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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2015. március 18-án megtartott nyílt ülésén Csépa Községi 
Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:    
   Havrilla Sándorné  alpolgármester 
   Kovácsné Németh Mária képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Szabó Károlyné   képviselő 
   Varjasi Ferenc   képviselő 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző  
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
Igazoltan távol:  Fialka György    polgármester 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: Köszöntöm a nyílt ülésén megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, jegyző urat! Külön köszöntöm az intézményvezetőket! Megállapítom, hogy a 
megválasztott 6 szavazásra jogosult képviselőből 5 fő képviselő és az alpolgármester jelen van. 
Határozatképesek vagyunk. Fialka György polgármester távolmaradását bejelentette. Javaslom, hogy a 
meghívóban feltüntetett napirendi pontokban annyi változás történjen, hogy a polgármesteri 
tájékoztató helyett 1. napirendként : 
1. Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a 
5/1996.(XII.10.) magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet , a 
22/2011.(XII.16.) az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet és a 22/2013.(XI.22.) a helyi 
iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
kerüljön fel, a többi az írásos meghívó szerint változatlan napirendi ponttal kerüljön megtárgyalásra. 
A napirendek számozása marad. 
Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendi javaslatot a testület. 
 
58/2015.(III.18.) határozat 
Napirend elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2015. március 18-ai ülés napirendjeit az 
alábbi módosítással fogadta el: I. napirend 
1. Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a 
5/1996.(XII.10.) magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet , a 
22/2011.(XII.16.) az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet és a 22/2013.(XI.22.) a helyi 
iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
A többi napirend változatlan marad. 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
I. Napirend 
Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a 
5/1996.(XII.10.) magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet , a 
22/2011.(XII.16.) az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet és a 22/2013.(XI.22.) a 
helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
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Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: törvényességi felhívást kaptunk a kommunális adóról szóló 
rendelet törvényi változásokat át kell vezetni. Helyi rendelet nem tartalmazhatja a törvényi 
szabályozást. Régen szokás volt beleépíteni, a magasabb jogszabályi rendelkezést. Javaslom, 
helyezzük hatályon kívül a kommunális adóról, az idegenforgalmi adóról, valamint az 
iparűzési adóról szóló rendeletünket, és egy a helyi adóról szóló rendeletet alkosson a testület! 
Hátrányos rendelkezést nem tartalmaz, ezért év közben hatályba lehet helyezni. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: a hobby telkekre is ki lett vetve a kommunális adó. Arra az 
ingatlanra lehet, amelyet legalább két közmű érint.  
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: belterületről van szó, külterületre nem vonatkozik a 
mentesség. A rendelet tartalma nem változott, 1996 óta mindig így van. Természetesen, ha a 
testület módosítani akarja rendeletét, azt előkészítjük a novemberi ülésre. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester:javaslom, a rendelet tervezetet fogadja el a testület! Kérem 
kézfelnyújtással jelezze aki igennel szavaz! Megállapítom, 5 igen és 1 nem (Varjasi Ferenc 
képviselő) a testület elfogadta a helyi adókról szóló rendeletét. 
 
 
 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2015.(III. 19.) önkormányzati rendelete 
a helyi adókról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény  
1. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének 
a) és h)  pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX . törvény 13. §. (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  
 
 

1. Általános rendelkezések 
1. § 

 
(1) Az e rendeletben foglalt szabályok a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a 
továbbiakban Htv.) meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra tejednek ki. Jelen 
rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvényben (továbbiakban: Art.) foglaltak az irányadók. 
 
(2) Csépa Község Önkormányzata 
a) magánszemélyek kommunális adóját, 
b) idegenforgalmi adót és  
c)helyi iparűzési adót 
vezet be. 
 
 

2. Magánszemélyek kommunális adója 
2. § 
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(1) A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke az egy helyrajzi számon 
nyilvántartott összes építmény után, belterületi földrészlet, illetőleg lakásbérleti jogonként évi 
6.000,- Ft. 
 
(2) Amennyiben az adóalanynak több helyrajzi szám alatt nyilvántartott beépített, vagy 
beépíthető, közművesíthető belterületi földrészlet képezi tulajdonát, adótárgyanként az (1) 
bekezdésben meghatározott adó mértékét fizeti.  
 
 

3.§ 
Mentességek, kedvezmények 

 
(1) Mentes az a belterületi földrészlet, amelyre az építési szabályzat alapján építeni nem lehet, 
vagy a településen lévő közművek közül legalább 2 nem érinti. 
 
(2) Mentes  az adó megfizetése alól az a magánszemély aki 80. életévét betöltötte. 
 
 
(3) 50 %-os kedvezmény illeti meg a Kósa szőlőben lévő lakóházat.  
 
(4) Mentesség  adható kérelemre a 70. életévét betöltött személy részére: 
         a.) egyedülálló esetében, amennyiben havi jövedelmi nem haladja meg az 50.000,- Ft-ot 
         b.) két vagy többszemélyes háztartás esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg      
              a  40.000,- Ft-ot.        
 

4.§ 
Idegenforgalmi adó 

 
(1) Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft. 
(2) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének 
megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet és az adózónak bizonylatot ad. 
(3) Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezettnek a 
tárgyhónapot követő hó 15 napjáig kell az adóhatósághoz bevallania és megfizetnie. 
(4) A befizetés és a bevallás időpontja a (3) bekezdéstől eltérően a negyedévet követő hó 15 
napja, ha a beszedett adó összege a beszedés hónapjában vagy halmozottan a 2.500 Ft-ot nem 
éri el. 
 

5.§ 
Iparűzési adó 

 
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-
a. 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 
naponként 5000 Ft. 
 

6.§ 
(1) A rendelet 2015. március 19-én lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/1996.(XII.10.) 
önkormányzati rendelet és az azt módosító 16/2003.(XI.28.) 14/200. (VII.15.) 15/2010. 
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(XII.10.), az idegenforgalmi adóról szóló 22/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet és a helyi 
iparűzési adóról szóló 22/2013.(XI.22.) a önkormányzati rendelet. 
 
 
Csépa, 2015. március  
 
 
 Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
 polgármester        jegyző 
 
II. napirend 
Előterjesztés az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról  

 
Matyi Ferencné pénzügyi munkatárs: szociális igazgatásról szóló törvény rendelkezik arról, 
hogy az intézményi térítési díjakat minden év március 31-ig felül kell vizsgálni. Intézményi 
térítési díj megállapítása: a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás 
különbözete. 
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, tárgyév április 1-jéig kell 
megállapítani. A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán várható ráfordítások 
(önkormányzati intézményeknél az éves elemi költségvetésben feltüntetett költségek) egy 
szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke. A szolgáltatási 
önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok 
indokolják. 
A normatív állami hozzájárulás számításánál a 2015. évi normatív állami hozzájárulások 
képezték a számítás alapját. 
Bentlakás esetében amennyiben az ellátott jövedelme nem éri el az intézményi térítési díj 
összegét, a jövedelem 80 %-át lehet megállapítani. A kis nyugdíjas részére az intézményi 
térítési díjtól eltérő térítési díjat állapít meg.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: van-e kérdés, hozzászólás? A rendelet melléklete 
szemlélteti a térítési díjakat. Javaslom, a rendelet tervezetet fogadja el a testület! Kérem 
kézfelnyújtással jelezze aki igennel szavaz! Megállapítom, 6 igen szavazattal az intézményi 
ellátottak nyersanyagnorma térítési díj megállapításáról szóló rendeletét elfogadta a testület. 

 
 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
5/2015. (III.19.) önkormányzati rendelete 

az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról  
szóló 3/2014. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének (2) 
bekezdésében, a gyermekekről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
162. § (5) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 
közigazgatási területén biztosított étkeztetésnél a nevelési – oktatási és szociális 
intézményekben igénybe vett ellátás intézményi térítési díjáról a következőket rendeli el: 
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1. §. 
 

Az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról szóló 3/2014. (III.20.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet melléklete lép. 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.  
 
 
Csépa, 2015. március 

 
 
 
Fialka György      Dr. Hoffmann Zsolt 
polgármester       jegyző 

 
 
 
 
 

5/2015.(III.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 
 
 

Térítési díjak 
Idősek otthona, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 

 
 

1. A számított intézményi térítési díjak szociális étkezés, házi gondozás 
 

Szociális étkezés 490 Ft/nap 
Házi gondozás 330 Ft/óra 
Szállítás  100 Ft/nap 

 
 

2. Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 2015. évi személyi térítési díjai  
 

 A B C D 
  

MEGNEVEZÉS 
Nyugdíjminimum 

150%-a alatt 
 

Nyugdíjminimum 
150%-200%-ig 

 

Nyugdíjminimum 
200 % felett 

 
1. Szociális étkezés 

Ft/nap 
295  390  490  

2. Házi gondozás  
Ft/óra 

200  265  330  

 
 

3. Idősek Otthona 2015. évi számított intézményi térítési díja 
 

 A B C 
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MEGNEVEZÉS 

Számított térítési 
díj Ft/nap 

 

Számított térítési 
díj Ft/hó 

 
1. Idősek Otthona 2.450 73.500 

 
 
4. Idősek otthona 
 

 MEGNEVEZÉS Norma Térítés (ÁFÁ-val) 
1. Reggeli Ft/nap 118  262  
2. Vacsora Ft/nap 118  262  
3. Ebéd Ft/nap 265  588  

 
 
III. Napirend 
Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 3/2015.(II.19.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: előző testületi ülésen a képviselő testület elfogadta a 
temetőkről és temetkezésről szóló rendeletét. Annyi változás történt, hogy az önkormányzat 
által megállapított díjtételeket ÁFA-val növelten szükséges kiszámlázni más temetkezési 
vállalkozók részére. Az átláthatóság biztosítása érdekében a 2. számú melléklet díjtételeiben a 
nettó összeg, ÁFA tartalom, bruttó összeg megjelenítésre került. A bruttó összeget fogadta el 
előző ülésen a testület. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: van-e kérdés, hozzászólás? A rendelet mellékletében a 
nettó, a bruttó és az áfa összege is megjelenik. Aki elfogadja a rendeletet, kézfelnyújtással 
jelezze, megállapítom 4 igen szavazat és 2 nem (Pintér Csaba Gábor képviselő, és Havrilla 
Sándorné alpolgármester) szavazattal a testület elfogadta a temetkezésről szóló rendeletet. 
 
 
 

CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2015.(III. 19.) önkormányzati rendelete 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 41. §. (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 
 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
helyébe a rendelet melléklete lép. 
 

2. § 
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Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.  
 
 
 

Csépa, 2015. február …. 
 
 
 
 

 Fialka György  Dr. Hoffmann Zsolt 
 polgármester  jegyző 
 
 
 
 
 
 

6/2015. (III. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
 

 
 

 
Temető infrastrukturális létesítményeinek használati díja 

 
 A  B C D 

 Megnevezés Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg 

1 
Temetőben végzett vállalkozói 
tevékenység: 

730- Ft/nap 270 Ft 1000 Ft/nap 

2 Üzemben tartási költség 7.874- Ft 2126 Ft 10.000 Ft 
3 Eszközhasználat 7.874.- Ft 2126 Ft 10.000 Ft 
4 Ravatalozó használata:  1.500.- Ft 405 Ft 1.905 Ft 
5 Ravatalozó takarítása 1.181.- Ft 319 Ft 1500 Ft 
6 Hűtő használata:  1.460.- Ft/nap 540 Ft 2000Ft/nap 
7 Hűtő takarítás 1.181.- Ft 319 Ft 1500 Ft 

08 
Hulladék elhelyezése 5.000.- Ft 1350 Ft 6350 Ft 

 
9 Halott átvétele és kiadása más szolgáltatótól    

 Munkaidőn belül (8-16) 2362 Ft 638 Ft 3000 Ft 
 Munkaidőn kívül 4380 Ft 1620 Ft 6000 Ft 
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CSÉPA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 
3/2015.(II.19.) önkormányzati rendelete 

a módosító 6/2015. (III. 18.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 41. §. (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

A rendelet hatálya Csépa Község közigazgatási területén lévő – a csépai önkormányzat 
tulajdonában lévő - köztemetőre terjed ki. Területe:  a 207 hrsz alatt lévő (Csépa, Somogyi 
utca, Béke utca kereszteződésében lévő 2 ha 3714 m2 terület. 

2. § 

A temető fenntartásával és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok egy részét Csépa Községi 
Önkormányzat (továbbiakban: fenntartó) látja el. A fenntartó az 1. §-ban megjelölt temető 
üzemeltetéséből fennmaradó feladatokról kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében 
gondoskodik. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a temetőüzemeltetési feladatokat 
a Végső Nyugalom Kft. 5475 Csépa, Kossuth utca 88. képviselő: Diószeginé Buczkó Ildikó 
(továbbiakban- üzemeltető) látja el. 

 
2. Nyilvántartási kötelezettség 

 
3. § 

 
(1) A temetőben - a kegyeleti jogok gyakorlása céljából – a temetési helyekről 
nyilvántartásokat kell vezetni a fenntartónak. 
(2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést, urnakiadást, urnakiemelést) 
időrend szerint kell bejegyezni. 
(3) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság 
nevét, az eljárás ügyszámát. 
(4) A nyilvántartásba az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy 
tekinthet be. 
(5) A nyilvántartó könyv sorszámozott oldalakból áll, abból oldalakat kivenni, 
megsemmisíteni nem lehet. 
(6) A nyilvántartó könyvbe a hamvak tárolási helyét fel kell tüntetni a 3. melléklet szerint. 

3. Temetési helyek, sírjelek 
4. § 

(1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani: 
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a) egyes sírhelyek 
b) kettes sírhelyek 
c) díszsírhelyek 
d) sírbolt  
e) urnasírhely 

 
(2 ) A sírhelyek mérete: 

a) egyes sírhely 200x100 cm, mélysége 200 cm 
b) kettes sírhely 200x200 cm, mélysége 200 cm 
c) sírbolt:  

ca) -két személyes     300x300 cm, mélysége 200 cm 
cb) -négy személyes  400x300 cm, mélysége 200 cm 
cc) -hat személyes     400x400 cm, mélysége 200 cm 

       d) -urna sírhely          80 x  60 cm, mélysége   50 cm 
(3) A sírhelyek kialakítása során a sírhelyek között és a sírhelyek végénél 60-60 cm 
távolságot kell biztosítani. 
(4) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely felett 
rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell 
temetni. 
 

4. A temetési helyek feletti rendelkezési jog 
5. § 

(1) A 4. § (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama: 
a) koporsós             25 év, 
b) urnás                   10 év, 
c) sírbolt                  60 év. 

 
(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért valamint újraváltásáért díjat kell fizetni 
a fenntartónak, melynek összegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

5. A temető infrastrukturális létesítményei 

6. § 
(1) A fenntartó a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket 
biztosítja: 

a) halottasház, 
b) hűtő, 
c) vezetékes víz, 
d) hulladék gyűjtő, 
e) elektromos áram. 

(2) Az infrastrukturális létesítmények közül 
a) sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, 
b) a mozgássérültek parkolási engedélyük birtokában, az egészségi állapotuk vagy 

életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyek pedig a temetőben kiépített utakat 
gépjárművel ingyenesen használhatják, 

c) a temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási 
tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják. 

 
(3) Az üzemeltető részére a következő szolgáltatások elvégzéséért díjat kell fizetni, a díjakat a  
2. melléklet tartalmazza: 
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a) a temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő vízhasználatért; 
b ) üzemben tartási költségért, 
c) eszközhasználatért, 
d) ravatalozóhasználatért, 
e) ravatalozó takarításért, 
f) hűtő használatáért, 
g) hűtő takarításért, 
h) hulladék elhelyezésért, 
i) halott átvétel és kiadása más szolgáltatótól. 

6. A sírhelyek kertészeti kialakítása, gondozása 
7. § 

(1) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni 
és gondoskodni arról, hogy a sírjel vagy a sorbolt a biztonságos temetőhasználatot ne 
veszélyeztesse. 
(2) A sírhelyek közti területek gondozása a fenntartó feladata, még a ravatalozó 10 méteres 
környékének gondozása az üzemeltető feladata. 
(3) A temetőben munkát végző vállalkozóknak be kell jelentkezni az üzemeltetőnél és a 2. 
mellékletben meghatározott díjat meg kell fizetniük. 

7. A temető rendje 

8. § 
(1) A temető nyitva tartása: 

a) nyári időszámítás esetén     6-21 óráig 
b) téli időszámítás esetén     7-17 óráig 
c) október 31-án, november 1-én és 2-án   6-22 óráig 

(2) A temetőben a nyitvatartási idő után külön felszólítás nélkül el kell távozni. 
(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles 
tanúsítani. 
(4) A temetőben és annak közvetlen közelében tilos minden olyan magatartás, amely a 
kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja. 
(5) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok 
díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni, és eltulajdonítani tilos. 
(6) A sírhely gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. A 
temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet lerakni. 
(7) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, 
építési vagy bontási munkák elvégzéséhez. 
 

8. Kegyeleti tárgyak 
9. § 

 
(1) A temetőlátogatók a temetési helyeken olyan kegyeleti tárgyakat helyezhetnek el, melyek 
nem sértik mások kegyeleti jogait, a temető jellegét. 
(2) A temetőlátogatók az (1) bekezdésnek megfelelő kegyeleti tárgyakat szabadon 
helyezhetnek el a sírokon. 
 

9. Növényzet elhelyezése 
10. § 
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(1) A temetőlátogatók a temetési helyeken növényeket elhelyezhetnek a sírhely földjébe, vagy 
cserépbe úgy, hogy azok a sírok közötti mozgást ne akadályozzák. 
(2) A temetőlátogatók temető területén belül kizárólag a temetési helyre ültethetnek 
növényeket. 
(3) Tilos a sírhelyek melletti területek gyomirtás céljából növényvédő szerrel történő 
vegyszeres permetezése, vagy sóval történő beszórása. 

 
10. Temetkezési szolgáltatók 

11. § 
 

(1) A köztemető területén temetkezési szolgáltatást az végezhet – az üzemeltetővel történő 
kapcsolatfelvételt követően - aki megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi 
feltételeknek. 
(2) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem 
alkalmazhat. 
 
(3) A köztemetőn belül az elhunyt hűtése, sírásás, sírhely nyitása az üzemeltető feladata a 
szakszemélyzetet és a szükséges eszközöket ellenérték fejében a temetkezési szolgáltatónak ő 
biztosítja. 
(4) A temetkezési szolgáltatók temető üzemeltetőnek fizetendő díjait a rendelet 2. melléklete 
tartalmazza. 

 
11. Záró rendelkezések 

12. § 

(1) Ez a rendelet 2015. február 19. napján lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2014. (III.01.) önkormányzati 

rendelet. 
 
 
 
 
 
 

 Fialka György  Dr. Hoffmann Zsolt 
 polgármester  jegyző 
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3/2015.(II.19.) rendelet 1. sz. melléklete 
 

 
  
 

Sírhely megváltási díja 
 

 A B 

1 Egyes sírhely:  5.000.-Ft 
2 Kettes sírhely:  10.000.-Ft 
3 Két személyes sírbolt: 14.000.-Ft. 
4 Négy személyes sírbolt: 28.000.-Ft 
5 Hat személyes sírbolt:  40.000.-Ft 
6 Urna sírhely:  4.000. Ft 
7 Sírhely újraváltás:  3.000.-Ft 

 
 
 

3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete1 
 
 

Temető infrastrukturális létesítményeinek használati díja 
 

 A  B C D 

 Megnevezés Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg 

1 
Temetőben végzett vállalkozói 
tevékenység: 

730- Ft/nap 270 Ft 1000 Ft/nap 

2 Üzemben tartási költség 7.874- Ft 2126 Ft 10.000 Ft 
3 Eszközhasználat 7.874.- Ft 2126 Ft 10.000 Ft 
4 Ravatalozó használata:  1.500.- Ft 405 Ft 1.905 Ft 
5 Ravatalozó takarítása 1.181.- Ft 319 Ft 1500 Ft 
6 Hűtő használata:  1.460.- Ft/nap 540 Ft 2000Ft/nap 
7 Hűtő takarítás 1.181.- Ft 319 Ft 1500 Ft 

08 
Hulladék elhelyezése 5.000.- Ft 1350 Ft 6350 Ft 

 
9 Halott átvétele és kiadása más szolgáltatótól    

 Munkaidőn belül (8-16) 2362 Ft 638 Ft 3000 Ft 
 Munkaidőn kívül 4380 Ft 1620 Ft 6000 Ft 

 
 
 
 
 
 
                                                
1  Módosította a 6/2015. (III. 19.) önkormányzati rendelet 
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3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 
 

Nyilatkozat 
 

Alulírott 
név: ..............................................................................................................  
születési név: ................................................................................................  
anyja neve: ...................................................................................................  
születési hely: ...............................................................................................  
születési idő: .................................................................................................  
személyazonosító igazolvány típusa, száma:..................................................  
bejelentett lakcíme: .......................................................................................  
 
mint az 
elhunyt neve: ................................................................................................  
elhunyt születési neve: ..................................................................................  
elhunyt anyja neve: .......................................................................................  
elhunyt születési helye: .................................................................................  
elhunyt személyazonosító igazolványának típusa, száma: ..............................  
elhunyt utolsó bejelentett lakcíme: ................................................................  
elhalálozásának helye, ideje: .........................................................................  
 
elhunyt eltemettetésére kötelezett nyilatkozom, hogy az elhunyt hamvait tartalmazó urnát 
 .....................................................................................................................  
címen kívánom tárolni. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy az urna elhelyezésére szolgáló ingatlannak 
 

o kizárólagos tulajdonosa, jogszerű használója vagyok, 
o nem vagyok kizárólagos tulajdonosa, így jelen nyilatkozat mellé csatolom a tulajdonos, illetve 

valamennyi tulajdonostárs, vagy az ingatlan jogszerű használójának hozzájárulását. 

Vállalom, hogy az urnát kegyeleti igényeknek megfelelő körülmények között tárolom és az 
elhunyt közeli hozzátartozói részére a kegyeleti jog gyakorlásának lehetőségét biztosítom. 
 
Vállalom továbbá, hogy az elhunyt közeli hozzátartozóit tájékoztatom az urna elhelyezésére 
szolgáló hely címének megváltozásáról. 
 
Kelt: ...................................................................  
  .............................................. 
       eltemettetésre kötelezett 
Előttünk, mint tanúk előtt:
 
Név: ........................................................  
Lakcím: ...................................................  
Szig. szám: ..............................................  
Aláírás: ………………………………………………… 
 
 
 

 

Név: ........................................................  
Lakcím: ...................................................  
Szig. szám: ..............................................  
Aláírás: …………………………………………………
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IV. Napirend 
 Előterjesztés az avar- és növényi hulladék égetéséről szóló rendelet véleményeztetésére 
 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a környezetvédelemről szóló törvény lehetőséget ad a 
testületnek, az avar és a kerti hulladék megsemmisítésének szabályozására. Az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat belterületi ingatlanok esetében a szabadtéri égetést tiltja, kivétel, ha 
más jogszabály egyebet nem állapít meg, pl. önkormányzati rendelet másképp nem 
szabályozza. A rendelet tervezetet elkészítettük, a környezetvédelmi hatósággal 
véleményeztetni kell.  
Külterületen irányított égetés végezhető, 10 nappal az égetés előtt be kell jelenteni a 
tűzvédelmi hatóságnak, a bejelentés 3000 Ft illeték köteles.  
 
Pintér Csaba képviselő a rendelet tervezet a vegetációs időszakon kívüli égetést engedélyezi. 
Nyáron nem lehet tüzet gyújtani szabadtéri rendezvényen sem? Pénteken-szombaton javaslom 
engedélyezzük, szabadidős tevékenységekre. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: nem vonatkozik a bográcsozásra a tilalom, és sütögető 
berendezésekre sem. Szokott lenni tűzgyújtási tilalom, akkor viszont ezt sem lehet. Jó 
dolognak tartom a rendeletben az idő intervallum rögzítését. 
 
Varjasi Ferenc képviselő: bizonyos hónapokat véleményem szerint is meg kell határozni a 
kerti gaz elégetése kártevők miatt is fontos lehet. 
 
Pigniczki Árpád képviselő: az avar és növényi hulladék égetésre véleményeztetni kell a 
rendeletet, mi a helyzet a gépjármű bontásából származó anyagok égetésével? 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: veszélyes hulladék, még tüzelő berendezésben sem lehet elégetni. 
Megvizsgálhatják akár a kéményt is. A testületnek ma azt kell eldönteni, a rendelet-tervezet 
továbbtárgyalásra alkalmas-e. Más jogszabály rendelkezik a veszélyes hulladékok égetéséről.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: a rendelet tervezetet javaslom, első körben fogadjuk el! A 
környezetvédelmi bizottságnak továbbtárgyalásra javaslom, közben a környezetvédelmi 
hatóság véleménye is megérkezik. Amennyiben a testület továbbtárgyalásra alkalmasnak 
tartja a rendelet-tervezetet, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület 
továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja a rendelet tervezetet. 
 
59/2015.(III.18.) határozat 
Az avar- és növényvédelmi hulladék égetéséről szóló rendelet továbbtárgyalásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az avar- és növényvédelmi hulladék 
égetéséről szóló rendeletet továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a környezetvédelmi hatóságnak továbbítsa a rendelet-tervezetet 
véleményeztetésre. 
A Környezet- és Közrendvédelmi Bizottságot felkéri, hogy a rendelet-tervezetet, a 
környezetvédelmi hatóság véleményével vesse össze, és testületi ülésen ismertesse 
véleményét és javaslatait. 
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Felelős:  1.) Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
2.) Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke 

 
Erről értesül:   1./Képviselő testület tagjai 
  2./Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

3./ Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke 
 
 

 
V. Napirend 
Falunap 2015. évi programterve 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: egyeztettünk a művelődési ház vezetőjével a programmal 
kapcsolatban. 
 
Zarnócz Pálné műv. Ház vezető: biztos lesz sztár vendég, tűzijáték, Tápai, ugrálóvár, Silver 
tánccsoport, Dalma Dance, a 2 csépai csoport (Mosoly Klub, Hagyományőrző tánccsoport,) 
hastánc. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: költség függvényében még új programok is tervezésre 
kerülnek.  2 hétig egyfajta közvélemény kutatást végezzünk a sztárvendég irányába, a 
település többsége milyen műfajt szeretne. Ne mindig mi döntsünk. A falunap időpontja július 
04. szombat.  
Amennyiben nincs több kérdés, és a testület elfogadja a  tájékoztatót, kérem, kézfelnyújtással 
jelezzék! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a tájékoztatót. 
 
60/2015.(III.18.) határozat 
A 2015. évi falunap programtervéről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2015. évi falunap 
programtervéről szóló tájékoztatót. 
 
Erről értesül: 1.) Képviselő-testület tagjai 
 
VI. Napirend 
Egyebek 
 

a.) térfigyelő kamera 
 

Havrilla Sándorné alpolgármester: a település közbiztonságának, illetve az itt élők 
biztonságérzetének érdekében két térfigyelő kamera kezdte meg próbaüzemét a településen. 
Nem látszik pályázat, amelyre beadhatnánk igényünket, ezért saját erőből kell megoldanunk. 
 
Bíró József: a legrosszabb esetben 150.000 Ft-ba kerül egy kamera. Antenna, sugárzó 
beszerzése is szükséges. A számítások szerint, ha 1,5 milliót rászán a testület, intézményeink 
környéke, és a csomópontok lefedhetőek. A kamerákra a jogosultsággal rendelkezők rá 
tudnak nézni. Jelenleg még a tesztelésről beszélhetünk.  
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b.) ártérzi víz 
 
Varjasi Ferenc képviselő: lehetőség volna újjáépíteni az ártézi kutat, van egy díszkút is a 
Szentháromság téren, abba jó lenne belevezetni. Közösen adjunk beadványt a konzorciumhoz 
és az ÁNTSZ-hez, hogy ne a glóbuszon keresztül, hanem a Tiszapartról bejövő fúrt, ártézi kút 
vize kerüljön bele. A falun átmenő forgalom, a helyi lakosok szívesen vennék a jó vizet. 
Addig kellene elindítani, amíg nem temetik be a csőveket. 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: képviselő úr ötletéhez elvi hozzájárulásunkat adhatjuk csak 
most, a szakhatóságok véleményét és engedélyét meg kell kérni. A bekerülési összeget is meg 
kell tervezni. Úgy tudom, műemlék kútról van szó.  
A testület részéről aki elvi hozzájárulását adja az ártézi kút létesítéséhez, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 
61/2015.(III.18.) határozat 
Ártézi kút létesítéséről 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja ártézi kút 
létesítésére irányuló kezdeményezéshez. Felkéri a polgármestert, a szakhatósági 
hozzájárulások, engedélyeztetés lehetőségéről, a bekerülés várható költségéről következő 
önkormányzati ülésen számoljon be. 
Felelős: Fialka György polgármester 
Határidő: április havi önkormányzati ülés 
 
 
Erről értesül:  1./ Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 

2./ Képviselő testület tagjai 
 
 
 

c.) parlagfű -mentesítési alap pályázat 
 
Havrilla Sándorné: minden évben döntünk a parlagfű -mentesítési alap pályázat benyújtásáról. 
Eddig is kaptunk támogatást, minimális pályázati önrész vállalásával. Kérem, amennyiben 
egyetért hogy az idén is csatlakozzunk és pályázatot nyújtsunk be, kézfelnyújtással jelezzék! 
Megállapítom 6 igen szavazattal a testület jóváhagyta, hogy a parlagfű mentesítési Alapból 
támogatás elnyerésére pályázatot nyújtsunk be. 
 
 
 

62/2015.(III.18.) határozat 
parlagfű mentesítési Alapból támogatás elnyerésére pályázat benyújtása 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete JNK-Szolnok Megyei Parlagfűmentesítési 
Alapból támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról döntött. A pályázati cél motoros 
fűkasza és munkavédelmi eszközök beszerzésének teljes költsége:  235.875 Ft, 
a pályázathoz szükséges saját erő:        35.975 Ft, 
melyet az általános tartalékok terhére biztosít Csépa Község Önkormányzata. 
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Felelős: Fialka György polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül:  1./ JNK-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
   2./ Képviselő-testület tagjai 
 
 
 
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a 
meghívottak megjelenését, a testület zárt ülésen folytatja rövid szünet után munkáját. Az ülést 
bezárom. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Havrilla Sándorné     Dr. Hoffmann Zsolt 
  alpolgármester     jegyző
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