Jegyzőkönyv
Készült a Szemely Község Önkormán yzat Képviselő_testületének
20 13 .12.1L nap j án tartott tes tiileti ü lé sé ről

Az ülés helye:
Jelen

vannak:

Polgármesteri Hivatal Szemely

Árpád
DaniZo|tán
Törökné Gáll Éva
Csonka Edina
Szőke Csaba
Fenyvesi

polgármester
álpólgármester
képviselő
képviselő
képviselo

Szauer Timea
Sági Valéria

jegyző
pénzÍjgyi előadó

Fenwesi Árpád polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapított, hogy a
képviselőtestület 5 tagjából 5 fő megjelent ezért az ülés határozatképes.
Ismertette a napirendi pontokat, melyeket a képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak szerint
határozott meg.

NAPIREND
1.) 2013. évi3l4. éves beszámoló
Ea: Sági Valéria pénzügyi előadó
2.) 2014. évi koncepció
Ea: Sági Valéria pénzügyi előadó
3.) Vagyongazdálkodási terv
Ea: Szauer Timea jegyző
4.) szlfi4sz felülvizs gálata
Ea: Szauer Timea jegyző
5.) A közösségi együttélésszabályairól szóló rendelet megalkotása
Ea: Szauer Timea jegyző
6.) Egyebek
a.) Temető rendelet megalkotása
b.) Vegyes tulajdonú vfuiközmtivek átadása
c.) Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelme
d.) Buszmegálló kialakítása
e.) Ev végi jutalom
f.) Közvilágítási szerződés felmondása

I.

Napirendi pont

Sáei ValérÍapénzügvi előadó: ismertette aZ önkormányzat % éves beszámolóját

az

eloterjesztésnek megfelelően. Tájékoztatta a továbbá a testületet, hogy nem szükséges rendeletet
alkotni, mivel a3Á éves beszámoló tájékoztatás jellegű'

A képviselő-testiilet tárgyalt

és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az alébbi döntést hozta:

149/2013. (Xn.11.)

A

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat % éves beszámolójáról szóló

táj ékoztatást az
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II. Napirendi pont
Szauer Timea iewző: Az államháztartásről szo|ő 2011. évi CXCV. törvény 24.$ (1) bekezdése
április 3O-ig költségvetési koncepció készítésikötelezettséget irt elő az önkormányzatok számára.
Az Aht. módosításáról szóló 2013. évi XLIX. Törvény ezt ahatándőt október 31.-re módosította.
Ennek értelmébena polgármester, a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó
költségvetési koncepciót benyújtja a képviselő-testületnek. A költségvetési koncepciót a helyben
képződő tervévi bevételek' az ismert kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó költségvetési
törvényjavaslat figyelembevételével kell összeállítani. A koncepció összeállítása előtt a jegyző - a
helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinek tekintetében a helyi nemzetiségi
önkormányzat elnökével - áttekintette a költségvetési szervek következő költségvetési évre
vonatkozó feladatait, az önkormányzatbevételi forrásait. Ebben atervezési szakaszban kell és lehet
áttekinteni a következő évre vonatkozó szakmai feladatokat, elképzeléseket. A koncepció
előkészítésiidőszakában kell számba venni a forráslehetoségeket és rangsorolni a feladatokat,
valamint a megvalósításhoz szükséges pénzeszközök nagyságát és ütemezését.Összefoglalva tehát
a koncepció készítéslényege az, hogy kerüljön meghatározásra a költségvetés tervezésének

szempontrendszere.
A költségvetési koncepció összeállításának alapja a Nemzetgazdasági Miniszter T1I24I5. számí,
törvényjavaslata Magyarors zág 201 4. évi központi költségvetéséről.
A kormónyzat gazdaságpolitikaja
Az államháztartásről szóló törvény 13. $ (1) bekezdése értelmébena koncepció elkészítésekor
Íigyelemmel kell lenni a Kormány által meghatitrozott gazdaság- és pénzügypolitika főirányaira, igy
különösen az adópolitika és költségvetési politika céljaira, az államadósság csökkentésével
ö s szhangb an álló költs é gvetési egyenl eg célt r ő gzitő döntésre.
A közszféraban foglalkoztatottak illetménye általános elgondolás szerint várhatóan nem növekszik,
ez alől kivételt képez a közoktatás területe' ahol a köznevelési intézményekben foglalkoztatott
pedagó gusok i ll etm én y e 20 I 3 . ó szétól növekedett.
A köztisztviselői illetményalap változatlanul 38.650 Ft marad, a cafetéria juttatás maximális
összege ajövő évben is évi 200.000 Ft lesz.

A helyi önkormányzatokfinanszírozása
Az önkormányzatok ftnanszirozásának elvei nem

változnak a 2013-as évhez képest, de több
jövő
támogatási forma kedvezőbb lesz a
évi költségvetésben.
Az állami és önkormányzati feladatok újraszab á|yozása átláthatővá tette a rendszert' s eÍTe épülve a
ftnanszirozást is át kellett alakítani, majd meg kellett valósítani az adósságkonszolidációt. A 2013as tapasztalatok: nagyobb településeken, ahol érezhető vo|t az adósságátvállalás mértéke,pozitivan
fogadták a feladatfinanszirozásta való áttérést,de egyes kistelepüléseken - ahol nincsenek helyi
adóbevételek vagy alacsony a mértékük_ még vannak feszültségek'

Az önkorm ányzatok több jogcímen 17 milli árd 44I millió többletfonáshoz jutottak 20t3-ban
az eredeti költségvetéshez képest. A helyi adóbevételeik figyelembevételével egyebek mellett

a gyermekétkeztetés kiegészítő támogatására, a szociális és gyermekjóléti alapellátás kiegészítésére,
valamint a helyi közösségi közlekedés támogatására voltak jogosultak. Az otjogcímen járó juttatás

beépül a 20l4-es költségvetésbe. Kategóriákat hoztak létre a településüzemeltetési normatívák
megállapítására. Megvizsgálták, hogy 20l2-ben a települések mennyit költöttek a többi között
köztemető fenntartására, közutak karbantartására és közvilágitásra. A torzitő értékekkiszűrése után
pontosították, a valós adatokhoz igazitották a finanszírozást. A jövő évi büdzsé tewezetéhen 67
milliárd forinttal magasabb főösszeg szerepel a helyi önkormányzatok fejezetében, mint 2013-ban.
Ha ebből leszámítják a pedagógus-életpályamodell óvodapedagógusokra vonatkozó mintegy 30
milliárd forintos többletfinanszirozását, akkor is 38,6 milliárd forint plusz jut múködésre.
Az adósságkonszolidációból kimaradó - többnyire kislélekszámú - települések tízmilliárd forint
összegű fejlesztési támogatásban részesülhetnek. A Belügyminisztérium tervei szerint ezt az
összeget - vagy ennél többet - a következő négy évben minden évben biztosítják.
Mivel az adőfizetők a helyi ipanizési adójukból levonhatják az elektronikus útdíjegy részét,ezért
újdonság' hogy az állam kompenzálj a az éintett önkormányzatokat. Ennek mértékeugyancsak
tizmilliárd forint lesz. Emellett a tartalékokat további tízmilliárddal emelik, vagyis azokban 40,7
milliárd forint áll majd rendelkezésre, miközben az idei I7 milliárd beépül az eredeti működési
támogatásba.

A kormány

még vizsgál1a az önkormányzati adósságkonszolidáció
erről a következő hetekben várható döntés.

második ütemének lehető égét,

Saját bevétel 2014. évi alakulása:

A gépjárműadó átengedésének 40oÁ-os mértékeváltozat|an marad. A közterület használati díjakból
nem várható többletbevétel. Bérleti díjak emelésével nem számol az Önkormányzat a 2014-es
évben.

Várható kiadás 2014. évben
Kiadásaink tervezésénélelsodleges és a jelen gazdasági helyzetben kiemelkedően fontos, hogy a
kötelezően ellátandó alapfeladatokra forrást tudjuk biztosítani. A következő évi költségvetés
tervezésénélkiemelt fontosságú, hogy a képviselő-testtilet vizsgálja felül, hogy melyek azok az
önként vállalt feladatok, amelyek további ftnanszirozását már nem lehet' illetve gazdaság1lag nem
szabad felvállalni. Dologi kiadásokat mérsékeltenkell tervezni, azonban az áremelkedések nem
hagyhatók figyelmen kívül (villanY, Eáz, viz' izemanyag stb.). A szociális kiadások tervezésénélis
a kotelezőjuttatások tervezésétkell előtérbe helyezni, az önként vállalt feladatokat csökkenteni.
és
Fentiek értelmében kérte a költségvetési koncepció megvitatását' szükség szerinti kiegészítését
elfogadását, amely a2014' évi költségvetés tervezésénekalapjául szolgál.

A képviselő-testület

tárgya|t és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) azalábbi döntésthozta:

1s0/2013. firr.11.)

A

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete aZ önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepcióját _ mint a költségvetés tervezés alapját _meglárgyalta és az a|élftbiak szerint fogadja el:
1

.

Biztosítani kell a Magyarországhely önkormányzatairól szőlő 2011. évi CLXxXx. törvény és
más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét.

2. Hangsúlyt kell foktetni az önkormányzat saját forrásainak kiaknázására.
3. A szociális feladatok e|őirányzatát legalább a2013. évi szinten kell tartani'
Határidő: értelemszeni.
Felelős: Fenyvesi Arpád polgármester

ilI. NapÍrendÍ pont
Szauer Timea iegvző: A nemzeti vagyonról szőlő 20Il. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvtv.) 1. $ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat tulajdonában ál1ó vagyon a nemzeti Vagyon
részétképezi. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost megillető jogokkal a
képviselo-testület rendelkezik' a Vagyonnal kapcsolatos egyes jogok _ mint a vagyongazdálkodás
(birtoklás, használat, fenntartás, értékesítés,
bérbeadás' egyéb hasznosítás, stb.) más részére történő
átengedés feltételeit és módját az Nvtv. állapítja meg. A Nvtv. 9.$ (1) bekezdése a helyi
önkormányzatnak kötelezettségként irja elő közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv
elkészítését.
A vagyongazdálkodási terv tartalmára vonatkozó végrehajtási rendelkezés nem jelent meg.
A Baranya Megyei Kormányhivatal korábban felhívásában kifogásolta, hogy az önkormányzat nem
alkotta meg a vagyongazdálkodási tervét. Fentiek alapján most elkészilt a dokumentum tewezete,
melyet ismertetett és kérte a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja e| az
önkorm ányz at közép - és ho s szútávúv agy on gazdálko dási tervét.

A képviselő-testület

tétrgyalt és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) az a|étú:bi döntést hozta:

151/2013. (XII.04.)

A

Szemelyi onkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szőlő 2011. évi CXCVI.
törvény 9.$ (l) bekezdésében foglaltak alapján, a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja Szemely Község ÖnkormányzataKózép- és Hosszútávú Vagyongazdálkodási Tervét.

Határidő : értelemszeni.
il.t"t,ő*p".'yvesiÁrpádpolgármester

IV.

Napirendi pont

$zauer Timea iewző: Szemely Község onkormányzata Képviselő-testtiletének aZ

onkormányzat és szervei szewezeti és működési szabályzatáről sző|ő 812011. (IV.O1.) rendelet
(a tovabbiakban: Rendelet) felülvizsgálata aktuálissá vált, mivel az Mötv. taxatív
.szabályokat állapított meg aZ önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatairanézve.

Az Möw.

alapjaiban vá|toztatta meg a régi szervezeti és működési szabá|yzatra vonatkozó
szabályozást, ezért igyekezve megtartani a korábban az önkormányzatnál jól bevált
jogintézményeket,új rendeletet kell alkotni a régi rendelet hatályon kívül helyezésével
egyidejűleg.
Fentiek ismeretében ismertette a rendelet tervezetet és kérte a testület jóváhagyását.

A képviselo-testület

tárgya|t és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) megalkotta a:

Szemely Község Onkormányzat Képviselő_testületének
l3l20t3. (xII.3 1.) rendeletét
az ÖnkormányzatSzervezeti és Működési
Szabályzatáról

V.

Napirendi pont
Szauer Timea iegvző: Magyarországhelyi önkormányzatairól szőlő 2011. évi CLXXXX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.) 2012. április 15. napján hatályba lépett 51. $ (4) bekezdése és 1a3. $ (a)
bekezdés e) pontja alapján az önkormányzatok fe|hata|mazást nyertek, a korábbi önkormányzati
szabálysértési tényállások helyett tiltott, közösségellenes magatartások megltatinozására és az
azokat elkövetőkke

1

szembeni bírság ki szabás ára.

4

E felhatalmazással élve került sor a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati

rendelet (a továbbiakban: Ör.) megalkotására és elfogadására.

Az or.

hatályba lépésétkövetően az Alkotmánybíróság, utólagos normakontroll keretében,
megvizsgálta és Alaptörvény-ellenesség okán 2012. november 15. napjával megsemmisítette az
Mötv. hivatkozott felhatalmaző rendelkezéseit, aminek eredményekéntsúlyosan visszás állapot
alakult ki, mel1mek rendezése céljából újfent sor került az Mötv. módosítására.
E módosítás keretében azl|l4ötv.8. $ (l) bekezdése elrendeli, hogy a helyi közösség tagjai a helyi
önkormányzás alanyaként kötelesek betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető
szabályait, amely szabályok és megsértésükesetén jogkövetkezményeik megalkotásitra az egyes
önkormányzatok az Mötv. 8. $ (2) bekezdésében és l43. $ (4) bekezdés d) pontjában felhata|mazást
is kaptak.

A Belügyminisztérium e tárgykörben kiadott állásfoglalása szerint pedig az önkormányzatok á|ta|
megállapított magatartások szankcionálására a kozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairől szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) VI/A. fejezetének
rendelkezéseit kell alkalmazni, szankcióként közigazgatási bírság, illetve helyszíni bírság
kiszabására lehet mód.

Mindezek alapján _ a közösségi együttélés alapvetó szabáIyainak meghatátozása céljából, a
korábban tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánított cselekményekre is figyelemmel _ sor
került azon magatartások számbavételére' amelyek a közösségi együttélés szabályrendszerét
képezhetik.

A

felülvizsgálat rámutatott, hogy lehetséges a korábbi tiltott, közösségellenes magatartásként
meghatározott magatartások - amelyek megszegése esetére kilátásba helyezett szankció az egyes
önkormányzati rendeletekben foglaltak kikényszeríthetőségétszolgálták új szabáIyozási
rendszerbe történő részbeni átemelése, továbbá új magatartások meghatározása a lakosság és a

közösség érdekeinek védelme céljából.
A korábbi magatartások átemelése csupán azért lehetséges részben, mivel azon tevékenységek vagy
mulasztások, melyek bűncselekménynek, szabálysértésnek minősülnek, avagy megvalósításuk
esetén törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság kiszabását helyezi kilátásba, nem
képezhetik a közösségi együttélés alapvető szabályainak részét.E kor|átozás miatt egyes korábban
tiltott, közösségellenes magatartássá nyilvánított cselekmények átemelését mellőzni szükséges.
A társadalmi viszonyo|<ban az évek során bekövetkezett változások miatt szükségesséváló új
tényállások mellett célszerűvé vá|t a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegőkkel
szemben kiszabható közigazgatási bírság, illetve tettenérés esetén helyszíni bírság jogszabályi
keretekben való meghatározása, melytől joggal várható a helyben lefektetett normák betartása,
szélesebb tarsadalmi elfo gadása.
Ugyanakkor hangsúlyozandő, hogy a kozigazgatási bírság esetén előírt 150.000,-Ft, míg helyszíni
bírság tekintetében rögzitett 50.000,- Ft' a bírságok felső határát jelentik, jelentős mérlegelési
lehetőséget biztosítva a hatóságoknak' Szintén ki kell emelni, hogy akozigazgatási bírság, illetve a
helyszíni bírság' ami egyébként a kiszabó hatóság bevétele, kiszabása nem önkényes' hanem a Ket.
94lA. $-a alapján szabáIyozott, erosen korlátozott.
A hivatkozott, garanciális szabályokat tartalmazó, szakasz ugyanis meghatározza, hogy milyen
szempontok alapján és milyen eljárási rendben lehet közigazgatási bírságot kiszabni, helyszíni
bírságot megállapítani.
A fentiek a|apján - akárcsak korábban a tiltott, közösségellenes magatartásokat _ a közösségi
együttélés alapvető szabályait és megszegésük jogkövetkezményeit feltétlenül indokolt külön,
egységes önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Javaslat) meghatározni, hiszen e nélkül az
egyes önkormányzati rendeletekben előírt magatartások megszegése esetén nem alkalmazhatő
(hátrányos) jogkövetkezmény, továbbá nem biztosítható kellően a közösségi együttélés elfogadott
keretek között tartása.
E körülmények pedig hátrányosan befolyásolják a jogszabályok érvényrejuttathatóságát,
kikényszeríthetőségét'továbbá csökkentik az önkéntes jogkövetési hajlandóságot, és lerontják a
helyi jogalkotásba vetett társadalmi bizalmat is.

Az

önkormányzati hatósági ügyekben történő eljárás hatásköri címzettje a Képviselő-testület,
azonban a képvise|ő-testületnek egyben lehetősége Van jogszabályi korlátok között

hatáskörének átruházására is az Mötv. 41. $ (4) bekezdése szerint.'E lehetőséggel élve a lavaslat az
eljárása és a közigazgatási bírság kiszabása vonatkozásában a Jegyzóre ruházná át a hatáskört,
mivel a munkamegosztás és a munkavégzés hatékonyságának szempontjából nem indokolt, hogy
ezen ügyekben maga a testület járjon el.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 21. $-a szerint
önkormányzati rendelet esetén folyamatosan figyelemmel kell kísérnia jogszabályok
hatályosulását, és szükség szerint le kell folytatni a jogszabály utólagos hatásvizsgálatát. A Jat.22.
$-a alapján pedig egyben a jogszabályok tartalmi felülvizsgá|atát is el kell végezni.
A fenti eloírások a|apján szülrséges a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormónyzati
rendelet hatályon kívül helyezése, mivel a Javaslat elfogadása esetén az megfialadottá válik, nem
tartható hatályban.
Fentiek ismeretében kérte a testületet, hogy a rendelet-tervezetben foglalt szövegezés szerint
alkossa meg a közösségi együttélésalapvető szabályairől és ezek megszegésének
j o gkövetke zm ény eir ő| s z ó l ó önko rmány zati re nd e l etet.
A rendelet megalkotása azMotv.50. $-a alapján a testület minősített többségű dontésétigényli.

A képviselő-testület tárgyalt

és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) megalkotta a:

Szemely Község Onkormányzat Képviselő-testületének
l4l2013. (xII.31.) rendeletét
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogktivetkezményeiről

VI.

Napirendi pont

A.) Temető rendelet megalkotósa
Szauer Timea iegvző: Magyarországhe|yi önkormányzatairól szőlő 2011.évi CLXXXIX. Törvény
13.$ (1) bekezdés 2. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a településüzemeltetés keretében a köztemetők
kialakítása és fenntartása.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII.törvény (a továbbiakban TtV') 3.$ b) pontja
értelmében köztemeto: aZ önkormányzat tulajdonában lévő temető' továbbá az a nem
önkormányzati tulajdonban lévo temeto is, amelyben az önkormányzat - a temető tulajdonosával

kötött megállapodás alapján - köztemető fenntartására vonatkozőkote|ezettségét teljesíti.
A Ttv. 5.$ (l) bekezdése meghatározza,hogy a temető fenntartója a temető tulajdonosa,7lletve az,
aki kezelői joggal rendelkezik. A 13.$ (l) bekezdése szerint a temetőfenntartó feladata a temető
rendeltetésszerű használatához szükséges építmények'közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális
létesítmények,valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség esetén szerinti felújításaés
gondozása.

Köztemető esetében a temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben' egyéb temetők
(egyházi) esetén temető szabályzatban kell rendelkezni.
A Ttv. 40.$ (2) bekezdése szerint a temeto tulajdonosa, köztemető estén az önkormányzat atemetó
üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapjan
állapítja meg:
a) a temetési hely, illetőleg újraváltás díját
b) a temetkezési szolgáItatások kivételévela temetoben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fi zetendő temető fenntartás i hozzájárulás díj át,
c) a temető létesítmények'illetve az izeme|tető által biztosított szolgáltatások igénybevételéérta
temetkezési szolgáltatók által fizetendo díjat.
A díjmértékeketévente felülkell vizsgálni.

Az

Országgyűlés 2013. szeptember 9-i ülésnapján elfogadta a 2013. évi CXXXVIII. törvényt a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. torvény módosításáról.
A Ttv. 4l.$ (3) bekezdése kimondja:
,,A települési önkormányzat rendeletben állapit1a meg _ köztemetokre vonatkozőan_ különösen:
a) a temető rendeltetésszerű használatáItoz sztikséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális
feltételeket;
b) a temet ő, rav ata|oző használatának é s igénybevételénekszabály ait1'
c) a temetési hely gazdálkodási szabályatt;
d) a sírhely méretezését,sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak' növényzet elhelyezését, a
sírgondozás szabályait'
e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit. a temetési hely megváltásának és az
ujravá|tásának díját, a temeto-fenntartási hozzé1áru|ás díját, illetve a létesítményekés az
üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételénekdíját;
a
0 temetési szo|gáltatás, a szociális temetés és a temetőben végzett egyéb vállalkozói
tevékenységek ellátásának temetői rendjét."
A Ttv. másik jelentős módosítása a20l4.január 1-jén hatályba lépo szociális temetés.
A szociális temetés bevezetése egy ingyenes temetési formát biztosít, amelyet az e|temettetésre
kötelezett igényelheti az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzattől. A köztemető
fenntartója jogszabályban meghatározott esetben a köztemetőben a koporsós temetések számára
szociális parcellát' urnás temetések számára szociális temetkezési helyet jelöl ki.
A szociális temetés két részre oszlik. Az elhunyt hűtéséről,szá|lításáról, továbbá az eltemettető
választása szerint a hamvasztásrő| az állam gondoskodik. A szociális temetéshez az állam sírhelyet,
koporsót, urnát és sírjelet biztosít. Ezt a tovabbiakban úgy szabá|yozza a törvény, hogy
hamvasztásos temetés esetén' a holttest hamvasztásának költségét az elhunyt utolsó lakóhelye
szerinti önkormányzat viseli, illetve a holttest köztemetőben történő tárolásának és hűtésének
költségét a köztemető fenntartój a,tehát az önkormányzat viseli.
A szociális temetés másik résztvevője az eltemettető vagy az általa felkért személy, aki a következo
temetési szolgáltatásokat látj a el :
a) az elhunyt temetésre való előkészitése;
b) sír vagy urnasír kiásása és visszahantolása;
c) koporsó, urna gépjármű nélküli szál|itása temetőn belül, és
d) sírba helyezés vagy urnaelhelyezés.
E tevékenységek elvégzéséheztemetkezési szolgáltatő nem vehető igénybe' amennyiben az
eltemettető nem tud gondoskodni a személyes közreműködés biztosításáról' akkor értesiti az
önkormányzatot' amely közköltségen történő temetés keretében gondoskodik aZ elhunyt
eltemettetéséről.

A

szociális temetés vonatkozásában

a

Kormány 2013. október 25. napján elfogadta

a

37912013.(X.25.) Korm. rendeletet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény
végrehajtásfuől szőlő 145ll999.(X.1.) korm. rendelet módosításáról' Ezen kormányrendelet a
törvényben szabá|yozott szociális temetés rész|etszabályait tartalmazza' pontosítva mi a köztemető
fenntartójának a feladata, meghatáÍozza a határidőket, valamint, hogy ki biztosítja a temetéshez
szükséges kellékeket.

A rendelet értelmébena szociális temetést az igény bejelentését követő 7 napon belül le kell
bonyolítani. Továbbiakban a rendelet szabályozza még' hogy ,,az elhunyt utolsó ismert lakóhelye
szerinti illetékes települési önkormónyzat a szociális temetés igénylésétkövető 1 munkanapon belül:
a) felhílja a temető üzemeltetőjét, hogy a köztemetőben jelöljön ki temetési helyet'
b) hamvasztósos temetés igénylésesetén a legközelebbi hamvasztó üzemnél megrendeli a
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d)

hamvasztást,
megrendeli a holttest, hamvak szállítósát,
tójékoztatást nyújt a büntetés-végrehajtósi szervezet részérea szociális temetés helyéről,
valamint megrendeli a szükséges kellékek előóllítósát és helyszínre szóllítósát.''

A rendelet-tervezet szabályozza a szocjáLis temetéssel kapcsolatosan felmerülo feladatokat.

A

Ttv. módosítása meghatározza az önkormányzatok
szabályokat is.

A képviselő-testület tárgyalt

számára a díjak megállapítására vonatkozó

és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal) megalkotta

a:

Szemely Község Önkormán yzata Képviselő_testiiletének
1512013. (xII.31.) számú rendelete
a helyi temetőről és a temetkezés szabályairól

B.) Vegyes tulojdonú víziközmíívek átadósa
Szauer Tímea iewző: ismertette a DRV Zrt 99624-13-112013 számú megkeresését, miszerint
jogszabályi lehetőség yan az <inkormányzat tulajdonában álló vízikcjzmu-vagyon térítésmentes
állami tulajdonba adására. Amennyiben a tulajdonba adást a Magyar Áilam nevében eljárő MNV
Zrt e|fogadja' úgy az önkormányzat mentesül az ellátási felelősség és a vele járó összes jelenbeli és
jövőbeni kötelezettség alól. Fentiek ismeretében kérte a testület döntését.

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen

0 nem szavazati aránnyal ) aza|ábbihatározatothozta:

1s2l2013. ({1r.11.)
A Szemelyi onkormányzatKépviselő-testülete úgy határozott,hogy az önkormányzat törzsvagyona
részétképező,állami tulajdonú közművekhez kapcsolódő víziközműveket - amennyiben a hatályos
jogszabály lehetővé teszi, illetve a Magyar Áilam nevében eljáró MNv Zrt á||ami tulajdonba vételi
szándékával megegyezik _ térítésmentesenállami fulajdonba kívánja adni.

Határidő: értelemszerű

Felelős:

Fenyvesi Árpád polgármester

C,) Me|icopter Alapítvány tómogatós iróntí kérelme

Fenwesi Arpád polgármester: ismertette a Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelmét,
kérte s testület döntését atémogatással kapcsolatban.

A képviselo-testület

tárgya|t

és (5 igen

0 nem szavazati aránnyal ) azalábbihatározatothozta:

1s3/2013. firr.11.)

A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testtilete a Medicopter Alapítvány támogatás iránti
elutasítja, tekintettel arra, hogy az idei évben már kapott az önkormányzattől

Határidő: értelemszení

Felelős:

Fenyvesi Árpád polgármester

támogatást.

kérelmét

D.) Buszmegálló kialakítása

Fenwesi Arpád polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy 2013.12.03. napján volt bejárás a
buszmegálló kialakításával kapcsolatban a Magyar Közút Nonprofit Zrt-ve| és a PannonYo|ánZrtvel közösen. Javaslat született ana vonatkozőan,hogy az 57129. jelű Szemely 0+965 jobb oldali

szelvényében kerüljön az új buszmegálló kialakításra. Az utasok le- és felszállása megkönnltése
érdekébena padka burkolása járdalapokkal történhet. A megálló kialakításának költségeit az
önkormányzatnak kell magára.vállalnia. Amennyiben a testület él a lehetőséggel, úgy írásbeli
megkeresés szükséges a munkálatok megkezdése előtt akár e-mail-ben, akár levélben.
Kérte a testület döntését'

A képviselő-testület tárgyalt és (5 igen

0 nem szavazati aránnyal )

azalábbihatározatotltozta;

154/2013. (xrr.11.)

A Szemelyi onkormányzat

Képviselő-testülete elfogadja a Pannon Volán Ztz és a Magyar Közút
javaslatát
NonproÍit Zrt
és az 57129 jelű Szemely 0+965 jobb oldali szelvényébenúj autóbuszmegállóhelyet létesítsaját költségén. Felhata|mazza a polgármestert árajánlat kéréséreés javasolja a
jövő évi költségvetésbe az összeg beépítését.

Határidő: értelemszerű

Felelős:

Fenyvesi Árpád polgármester

E.) Ev yégi jutalom

Fenwesi Arpád polgármester: Két ember részére javasol év végi jutalmat, akik a tudásukhoz
Az egyik a falugondnok' Mátyás Gyuláné a másik pedig

mérten nagyon szépen végz1k munkájukat.

a Gettlingerné Szobics Klára. Kérte a testület döntését erre vonatkozőan.

A képviselő-testület

tátrgyalt

és (5 igen 0 nem szavazati aránnyal ) az aláhbihatározatothozta:

155/2013. (xrr.11.)
A Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy két dolgozójuk részéteév végi
jutalmat ad, megköszönve az eddigi munkájukat. Mátyás Gyuláné részérebruttó 50.000,- Ft'
Gettlingerné Szobics Klára részérebruttó 25.000,- Ft kifizetésétrendeli el. Felkéri a Hivatal
munkaügyi e|őadőját, hogy a két dolgozó részérea számfejtést csinálja meg.

Határídő: értelemszerű
Felelős:
Fenyvesi Arpád polgármester

F ) Kö zvíltÍgíttÍs i s zerződés fe lmo n d á s a
Sáei Valéria pénzügvi előadó: tájékoztatta a testületet, hogy aklhoz, hogy kedvezőbb szerzodést
tudjon az önkormányzat kötni a kózv1|ágitásra, fel kell mondani a jelenleg hatályos E.oN
Energiaszolgáltatő Kft-vel megkötött közvllágítási megállapodást. Előfordulhat' hogy az E.oN nem
járulhozzá. mert 30 napos határidővel nem lehet január 1-jével uj szerződéSt kötni, de meg kell
próbálni. Több ajánlat is érkezett, kérte a testület felhatalmazását arra, hogy a polgármester teljes
köníen intézkedhessen és az önkormányzat számára legelőnyösebb

szerződést megköthesse.

A képviselő-testület tárgya|t és (5 igen

0 nem

szavazatiaránnyal) azalábbihatározatothozta;

1s6/2013. (XII.11.)

A

a

polgármestert egy új, az
önkormányzat tészérelegelőnytisebb kcizvilágítási szerződés megkötésére, egyidejűleg a jelenleg
E.

Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza

oN

Energi asz

ol

gáltató Kft -ve l történő szerzó dés felmondására.

Határidő: értelemszerű

Felelős:

Fenyvesi Árpád polgármester

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban további hozzászőlás, észrevételnem hangzott el a

polgármester megköszönte

a részvételtés az ülést bezárta.

Fenyvesi Árpád
Polgármester

Szauer Tímea
jegyző
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