) A Képviselő-testület kivételes méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot
állapíthat meg, annak a személynek is az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, aki betöltötte
80. életévét; és családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-át, és havi gyógyító ellátásának költsége eléri
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-át.
7. §
A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:
1. számú melléklet 9/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és
szolgáltatások helyi szabályozásáról
KÉRELEM
ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
1. Kérelmező adatai:
Név:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Életvitelszerű tartózkodási helye:
Állampolgársága:
Telefonszám (nem kötelező megadni):
2. A kérelmezővel együtt élők száma összesen: ............ fő
Név/születési név
Hozzátartozói
Születési hely, idő
minősége
1.
2.
3.
4.

Anyja neve
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5.
6.
7.
8.
3. A kérelem indoklása:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Hozzájárulok, hogy kérelmemre indult eljárásban szükséges adataimat az 1992. LXIII.
törvény 3. § szerint felhasználhatják.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Az eljárás megindításáról értesítést: kérek — nem kérek ( a megfelelő alá húzandó).
Dátum: :____________________________
______________________
a kérelmező aláírása
Jövedelmi adatok
(Forintban)
A jövedelmek típusai
Kérelmező
Közeli hozzátartozók jövedelme
Összesen
jövedelme a) b)
c)
d)
e)
f)
g)
1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó ebből:
közfoglalkoztatásból származó
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
13. A család havi nettó jövedelme
összesen [(1-6]
A család összes nettó
jövedelmét csökkentő
tényezők (tartásdíj összege)
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt
adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt
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adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 10. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat a fővárosi, a megyei NAV útján
ellenőrizheti.
Dátum: ___________________________
____________________________
a támogatást kérő aláírása
2. számú melléklet a 9/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és
szolgáltatások helyi szabályozásáról
KÉRELEM
Önkormányzati segély megállapításához
1. Kérelmező adatai:
Név:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Életvitelszerű tartózkodási helye:
Állampolgársága:
Telefonszám (nem kötelező megadni):
2. A kérelmezővel együtt élők adatai:
Név/születési név
1

Hozzátartozói

Születési hely,

minősége

idő

Anyja neve

Jövedelme
(Ft)

Kérelmező

2
3
4
5
6
7

11

3. Az elhunyt személy adatai:
Név:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Állampolgársága:
Hozzátartozó minősége: a kérelmező házastársa — élettársa — gyermeke — szülője — egyéb
(A megfelelő rész aláhúzandó.)
Temetkezési számlák összege: ____________________ Ft (a másolatok csatolandók)
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy kérelmemre indult eljárásban szükséges adataimat az 1992. LXIII.
törvény 3. §-a szerint felhasználhatják, illetve szükség esetén továbbítsák.
Az eljárás megindításáról értesítést: kérek

—

nem kérek ( a megfelelő alá húzandó).

Dátum: ______________________
______________________
kérelmező aláírása
8. §
Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.

Béres Barnabás sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. december 19. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
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c)

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2004. (VI.
29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
módosításával.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 12/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján
és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. §
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2004. (VI. 29.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3.§ (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„a) Pénzbeli és természetbeni ellátás:
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás (kiegészítő családi pótlék)”
2. §
A rendelet 7. §-a hatályát veszti.
3. §
A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is
nyújtható.”
4. §
Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
Béres Barnabás sk.
polgármester

dr. Juhász Marica sk.
jegyző
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Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. december 19. napján.
dr. Juhász Marica
jegyző
4. Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati
rendelet elfogadásáról
Béres Barnabás polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, a bizottság tárgyalta.
Kéri, mondják el véleményüket.
Dr. Köstner Dávid aljegyző: Ismerteti az előterjesztést. A rendelet felülvizsgálatáról a HajdúBihar Megyei Kormányhivatal tájékoztatta az Önkormányzat Jegyzőjét. Felülvizsgálat során
célszerűnek látszott új tervezet elkészítése. A szociális temetés bevezetésre kerül.
Nagy János ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják.
Béres Barnabás polgármester: Javasolja, hogy a hatálybalépés időpontja 2015. január 1-je
legyen. Kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e a köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló rendelet-tervezetet.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
Told Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján a
köztemetőről és a temetkezés rendjéről a következő rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed, Told Község területén lévő köztemetőre, valamint annak
fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre.
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2. §
(1) A településen működő köztemető: Dózsa úti köztemető (067 hrsz., 1162m2).
(2) A köztemetők tulajdonosa és fenntartója Told Község Önkormányzata (4117 Told,
Kossuth u. 4.).
(3) A köztemető üzemeltetője az a gazdálkodó szervezet, mellyel az önkormányzat
üzemeltetési szerződést köt az üzemeltetői feladatok ellátására.
(4) A működő temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és
infrastrukturális feltételeket a 2. számú melléklet tartalmazza.
3. §
(1) Told Község közigazgatási területén köztemető létesítése, bővítése, lezárása és
megszüntetése az önkormányzat feladata.
(2) A jelenleg működő köztemető és létesítményei fenntartásáról, valamint az ott folyó
temetkezési és e rendelet szerinti egyéb tevékenységek végzéséről az önkormányzat kegyeleti
közszolgáltatási szerződés keretein belül gondoskodik.
Temetési helyek és szabályok
4. §
(1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni temetőben vagy
temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen szabad.
(2) A temetőben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az üzemeltető
gondoskodik. Az urna kiadást az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott, vagy az elhalt
közeli hozzátartozója.
5. §
(1) A temetőt sírhely-táblákra, gyermeksírhely, urnasírhely, sírbolt, valamint a hamvak
szétszórására alkalmas területekre lehet felosztani.
(2) A sírhely-táblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével szabályszerű eljárás mellett - ki lehet üríteni és temetés céljából újra igénybe lehet venni.
(3) Külön sírhely-táblákat kell kijelölni a felnőttek, a gyermekek, a ligetes és díszsírhelyek
kialakítására. A díszsírhelyeket, sírbolthelyeket külön kell megjelölni.
(4) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell
felosztani.
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(5) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely-táblákban - fő szabályként - folytatólagos
sorrendben kell felhasználni.
(6) A betelt sírhely-táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytábla
temetési helyére urna helyezhető el, koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelybe
engedélyezhető.
(7) Az elhamvasztott hamvait tartalmazó urnát urnasírban, vagy urnafülkében lehet
elhelyezni.
(8) A lezárt temetőkben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt temetőket
mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg felszámolásáról döntés nem születik.
(9) Lezárt temetőből és sírhely-táblából a holttest-maradványokat exhumálás útján lehet
áthelyezni a használatban lévő temetőbe /sírhely-táblába/.
Az exhumálást csak az illetékes tiszti főorvos engedélye és előírásai szerint lehet elvégezni,
lezárt temetőből történő elszállításhoz az üzemeltető felé előzetes bejelentés szükséges.
6. §
(1) Az egyes temetkezési helyekért - a díszsírhelyek és a szociális temetési helyek első
sírhelymegváltási díját kivételével - az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemettetésre
kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza, mely díjak
áfa nélküliek, számlázáskor a mindenkori áfa összegével meg kell növelni.
(2) Az egyszeri megváltás időtartama:
a) urnafülke, urna sírhely:
10 év
b) sírhely és urnasírbolt esetén:
25 év
c) sírbolt:
60 év
(A sírbolt legalább két koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, illetve
kizárólag terepszint feletti építményrészből álló temetési hely.)
Az üzemeltető az a) pont szerinti temetkezési helyek kétszeres időtartamra történő
megváltását is engedélyezheti.
(3) A használati idő letelte után a temetkezési helyek - külön tiltó rendelkezés hiányában újabb ciklusra megválthatók.
(4) Ha a használati idő leteltét követően a temetkezési helyeket 3 éven belül ismételten nem
váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni.
(5) Sírhely-tábla, vagy az egész temető lezárásáról és/vagy kiürítéséről az önkormányzat
képviselő-testülete dönt. A temető kiürítését megelőzően azt három alkalommal egy országos
lapban és a helyi sajtóban, valamint a temetői hirdetőtáblán közhírré kell tenni úgy, hogy az
első közzététel a kiürítés előtt 6 hónappal, a továbbiak pedig kéthavonta történjenek.
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(6) Ha a használat a (4) és (5) bekezdésben foglalt okok miatt szűnik meg, a temetkezési hely
feltárásakor a kiürített sírokból származó holttestmaradványokat közös sírhelyben kell
elhelyezni, amelyről az elhunyt hozzátartozói, az ő rendelkezésük hiányában a kegyeleti
szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett az üzemeltető köteles
gondoskodni.
(7) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, de
a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez.
(8) Lezárt temető, vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlék a
használati idő le nem jártáig - kegyeleti szempontokból - nem idegeníthetők el és más sírra,
sírboltra nem helyezhetők át.
(9) A kiürítés során a temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni
csak az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után szabad. A rendelkezési jogosultságot a
bejelentés során valószínűsíteni kell. Mindez csak a temetőrész lezárásakor gyakorolható.
7. §
(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:
a) felnőtt sírhely, egyes:
2,20 m hosszú,
2,00 m mély,
1,00 m széles.
b) felnőtt sírhely, kettes:

2,20 m hosszú
2,00 m mély,
2,00 m széles.

c) gyermek sírhely:

1,30 m hosszú,
1,60 m mély,
0,60 m széles.

d) urna földbe temetésnél:

0,80 m hosszú,
0,60 m mély,
0,60 m széles.

e) sírbolt 2 személyes 2,50 m hosszú
1,50 m széles
sírbolt 4 személyes:
2,50 m hosszú
2,50 m széles
sírbolt 6 személyes:
2,50 m hosszú
4,00 m széles
sírbolt 8 személyes:
2,50 m hosszú
5,00 m széles
f) szociális temetési sírhely: 2,40 m hosszú,
1,00 m mély,
1,20 m széles.
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szociális parcellában földbe temetett urna helye:
0,80 m hosszú,
1,00 m mély,
0,60 m széles.
(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cmnek, sírboltoknál 100 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.
(3) Kettes felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még négy urna, egyes felnőtt sírba
elhelyezett egy koporsón kívül még két urna is elhelyezhető.
A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel - a sír megfelelő
mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve - további, legfeljebb egy elhalt vagy az
ÁNTSZ által engedélyezett számú, 25 évnél régebbi holttestmaradványt tartalmazó koporsó
temethető rá.
A sírboltba csak annyi felnőtt koporsó helyezhető, ahány férőhelyre azt építették. A sírboltba
további 10 urna helyezhető el.
(4) Felnőtt sírhely-díj befizetése mellett a felnőtt sírhely-táblába 10 éven aluli gyermek is
temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell
lenni.
(5) Az elhalálozástól számított öt éven belül sír felnyitására engedély hamvasztásra, más
temetőbe való áthelyezés céljából, illetve nyomozó hatóság rendelkezésére adható.
(6) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.
(7) Rátemetés esetén - a balesetek elkerülése végett - a síremléket a temettetőnek le kell
bontatnia és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia.
8. §
(1) Sírboltot, kriptát csak engedélyes terv alapján lehet építeni, a tervet az üzemeltetőnek be
kell mutatni.
(2) A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a használati díjat megfizette.
(3) A sírbolt (és síremlék) fenntartásáról, annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni. Ha
a sírbolt összeomlásáról lehet tartani, az üzemeltető jelzi azt az önkormányzat felé, amely
képviseletében felszólítja a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy
gondoskodjanak a helyreállításról. A felhívás - a temetési hely megjelölésével - a temető
hirdetőtábláján és parcella sarkán 90 napra kifüggesztésre kerül, valamint a tulajdonost vagy
örökösét lakcímén is megkísérli értesíteni.
(4) Ha a felhívás eredménytelen marad, és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn,
akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult (tulajdonos, örökös) költségére az
önkormányzat (mint a köztemető tulajdonosa) szünteti meg.
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(5) A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették.
Amennyiben a sírbolt tulajdonosa (birtokosa) a temetkezési jogosultságról a sírbolt-könyvben
vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói az
elhalálozás sorrendjében temethetők el. A sírbolt tulajdonosának (birtokosának) kérelmére a
sírboltban elhelyezett koporsókban lévő, porladáson túli csontmaradványokat össze kell
gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell
helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak egy urnahelynek számítanak.
9. §
(1) Told Község Önkormányzata Képviselő-testülete díszsírhelyet adományozhat azon
elhunyt személynek, aki a településen hosszú időn át a közösség életéért, fejlődéséért
kiemelkedő tevékenységet végzett, vagy akit a képviselő-testület kiemelkedő érdemei
elismeréseként arra érdemesnek tart.
(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
A díszsírhelyek méretei:
Egyes sírhely:
2,50 m hosszú
1,00 m széles
Kettes sírhely:
2,50 m hosszú
2,00 m széles
A sírhelyek közötti távolság 100 cm.
(3) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában - a
Polgármesteri Hivatal megbízásából és költségére - az üzemeltető köteles gondoskodni.
(4) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető
üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.
(5) A ligetes sírhely: A sírhely parcellák sarkaiban, végeiben kialakított dúsabb növényzettel
ellátott táblarész, amelyben a temetés nem soros elrendezést követ.
A ligetes sírhely méretei:
Egyes sírhely:

2,50 m hosszú
1,00 m széles
2,50 m hosszú
2,00 m széles”

Kettes sírhely:

Temetkezési szolgáltatások
10. §
(1) Temetkezési szolgáltatási tevékenység: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 25. § (1) bekezdése szerinti tevékenység.
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(2) A köztemetőben az üzemeltető köteles gondoskodni a köztemetőn belüli, az elhunyt
hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával
kapcsolatos feladatokról.
(3) A temetkezési szolgáltatók a rendelet melléklete szerinti díjakat kötelesek megfizetni a
létesítmények igénybevételéért és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők (temetkezési szolgáltatók
kivételével) a rendelet mellékletében meghatározott temető-fenntartási hozzájárulási díjat
fizetnek. A rendeletben megállapított díjak az Áfát-t nem tartalmazzák.
(4) A temető tulajdonosa biztosítja az üzemeltetéshez szükséges tárgyi és infrastrukturális
feltételeket:
a) a kegyeleti igényeknek, jogszabályi és műszaki előírásoknak megfelelő létesítmények és
berendezések megépítése, felújítás, beszerzése, ezek részeként:
- boncolás, ravatalozás és gyászszertartás lebonyolítására alkalmas helyiségek,
- halottak tárolására, hűtésére alkalmas hűtőberendezés,
- ravatalozók és más helyiségek berendezéseinek, felszereléseinek, készleteinek
biztosítása
b) a temetőben elektromos áram, vízellátás, csapadékvíz elvezetés és a közlekedési feltételek
megteremtése,
c) a temető, temetőparcellák, ravatalozó megközelítéséhez utak, járdák építése, felújítása, a
temető bekerítése, a kerítések felújítása, kapukkal való ellátása.
(5) A temető üzemeltetője:
- betartja és betartatja a temető rendjét,
- vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyvet és a sírboltkönyvet,
- ügyfélszolgálatot működtet,
- gondoskodik a temetőbe szállított elhunytak átvételéről, őrzéséről, átadásáról,
- biztosítja a ravatalozók, boncoló helyiségek, technikai berendezések karbantartását,
előírt módon és gyakorisággal történő fertőtlenítését, festését,
- biztosítja a temető és azok létesítményeinek tisztán- és jó karbantartását, amely
magába foglalja:
a meglévő utak, járdák karbantartását, seprését, síkosság mentesítését, hó
eltakarítását, kapuk és kerítések, vízvezeték-és elektromos hálózat
karbantartását, javítását, a temető területének gyommentes tartását, a növényzet
ápolását, kór-és károkozók elleni permetezését, a fű nyírását, a keletkezett
hulladék összegyűjtését, elszállítást, a halottasház és a hozzá tartozó helyiségek
üzemképességét, viseli az ezekkel kapcsolatos díjakat és költségeket,
- a jegyzővel vagy az általa kijelölt személlyel történt egyeztetés alapján végzi a
temető területének évente legalább háromszori kaszálását, cserjék, örökzöldek
folyamatos gondozását, fák, elszáradt ágainak rendszeres eltávolítást,
- a temető területén levő locsoló minőségi vizet folyamatosan biztosítja,
- összehangolja a temetői létesítményeket, így különösen a ravatalozó használatával
kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel
elősegíti s temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását.
- ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, méretezésére vonatkozó előírások
betartását.
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- szociális temetés esetén biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a
betemetéshez szükséges eszközöket, valamint gondoskodik a szociális temetési
kellékek átvételéről, tárolásáról.
- a szociális temetés lebonyolításában részt vevőket írásban tájékoztatja a temetéssel
összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szabályokról.
- szociális temetést végzők temetőben végzett tevékenységét ellenőrzi. A jogszabályban
foglaltak be nem tartása esetén felhívja a szociális temetést végző(ke)t a munkavédelmi,
közegészségügyi, járványügyi előírások betartására.
11. §
(1) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek
hiányában a temetésről /hamvasztásról/ gondoskodó személy rendelkezése az irányadó.
(2) A rendelkezésre jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal
kapcsolatban kifogást jelentettek be. Ha a jogosultságot az üzemeltető nem tudja
megállapítani, akkor a bíróság vagy a gyámhatóság döntését kell kérni. A vita lezárásáig a
halott nem temethető el.
11/A. §
(1) Told község közigazgatási területén szociális temetés céljára a Told, Dózsa úti temetőben
jelölhető ki a koporsós temetések számára szociális parcella, illetve az urnás temetések
számára szociális temetkezési hely. Ebben a köztemetőben a temető üzemeltetője köteles a
koporsós temetések számára szociális parcellát, urnás temetések számára szociális
temetkezési helyet kijelölni és biztosítani.
(2) Szociális temetés esetén az elhunyt ravatalozása, búcsúztatása a sírnál is történhet.
(3) Szociális temetést az eltemetésre kötelezett igényelheti az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti
önkormányzattól. Az eltemettetésre kötelezettnek az igénybejelentés során nyilatkoznia kell,
hogy koporsós vagy hamvasztásos temetésre kerül sor.
12. §
(1) A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás /szertartás/
megkezdéséig nyitva lehet tartani.
Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.
(2) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell
felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek.
13. §
(1) A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák:
a) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése,
c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a három méteres
magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba.
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Az engedélyezett fajták jegyzékét hirdetőtáblán ki kell függeszteni.
(2) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.
14. §
(1) A köztemető területén vállalkozásszerűen dolgozó sírkövesek, sírgondozók, fotósokvideósok, a temető hivatalos nyitva tartási ideje alatt a jogszabályi feltételek betartása mellett
végezhetnek munkát.
(2) A vállalkozásszerűen dolgozó sírkövesek az üzemeltetőnél történő előzetes bejelentést
követően végezhetnek munkálatokat a temető területén. Be kell jelenteni továbbá, ezen
munkálatok elvégzésének időpontját és várható időtartamát.
Nyilvántartások vezetése
15. §
(1) Halottat csak halott vizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni vagy elhamvasztani.
A halott vizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik.
(2) A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel és a sírboltkönyvvel összhangban az
üzemeltető köteles vezetni. A temető üzemeltetője az új sírmezők (sírnegyedek, sírparcellák)
megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak a
jegyző által történő jóváhagyásáról
A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek a tűztől
védve, páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadnia a Hajdú-Bihar Megyei
Levéltárnak.
(3) A nyilvántartó könyvbe minden temetést /urnaelhelyezést/ időrend szerint a következő
adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak
szétszórásának) napja, az elhalt családi neve és utóneve, születési családi és utóneve, születési
ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla,
sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett
rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.
A nyilvántartókönyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét
és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza.
(4) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást - a halott nevének, a temetés időpontjának és a
temetkezés helyének kivételével - csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet.
A temető rendje
16. §
(1) A temető nyitva tartása:
március 01. – augusztus 31. között:
szeptember 01. – november 09. között:
november 10. – február 29. között:

06:00 – 20:00 óráig
07:00 – 18:00 óráig
08:00 – 16:00 óráig
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Anyák napja, Mindenszentek, Halottak napja, Karácsony: 0:00 – 24:00 óráig
(2) A temetőből a nyitva tartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.
(3) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.
(4) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles
tanúsítani.
(5) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat, és növényeket, valamint a sírok
díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.
(6) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható, azt a
kihelyezett szeméttárolókba kell tenni. A temetőben keletkezett hulladék rendszeres
elszállításáról az üzemeltető gondoskodik.
(7) A sírok kerítéssel nem határolhatók körül.
(8) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni
kell arra, hogy gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.
(9) A temető területére kutyát bevinni - vakvezető kutya kivételével - tilos.
(10) A kolumbárium fülkék előrészén a közízlést sértő virágtartók, díszítések vagy feliratok
nem helyezhetők el.
17. §
(1) Építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési és bontási munkák elvégzéséhez az
üzemeltető felé előzetesen bejelentés szükséges.
(2) Síremlék állítás esetén az igényelt területre és időtartamra az üzemeltető a rendelet
mellékletében meghatározott díjat számíthat fel.
(3) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a
temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.
18. §
(1) A temetőbe személygépkocsival, 3 tonna összsúlyt meghaladó tehergépjárművel, valamint
motorkerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat
végzőkre és - esetenként - a láthatóan idős betegekre nem vonatkozik.
19. §
A panaszügyintézés az üzemeltető feladata, melyet központi telephelyén lát el.
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Hatályba léptető rendelkezések
20. §
Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.
Béres Barnabás sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2013. december 19. napján.
Dr. Juhász Marica
jegyző
1. sz. melléklet
A temetési helyek használati ideje, megváltási díja és újraváltási díja:
1. Sírhelyek díja (25 éves):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Felnőtt, egyes sírhely
Felnőtt, kettes sírhely (mélyített)
Gyermek sírhely
Urnasírhely (10 évre)
Előre megváltott sírhely
Sírbolt, sírkert háromszemélyenként

0 Ft.
0 Ft.
0 Ft.
0 Ft.
25 000 Ft.
0 Ft.

Az újraváltási díjak azonosak az első használati díj összegével.
2. Urnafülke használati díja (10 évre):
Urnafülke (első alkalommal)

0 Ft.

Az újraváltási díj azonos az első használati díj összegével.
A temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért
a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
1. Létesítmény igénybevételi díj

20 000 Ft.

(Létesítmény igénybevételi díj: a köztemetőben temetkezési szolgáltatási tevékenységet
folytató a köztemetői létesítmény üzemeltetőjének fizeti meg arra figyelemmel, hogy a
létesítmény használatát (ideértve a berendezési tárgyakat, a technikai felszereléseket, és
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személyzetet) a köztemetői létesítmény tulajdonosa/üzemeltetője részére biztosítja. A
létesítmény igénybevételi díjból a megrendelőre nem lehet áthárítani!)
2. Hűtési díj/nap/elhalt

0 Ft.

3. Sírnyitás és visszahantolás díja
a)
b)
c)
d)

felnőtt normál sír
felnőtt mélyített sír
gyermek sír
urnasírhely

0 Ft.
0 Ft.
0 Ft.
0 Ft.

4. Temetőn belüli halott szállítási díj

0 Ft.

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási
hozzájárulási díj mértéke:
A munkavégzés napjára:

0 Ft.

(Temetőfenntartási hozzájárulási díj: a vállalkozásszerűen munkát végző egyéni
vállalkozó és/vagy gazdálkodó szervezet – a temetkezési szolgáltatók kivételével – fizet
meg a köztemető fenntartási feladatok ellátására kötelezett szervezetnek arra
figyelemmel, hogy a megrendelt tevékenysége teljesítését a köztemető fenntartója a
köztemető területén biztosítja.)
Ravatalozó helyiség használati díja amennyiben a temetési szolgáltatást végző nem azonos
a temető üzemeltetőjével, magában foglalja a ravatalozó helyiség és eszközeinek használatát,
közüzemi költségeket): bruttó 0 Ft./ alkalom/temetés
Szociális temetés alkalmával az elhunyt ravatalozása a sírnál is történhet, a ravatalozó
helyiség igénybevétele nélkül. A szociális temetés eltemettetőt érintő költségeiről, az 1999.
évi XLIII. törvény 24/A § (5) bekezdése rendelkezik.
A mellékletben meghatározott díjak Áfa-t nem tartalmaznak.
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2. számú melléklet
A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális
feltételek:
Egyéb helyi, tárgyi és
Terület (m2) / Hossz (m) /
infrastrukturális feltétel
Szám (db)
Ravatalozó
13x7m 91m2
Hűtőkamrák
1db 2 személyes
Kiszolgáló helyiségek
Boncterem
0 m2
Folyosó
0m
Raktár
0 m2
Raktár
0 m2
Felvevő iroda
0 m2
Előtér
0 m2
Kompresszor
0 m2
Tároló
0 m2
Előtér
0 m2
WC
0 m2
Egyéb
WC (kinti)
2,5 m2
Térburkolat aszfalt
0 m2
Térburkolat burkolókő
50 m2
Járda (épület körül)
0 fm
Vízvételi lehetőség
0 db közkifolyó
0 db kézmosó a boncteremben
1 db fúrtkút
Közművesítés
villany, víz
Kerítés
Kapuk

95 fm
1 db kiskapu
1 pár nagykapu

Padok

9 db rögzített pad0
db kerti pad

Hulladékgyűjtő edény

0 db rögzített

Harang, harangláb
Belső berendezési tárgyak

Sírhelyek
Sírtáblák
Urnahelyek
Urnasírhelyek

0.- 0 db
Ülőpad 0 db
Szék 39 db
Boncasztal 0db
Ravatalozóasztal 1 db
100 db
0 db
0 db
0 db
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5. Előterjesztés Told
Község
Önkormányzat
2014.
évi
költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt. Az
ügyrendi bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket.
Nagy János ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra
javasolják a rendeletet.
Béres Barnabás polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a Told
Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló
rendelet-tervezettel.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete
25/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
Told Község Önkormányzat a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Told Község Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és ennek végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáé szóló 2011.
évi CXCIV. törvény, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak
figyelembevételével
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a)
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Told Község Önkormányzat Pénzügyi
Bizottsága írásos véleményének és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentésnek figyelembe
vételével az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Told Község Önkormányzat, valamint a fenntartásában működő
valamennyi költségvetési szerv gazdálkodására.
2. §
(1) Told Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2013. január 1jétől a 2014. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat 2013. évi
gazdálkodásának folyamatosságát Told Község Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelete módosított előirányzatainak
szintjén biztosítsa.
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(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás
időszakában a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvénynek,
illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően a szükséges intézkedést tegye meg.
(3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2014. évi költségvetés
részét képezi, beépül a 2014. évi költségvetésbe.
3. §
(1) E rendelet 2014. január l-jén lép hatályba.
(2) E rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet
hatályba lépésének napján hatályát veszti.
Béres Barnabás sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2013. december 19.
Dr. Juhász Marica
jegyző

6. Előterjesztés Told Község Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési terve
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés
szerinti alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Told Község
Önkormányzata a pénzügyi egyensúly, fizetőképesség és gazdálkodás stabilitásának
ellenőrzést a 2014. évi belső ellenőrzési tervében elfogadja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő: 2013. december 31.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
79/2013. (XII. 18.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Told Község
Önkormányzata a pénzügyi egyensúly, fizetőképesség és gazdálkodás stabilitásának
ellenőrzést a 2014. évi belső ellenőrzési tervében elfogadja.
Felelős: Béres Barnabás polgármester
Határidő: 2013. december 31.
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7. Előterjesztés Told
munkatervéhez

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

2014.

évi

Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati
javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi munkatervét – a melléklet szerinti
tartalommal- elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervről a helyben szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, valamint kerüljön megküldésre a településen működő
intézményvezetők és civil szervezet vezetői részére.
Felelős: Béres Barnabás polgármester
Határidő: 2013. december 18.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
80/2013. (XII. 18.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi munkatervét – a melléklet
szerinti tartalommal- elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervről a helyben szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, valamint kerüljön megküldésre a településen működő
intézményvezetők és civil szervezet vezetői részére.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő: 2013. december 18.

Melléklet a 80/2013. (XII. 18.) számú TKt határozathoz:
TOLD KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2014. ÉVI MUNKATERVE
Mindegyik testületi ülés 1. napirendi pontja:
- polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
- a polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést érintő eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről
- tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről
Előadó: Béres Barnabás polgármester
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JANUÁR
-

Előterjesztés a Községi Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolóra és 2014. évi munkatervének elfogadására
Előadó: könyvtáros, közművelődési szervező
FEBRUÁR

-

Előterjesztés a 2013. évi költségvetés megállapítására
Előadó: Béres Barnabás polgármester

-

Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves
átfogó értékelésére
Előadó: jegyző

-

Előterjesztés 2013. évi közmunkaprogramok végrehajtásáról
Előadó: Béres Barnabás polgármester
ÁPRILIS

-

Előterjesztés a 2013. évi zárszámadás elfogadására
Előadó: Béres Barnabás polgármester

-

Előterjesztés a belső ellenőrzési tervben szereplő vizsgálati szempontokról szóló
tájékoztatáshoz
Előadó: Béres Barnabás polgármester

MÁJUS _- JÚNIUS - JÚLIUS - AUGUSZTUS
Képviselő-testületi ülés nincs tervezve.
SZEPTEMBER
-

Előterjesztés a költségvetés I. félévi helyzetéről szóló beszámolóra
Előadó: Béres Barnabás polgármester

-

Előterjesztés a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Gárdonyi Zoltán Református Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint az „Igazgyöngy” Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 2013/2014. tanévben folyó tevékenységéről szóló
tájékoztatásra
Előadó: Intézményvezetők
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-

Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására
Előadó: Béres Barnabás polgármester

-

Közmeghallgatás
Előadó: Béres Barnabás polgármester
OKTÓBER

-

Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2013. évi tevékenységéről
Előadó: polgármester és a falugondnok

-

Előterjesztés a költségvetés I-III. negyedévi helyzetéről
Előadó: polgármester

-

Előterjesztés a 2015. év költségvetési koncepcióról
Előadó: polgármester
DECEMBER

-

Előterjesztés Told Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megalapozó
rendeletek felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester

-

Előterjesztés az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
Előadó: polgármester

-

Előterjesztés Told Község Képviselő-testülete 2015. évi munkatervéről
Előadó: polgármester

8. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolóra
Béres Barnabás polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, megismerték azt. A
beszámolót elfogadásra javasolja. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdése f) pontja alapján megtárgyalta és
elfogadja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő:
2013. december 18.
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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81/2013. (XII. 18.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdése f)
pontja alapján megtárgyalta és elfogadja.
Felelős:
Béres Barnabás polgármester
Határidő: 2013. december 18.
9. Különfélék
Tájékoztatás
Béres Barnabás polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvodából megkeresték,
mert 200.000 Ft összegű támogatásra lenne szükségük egy pályázathoz. Ezt az összeget
áprilisban visszakapná az önkormányzat. Sajnos a községnek azonban nincs az év végén
pénze, így nem tudnak segítséget nyújtani a pályázat benyújtásához.
Béres Barnabás polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános ülését
bezárta, a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat.
kmft.

Béres Barnabás
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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