
251/2/2016 

Zala Megye Pördefolde 

Jegyzőkönyv 

Pördefolde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31-én 
megtartott nyílt ülésről. 

Rendeletek: 

2/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről 

Határozatok 

17-20/2016.(111.31.) kt. határozat. 



J e g y z ő k ö n y v :  

Készült: Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.március 31 -én 10,00- órai 
kezdettel megtartott nyílt ülésről. 

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Pördefölde, Fő út 13. 

Jelen vannak: Horváth Józsefné polgármester 
Németh Veronika alpolgármester 
Balikó Istvánná képviselő 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
Tóthné Péter Judit jegyző 

Horváth Józsefné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, a jegyzőt. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert az 3 fős testület teljes létszámban 
jelen van. 

NAPIREND: 

1. ) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosítása 

2. ) 2016 évi Közbeszerzési terv megtárgyalása 

3. ) A temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 

4. ) Polgármesteri tájékoztató. 

5. ) 2016. Évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása 

6. ) Interpelláció, kérdés 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

1. ) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosítása 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
Hozzászólás nem hangzott el. 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

17/2016TIIL31.) kt. határozat. 

1. Pördefölde Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence 
Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására 



létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) 
társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

2. Pördefölde Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Társulási 
Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást 
tájékoztassa. 

Határidő: 2016. április 15. 
Felelős: polgármester 

2. ) 2016 évi közbeszerzési terv 
megtárgyalása Előadó: Horváth Józsefné 
polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
Hozzászólás nem hangzott el. 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

18/2016.(111.31.1 kt. határozat. 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 42. § - 43 §-ara figyelemmel a közbeszerzési terv készítésének kötelezettségéről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi és elfogadja. 

3. ) A temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló önkormányzati rendelet 
megtárgyalása 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás nem hangzott el. 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a 

2/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

4. ) Polgármesteri tájékoztató. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

Az előterjesztés szóban történt. 
Horváth Józsefné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy várhatóan az ősz folyamán 
kerülnek kiírásra a pályázatok a Leader program keretében, mely az önkormányzatot is érintheti, ez az 
úgynevezett „Fecskeház” program. Ehhez kapcsolódóan szükséges lenne a településen lévő volt 
vegyesbolt rendeltetésének megváltoztatása. Amennyiben lehetséges, úgy lakóházzá történő 
átminősítése lenne célszerű. Kérte a jegyzőt, hogy a szükséges előkészületeket a hivatal kezdje el. 



Az év folyamán, amennyiben pályázati lehetőség nyílik, úgy a belterületi és külterületi utak felújítását 
is folytatni szükséges. 

5. ) 2016. Évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás nem hangzott el. 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

19/2016.(111.31.1 kt. határozat. 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet I. 1. 
pont szerinti Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Határidő:2016. április 21 Felelős: polgármester 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

20/2016.(111.31.) kt. határozat. 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A 2016. évi Lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó a támogatói okiratot jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert a kapott támogatás átadására Zalavíz Zrt.- nek. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatói okirat aláírására. 

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

6. ) Interpelláció, kérdés 

Interpelláció, kérdés nem hangzott el. 

A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt. A polgármester a nyílt ülést 11, - órakor 

bezárta. 

 

 

Tóthné Péter Judit 
jegyző 

 



M E G H Í V Ó  

Tisztelettel m e g h í v o m  Önt PÖRDEFÖLDE Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2016. március 31.-én,(csütörtök) 10,°°-órakor, 
tartandó nyílt ülésre. 

Az ülés helye: 

Pördefölde Község Önkormányzata hivatali helyisége Pördefölde, Fő út 13.. 

NAPIREND: 

1. ) A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosítása 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

2. ) 2016 évi Közbeszerzési terv megtárgyalása Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

3. ) A temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló önkormányzati rendelet 
megtárgyalása 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

4. ) Polgármesteri tájékoztató. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

5. ) 2016. Évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

6. ) Interpelláció, kérdés 

Páka, 2016. március 23. 

Tisztelettel: 
polgármester 



Előterjesztés: Pördefölde Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. március 31-én tartandó képviselő-
testületi ülésére 

Tárgy: A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosítása 

Tisztelt képviselő-testület! 

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás (8798 Zalabér, Rákóczi F. u. 2.) tagönkormányzatai közül többen 
2015 év folyamán a Társulásból való kilépésről döntöttek. 

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás képviseletében a társulási tanács elnöke 2015. október 20. napján 
írásban fordult a Zala Megyei Kormányhivatalhoz Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvénynek (Mötv.) az önkormányzati társulásból való kilépést szabályozó rendelkezései értelmezése 
tárgyában. 
A megkeresésben az alábbi kérdésekre kértünk egyértelmű iránymutatást: 

1. A társulásból való kiválás, az arról szóló döntés köthető -e feltételhez ill. visszavonható-e? 

2.  A 2016. január 1. napjától hatályos Társulási Megállapodásról a kiválással érintett önkormányzatoknak kell-e 
szavazniuk, ill. az erről dönt ő Társulási Tanács ülésén a határozatképesség megállapításakor az érintett 
tagönkormányzatokat figyelembe kell-e venni? 

3. Az Mötv. 89. § (2) bek. rendelkezése szerint a kiválásról való döntésnek legalább hat hónappal korábban kell 
megtörténnie vagy a döntésnek és a társulási tanács értesítésének együttesen kell hat hónappal korábban 
megtörténnie? 

A Zala Megyei Kormányhivatal - jogi álláspontjának alátámasztása végett - Miniszterelnökséghez fordult, majd a 
Társulás által feltett kérdésekre 2015. december 28. napján érkezett ZAB/030/1094-9/2015. számú levelében 
válaszolt. A Kormányhivatal állásfoglalása szerint a kiválásról szóló döntés feltételhez nem köthető, az nem vonható 
vissza, továbbá a hat hónapos határidő a kiválásról hozott döntés közlésére is vonatkozik. Mindezekre figyelemmel 
azon tagönkormányzatok váltak ki 2015. december 31. napjával a Társulásból, akik a kiválásról határozó döntésüket 
2015. június 30. napjáig meghozták, és ezen időpontig döntésükről a Társulást értesítették is. 

A Társulási Tanács részére megküldött képviselőtestületi határozatok alapján megállapítható, hogy Nagykanizsa 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
Iharos Község Önkormányzata, 
Iharosberény Község Önkormányzata, 
Petrivente Község Önkormányzata, 
Pogány szentpéter Község Önkormányzata és 
Semjénháza Község Önkormányzata 

a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból való kivallásról kellői időben döntöttek, és arról a 
Társulást határidőben értesítették. Ezen önkormányzatok 2016. januári, napjától kezdődően tehát - a 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - már nem tagjai a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási 
Társulásnak. 

Megállapítható továbbá, hogy 
Belezna Község Önkormányzata, 
Liszó Község Önkormányzata, 
Miháld Község Önkormányzata, 
Nemespáitró Község Önkormányzata és 

a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból való ki vallásról a törvényi határidő tűi (2015. 
szeptember 24., 25. és 23.) döntöttek, így ezen önkormányzatok 2015. december 31. napját követően is a 
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás tagja maradtak. 



A legtöbb, kiválásról határozatot hozó önkormányzat törvényi határidőben döntött, de döntésükről a Társulást csak 
2015. június 30. napját követően értesítették. így ezen önkormányzatok 2015. december 31. napját követően is a 
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás tagjai maradtak: 

Bocska Község Önkormányzata, 
Börzönce Község Önkormányzata 
Eszteregnye Község Önkormcinyzata, 
Füzvölgy Község Önkormányzata, 
Galambok Község Önkormcinyzata, 
Hahót Község Önkormcinyzata, 
Homokkomáirom Község Önkormcinyzata, 
Hosszúvölgy Község Önkormányzata, 
Kacorlak Község Önkormcinyzata, 
Magyar szerdah ely Község Önkormcinyzata, 
Nagyrada Község Önkormányzata, 
Nagyrécse Község Önkormányzata, 
Pcit Község Önkormcinyzata, 
Pölöskefő Község Önkormányzata, 
Rigyác Község Önkormányzata Sand Község 
Önkormcinyzata, 
Surd Község Önkormcinyzata Sormás 
Község Önkormcinyzata, 
Tótszentmárton Község Önkormányzata, 
Tótszerdahely Község Önkormányzata, 
Újudvar Község Önkormányzata, 
Zalaszentbalázs Község Önkormányzata és 
Zalaszentjakab Község Önkormányzata, 

Az Mötv. 90. §-a a Társulásból kiváló taggal való elszámolást az alábbiak szerint szabályozza: 
„ 90. § (1) A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgálások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - 
költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. 
A társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának 
mértékét. 
(2) A társulás működési költségeihez - a társulási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában - a társulás tagjai az 
általuk képviselt települések losságszámának arányában hozzájárulnak. 
(3 )A társulás saját vagyonnal rendelkezhet. 
(4) A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő megállapodás hiányában a- 
társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. 
Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
(5) A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását a társulási 
megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben 
történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot - a társulással kötött 
szerződés alapján - használati díj illeti meg. ". 
A Társulási Operatív Tanács 2016. február 11-i ülésén a fent jelzett Mötv. 90. § (4) bek. rendelkezéseire alapozottan 
az elszámolás elveit illetően egy, az eddig elvektől eltérő értelmezés is felvetődött. Tekintettel arra, hogy egyetlen 
tagönkonnányzat sem bocsátott a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás rendelkezésére vagyontárgyat (sem az 
alapításkor, sem azt követően), így vagyontárgy esetleges visszaadásáról, tulajdonba adásáról sem kell rendelkezni. 
Ebben az esetben tehát a tulajdonjog nem kerülne át a kiváló önkormányzatokhoz, de a fenntartási kötelezettség miatt 
a használati díjat továbbra is fizetniük kellene. A TÓT határozat értelmében a kiváló önkormányzatokkal való 
megállapodást előkészítő szakértői csoportnak ezt az alternatívát is vizsgálat tárgyává kell tennie. 



A hatályos Társulási Megállapodás XII/1. Pontjában folglatak szerint: 
,, Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a Taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának 
megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is, majd a Tag 
tulajdoni hányadát pénzben megváltani. ”. 
Fentiek figyelembevételével a társulásból történő kivallással összefüggésben a Zalaispa Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Tanácsa az alábbi határozatokat hozta meg: 

8/2016(II.25.)TT. határozat. 
1. A Társulási Tanács megállapítja, hogy 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
Iharos Község Önkormányzata, 
Iharosberény Község Önkormányzata, 
Petrivente Község Önkormányzata, 
Pogányszentpéter Község Önkormányzata és 
Semjénháza Község Önkormányzata 

a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból való kivallásról kellőidőben döntött, és arról a Társulást 
határidőben értesítette, így ezen önkormányzatok 2016. január 1. napjától kezdődően már nem a ZALAISPA 
Hulladékgazdálkodási Társulástagjai. 

A Társulási Tanács megállapítja, hogy 
Belezna Község Önkormányzata, 
Liszó Község Önkormányzata, 
Miháld Község Önkormányzata, 
Nemespátró Község Önkormányzata és 

a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból való kivallásról a törvényi határidőn túl döntött, így 
ezen önkormányzatok 2015. december 31. napját követően is a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási 
Társulás tagja maradtak. 

3. A Társulási Tanács megállapítja, hogy 
Bocska Község Önkormányzata, 
Börzönce Község Önkormányzata, 
Eszteregnye Község Önkormányzata, 
Fűzvölgy Község Önkormányzata, 
Galambok Község Önkormányzata, 
Hahót Község Önkormányzata, 
Homokkomárom Község Önkormányzata, 
Hosszúvölgy Község Önkormányzata, 
Kacorlak Község Önkormányzata, 
Magyarszerdahely Község Önkormányzata, 
Nagyrada Község Önkormányzata, 
Nagyrécse Község Önkormányzata, Pat Község 
Önkormányzata, 
Pölöskefő Község Önkormányzata, 
Rigyác Község Önkormányzata, Sand Község 
Önkormányzata, 
Surd Község Önkormányzata Sormás Község 
Önkormányzata, 
Tótszentmárton Község Önkormányzata, 
Tótszerdahely Község Önkormányzata, 

Újudvar Község Önkormányzata és Zalaszentbalázs 
Község Önkormányzata és Zalaszentjakab Község 
Önkormányzata 

a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból való kiválásról a törvényi határidőben döntöttek, de 



döntésükről a Társulást 2015. június 30. napját követően értesítették. így ezen önkormányzatok 2015. 
december 31. napját követően is aZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás tagjai maradtak. 

4.  A Társulási Tanács Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Iharos Község 
Önkormányzata, Iharosberény Község Önkormányzata, Petrivente Község Önkormányzata, 
Pogányszentpéter Község Önkormányzata és Semjénháza Község Önkormányzata kiválására 
tekintettel módosított Társulási Megállapodását megtárgyalta és elfogadta. 

5.  .A Társulási Tanács a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodásosát elfogadja, és felkéri a Társulási tanács elnökét, hogy gondoskodjon 
annak a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásáról. 

Felelős: Dékány Endre, a Társulási Tanács elnöke Határidő: hatálybalépést követő 30 nap 

6. A Társulási Tanács a kiváló tagönkormányzatokkal való elszámolásról, az elszámolás elveiről szóló 
tájékoztatót megismerte. Felkéri az Elnököt, hogy terjessze a Társulási Tanács elé az elfogadott beszámoló 
adataival elkészített elszámolást. Felkéri továbbá az Elnököt, hogy a megállapodást előkészítő, szakértői 
egyeztetést lefolytatására, annak sikertelensége esetén az elszámolás elveinek értelemszerüsége, 
helyességének megerősítése vonatkozásában felettes hatóságokhoz forduljon. 

Felelős: Dékány Endre, a Társulási Tanács elnöke 

Határidő: elszámolás helyessége vonatkozásában: tájékoztatás elfogadását követő30 nap elszámolás: a Társulás 
beszámolójának lefogadásátkövető90 nap 

7. A Társulási Tanács a 2016. január 1. napjától hatályos Kilépési Szabályzatot megismerte, megtárgyalta és 
azt elfogadja. 

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból társulási tanács döntését és a társulás által elfogadott társulási 
megállapodás módosítását figyelembe véve a tagönkormányzatoknak módosítani kell a társulási megállapodást, 
mely a módosításokkal egységes szerkezetben a hivatalban megtekinthető. 

Javaslom, hogy képviselőtestület a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának 
módosítását és a módosítással egységes szerkezetű társulási megállapodást fogadja el és hagyja jóvá. 

Páka, 2016. március 21. 

Határozati javaslat: 

Tisztelettel: 

1  ...........................  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence 
Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati 
Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

2  ........................... Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Társulási 
Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást 
tájékoztassa. 

Határidő: 2016. április 15. 
Felelős: polgármester 

 



ELŐTERJESZTÉS: Pördefölde Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. Március 31-
én tartandó ülésére. 

Tárgy: 2016 évi Közbeszerzési terv megtárgyalása 

Tisztelt képviselő- testület! 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § - 43 §-a kimondja, hogy a törvény 5. 
§ (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a 
költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a 
továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A 
közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános. 
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben 
szintén megfelelően szerepeltetni kell. 
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre 
vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. 
Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás 
felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság 
vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét 
megküldeni. 
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - 
amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója 
honlapján - közzétenni a közbeszerzési tervet. 
A közbeszerzési tervben foglalt adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala 
üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. Ettől eltérően amennyiben a felek az ajánlatot a 
szerződés mellékletévé teszik, az ajánlat nyilvánosságára a 44. §. alkalmazandó. 
A közbeszerzési tervnek honlapon történő közzététel esetén a tárgyévet követő évre vonatkozó 
közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 
A közbeszerzési terv készítésénél továbbá figyelembe kell venni a közbeszerzési értékhatárokat, 
melyet Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 68.§-a 
tartalmazza az alábbiak szerint: 
A közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 
2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig 
a) árubeszerzés esetében 8,0 millió forint, 
b) építési beruházás esetében 15,0 millió forint, 
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint, 
d) szolgáltatás megrendelése esetében 8,0 millió forint, 
e) szolgáltatási koncesszió esetében 25,0 millió forint. 
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési 
értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig 
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint, 
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint, 
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint, 
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint, 
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint. 



Az önkormányzat gazdasági programjának és a 2016 évi költségvetésének ismeretében várhatóan 
2016 évben nem kerül sor olyan tevékenységre (árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás 
megrendelésére- mely esetben a szerződéskötést megelőzően közbeszerzési eljárás lefolytatása lenne 
kötelező 
A törvényi kötelezettségnek eleget téve tájékoztattam a képviselő-testületet a közbeszerzési terv 
készítésével kapcsolatos jogszabályi előírásokról. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési terv készítésére vonatkozó tájékoztatást fogadja el 
és hagyja jóvá. 

..../2016.(111.31) Kt.határozati javaslat. 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 42. § - 43 §-ara figyelemmel a közbeszerzési terv készítésének kötelezettségéről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi és elfogadja. 

Páka, 2016. Március 21. 
Tisztelettel: 
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Előterjesztés: Pördefölde Község Önkormányzata képviselő-testületének a 2016. március 31-én 
tartandó képviselő-testületi ülésére 

Tárgy: a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Általános indoklás: 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. Évi XLIII. Tv. (továbbiakban:Tetv.)valamint a 
145/1999(X. 1) Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet)rendelkezik. 

Pördefölde Község közigazgatási területére kiterjedően a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 
Pördefölde Önkormányzata képviselő-testületének a 13 /2000.(IX.29.) önkormányzati rendelete 
rendelkezik. Az önkormányzati rendelet módosítására még nem került sor. 

Az önkormányzati rendeletünk megalkotása és azok módosítását követően bekövetkezett jogszabályi 
változások indokolttá teszik, hogy a hatályos rendelet módosítása helyett új, egységes szerkezetű 
rendelet megalkotását. 

A Tetv. kimondja, hogy a temető tulajdonosa az állam, a települési önkormányzat, a vallási közösség, a 
helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, gazdálkodó szerezet és közhasznú szervezet lehet. 
Köztemető fenntartója a települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi önkormányzat. A temető 
fenntartáséiról a települési önkormányzatok társulás, illetőleg együttműködés útján is 
gondoskodhatnak. A temető tulajdonosának feladata a temető tárgyi és infrastrukturális 
létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése, illetőleg kialakítása. A temető 
tulajdonosának feladata a temető kegyeleti méltóságának őrzése. A temető tulajdonosa - ha nemzetközi 
szerződés másként nem rendelkezik - köteles a temető fenntartásáról, továbbá üzemeltetéséről 
gondoskodni. E f eladatait saját maga, illetve - szerződés alapján — gazdálkodó szervezet útján is 
ellcithatja. Köztemető esetében a temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben, egyéb 
temetők esetében 
temetőszabályzatban kell rendelkezni. A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok 
ellátását a temetkezési szolgáltatáist engedélyező hatóság ellenőrzi 

A temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásakor 
figyelembe kell venni, hogy a Tetv. 41.§ (3) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat 
rendeletben állapítja meg:- a köztemetőre vonatkozóan - különösen: 

a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyé és infrastrukturális 
feltételeket; 
b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait; 
c) a temetési hely gazdálkodási szabályait; 
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 iíjraváltásának 
díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított 
szolgáltatások igénybevételének díját; 
f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának 
temetői rendjét; 

A rendelettervezet előkészítésekor továbbá figyelembe kell vennünk a A Tetv. 40 § (2)-(6) 
bekezdésében foglaltakat is mely az alábbiakat tartalmazza: 

„40. § (2) A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat a temető üzemeltetésével és 
fenntartáséival kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján cdlapítja meg 

a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját, 

b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő 
temetőfenntartási hozzájárulás díját, 

ej a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat, 

d) a temetőbe való behajtás díját. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az 
önkormányzat rendeletben cillapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. 

(4) Az egyes díjfajtákon belül a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő 
temetőfenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított 
megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagéinak 5%-cit nem haladhatja meg. 

(5) A települési önkormányzat képviselő-testülete, fővárosban a közgyűlés a díj megállapításakor 
kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szemeinek véleményét. 

(6) A temető üzemeltetője a szabályzatban megállapított díjakon felül más díjat nem állapíthat meg. 
Nem szedhető díj a temetőlátogatásért, a temetői utak használatáért és a temetési hely gondozásához 
igénybe vett vízér 

A jelenleg hatályos 13 /2000.(IX.29.) önkormányzati rendelet temetői sírhelyek megváltásáért, 
valamint íjravállásáért fizetendő díjat, a temető fenntartási hozzájárulást és a temetői létesítmények, 
illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjat nem határozott 
meg., mivel a temetőfenntartáshoz kapcsolódó 100.000 Ft összegű állami támogatás fedezi a 
temetőfenntartással összef üggő kiadásokat. Továbbra sem javaslom egyik díjfajta alkalmazását, 
kivetését sem. 

Részletes indoklás: 

l.§ A rendelet megalkotásának a célját tartalmazza 



2. § A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmazza 

3. § A köztemető fenntartása és üzemeltetése, temetkezési szolgáltatásokkal összefüggő feladat és 
hatásköröket tartalmazza. 

4. § Köztemető: Pördefölde Község közigazgatási területén fekvő az önkormányzat tulajdonát képező 
működő köztemetők megnevezésé és fekvésére vonatkozó adatokat tartalmazza, így a 033 hrsz.-ú 
köztemető 

5. § A köztemető használatának rendjére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza az 1, melléklet 
szerinti temetői rend figyelembevételével. 

6. § A temetési hely gazdálkodási szabályait tartalmazza. Ezen § tervezetének elkészítésekor, a 
használati idő meghatározásakor figyelembe kell vennünk a 145/1999 (X.l) kormányrendelet 
(továbbiakban: kormányrendelet) 18.§(l)-(2) bekezdését mely kimondja, hogy 
,, 18. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) nem lehet kevesebb, mint 
a) a koporsós betemetés, illeme rátemetés napjától számított 25 év; 
b) sírbolt esetén 60 év; 
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év; 
d) urnasírbolt esetén 20 év. 
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel, az (1) 
bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltható). A temetési hely 
felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama az (1) bekezdésben meghatározott 
használati időnél lehet rövidebb. de legalább az (1) bekezdés a) és d) pontja esetében 10 év, az (1) 
bekezdés b) pontja esetében 30 év, az (1) bekezdés c) pontja esetében 5 év. Ha az újraváltás 
időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja nem lehet magasabb a megváltási 
díj időarányosan csökkentett részénél. ” 

7. § Temetési helyre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, azzal, hogy a részletes rendelkezéseket a 
kormányrendelet 11 .§ írja elő az alábbiak szerint: 
„ 11. § (1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. Az 
egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó 
befogadására alkalmas sírgödör. 
(2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. Az eltemettető ettől eltérően rendelkezhet, ha az 
anya halála és az újszülött perinatális halála miatt az eltemetés egy időben történik. 
(3) A sírgödör mélysége 2,5 méter mélységben, vagy annál mélyebben található talajvízszint esetén 2 
méter. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 
méter mélységbe kerüljön. A rátemetés feltételeit a nyilvántartó könyvbe be kell jegyezni. A sírgödröt 
az üzemeltető hozzájáruláséival természetes - a talajban lebomló - anyaggal burkolni lehet. 
(4) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni. 
(5) A sírbolt (kripta) koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, vagy kizárólag 
terepszint alatti vagy- feletti építményből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadott 



koporsók száma határozza meg. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa 
(üzemeltetője) jelöli ki. Sírbolt az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben 
meghatározott esetekben az építésügyi hatóság engedélye nélkül építhető. 
(6) A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek részére az egységes gondozás céljából külön 
táblát vagy sorokat lehet kijelölni. 
(7) Azon a temetési helyen, ahol a talajvíz a talajszinttől számított legfeljebb 2 méterig emelkedik, a 
sírgödör mélysége a talajvízszint felett 0,4 méter, de legalább 1,6 méter. Az ilyen sírhelyre rátemetés 
csak akkor végezhető, ha 
a) az első betemetés óta legalább tíz év eltelt, 
b) a talajvíz szintjét havi rendszerességgel mérik, és a mért adatok folyamatos nyilvántartásáról az 
üzemeltető gondoskodik, és 
c) a rátemetés előtt az első betemetéskor elhelyezett koporsót a talajvíz szintjének csökkenését 
követően legalább 2 méteres sírgödör mélységbe helyezik. 
(8) Nem végezhető koporsós temetés azon a temetési helyen, ahol a talajvíz a talaj szint alatti 2 
métert eléri. A temetési tilalmat a nyilvántartó könyvbe be kell jegyezni. ” 

Javaslom, hogy a sírbolt temetőn belüli elhelyezését a képviselő-testület ruházza át a polgármesterre. 

8. § A díszsírhelyekre vonatkozó rendelkezést tartalmazza a jelenlegi szabályozással összhangban. 

9. §-10.§ A védett síremlékekre vonatkozó rendelkezést tartalmazza. 

11. § Sírhely méretezésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, azzal, hogy a jogszabályi 
előírásokat a 7.§-ban részletezett kormányrendelet 11.§ (3)-(8) bekezdése tartalmazza. 

12. § A kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, sírgondozás szabályait tartalmazza, az 1. Melléklet 
szerinti temetői rend figyelembevételével. 

13. § A szolgáltatókra vonatkozó rendelkezéseket az 1. Mellékletben meghatározott temetői rend 
tartalmazza részletesen. 

14. § A temető infrastrukturális létesítményeire vonatkozó rendelkezés tartalmazza, azzal, hogy a 
létesítmények a Tetv .9§-a értelmében: 
a) üt, 
b) ravatalozó, 
c) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtő, 
d) a temető bekerítése vagy> élősövénnyel való lehatárolása, 
e) vízvételi lehetőség, illemhely, 
fi az utak sorfásítása 
g) hulladéktároló 



Amennyiben e törvény eltérően nem rendelkezik, lezárt temetőben temető bekerítését vagy 
élősövénnyel való lehatárolását, vízvételi lehetőséget, illemhelyet, hulladéktárolót kell biztosítani. 

A rendelet tervezet e szakasza visszautal arra, hogy ezen létesítményeket az önkormányzat a 
köztemetőben biztosítja. Ezen § továbbá a létesítmények kialakításával, működtetésével összefüggő 
további előírásokat is meghatározza. 

15. §. A köztemető rendjére, a temetői munkákra vonatkozó előírásokat a rendelet 1. melléklete 
szerinti temetői rend tartalmazza. 

16. § A záró (hatályba léptető) rendelkezéseket tartalmazza. 

Előzetes hatástanulmány: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan: 

- Társadalmi hatás: A rendelet alapvetően megtartja jelenlegi temetkezési rendet. A temető 
üzemeletetése során előforduló gyakorlati problémák tekintetében új szabályokat állapít meg, mely a 
temető rendezett és szabályozott használatát szolgálja. 

- Gazdasági hatása: Az önkormányzatot érintő jelentős gazdasági hatása nincs. 

- Költségvetési hatása: A sírhely használati díjat, sírhely megváltási díjat, temetői létesítmények 
igénybevételi díját, temetőfenntartási hozzájárulás díját a temetőbe való behajtás díját a rendelet- 
tervezet nem határozz meg, így az önkormányzatnak a temető üzemeltetéséhez kapcsolódó bevétele 
nem keletkezik, de a temetőfenntartáshoz kapcsolódó állami támogatás fedezi ezen az önkormányzati 
alapfeladaton jelentkező kiadásokat. 

-A rendeletnek közvetlen környezeti hatása: nincs. A rendeletben szabályozásra kerül a temető 
használatának rendje, többek között a temetőben a sírhelyek gondozása során keletkező hulladék 
kezelésére vonatkozó szabályok. 

-A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye: nincs. 

-A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az 
adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása 
az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. 

-A rendelet megalkotásának szükségessége: A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény 41 .§ (3) bekezdése előírja a temetővel és temetkezéssel kapcsolatos helyi szabályok rendeleti 
szintű meghatározását, a rendeletalkotás kötelező. A meglévő rendeletünk felülvizsgálatát és új 
rendelet megalkotását indokolja, a hatályos jogszabályokkal (Tetv., és a kormányrendelet) történő 
összhang megteremtése. 



-A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának 
következménye, hogy a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet marad érvényben, mely részben felel 
meg a törvényi előírásoknak. A rendelalkotás elmaradása esetén a Zala Megyei Kormányhivatal 
törvényességi észrevételt tehet 

-A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további 
feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a szociális temetésre vonatkozó rendelkezéseket a rendelet 
tervezet nem tartalmazz, mivel a Tetv. erre vonatkozó rendelkezései-24/A.§-24/C.§- és a 
kormányrendelet 17/A-17/D §—ai 2017. január l.-jével lépnek életbe, és ezen időpontig még 
jogszabály módosítás várható. Amennyiben jövő január l.-jéig ezen központi jogszabályi 
rendelkezésék hatályba lépnek, úgy ez év végéig az elfogadott rendeletet felül kell vizsgálni. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 
önkormányzati rendelet tervezetet tárgyalja meg és fogadja el. 

Páka, 2016. 03.21. Tisztelettel: 

 



Pördefölde Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2/2016.(1 V.l) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 
(továbbiakban: Tetv.) 6. § (4) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, valamint 42. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, a következőket rendeli el: 

A rendelet célja 

i§ 

A rendelet célja, hogy Pördefölde Község közigazgatási területén a helyi viszonyok 
figyelembevételével biztosítsa a tisztességes és méltó temetéshez, valamint a végtisztesség 

megadásához való jogot, szabályozza a temetők működési rendjét, a temető használatának szabályait. 

A rendelet hatálya 

2.§ 

(1) A rendelet hatálya Pördefölde Község közigazgatási területén lévő köztemetőre és a temetkezéssel 
kapcsolatos tevékenységekre terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemetők fenntartását, üzemeltetését, továbbá a temetkezési 
szolgáltatást végző személyekre, a temetkezési szolgáltatások igénybevevőire, illetőleg mindazokra a 
természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a köztemetőn belül 
bármilyen tevékenységet végeznek, vagy a köztemetőben tartózkodnak. 

A köztemetők fenntartása és üzemeltetése, temetkezési szolgáltatások 

3- § 

(1) A köztemető fenntartása és üzemeltetése az önkormányzat feladata. 
(2) A temetőben a sírhelyek kialakításával, átalakításával, síremlék felállításával, felújításával, 
megszüntetésével kapcsolatos hatáskörök a polgármester feladat- és hatáskörébe tartoznak. 
(3) A temetkezési szolgáltatások teljes körű ellátása, így többek között a sírhelyásás, az elhunyt temetőbe 
történő kiszállítása, az eltemetés az eltemettető által e feladatok ellátásával megbízott, e tevékenység végzésére 
engedéllyel rendelkező vállalkozó feladatkörébe tartozik. 

Köztemető 

4- § 

(1) Pördefölde Község közigazgatási területén fekvő az önkormányzat tulajdonát képező működő köztemetők 
helyrajzi száma: 033 hrsz. 

A köztemető használatának rendje 

5. §. 

A köztemető használatának, létesítmények igénybevételének szabályait e rendelet 1. mellékletében található 
temetői rend tartalmazza. 



A temetési hely gazdálkodási szabályai 

6. §  

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő: 
a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év; 
b) sírbolt esetén 60 év; 
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év; 
d) urnasírbolt esetén 20 év. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezési jog időtartama (használati idő) a megváltás napjával 
kezdődik 
(3) Sírhely feletti rendelkezési jogot temetkezés előtt is lehet létesíteni. Temetés nélkül új sírhely feletti 
rendelkezési jog megváltás időtartama a megváltás napjával kezdődik, függetlenül attól, hogy a temetési helyre 
az első temetkezés mikor történik 
(4) A sírhely feletti rendelkezési jogosultságot a sírhely megváltási díj befizetője, örököse, vagy az a személy 
gyakorolhatja, akinek jogosultsága a nyilvántartásba bejegyzésre került. 
(5) A temetkezési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama a rendelet 2. 
mellékletében meghatározott időtartamnál rövidebb is lehet, de annak mértéke nem lehet kevesebb a 
145/1999.(X.l) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet.) foglaltaknál. Ez esetben a 
kormányrendeletben meghatározott előírások szerint kell az újraváltás díját meghatározni. 
(6) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult a megváltási idő lejártát követő 1 éven belül az újraváltásról 
a temetői hirdetőtáblán elhelyezett tájékoztatás ellenére nem gondoskodik, akkor az üzemeltető a nyilvántartó 
könyv szerinti lakcímre egyszeri ajánlott levelet küld. 
A postai küldemény megküldésétől számított 30 napos határidő eredménytelen leteltét követően az üzemeltető 
a temetési helyet újból értékesítheti, értékesítésig hant nélküli sírhelyként kezelni. A sírhely megváltási idő 
lejártát követően egy éven belül újra meg nem váltott sírok újraértékesíthetők. 
(7)  A lezárt temetőkben temetkezési tevékenységet - az üzemeltető engedélyével történő urnaelhelyezés 
kivételével - nem lehet folytatni. Koporsós temetés a polgármester engedélyével lehetséges. 

Temetési hely 

7- 8 

Sírbolt csak a polgármester hozzájárulásával - a temetői rendben és külön jogszabályban meghatározottak 
alapján - létesíthető. 

Díszsírhelyek 

8- § 

(1) A díszsírhelyek a köztemetőkben kijelölt azon sírhelyek, amelyeket az elhunyt személy Pördefölde 
Község fejlődése érdekében végzett kimagasló tevékenységének elismeréséül Pördefölde Község Polgármestere 
örök temetkezési hely céljára adományoz. A polgármester döntését megelőzően kikéri a képviselő-testület 
véleményét. Díszsírhely illeti meg a község elhunyt díszpolgárait és polgármestereit is. 
(2) A díszsírhelybe az elhunyt özvegye is eltemethető 
(3) Díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban 
kell értesíteni. 
(4) Díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. 
(5) A díszsírhelyre a - sírnyitás és a rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett - az 
elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetők. 
(6) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az önkormányzat üzemeltető 
köteles gondoskodni. 
(7) Az önkormányzat a 2. sírtábla ,,E” jelű tömbjét jelöli ki díszsírhelyként. 



Védett síremlékek 

9- § 

(1) A képviselő-testület a sírjel művészeti értéke miatt, illetve az elhunyt személy iránti tisztelet kifejezése 
érdekében sírjelet, temetési helyet védetté nyilváníthat, (továbbiakban együtt: védett síremlék) 
(2) A védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését a polgármester és a képviselő-testület tagjai 
írásban kezdeményezik. 
(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 

a) a védendő síremlék megnevezését, 
b) a temetési hely pontos megjelölését (temető, parcella, sor, szám) 
c) a kezdeményezés indoklását. 

(4) A védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról, majd a döntésről 
értesíteni kell a temetési hely felett rendelkezni jogosult személyt. 
(5) A védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a képviselő-testület dönt. A védett síremlékek 
körét 5 évente felül kell vizsgálni. 
(6) A védelem alá helyezést, illetve megszüntetésének tényét a temető nyilvántartó könyvébe és 
sírboltkönyvébe be kell jegyezni. A bejegyzésről a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. 
(7) A védett síremlék - a. védettség tényét és okát, valamint, a-védettséggel összefüggő egyéb információt 
tartalmazó - táblával megjelölhető. 
(8) A védettség megszűnése esetén a 10. § (2)-(3) bekezdésében megjelölt kedvezmények a továbbiakban 
nem illetik meg a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy(eke)t. 

10. § 

(1) A védett síremlékek esetében is a temetési hely felett rendelkezni jogosult határozza meg a temetési helyre 
helyezhető, és a védett síremlék gondozására jogosult személyek körét A temetési hely felett rendelkezni 
jogosult személyében bekövetkezett változást 45 napon belül be kell jelenteni a polgármesternek 
(2) A védett síremlékek esetében a védetté nyilvánítástól kezdődően a temetési hely feletti rendelkezési jog - a 
temető fennállásáig - határozatlan idejűvé válik. 
(3) Védett síremlékek esetében a temetési hellyel rendelkező személy mentesül a rendelet 6. § 
(1) bekezdésében megjelölt megváltási (újraváltási) díj megfizetése alól, a korábban megfizetett díj nem 
követelhető vissza. 
(4) A temetési hely felett rendelkező személy a sírjelet - a temetési helyre a védetté nyilvánítást követően 
temetett személyek nevének, adatainak feltüntetése kivételével - csak a képviselő-testület hozzájárulásával 
változtathatja meg. 
(5) A védett síremlék gondozásával, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat a temetési hely 
felett rendelkezni jogosult személy hiányában az önkormányzat látja el. 

Sírhely méretezése 

11. § 

(1) A sírhelyek (sírgödrök) méretei: 
a) Felnőtt egyes sírhely hossza 2,30 m, szélessége 1,20 m mélysége 2 m 
b) Felnőtt kettős sírhely hossza 2,30 m, szélessége 2,20 m, mélysége 2 m 
c) mélyített (rátemetés esetén) felnőtt sírhely hossza 2,30 m, szélessége 1,20 m 
mélysége 2,4 m 
d) Gyermek sírhely hossza 1,30 m, szélessége 0,6 m, mélysége 1,6 m, 
e) Urnasírhely hossza 0,8 m, szélessége: 0,6 m, mélysége 1,0 m. 



(2) Sírboltok méretei: 
a) kétkoporsós sírbolt esetén 2,5 méter hosszú, 2 méter széles 
b) négykoporsós sírbolt esetén 2,5 méter hosszú, 2,5 méter széles, 
c) Umasírbolt 1,0 m hosszú, 1,0 m széles, 0,50 m mély 

(3) Urnafülkék méretei: Szabványos 0,29 m méter magas, 0,26 m méter széles, 0,375 m mély 
(4) Egy urnafülkében 2 db urna helyezhető el. Az urnák magassága nem lehet 0,25 m-nél magasabb, 

szélességére és mélységére a (3) bekezdésben foglaltak az irányadók. 
(5) A sírhelyek egymástól való oldaltávolságának 0,6 m-nek, a gyermek sírhelyeknél pedig 0,3 innék kell 

lenni. 
(6) A sírdombok magassága legfeljebb 0,5 m lehet. 
(7) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága a terepszinttől számított 

2,00 m. 
(8) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő rátemetés 

alkalmazása nélkül a sírban még négy urna helyezhető el. 
(9) Felnőtt sírhely-díj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen 

esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lennie. 
(10) Gyermeksírhelybe 14 éves vagy ennél fiatalabb elhunytak temetése lehetséges. Meglévő 
gyermeksírhelybe urna is eltemethető. 
(11) A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe, urnasírba vagy sírboltba lehet eltemetni. Rátemetésnél az 
urna elhelyezése a koporsós temetési hely használati idejét nem .hosszabbítja meg. 
(12) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet. A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) kötelező. 

Kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, sírgondozás szabályai 

12. § 

Kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezésére, sírgondozásra vonatkozó előírásokat e rendelet 1. mellékletében 
található temetői rend tartalmazza. 

Szolgáltatókra vonatkozó rendelkezések 

13. § 

(1) Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók temetkezési szolgáltatást a temetői rend alapján 
folytathatják. 

A temető infrastrukturális létesítményei 

14. §. 
(1.) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, gyászszertartásuk 

lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek és 
lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását. 

(2.) A temetőbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét parkszerűen kell 
kialakítani és gondozni. 

(3.) A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást és ne akadályozza a 
közlekedést. 

(4.) Az önkormányzat a tulajdonában, álló köztemetőkben biztosítja a Tetv.-ben meghatározott infrastrukturális 
feltételeket 



A temető rendje, a temetői munkák 

15. §. 
A köztemetők rendjére, a temetői munkákra vonatkozó előírásokat a rendelet 1. melléklete szerinti temetői rend 
tartalmazza. 

Záró rendelkezések 

16. §. 
(1.) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2.) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pördefölde Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 13 /2000.(IX.29.) számú 
rendelete 

(3.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Pördefölde, 2016. március 31. 

Kihirdetve : 

Pördefölde, 2016. április 1 

 

 



1. melléklet 

TEMETŐI REND 

A ma emberének is jogos igénye, hogy halott családtagjai, ősei, rokonai nyugalmát senki ne zavarja 
meg. Ehhez az is szükséges, hogy a temetők csendjét, nyugalmát és biztonságát a temetőbe látogatók 
és a különböző szolgáltatást végző szervezetek tiszteletben tartsák. 

I. A köztemetők általános rendje 

1. A köztemető üzemeltetéséről, fenntartásáról Pördefölde Község Önkormányzata gondoskodik 
2. A köztemetők nyitva tartása: A köztemető folyamatosan a hét minden napján látogatható 8- és 

20,00-óra között. 
A köztemetőkben mindenkinek a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást kötelező 
tanúsítani. A látogató a hangos és oda nem illő beszédtől, (rádió, magnó, CD) illetve öltözéktől, 
tartózkodjon. 

3. A temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése, minden látogató 
kötelessége 

4. A temetőben végzendő minden munkát - a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, 
temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével - a temető üzemeltetőjének be 
kell jelenteni. 

5. A köztemetőbe gépjárművel behajtani tilos, az 5. pontban foglalt kivétellel. 
6. A köztemetőbe gépjárművel behajthat: 

a) a köztemető fenntartásával kapcsolatban érkező gépjárművek, a halottszállító gépjármű, és a 
temetkezési feladatot ellátó vállalkozás munkavégzéshez szükséges gépjárműve, melyek kizárólag 
a munkálatokhoz szükséges ideig tartózkodhatnak a temetőben; 
b) a súlyos mozgáskorlátozott vagy járóképtelen személy sírhelyek ápolása, gondozása céljából, a 
mozgáskorlátozottak részére a temetőben kijelölt parkolóhely igénybe vételével. 

7. A köztemető területére történő behajtásra indokolt esetben a polgármester adhat külön engedélyt. 
8. A köztemetőben mindenki a hely jellegének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó 

magatartást köteles tanúsítani. 
10. A temetőbe kutyát bevinni - a vakvezető kutya kivételével - tilos. 
11. Köztemetőkben gyertyát, vagy mécsest gyújtó személy köteles a tűzveszély elkerülése érdekében 
a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni. Avar, elszáradt koszorú - és virágmaradvány 
égetése tilos! 
12. Köztemetőkben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak - köszönik, vázák, 
mécsesek, gyertyák - helyezhetők el. 
13. A temetőben a sírokat, az azon lévő tárgyakat, síremlékeket, fákat, bokrokat, növényzetet, 
virágokat letépni, a tájékoztató táblákat, épületet, bánnilyen tárgyat megrongálni, beszennyezni, 
illetéktelenül eltulajdonítani, elvinni tilos. 
14. A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési és kártérítési felelősség az 
önkormányzatot, sem mint fenntartót, sem mint üzemeltetőt nem terheli. A köztemetőben elhelyezett 
tárgyak eltulajdonításáért, síremlékek megrongálásáért az üzemeltető nem vonható felelősségre 
15. A köztemetők területén a hirdetőtáblák kivételével tilos vállalkozói reklám - hirdetés elhelyezése. 



16. A temetőben magánszemély síremléken kívül más létesítményt nem állíthat, egyéb tárgyat, 
például padot, napernyőt, kerítést, más kegyeleti jogát sértő tárgyat nem helyezhet el, azt az 
önkormányzat eltávolítja. 
17. Köztemetőkben pad csak a polgánnester hozzájárulásával a közlekedés és a szomszédos sír 
megközelítésének akadályozása nélkül helyezhető el. 
18. Sírokra és sírhelyek közé fás szárú növények ültetése tilos! Az engedély nélkül ültetett fás szárú 
növényeket, valamint létesített padokat az üzemeltető felszólítására az elhelyező köteles eltávolítani, 
amennyiben a felszólítás ellenére az eltávolítás nem történik meg, úgy üzemeltetőnek joga azok 
eltávolítására. 
19. Köztemető látogató - sírgondozás céljára - a vizet ingyenesen használhatja 
20. A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy más elhunyt hozzátartozójának, illetve más látogatónak 
kegyeleti érzéseit ne sértse, sírgondozásban ne akadályozza. Sírok gondozását körültekintően, kellő 
gondossággal kell végezni, hogy más sírhelyeket ne rongáljon, ne szennyezzen be. Továbbá 
búcsúztatás alatt munkavégzéssel összefüggő hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást. 
21. Tilos a sírhely környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni. 
22. A sírhely tulajdonosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, 
rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni. 
23. Tilos a temetési-helyen, vagy körülötte a gondozáshoz használatos'szerszámok és eszközök 
tárolása, 
24. A temetési helyek gondozása során biztosítani kell, hogy a tevékenység mások kegyeleti érzéseit 
ne sértse, mások sírgondozási tevékenységét, közlekedését ne akadályozza, temetés alatt a szertartást 
ne zavarja. 
25. Köztemetőkben az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyen, hulladékgyűjtő konténerbe kizárólag a 
sírhely gondozás során keletkező hulladék helyezhető el. A hulladékot a sírhelyek között tárolni tilos! 
26. A hulladékgyűjtők ürítéséről az üzemeltető - közszolgáltató útján - köteles gondoskodni. A 
hulladékgyűjtő konténerek környékének tisztán tartása az üzemeltető feladata. 
27. Működő köztemetőknél a hulladék elszállítása rendszeres és folyamatos. 
28. A köztemetők területéről síremléket, keresztet, fejfát - vagyonvédelmi okból - csak a 
polgármesterrel történt előzetes egyeztetés, bejelentés követően szabad a köztemetőből kivinni. 
29. A köztemetők területén, 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. Az 
általa okozott károkért a felnőtt tartozik felelősséggel. 

II. 
A vállalkozói szolgáltatás elvei 

1. A köztemetőkben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő 
sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését a polgánnestemek be kell 
jelenteni. 
2. A temetési helyen történő építés, felújítás, bontás során feleslegessé váló anyagokat, a munkát 
végző köteles elszállítani. 
3. A temetőben vállalkozásszerű munkát végezni -temetkezési szolgáltatás kivételével-, hétfőtől 
szombatig 8-órától 16-óráig lehet.”Vasárnap és ünnepnapon, illetve pihenőnapon, temetés ideje 
alatt a köztemetőkben a temetkezési szolgáltatások és az üzemeltető által végzett munkák 
kivételével vállalkozók által munka ( így különösen: síremlék beszállítása, felállítása, javítása, 
egyéb munkák) nem végezhető. 



4. A köztemetőkben munka csak úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók 
kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. 
5. Temetési szertartás alatt munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a 
búcsúztatást. 
6. Temetési helyek látogatását csak rendkívüli esetben - fakivágás, utak készítése, exhumálás - és 
csak a munkavégzés idejéig lehet korlátozni. 
7. A síremlék felállításához, felújításához, a síremlék elemeinek, sírkeret építéséhez szükséges 
építőanyag gépjárművel történő helyszínre szállításához a polgármester engedélye szükséges. 
8. Síremléket és építési anyagot a temető területére legfeljebb 3,5 tonna megengedett össztömegü 
gépjárművel lehet beszállítani. 
9. A síremlék a sírhelynél nagyobb területet nem foglalhat el. 
10. A síremlék alapjának készítésekor a talaj legalacsonyabb pontjához kell igazodni. Az elkészült 
síremlék alapja nem akadályozhatja a sírok közötti szabad közlekedést és nem keletkeztethet 
szintkülönbséget. 
11. A köztemető területére csak kész síremlék, valamint a sírbolt és a sírkeret építéséhez szükséges 
építőanyagot lehet bevinni. Az anyag tárolási helyét és módját a Polgármester jelöli ki. Építőanyag a 
temető nyitvatartási idején kívül a temető területén nem tárolható. 
12. A temetési helyet túlterjeszkedő, vagy a közízlést sértő, temetőbe nem illő felirattal ellátott 
síremléket elhelyezni tilos. Ez a tilalom a meglévő síremlékek felújítására is vonatkozik. 
13. A síremlék felállításakor, javításakor, felújításakor keletkezett hulladékot, törmeléket, szétbontott 
régi keret anyagát a kivitelező köteles a munkavégzés napján a temető zárásáig elszállítani. 
15. A temetők útvonalain tilos a munkavégzés. A közlekedési utakon bármilyen anyagot lerakni, 
tárolni, építkezés céljára előkészíteni tilos. 
16. Betonozási munkák végzésekor keverőlemez használata kötelező, vagy hozott kész beton 
használható fel. 
17. A nem előírt módon épített síremléket az Önkormányzat a sírhely felett rendelkezni jogosul 
költségére, kárára és veszélyére eltávolíthatja, elbontathatja, amennyiben a sírhely felett rendelkezni 
jogosult személy az eltávolításra vonatkozó felhívásnak nem tett eleget. 
18. Az erősen megrongálódott, balesetveszélyes síremlék helyreállítására az üzemeltető a sírhely 
felett rendelkezni jogosult személyt felszólítja. A felhívás eredménytelensége esetén az önkormányzat 
a síremléket eltávolíthatja, elbonthatja. 

III. 
Temetkezési szolgáltatás 

1. A köztemetőkben temetkezési szolgáltatást végezhet rendelet az a vállalkozó is, aki jogszabály 
alapján e tevékenység végzésére jogosult. 
2. Köztemetést csak az önkormányzat rendelhet el. 
3. A temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a temetési 
szertartásra vonatkozó rendelkezését - az egyházi temetések esetén az egyházi szertartás rendjének 
megfelelően - tiszteletben tartani. 
4. A szolgáltatást végzők tevékenységük során kötelesek méltó magatartást tanúsítani a munkálatokat 
a kegyeleti igényeknek megfelelő öltözetben kell végezni. 
5. A temetkezési szolgáltató a temetés során csak olyan kelléket és cikkeket használhat fel, mely nem 
ütközik a törvénybe és olyan ravatalozást, illetve szertartást rendezhet, amely nem sérti a közízlést és a 
kegyeleti etikai normákat. 
6. A vállalkozó csak az ügyfél általi meghatalmazás alapján járhat el a temetkezési szolgáltatás 
ügyében. 



7. Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltató a köztemetőkben keretes- fedlapos sírhelybe 
történő koporsós temetéskor minden esetben a fedlapot a temetést megelőző napon 9 óráig köteles a 
sírhelyről eltávolítani, elhelyezéséről, megőrzéséről gondoskodni. A fedlap visszahelyezése a 
temetkezési szolgáltató kötelezettsége. A visszahelyezés időpontjának meghatározása - a szertartáskor, 
a visszahantolást követően, a koszorúk elhelyezését megelőzően, vagy a szertartás után. a koszorúk 
eltávolítását követően - a temetkezési szolgáltató feladata. 
8. Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók temetőn belüli Szolgáltatások igénybevételéért 
az önkonnányzati rendelet 4. mellékletében meghatározott díjat kötelesek megfizetni. 
9. A temetés felvétele az személyes megrendelés útján (a sírhely feletti rendelkezésre jogosult, vagy 
annak meghatalmazottja által) a megrendelő által bemutatott halottvizsgálati bizonyítvány 
anyakönyvezett példányának bemutatásával történhet. A fenti okmányok hiánytalan megléte esetén 
adható csak a temetési időpont. 
10. A szakhatóság által kiadott sírnyitási engedélyt a temetés előtt egy nappal kell az a temetkezési 
szolgáltató részére bemutatni. 
11. Nem mélyített sír esetén rátemetést az üzemeltető nem engedélyezhet. 
12. A halott szállítást legalább kettő, a ravatalozást és a sírgödörbe (sírboltba) való koporsó 
elhelyezési legalább négy főnek kell végeznie. Az umaravatalezást*és elhelyezést egy fő is végezheti. 
A vállalkozók által készített és a köztemetőkben kiszállított koszorúkat, virágcsokrokat temetés előtt 
fél órával az adott temetkezési szolgáltatónak kell adni. 

IV. 
Az önkormányzat kötelezettségei 

1. Biztosítja a ravatalozó, és technikai berendezéseit, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb 
közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat; 
2. Megőrzi a temető nyilvántartó könyveket; és naprakészen, a valóságnak megfelelően vezeti, 
3. Tájékoztatja a temetőlátogatókat; 
4. Kijelöli a temetési helyeket; 
5. Elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését 
és a hó eltakarítást; 
6. Rendszeresen összegyűjti és elszállítja a hulladékot, gondoskodik annak elhelyezéséről és 
kezeléséről; 
7. Elkészíti a köztemetők térképét, melyet a változásokkal együtt kiegészít. 
8. A térkép temető bejáratánál történő kifüggesztéséről gondoskodik. Ellátja a teljes körű 
sírhelygazdálkodást, a temetési helyek megváltásával, újraváltásával kapcsolatos ügyintézést, ezek 
díjának beszedését. A sírhelymegváltásakor köteles a jogosultat a rendelet 6. § (2) bekezdésben, 
újraváltáskor a rendelet 6. § (5) bekezdésében foglaltakról tájékoztatni, 
9. Gondoskodik a temető használata rendjének betartásáról és betartatásáról 

V. 
Síremlék, sírbolt 

1. Sírhely megváltására a sírhely felett rendelkezési joggal bíró személy jogosult. 
2. Síremléket, sírboltot a temetési hely felett rendelkezni jogosult létesíthet. 
3. Kiemelt figyelmet kell fordítani a síremlék rögzítésére. 



4. Sírbolt, csak a polgármester hozzájárulásával külön jogszabályban meghatározottak szerint 
létesíthető. 
5. A sírhelyet, sírboltot, umasírboltot bekeríteni tilos! Rendelkezésre jogosult figyelemfelhívását 
követően az önkormányzat a rendelkezésre jogosult költségére kerítést elbontathatja. 
6. A sírhely használata ideje alatt a síremléket eltávolítani vagy arról a halott nevét törölni tilos. 
7. Düledező síremlék, sírbolt, valamint gondozatlan állapotban lévő sír észlelése esetén az 
önkormányzat- határidő megjelölésével - felszólítja a rendelkezésre jogosult hozzátartozót a fennálló 
állapot megszüntetésére. 
8. Ha a felhívás eredménytelenül telik le, az önkormányzat- a sírhely tulajdonosának költségére - 
gondoskodik a szükséges munkák elvégzéséről. 
9. Közvetlen veszély esetén a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.l.) Kormányrendelet 15.§-ában foglaltak a mérvadóak. 

VI. 
Köztemetők őrzése, biztonsági feladatok 

1. Á köztemető ellenőrzése az üzemeltető feladata. 

2. A köztemető kerítéseit folyamatosan karban kell tartani. Amennyiben megbontják 

helyreállításukról haladéktalanul gondoskodni, kell. 

3. A temetői létesítményekkel kapcsolatos rongálást, eltulajdonításokat az önkormányzat 

- haladéktalanul jelzi az illetékes hatóságnak (rendőrség). A károkozásról az üzemeltető 

jegyzőkönyvet, fényképfelvételt készít. 



2. melléklet 

A temetési hely feletti rendelkezés időtartama 

1. Új sírhely: 
- felnőtt egyes, 
- felnőtt egyes mélyített, rátemetés 
- gyermek sírhely 
- umasírhely 

Rendelkezési jog időtartama: 25 év 

2. Új sírhely: 
- felnőtt kettes sírhely, 
- felnőtt kettes mélyített, rátemetés 
- Gyermek kettes sírhely 
- kettes urnasírhely 

Rendelkezési jog időtartama: 25 év 

3. Urnafalba elhelyezett urnafülke rendelkezési jog időtartama: 25 év 

4. Sírbolt (kettő és négykoporsós temetés esetén egyaránt,) rendelkezési jog időtartama 60 év 

5. Urnasírbolt rendelkezési jog időtartama 25 év 



Előterjesztés: Pördefölde Község Önkormányzata képviselő-testületének a 2016. Március 31.-án 
tartandó képviselő-testületi ülésére: 

Tárgy: a 2016. Évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat 

benyújtása Tisztelt képviselő-testület! 
A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) - nemzetgazdasági miniszterrel és az 
emberi erőforrások miniszterével egyetértésben - pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet I. 1. 
pont szerinti 
1. A pályázat célja 
A támogatás célja azon települések támogatása, amelyekben a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal által kibocsátott működési engedéllyel rendelkező, vagy a Hivatal által közérdekű 
üzemeltetőként kijelölt víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, 
szennyvízelvezetés és -tisztítás költségei a víziközmü-szolgáltatás lakossági felhasználásból számlázó 
árbevételét jelentősen meghaladják. Továbbá az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges 
ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ráfordításának támogatására is. 

.Pályázati célok: 

a) lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás 
szolgáltatástámogatása, 

b) egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezése (a 
továbbiakban: ideiglenes ivóvízellátás). 

A benyújtott pályázat szerinti célok módosítására nincs lehetőség. 
2. Keretösszeg, a maximálisan igényelhető támogatás összege 
A támogatás folyósítására a Költségvetési törvény 3. melléklet I. 1. pont szerinti jogcímen a pályázati 
célra összesen 4 500,0 millió forint áll rendelkezésre. 

3. Pályázók köre 
Települési önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) nyújthat be pályázatot. Több települést ellátó 
víziközmű-rendszer esetén, ha gesztor önkormányzat kerül kijelölésre, a gesztor önkormányzat 
minősül Pályázónak. 

3.1. Az l.a) cél esetében a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás 
szolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatásra az a Pályázó nyújthat be pályázatot, 
a) amelynek közigazgatási területén (gesztor esetén a megbízó önkormányzatok közigazgatási 
területét is egyenként figyelembe véve) a 2016. évi lakossági közműves ivóvízellátás, 
szennyvízelvezetés és - tisztítás szolgáltatás díját a Vksztv.-ben és a Rezsicsökkentési törvényben 
foglaltak szerint, vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) 
által meghatározott, vagy a Vksztv. 31/A. és 31/B. §-ok alapján meghatározott díjat alkalmaz a 
víziközmű-szolgáltató (melyről Pályázó az 1. melléklet 5. nyilatkozat részeként kap nyilatkozatot az 
érintett víziközmű- szolgáltató(k)tól), 
b) amely költségvetési támogatásban, illetve közműhitelben részesült szennyvízközmű beruházás 
esetén nem vállalt szerződéses kötelezettséget arra, hogy a tárgyévre vonatkozóan a ráfordítások 
csökkentéséhez költségvetési támogatást nem vesz igénybe, és ezt az 1. melléklet szerinti 3. 
nyilatkozatban igazolja, 
c) amely az 1. melléklet szerinti 4. nyilatkozatban igazolja, hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal 
ellátott területen az ingatlanok legalább 60%-ának bekötése megvalósult (az ea) alpont szerint 
benyújtásra kerülő pályázat esetén), 
d) amelynek területén (gesztor esetén a megbízó önkormányzatok közigazgatási területét is egyenként 
figyelembe véve) a víziközmű-rendszer üzemeltetését a támogatás igénylésének időpontjában hatályos 



vízjogi üzemeltetési engedéllyel és víziközmű-szolgáltatásra jogosító működési engedéllyel vagy 
közérdekű üzemeltetésre kötelezettséget elrendelő határozattal rendelkező víziközmű-szolgáltató 
végzi, vagy ezek hiányában az illetékes vízügyi hatósághoz benyújtott engedély iránti kérelem és a 
MEKH-hez benyújtott működési engedély iránti kérelem másolatát a Pályázó a pályázathoz csatolja, 
e) amelynek az egyes szolgáltatások esetében a támogatás számításánál figyelembe vett fajlagos 
ráfordítása, illetve költsége 
ea) a más víziközmű-szolgáltatótól történő közüzemi ivóvízátvétel esetén a lakossági célra átvett 
ivóvíz költsége 2016. január 1-jétől meghaladja a nettó 320 Ft/nr3 értéket, 
eb) a nem csatornázott területeken a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás 2016. évi várható fajlagos 
ráfordítása meghaladja a nettó 498 Ft/nr értéket, vagy 
ec) a csatornázott területeken - függetlenül attól, hogy az közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés 
és -tisztítás szolgáltatást azonos vagy más-más víziközmű-szolgáltató végzi - az közműves 
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatás 2016. évre várható együttes, összevont 
fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 1.002 Ft/nr értéket és 
f) amely az Aht. 50. § (4) bekezdése szerinti adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozással 
(köztartozással) nem rendelkezik, és ezt az 1. melléklet szerinti 7. nyilatkozatban igazolja. 
g) Az a) - f) pontokban részletezett feltételeknek gesztor esetén is minden településen teljesülniük 
kell, a fajlagos költségek átlagolása, vagy egyéb módosítása a pályázatból történő kizárást eredményez. 

A 3. 1. e) pont ea) alpontja szerinti nettó 320 Ft/m3 feletti rész támogatása csak a lakossági célú 
felhasználás miatt átvett ivóvízmennyiség után igényelhető. A 3. 1. e) pont eb) alpontja szerinti nettó 
498 Ft/m3 feletti, illetve a 3. 1. e) pont ec) alpontja szerinti nettó 1.002 Ft/m3 feletti rész támogatása 
csak a lakossági célra szolgáltatott mennyiség után igényelhető. 

Fajlagos ráfordításnak minősül az az 1 nr szolgáltatásra jutó költség (Ft/m3), amelyet a 2. melléklet 4. 
pontjában részletezett adatok szerint összeállított, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 
honlapján közzétett adatlapokon előírt szerkezetben, számviteli bizonylatokkal alátámasztható, a 2016. 
évre tervezett és a 2016. évben igénybevett szolgáltatás mennyiségére és annak várható költségeire 
vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani. 

3. 2. Az 1. b) cél esetében a Pályázó az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozataként 
lakossági felhasználóknak, illetve közegészségügyi határozat alapján kiemelt felhasználói 
csoportoknak az Ivóvíz rendelet 6. §-a alapján elrendelt, legfeljebb 6 hét időtartamig fenntartott 
ivóvízellátás támogatása érdekében nyújthat be pályázatot, a következők figyelembevételével: 
a) Eseti ivóvízszennyezésre hivatkozással támogatás akkor adható, ha a fővárosi, illetve megyei 
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, vagy az illetékes népegészségügyi hatóság 
által jóváhagyott ivóvízminőség vizsgálati tervet végrehajtó ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium 
2015. évben legfeljebb két alkalommal az Ivóvíz rendelet 1. számú melléklet A) vagy B) pontjában 
szereplő vízminőségi jellemző határértékének túllépését, majd 6 héten belül a túllépés megszűnését 
állapította meg határozatában. A határérték két alkalommal történő túllépése együttesen sem haladhatja 
meg a 6 hetes időtartamot. A pályázat befogadásának feltétele a határozatok, vagy az ivóvízvizsgálatra 
akkreditált laboratórium ivóvízminőség vizsgálati jegyzőkönyv másolatának benyújtása. 
b) A nitrit, illetve nitrát paraméter esetén az eseti ivóvízszennyezés szerint ideiglenes ivóvízellátásban 
részesülő várandós anyák és egyévesnél fiatalabb csecsemők tekintetében azzal az eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy a támogatás a teljes 2015. naptári évre is adható, amennyiben a fővárosi, illetve 
megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve 2015. évben a közüzemi ivóvíz nitrit, 
illetve nitrát határérték túllépést megállapító és ismételten megfelelőséget megállapító határozatai 
együttesen benyújtásra kerülnek és a kereskedelmi forgalomban lévő alternatív megoldások 
költségigényét nem haladja meg a benyújtott igény. 
c) Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatának ellentételezésére az a Pályázó nyújthat 
be pályázatot, amelyet a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve 
vagy járási, fővárosi kerületi népegészségügyi intézete 2015. január 1. és 2015. december 31. között 
kiadott határozatában kötelezett arra, hogy a településen vagy településrészen az érintett fogyasztók 



részére az egészséges ivóvizet biztosítsa, vagy a kötelezettséget és annak megoldását az illetékes 
népegészségügyi hatóság által jóváhagyott ivóvízminőség vizsgálati tervet végrehajtó 
ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium megállapította. 

Az 1. a) és 1. b) cél esetében nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely 
a) nem felel meg a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek, 
b) a pályázat benyújtásakor az Aht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van, 
c) adósságrendezési eljárás alatt áll. 

Továbbá nem jogosult az 1. b) szerinti cél esetében támogatásra az a települési önkormányzat - az 
eseti ivóvízszennyezéssel összefüggő igények kivételével - amely: 
- az Ivóvízminőség-javító Programban vesz részt, 
- amelynek felróható okból, illetve az üzemeltető jogellenes magatartása következtében került sor az 
ivóvíz-ellátási kötelezettség elrendelésére, vagy az ivóvízminőség vizsgálati terv szerint az ideiglenes 
ivóvízellátás végrehajtására. 
4. A támogatás formája 
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 
5. A támogatás mértéke 
A támogatás mértéke a jelen pályázati kiírásban részletezettek függvénye. A támogatás nettó összeg. 

1.1. Az 1. a) cél esetében az igényelt támogatás mértékét a következő szempontokra tekintettel kell 
megállapítani: 

a) az ivóvíz-szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának 2016. évi tervezett értékénél 1,3%-os 
növekedés vehető figyelembe a 2013. évi tényleges értékhez viszonyítva a támogatási javaslat 
kialakítása során, új rendszer esetén a Vksztv. 31/A.-B.§-ok szerint a MEKH által 
meghatározott átmeneti díjra vonatkozóan kell az adatokat megadni. 

b) csatornázott területeken a csatornaszolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának 2016. évi tervezett 
értékénél 1,3%-os növekedés vehető figyelembe a 2013. évi tényleges értékhez viszonyítva a 
támogatási javaslat kialakítása során, 

c) ha a nem lakossági fogyasztói körre meghatározott díj alacsonyabb, mint a tervezett fajlagos 
ráfordítás, a megítélt támogatás összegét arányosan csökkenteni kell, 

d) ha a lakossági fogyasztók számára megállapított 2016. évi díj nem éri el a pályázat 
meghatározásánál figyelembe vett, a pályázati kiírás 3. 1. .e) pontjában meghatározott 
küszöbértéket és ennek oka nem az önkormányzati kompenzáció, a fajlagos támogatás 
mértéke a megállapított díj és a küszöbérték különbözeiével csökkentett összeg, 

e) az átvett ivóvíz esetében a hálózati veszteség - az ivóvízátvételi pont és a szolgáltatási 
pontokon a fogyasztók részére átadott ivóvízmennyiség közötti különbség - figyelembe vehető 
aránya nem haladhatja meg a 15%-ot, és 

f) a csatornaszolgáltatás számlázott mennyisége - lakossági fogyasztói körben - nem haladhatja 
meg a szolgáltatott közüzemi ivóvíz mennyiségét. 

g) amennyiben ideiglenes szolgáltatási tevékenységet koncessziós szerződéses üzemeltetési 
joggal rendelkező gazdaság társaság lát el, és évközben szerződött víziközmü szolgáltató lép a 
helyére, a Pályázó folyamatosan jogosult a támogatásra, de az elszámoláskor elkülönítetten 
köteles a felhasznált támogatással elszámolni. 

1.1.1. Az 5.1.d) pont bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni: 
a) a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Konn. rendelet 

3. mellékletében szereplő járások vagy 6. mellékletében szereplő térségek területén lévő 
települések, 

b) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 
105/2015. (IV. 23.) Korín, rendelet 2. mellékletében szereplő települések 

esetében. 



1.1.2. Ha a szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése meghaladja az 5.1. a) és b) 
pont szerint figyelembe vehető mértéket az egyes költségnemek növekedése a 
támogatási javaslat kialakításánál a következők szerint kerül elismerésre: 

a) az értékcsökkenési leírás, valamint - a Vksztv. és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő 
üzemeltetés esetén - az azt helyettesítő használati (bérleti) díj nem haladhatja meg az 
eszközök pótlásának, felújításának céljaira felhasználható - a fajlagos ráfordítás 
számítása során felhasználni tervezett - a díjmegállapításban értékcsökkenés címén 
elfogadott mértéket, illetve mértékének 160 Ft/m3 feletti része nem támogatható, 

b) a személyi jellegű ráfordítások növekedése a 2013. évi tényleges értékhez viszonyítva 
legfeljebb 17,3% lehet, 

c) az anyag, anyagjellegű ráfordítások növekedése a 2013. évi tényleges értékhez 
viszonyítva legfeljebb -7,6%, 

d) az energiaköltségek növekedése a 2013. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb - 
9,5% lehet 

e) az egyéb költségek (különösen bankköltségek, biztosítási díjak, illetékek, hatósági 
díjak, felügyeleti díjak vagy járulékok) és egyéb ráfordítások (különösen 
káresemények költségei, rongálás utáni helyreállítás, úttestjavítás, terven felüli 
értékcsökkenés, késedelmi kamat vagy behajtási költségátalány) növekedése a 2013. 
évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 8,2%, ide nem értve a közművezetékek 
adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvényben foglaltak alapján megfizetésre kerülő 
adót. 

1.1.3. Ha a Pályázó nem felel meg az 5.1.2. pontban foglaltaknak, a támogatásra nem 
jogosult. 

1.1.4. Mentesül az 5.1. a) - b), illetve az 5.1.2 pontban foglalt 2013. évi adatokon alapuló 
számítás elvégzése alól az a 2013. év után víziközmü-szolgáltató által üzemeltetésre 
átvett és 2016. évre jogszerű lakossági díjfizetési kötelezettséggel terhelt víziközmü 
rendszer, melynek tekintetében 2016. évben első alkalommal kerül pályázat benyújtásra 
és amelynek a 3.1. pontban részletezettek szerint meghatározott igényjogosultságát a 
Pályázó részletes számításokkal és bázisértékekkel alátámasztotta. 

1.1.5. Korlátozó feltételek a támogatás mértékének meghatározásakor: 
a) támogatás fajlagos ráfordítások részleges ellentételezésére nyújtható, ha azok kalkulációja 

összhangban van a számviteli törvénnyel, 
b) többtényezős díjak alkalmazásakor a többtényezős díjat egytényezőssé kell alakítani, és az 

átalakítás módját részletes kalkulációkkal kell bemutatni, 
c) a szolgáltatást terhelő általános forgalmi adót, valamint közműves szennyvízelvezetés és - 

tisztítás szolgáltatásnál a környezetterhelési díjat a támogatás alapjául szolgáló költség 
összegénél nem lehet figyelembe venni, 

d) több települést ellátó és a települések tekintetében átlagráfordítást figyelembe vevő 
egységes díjat alkalmazó víziközmü-szolgáltató esetében településenkénti 
k l é k lk lá ió l já  á á   i é lh ő  

5.2 Az 1. b) cél esetén a támogatás mértékét a Pályázó számítja ki a 4. mellékletben foglaltak szerint. 

ó.Pályázatok benyújtása 
Az 1. a) cél esetén alkalmazandó rendelkezések; 

6.1.1. A víziközmű-szolgáltatótól előzetesen beszerzett adatok, kalkulációk felhasználásával 
kitöltött, 2. melléklet szerinti adattartamú pályázatot, valamint annak az e pályázati kiírásban előírt 
kötelező mellékleteit 2016. Április 21-ig kell rögzíteni és lezárni a Kincstár által üzemeltetett 
Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (a továbbiakban: ÖNEGM) nevű elektronikus 
rendszerben és három eredeti példányban a Kincstár Pályázó székhelye szerint területileg illetékes 



szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az 
Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet papír alapon benyújtani. 

A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a Pályázó a fent megjelölt határnapig 
elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, a pályázatot lezárta, valamint a pályázatot és a további 
benyújtandó dokumentumokat papír alapon legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő 
munkanapon postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon, 
valamint a kizárólag elektronikus úton benyújtott adatlap érvénytelen. E határidő elmulasztása 
jogvesztő. 

6.1.2. Csatornázott területre vonatkozó pályázati igény esetén mind a közműves ivóvízellátás 
szolgáltatásra, mind pedig a csatornaszolgáltatásra vonatkozó fajlagos költség kalkulációját be kell 
csatolni. 
Új közműves ivóvízellátást, illetve szennyvízelvezetést biztosító víziközmű rendszer üzembe helyezése 
esetén a fajlagos ráfordítás összetevőit - ideértve az üzembe helyezés költségét is - külön indokolásban 
kell kimutatni a beruházás megvalósíthatósági tanulmányának megfelelően. 
A több települést ellátó víziközmű-rendszer esetén a pályázatot - településenkénti bontásban és 
településenként összesítve - egy gesztor önkormányzat nyújthatja be. A gesztor önkormányzatot a 
pályázatban résztvevő települési önkormányzatok - megegyezés alapján - maguk jelölik ki, és az 1. 
melléklet szerinti 6. nyilatkozatban meghatalmazzák a támogatás igénylésének benyújtására, valamint a 
pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyolítására. 
A több megyére kiterjedő víziközmű-rendszer esetében a pályázatot a pályázó gesztor önkormányzat 
székhelye szerinti Igazgatósághoz kell benyújtani, megyénkénti bontásban és összesítve is. 

6.1.3. Az Igazgatóság az Állt. vonatkozó rendelkezései figyelembevételével 8 napon belül 
megvizsgálja, hogy a Pályázó pályázatában szereplő adatok megfelelnek-e a pályázati kiírásban 
megfogalmazott feltételeknek, illetve hogy a Pályázó az előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat 
csatolta-e. 
6.1.4. Az Igazgatóság a határidőben, továbbá a 2016. Ápmájus 6-i hiánypótlási határidő napjáig 
benyújtott és a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat mellékletekkel együtt 2016.május 20-
ig két eredeti papír alapú példányban továbbítja a miniszternek, valamint elektronikus úton - ideértve a 
MEKH működési engedély, kérelem MEKH működési engedély iránt, illetve MEKH közérdekű 
üzemeltető kijelölés mellékletet - a Kincstár központi szervének. 
6.1.5 A Kincstár központi szerve 2016. május 27-ig elektronikus úton megküldi az országosan 
összesített adatokat a miniszternek. 
6.2. Az 1. b) pont szerinti cél esetén alkalmazandó rendelkezések: 
6.2.1. A támogatást a nem közművel történő egészséges ivóvíz-ellátási kötelezettség megszűnését 
követően utólag, a víziközmű-szolgáltató által benyújtott és a Pályázó által befogadott számlák, 
számviteli bizonylatok alapján - az Igazgatóság útján - lehet igényelni. 
6.2.2. A pályázatot a Kincstár által üzemeltetett ÖNEGM rendszerben kell rögzíteni és lezárni, és a 
„7. benyújtandó dokumentumok" fejezetben az ideiglenes ivóvízellátás cél vonatkozásában jelzett 
mellékletekkel együtt két eredeti példányban az Igazgatósághoz 2016. áprils 21-ig történő postai úton 
való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet papír alapon 
benyújtani. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a Pályázó a fent megjelölt határnapig 
elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, a pályázatot lezárta, valamint a pályázatot és a további 
benyújtandó dokumentumokat papír alapon legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő 
munkanapon postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon, 
valamint a kizárólag elektronikus úton benyújtott adatlap érvénytelen. E határidő elmulasztása 
jogvesztő. Az Igazgatóság a határidőben, továbbá a 2016. Május 6-i hiánypótlási határidő napjáig 
benyújtott és a formai követelményeknek megfelelő, felülvizsgált pályázatok és mellékleteik egy 
eredeti példányát 2016. Május 20-ig továbbítja postai úton a miniszternek, és elektronikusan a Kincstár 
központi szervének. 
6.2.3. A Kincstár központi szerve 2016. május 627-ig elektronikus úton megküldi az országosan 
összesített adatokat a miniszternek. 



7. Hiánypótlás 

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az 
Igazgatóság az Avr. 70. § (3) bekezdése és a 83. §-a alapján végzi. 
A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje: 
2016. Május 6.. 
E határidő elmulasztása jogvesztő. 
Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat 
az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot - egy eredeti példány megtartásával az 
ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata 
érvénytelen. 
A papír alapon beérkezett - a pályázati kiírásnak megfelelő - pályázatokat az Igazgatóság a hiánypótlás 
lezárultát követően, 2016. Május 20-ig továbbítja a miniszter részére. 

8. Pályázat elbírálása, döntés 
a) A pályázatokat a miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, a víziközmű-szolgáltatásért 

felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter által delegált egy-egy tagból álló 
tárcaközi bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a jelen pályázati kiírásban foglalt szempontok 
szerint megvizsgálja, és javaslatot tesz a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés 
és -tisztítás szolgáltatás fajlagos ráfordításai támogatásának odaítélésénél figyelembe vehető 
tényleges küszöbértékekre, továbbá a támogatásban részesíthető Pályázók körére. A Bizottság 
munkájában való részvételre felkérést kap a MEKH elnöke. A küszöbértékek nem lehetnek 
alacsonyabbak, mint a jelen pályázati kiírás „3.. Pályázók köre5' részben rögzített értékek. 

b) Ha a Bizottság által javasolt küszöbértékek alapján a támogatásban részesíthető Pályázók 
számára megítélhető összes támogatás meghaladja a rendelkezésre álló keretet, a Bizottság 
javaslatot tesz a Pályázónkénti támogatási összegek egységes mértékben történő 
csökkentésére. 

c) A Bizottság elnöke a miniszter által delegált tag. 
d) A miniszter a benyújtott pályázatokról 2016. július 15-ig dönt. 

A döntést alátámasztandó, a Bizottság a Pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti. 

9. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje 

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormanv.hu honlapon is közzétételre kerülnek. 
A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség. 

A támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre. A nyertes Pályázó (a továbbiakban: 
Kedvezményezett) 2016. július 4-ig elektronikus támogatói okiratban értesül a támogatás feltételeiről 
az ÖNEGM rendszeren keresztül. 

A Kedvezményezett a támogatói okirat tervezetben foglalt tartalom elutasítására az ÖNEGM 
rendszerben 2016. Augusuztus 1-ig jogosult. Ennek elmulasztása esetén a támogatási okirat 
elfogadottnak tekintendő. A támogatói okiratban foglalt tartalom elutasítása esetén a Kedvezményezett 
elveszíti a támogatásra való jogosultságát. 

A miniszteri döntésről a Pályázók részére megküldésre kerülő (elutasítás esetén az elutasítás indokait 
is tartalmazó) levél 2016. augusztus 26 -ig 

a) lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatástámogatása cél 
esetén az 1. melléklet szerinti 1. nyilatkozatban megjelölt címre, 

b) ideiglenes ivóvízellátás támogatása cél esetén a benyújtott pályázati anyagban az ellátásért 
felelős által közölt címre 

kerül postázásra. 

http://www.kormanv.hu/


 

10. Támogatásfolyósítása 
10.1. A támogatásról szóló döntés - a támogatói okirat egy másolati példányának csatolásával - 

utalványozás céljából 2016. Augusztus 16-ig írásban és elektronikus úton is megküldésre 
kerül a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály részére, feltüntetve a 
Kedvezményezett nevét, KSH számát és a támogatás összegét. 

10.2. A támogatást a miniszter döntését követő utalványozása alapján a Kincstár egy összegben 
2016. augusztus 22-ig folyósítja a Kedvezményezetett részére. 

A Kedvezményezett a támogatás számláján való jóváírását követő 3 munkanapon belül a támogatást 
egy összegben, a támogatott településre a MEKH által kiadott víziközmü-szolgáltatás végzésére 
jogosító működési engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató, vagy a MEKH által kiadott 
közérdekű üzemeltetésre kötelezettséget elrendelő határozattal rendelkező víziközmű-szolgáltató 
rendelkezésére bocsátja. 

10.3. A pályázat benyújtását követő víziközmű-szolgáltató változás esetén az üzemeltetési 
szerződés megkötését vagy a közérdekű üzemeltetőt kijelölő határozat jogerőre emelkedését 
követő 30 napon belül a korábbi víziközmű-szolgáltató az éves megítélt - átadott ivóvízre és 
szolgáltatásra is vonatkozó - támogatásnak a szolgáltatott mennyiséggel arányosan csökkentett 
részét a Kedvezményezett részére visszautalja. 

Mivel a településen az ivóvíz-és csatornaszolgáltatás 2016 évi várható együttes fajlagos ráfordítása 
meghaladja a nettó 1002 Ft/m3 értéket az önkormányzat a pályázati feltételeknek megfelel. A Zalavíz 
Zrt. a pályázat benyújtásához szükséges adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátja. Sikeres 
pályázat esetén a támogatást közvetlenül az önkormányzat kapja meg, melyet ezt követően a lakossági 
vízfogyasztás alapján pénzeszközként külön a támogatói okirat alapján kerül átadásra az üzemeltető 
Zalavíz Zrt.-nek. 
Kérem a fentiek figyelembevételével a képviselő- testület hozzon döntést a 2016 évi lakossági víz-és 
csatornaszolgáltatás -támogatás igényléséről. 

..♦/2016. ( I I I  ..... ) számú határozati javaslat 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet I. 1. 
pont szerinti Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Határidő:2016. Április 21 
Felelős: polgármester 

.../2016. (III.) számú határozati javaslat 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A 2016. évi Lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó a támogatói okiratot jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert a kapott támogatás átadására Zalavíz Zrt.- nek. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatói okirat aláírására. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

Páka, 2016. Március 23. Tisztelettel: 
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