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1. melléklet
Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2015. (II. 26) önkormányzati rendelete
A szociális ellátások helyi szabályairól
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 132.§. (4) bekezdés a), d), és g) pontjában,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1)
bekezdés ének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Értelmező rendelkezések
1.§
E rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill.
törvény 4.§-át és 5-16.§-át kell alkalmazni.
Hatásköri és eljárási szabályok
2.§
(1) Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete
testület) a polgármesterre ruházza át e rendeletben megállapított
a) 11.§-ban meghatározott temetési támogatás és
b) 14.§-ban meghatározott köztemetés

(továbbiakban: Képviselő-

(2) Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottságra
(a továbbiakban: bizottság)
ruházza át e rendeletben megállapított
a) 6. §-ban meghatározott rendkívüli települési támogatás,
b) 12.§-ban meghatározott lakhatási támogatás megállapítását.
3.§
(1)
E rendeletben szabályozott ellátások megállapítása - a (8) bekezdés, kivételével kérelemre történik, melyet a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon
kell
benyújtani.
(2)
A nyomtatványhoz csatolni kell a rendeletben előírt szükséges mellékleteket.
(3)
Indokolt esetben a kérelem elbíráláshoz a hatáskörrel rendelkező szerv az előírt
mellékleten túl egyéb a kérelem benyújtásához szükséges mellékletek benyújtását is
elrendelheti .
(4)
A kérelmet postai úton, vagy személyesen a polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
(5)
A formanyomtatványok beszerezhetőek a polgármesteri hivatalánál ügyfélfogadási
időben, vagy letölthetőek az önkormányzat - www.nyirbogdany.hu - honlapjáról.
(6)
A kéreimeket a döntés meghozatalára a polgármesteri hivatal készíti elő.
(7)
A kérelem benyújtására az ellátás igénylője, vagy törvényes képviselője, vagy
meghatalmazott ja jogosult.
(8)
A rendkívüli települési támogatás hivatalból is megállapítható.
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(9)
A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából a polgármesteri hivatal az érintett
önkormányzati intézmények bevonásával környezettanulmányt készíthet.
(10)
A rendkívüli pénzbeli települési támogatás készpénzben történő kifizetése az
önkormányzat házipénztárából történik. A rendszeres pénzellátás folyósítása a támogatási
jogosultságot megállapító döntésben meghatározott szervnek átutalással történik.
(11)
A havi rendszerességgel megállapított pénzbeli ellátás a kérelem benyújtása
hónapjának első napjától illeti meg a kérelmezőt.
(12)
A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szűntetni ha:
a)
a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró körülmény
következett be,
b)
a jogosult azt kéri,
c)
a jogosult meghalt.
(13)
A (12) bekezdés szerinti megszűntetés időpont ja a megszűntetésre okot adó
körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napja.
(14)
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról
ellátásokról szóló törvény és annak végrehajtási rendelete rendelkezései az irányadók.

és

Adatkezelés
4.§
(1)
A jegyző a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti adatokat tartja nyilván a
szociális ellátottakról és szociális ellátásokról.
(2)
A szociális ellátásban részesülő a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül
köteles minden olyan változást bejelenteni a polgármesteri hivatalban, amely a jogosultság
feltételeit érinti.
A szociális ellátások formái
5.§
(1)
A Képviselő-testület
a szociálisan rászorultak részére
támogatásokat pénzbeli vagy természetbeni formájában nyújtja.
(2)

Rendkívüli települési támogatást,

(3)

Települési támogatást
a) lakhatási támogatás,
b) temetési támogatás.

2

az

alábbi

települési

Rendkívüli települési támogatás
6.§
(1)
A bizottság rendkívüli települési támogatást nyújt az önhibáján kivül létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került kérelmező részére.
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha:
a) a kérelmező, illetve a családban élő közeli hozzátartozók valamelyikének esetében
hírtelen fellépő és legalább 8 napig tartó kórházi ápolást igénylő betegsége, továbbá súlyos
vagy életveszélyes sérüléssei járó balesete,
b) lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású
elemi kár: tűz, szél hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás, vagy meghibásodás: csőtörés,
gázrobbanás, elektromos meghibásodás,
c) bűncselekmény,
vagy
veszélyeztető élethelyzet,

szabálysértés

következtében

elszenvedett

létfenntartást

d) ha a kérelmező súlyos betegségből: daganatos megbetegedés, csonkolás, szív- és
érrendszeri betegség adódóan a kérelem beadását megelőző 12 hónapon belül 60 napot
meghaladó kórházi kezelésre szorul,
e) ha a gyermeket gondozó családban a gyermek beteg és a szülő ezen okból 30 napot
meghaladó táppénzes állományba kerül,
(3)

Időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartási gondnak minősül:

a) ha a kérelmező
ellátatlan marad,

vagy családtagja

részére megigényelt

ellátás kifizetése

késik és

b) ha élete, testi épsége veszélybe kerül élelmiszerhiány, vagy téli időszakban fűtőanyag
hiánya miatt.
7.§
Az eseti rendkívü li települési támogatás összege 2 000 forintnál kevesebb és 20 000 forintnál
több nem lehet.
8.§
(1) Az 6.§-ban szabályozott eseti rendkívüli települési támogatási kérelemhez mely a rendelet
1. melléklete csatolni kell a jövedelemigazolást, valamint:
a)

6.§ (2) bekezdés a) pontja esetén zárójelentés,

b) 6.§ (2) bekezdés b) pontja esetén kárszakértő, biztosító igazolása, vagy kérelmező
nyilatkozata,
c) 6.§ (2) bekezdés c) pontja esetén rendőrségi feljelentés másolata vagy kérelmező
nyilatkozata,
d) 6.§ (2) bekezdés d) pontja esetén háziorvos vagy szakorvos igazolása,
e)

6.§ (2) bekezdés e) pontja esetén háziorvosi vagy szakorvosi igazolás,

f)
g)

6.§ (3) bekezdés a) pontja esetén kérelmező nyilatkozata,
6.§.(3) bekezdés b) pontja esetében a családsegítő javaslata.
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9.§
(1)

A rendkívüli települési támogatás pénzbeli, természetbeni formában állapítható meg.

a) Természetben állapítható meg különösen élelmezési utalvány, élelmiszer, ruhanemű
vásárlására jogosító utalvány.
Települési támogatások
lO.§
(1)

A Képviselő-testület a szociálisan rászorulók részére települési támogatást nyújthat:
a)
b)

temetési támogatás,
lakhatási támogatás címen.

Temetési támogatás
ll.§.
(1)
A polgármester temetési támogatást nyújthat annak a személynek, aki a meghalt
személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve
családja létfenntartását veszélyezteti.
(2)

Temetési támogatás állapítható meg annak:

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át.
(3) A temetési támogatás formája természetbeni hozzájárulás a temetkezési szolgáltatónak
történő közvetlen átutalással vagy kifizetéssel.
(4) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés díjának 10%-a
(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés díja: 95.000.-ft
(6) A temetési támogatás iránti kérelmet legkésőbb a haláleset bekövetkezésétől számított 30
napon belül kell benyújtani. Azt követően beérkezett kérelmet érdemi elbírálás nélkül el kell
utasítani.
(7) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás igényléséhez csatolni kell.
a.) a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számlát,
b.) a halotti anyakönyvi kivonat másolati példányát,
c.) családban élőkjövedelemigazolása.

Lakhatási támogatás
13.§
(1)
A bizottság a lakhatás elősegítése érdekében támogatást nyújthat lakossági
kommunális hulladék szállítás díja, víz illetve szennyvíz, villanyáram. és gáz díjának
támogatásához.
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(2) Lakhatási támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át,
egyedülélő esetén 300%-át nem haladja meg és a háztartás egyik tagjának sincs vagyona.
(3) A lakhatási támogatás összege 3000.-ft,
(4) A lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.
(5) A lakhatási támogatás legfeljebb 1 évre, de maximum az adott év december 31. napjáig
állapítható meg.
(6) A lakhatási támogatás lejártát követően a kérelmező új kérelmet a támogatás megszűnését
követő hónap első napjától adhat be újra.
(7) A lakhatási támogatás a szolgáltatóhoz történő utalással történik.
(8) Lakhatási támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a közüzemi számla a
nevére szól.
(9) Egy lakcímen csak egy kérelmező részére nyújtható lakhatási támogatás.
(10) A kérelemhez be kell csatolni:
a) a háztartás tagjainak jövedelem igazolását,
b) a közüzemi számla másolatát,
c) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2206.(III.27.) Korm. rendelet szerinti
vagyonnyilatkozatot.
(11) Aki 2015. évben a korábbi szabályok szerinti normatív lakásfenntartási támogatásban
részesül lakhatási támogatást csak a lakásfenntartási támogatás megszűnését követő hónaptól
igényelhet.
14.§.
(1) A települési támogatásokra való jogosultság további közös feltétele, hogy a kérelem
benyújtója illetve a családjában, háztartásában élő személyek kötelesek gondoskodni:
a) az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és a lakóudvar, kert legalább heti egy alkalommal
történő takarításáról, gyomtalanításáról, saját belterületi kertjének gondozásáról, ápolásáról
rendeltetés szerű hasznosításáról.
b)az épület állagát károsító és rendeltetés szerű használatát lényegesen akadályozó, azonnali
beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan megszüntetéséről,
c) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában három méter széles területsáv, vagy ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, és
d) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról.
f.) lakóháza, lakókömyezete az alapvető higiénés szabályoknak feleljen meg, önhibájából
adódóan elhanyagolt, gondozatlan ne legyen, így ne gyakorolhasson káros hatást a saját és az
ott lakók, így különösen a családban élő gyermekek egészségére és fejlődésére.
(2) A jegyző a rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a
jogosultat
ötnapos
határidő
kitűzésével
az elvégzendő
tevékenységek
konkrét
megjelölésével felszólítja.
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(3) A kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni
amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget.
Köztemetés
15.§.
A polgármester a Szt. 48.§-ban meghatározottak figyelembe vételévei köztemetést rendel el,
ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles
személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Étkeztetés
16.§
Az önkormányzat az ellátást nyírbogdányi Református Egyházközséggel kötött megállapodás
keretében biztosítja
Házi segítségnyújtás
17.§
Az önkormányzat az ellátást Az önkormányzat az ellátást
Egyházközséggel kötött megállapodás keretében biztosítja

nyírbogdányi

Református

Gyermekjóléti ellátások
18.§
Az önkormányzat az ellátást a Beszterec, Kemecse, Nyírbogdány,
Települések Szociális Társulása keretében biztosítja.

Tiszarád, Vasmegyer

Szociálpolitikai Kerekasztal
19.§
(1) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal feladata különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban
meghatározott
feladatok megvalósulásának,
végrehajtásának
folyamatos figyelemmel
kísérése.
(2) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:
a) a polgármester,
b) szociális bizottság elnöke vagy megbízottja
c) roma nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy megbízottja
d) a családgondozó,
e) a háziorvos,
f) a védőnő
g) az önkormányzat terül etén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselője.
Záró rendelkezések
20.§
(1)

Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
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(2)
Ezen rendelet hatálybalépés évei hatályát veszti Nyírbogdány Község Önkormányzat
Képviselő-Testülete a szociális ellátásokról szóló /20.(XII.31.) önkormányzati rendelete.
Nyírbogdány, 2015. február 26.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Nyírbogdány

Szentpéteri Szabolcs sk.
jegyző

Község Önkormányzatának

Képviselő-testületéhez

KÉRELEM

Az igényelt támogatási kérelem: (a megfelelő részt be kell jelölni!)

1.)Rendkívüli települési támogatás

D

II.) Települési támogatás
Lakhatási támogatás

D

Temetési támogatás

D
D

Ill.) Köztemetés
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
Neve:
Születési családi neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje (év,hó,nap):
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma):
Állampolgársága:
Telefonszám (nem kötelező megadni):

1.2. A kérelmező családi állapota:
nőtlen /
hajadon
özvegy /
elvált

_
_
_
_
_
--:--

_
_
_
_

nős
/
házastársával /
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férjes
élettársáva] él együtt.

1.3. A kérelmezővel

azonos lakcímen élő házastársára/élettársára

vonatkozó adatok:

Neve:
Születési családi neve:

_
_

An~aneve: __ ~~~~~--~------------------------------------------------------Születési helye, ideje (év ,hó,nap):

_

Lakóhelye:~~--------------------------------------------------------------Tartózkodásihelye:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma):
1.4. A kérelmezővel
összesen:

Név
(ha eltérő születési
neve is)

_
_

azonos lakcímen élő, ott lakóhellyel, vagy tartózkodási
fő

Születési hely,
ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

hellyel rendelkezők

Társadalombiztosítási
száma
(TAJ szám)

száma

18. életévet
betöltött személy
esetén azon
oktatási
intézmény
megnevezése,
ahol tanul

Megjegyzés
x

..

x Ebben az oszlopban kell feltuntetm:
aj ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat,
eseesemőgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt vagy eseesemőgondozási díjat fotyositanak,
b) ha 20 éves nél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
ej
életkortol fűggetleniil a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25.
életévének betöltését megelőzően is fennállt.

1.5. Jövedelmi adatok: A kérelmező,
gyermekeinek jövedelme Ft-ban:
A jövedelem típusa

valamint házastársánaklélettársának

Kérelmező

és a vele egy háztartásban

Házastársa/élettársa

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
iövedelem
Társas
egyéni
és
vállalkozásból,
illetve
őstermelői,
szellemi és más önálló
tevékenységből származó
iövedelem
Alkalmi munkavégzésből
származó jövedelem
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások

Gyermekei

-
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élő

Nyugellátás
és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális ellátás
Önkormányzati
és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes iövedelem:
Egy főre számított
1.6. A lakásban

nettó jövedelem:

tartózkodás

Ft/fő.

jogcíme:

A megfelelő rész aláhúzandó!
családtag

tulajdonos
haszonélvező
szívességi lakáshasználó

főbérlő

albérlő

Alulírott(név):
_
Születési hely, idő((év,hó,nap):
_
An~aneve:
_
4511
yírbogdány.
.. .
u. ..
sz alatti lakos anyagI es büntetőjogi
felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy a lakóingatIanom fenntartásához
az alábbi rendszeres kiadásom viseléséhez
nyújtana segítséget a lakásfenntartási
támogatás:

(Kérem, ide írja be, me ly rendszeres kiadása viseléséhez nyújtana segítséget a lakásfenntartási támogatás)
Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem juttatom vissza jelen nyilatkozatomat
kézhezvételt követő 5
napon belül
yírbogdány Község Polgármesteri
Hivatal részére, úgy lakásfenntartási
támogatásom
megállapítására
nem kerül sor.
Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok:
A települési támogatás

TEMETESI

megállapítását

TAMOGATAS

arra való tekintettel

IGENYLESE

ESETE

kérem, hogy:

TÖLTENDO

Elhunyt adatai:
év:
Születési családi neve:
Anyja neve:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
TAJ száma: ------Elhalálozás helye, ideje:

KI!

.
.
.
.
.
.
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1. 7. Vagyonnyilatkozat
1. A kérelmező személyi adatai
Neve:
Születésineve:
An~aneve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakóhely:
Tartózkodásihely:
Társadalombiztosítási Azonosító J ele:

_
_
_
_
_
_
_

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának

vagyon a

A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon
................... út/utca
ideje:
év

(vagy állandó, illetve tartós használat): címe:

Becsült forgalmi érték:*

városlközség

2

hsz. alapterülete:

m , tulajdoni hányad:

, a szerzés

Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdüIőtelek-tulajdon
város/község
.................... , a szerzés ideje:

(vagy állandó, illetve tartós használat): címe:

út/utca
év

hsz. alapterülete:

Becsült forgalmi érték: *

.

2

m , tulajdoni hányad:

Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése
(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
címe:
,

......................................
tulajdoni hányad:

.."

varoslkozseg
, a szerzés ideje:

Becsült forgalmi érték:*
4. Termőfóldtulajdon

..

ut/utca
év

hsz. alapterulete:

Ft

(vagy állandó használat): megnevezése:

........................................
tulajdoni hányad:

2

m ,

,

..'

címe:

,

varos/kozseg
, a szerzés ideje:

..

ut/utca
év

Becsült forgalmi érték:*

hsz. alapterulete:

2

m ,

Ft
IL Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: '
aj személygépkocsi:
a szerzés ideje:
Becsült forgalmi érték:**
hj tehergépjármű, autóbusz:
a szerzés ideje:
Becsült forgalmi érték:**

típus

rendszám
.
Ft

típus

rendszám
.
Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak
a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt:

:. év

hó

nap
aláírás

Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból

egynél többel rendelkezik, akkor avagyonnyilatkozat
megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben avagyonnyilatkozatban
feltüntetett vagyon
nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell
tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
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Gépjármű állapotlap
(Kérjük a pontozott részeket nyomtatott nagybetűvel töltse ki, a megfelelő négyzeteket X. szeljelölje.)
Név:
Cím:
Jármű fajtája: Oszemély,O kishaszon, Oterepjáró

Következő műszaki vizsga ideje:
év
hó c.nap
Jelenleg Ön hányadik tulajdonos:
.
Jármű állapota:
Oújszerű, Ojó, Okorának megfelelő, Oelhasznált
Gumiabroncsok állapota:

Kivitele: O 5-ajtós, D3-ajtós, 04-ajtós (lépcsőshátú), Okombi
O cabrio, O coupé, O platós, O zárt, O zárt körbe ablakos,
O szimplakabinos, O duplakabinos
O egyéb:
.
Szállítható személyek száma:
.
Gyártmány (pl.: Opel):
.
Modell (pl.: Astra):
.
Típus (pl.: 1.6 GL):
.
Felszereltségi szint (pl.: Sport):
.
Hengerűrtartalom:
cm3 Teljesítmény:
KW
Dízel O , Benzin O, Egyéb
Gyárt.év:
.
Első forg. helyezés:
év
hó
nap
Sebességváltó: O mech., O aut, fokozatok száma:
.
Ténylegesen megtett km.:
km
Rendszám:
.
Alvázszám:
.
Motorsz.:
.
Kérem, jelölje x-szel a gépkocsija felszereltségét,

O újszerű, O közepes, C erősen elhasznált
Főegységek állapota: motori indítható:
.
váltómű kapcsol(ható):
.
Értékcsökkentő tényezők:
(Kérem pontosan meghatározni a sérülések helyét (ajtó,lámpa)
fajtáját (pl.:karcos, törött, horpadt) és mértékét (pl.: 20cm ka.)

Értéknövelő tényezők:

a vastag betűknél karikázza a megfelelőt!

O ASR (kipörgésgátló)
O ABS (blokkolásgátló)
O ESP (menetstabilizáló rendszer)
O Automatikus légkondicionáló
elektr.
O Manuális légkondicionáló
O Parkolást elősegítő rendszer
O Bőrkárpit
O Differenciálzár
O Elektr.áll. külső tükrök 1-2 db
O Elektromos ablak elől-hátul
O Elektronikus futómű szabályozás
O Fedélzeti számítógép
O Fejtámlák száma:
db
O Fényszórómosó berendezés
O Esőérzékelős ablaktörlő
O Fűthető ülések száma: ..... db
O Harmonika tető
O Hátsó ablaktörlő-mosó ber.
O Hátsó ülés osztva dönthető

O Keménytető
O Ködfényszóró elől
O Könnyűfém keréktárcsák
O Központi zár- távirányítással

OSzintszabályozás
o Velúrkárpit
o Vonóhorog levehető-fix
O Mag. állítható vezetőülés -

O Metál v. Gyöngyházfényezés
O Egyedi fényezés
O Vezetőoldali légzsák
O Vezető- és utas oldali légzsák
O Oldallégzsákok, száma
db
O Napfénytető mech.- elektromos
O Tolótető mech.- elektromos
O Állófiítés
O Rádió magnó - CD lejátszó
O Riasztóberendezés - térérzékelős
O Sebességszabályozó (Tempomat)
O Sportülések
O Szervókormány
O Színezett üveg
O Indításblokkolás

O Mag. állítható utas ülés - elektr.
O Sport futómű
O Por- és pollenszűrő
O Xenon fényszórók
O Hátsó spoiler
O Pót féklámpa
O Börkormány
O Navigációs rendszer
O Fabetétek
O Mag. és táv. állitású kormány
O Fűthető szélvédő
O CD váltó
O Sky-Guard járműkövető rendsz.
O Rádió előkészítés

,,2004. évi CXL. tv. (Ket.) alapján: 6.§ (1) A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. (2) Az ügyfél
magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére (3) A
rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti. 61. (2) Az eljárási Bírság
legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege, természetes személyesetén ötszázezer forint."
Ennek figyelembevételével, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent megadott adatok hiánytalanok és a valóságnak
megfelelnek.
Kelt:

,

év

hó

nap

Gépkocsi tulajdonosának,
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üzembentartójának

aláírása

Nyilatkozatok
Név:

.

..... .Nyírbogdány,

utca

szám alatti lakos büntetőjogi

felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem:

1

Kijelentem, hogyakérelemben
megjelölt jövedelmi viszonyaim teljes körűek, a valóságnak megfelelnek.
Kötelezem magam, arra, hogy a települési támogatás megállapításának alapul szolgáló feltételek bármelyikében
bekövetkező változást - ideértve az állandó lakcímem, vagy tartózkodási helyem változását is - a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodájánál15 napon belül bejelentem.
Tudomásul veszem, hogy a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén köteles leszek a jogalap nélkül
folyósított támogatás összegét visszafizetni.
Hozzájárulok, hogy a személyi adataimat a polgármesteri hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és azokat
az önkormányzati támogatás megállapításával és folyósításával összefüggően más, a törvények által arra
feljogosított szervezetek tudomására hozzák.
Kérelmem kedvező elbírálása esetén a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 99.§ (2). bekezdés alapján az ügyemben hozandó határozat elleni fellebbezési
jogornróllemondok.
Az eljárás megindításáról értesítést:
A megfelelő rész aláhúzandól

kérek

nem kérek

Tájékoztatatá a kérelem kitoltéséhez
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban: Szt.) alapján:
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók
közössége;

ssou hozzátartozó:
a házastárs, az élettárs,
a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk.
szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a
nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életév ének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos
gyermek),
a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő
házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő
testvér;
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa
van.
Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellye\ vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek közössége;
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemkéntfigyelembe
nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az
elismert költségekkel és abefizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek
minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési
kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő
egyszerűsített
közteherviselési
hozzájárulás,
egészségbiztosítási
hozzájárulás
és járulék, egészségügyi
szolgáltatási járulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíj pénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
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Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített vállalkozói adó vagy közteherviselési
hozzájárulás alapján szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény
szerint elismert költségnek minösülő
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a
mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több akistermelés értékhatáránál (illetve
ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a önkormányzati temetési támogatást, az
alkalmanként adott rendkívü li támogatást, a lakhatási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli
gyermeknevelési támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott természetbeni
támogatás, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékok, a nevelőszülők számára ftzetett nevelési
díj, és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj,a súlyos mozgás korlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, a
fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, a házi segítségnyújtás keretében
társadalmi gondozás ért kapott tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz
nyújtott támogatás. Nem minősül
jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi
ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg. A családok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A
családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címen kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként
kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
A havi jövedelem kiszámításakor
rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell ftgyelembe venni.
Jövedelem típusai:
Pénzel/átás: a táppénz, a terhességi-gyermekagyi
segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a
korhatár elötti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a
rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az
öregségi járadék, a munkaképtelenségi
járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi,
munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá
a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két
árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíjat -, a baleseti táppénz, a
baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás,
az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági
járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a
gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás,
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért
elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által
folyósított egyéb azonos típusú ellátás;
Keresőtevékenység: ha e törvény másként nem rendelkezik, minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység,
amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a
kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági őstermelői
igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló
szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell ftgyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó
szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
valamint a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett
tevékenység ellenértékeként meg szerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes.
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, fegyveres erők,
rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatalos és szerződéses szolgálati jogviszonyában
folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes
közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
Társas és egyéni vállalkozás ból, östermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem:
itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységből származó
jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel törtéaő foglalkoztatás révén
szerzett bevétel. Nem minősül jövedelernnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén
szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg.
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Táppénz, gyermekgondozási
támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi
segély, gyermekgondozási díj,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű ellátások: öregségi, a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és
szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék,
bányász dolgozók egészségkárosodási
járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai
rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különös en az időskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék,
álláskereséséi segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzésseI összefuggő pénzbeli juttatások, nevelőszü\ői díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából
származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. A
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a
kérelemhez mellékelni kell.

2. melléklet
Nyírbogdány község Önkormányzat
Képviselő- Testületének
6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete
A temető rendjéről és a temetkezésről
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdése, a 40.§ és 41.§ (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva - a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület véleményének akikérésével - a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §.
(1) Nyírbogdány Község közigazgatási területén a 0250/2 és a 132 hrsz.-ú köztemetőben lehet
temetkezni, vagy urnát elhelyezni.
(2) Nyírbogdány belterület 61 hrsz-on található izraelita temető lezárásra került.
(3) A nyírbogdányi köztemetők tulajdonosa Nyírbogdány Község Önkormányzata.
A
köztemető és létesítményeinek fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat által
alkalmazott temető gondnok útján gondoskodik.
A temető infrastrukturális létesítményei
2.§.
(1) Az önkormányzat a kezelésében lévő temetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket
biztosítja:
a) utakat,
b) a ravatalozókat, mely magába foglalja a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló
tárolókat és hűtőket,
c) a temető bekerítését vagy élő sövénnyel való elhatárolását,
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d) vízvételi lehetőséget, illemhelyet,
e) temető területének - rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő- parkosítását, az
utak fásítását,
t) a hulladéktárolót.
(2) Az (1) pontban felsorolt létesítmények közül sírgondozás céljára szolgáló vizet ingyenesen
használhatja, a keletkező hulladékot a koszorú és virág maradványt az erre a célra szolgáló
lerakóhelyen díjtalanullerakhatja.
(3) A köztemetőn belül az elhunyt hűtése és az új sírhely nyitása az üzemeltető feladata.
(4) A temetés és a gyászszertartás időpontját a hozzátartozók, a gyászszertartást végző
személyekkel közösen határozzák meg. Azonos napon történő temetések esetén az
időpontokat úgy kell meghatározni, hogy azok egymást ne zavarják.
(5) A ravatalozó a temetés előtt egy órával kerül megnyitásra.
A temetési helyek feletti rendelkezési jog (használati idő)
3.§.
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
a.) koporsós temetésnél: 25 év, illetve az utolsó rátemetés napjától számított 25 év,
b.) hamvasztásos temetésnél 20 év,
c) umafiilke, umasírhely estén 25 év,
d) umasírbolt esetén 20 év.
4.§.
(1) A vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díjat
az 2. melléklet tartalmazza.
(2) A temető létesítményeinek igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat
az 2. melléklet tartalmazza.
Temetkezési helyekre és a temetkezésre vonatkozó szabályok
5. §.
(1) Az egyes temetkezési helyekért - a köztemetés céljára szolgáló sírhelyek kivételével- az
eltemettetőnek, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét a rendelet
2. számú melléklete tartalmazza.
(2)A sírhelyek egymástól való oldal távolságának - külső méret alapul vételévelkell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

60 cm-nek,

(3)A sírba elhelyezett 2 koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő
rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el.
(4)Sírjel nem foglalhat el a rendeletben meghatározott temetési hely külső méreteinél nagyobb
területet.
(5) A temetésre használt helyek felsorolását és méreteit a rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
(6)Egy umasírba, illetve umafiilkébe a férőhelynek megfelelő urna helyezhető el.
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Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak:
6. §.
(1) Temetési helye:
a) umafülke (kolumbárium),
b) umasírhely,
c) koporsós temetési helyre is rátemethető.
(2) A felravatalozott koporsót- az eltemettető kívánságára- a búcsúztatás (szertartás)
megkezdéséig nyitva lehet tartani.
(7) A temetőben végzett munkát be kell jelenteni az üzemeltetőnek, az üzemetető a
munkákról nyilvántartást vezet és amennyiben a munka búcsúztatást, szertartást zavarna, az
építéstől való tartózkodásra hívhatja fel a bejelentőt.
(8) Az építéshez szükséges építőanyag beszállításához,
megkezdéséhez az üzemeltető írásbeli engedélye szükséges.

az építési és bontási munkák

(9) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstől számított 3 naptári napon
belül az építetőnek el kell szállítania Amennyiben a kötelezettségének nem tesz elehet az
elszállításról a felszólítást követően az üzemeltető a kötelezett terhére gondoskodik.
Síremlék állítás, sírhelygondozás, a sírjelek alkalmazásának szabályai
7.§.
(1) A temetési hely jelölésére sírjel használható illetve létesíthető.
(4) A sírhely felett rendelkezni jogosult által a temetési helyen belül végezhető munkák:
a.) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
b.) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése,
c.) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 6 m-es
magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba. Az
engedélyezett fajták jegyzékét a hirdetőtáblán ki kell függeszteni.
A temető működési rendje
8.§.
(1) A köztemető nyitva tartása:
nyári időszámítás esetén
téli időszámítás esetén

7-20 óráig,
8-16 óráig,

mely idő alatt a ravatalozóban kialakított WC helyiség igénybevételi lehetőségét biztosítani
kell. Október 30-án, 31-én, november l-jén 2-án a köztemető 8 órától 20 óráig tart nyitva.
(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.
(3) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyben
pontosan fel kell tüntetni a temető nyitvatartási rendjét, a tulajdonos és üzemeltető
megnevezését, pontos címét, a temető rendjére érvényes fontosabb szabályokat.
(4) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles
tanúsítani.
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(5) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok
díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.
, (6) A temetőkben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő
tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temetők rendjét
megzavaró illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az üzemeltető
jogosult.
(7) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.
(8) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről a temető
üzemeltetője saját költségén gondoskodik.
(9) A sírok és az umasírok kerítéssel, díszburkolattal

nem határolhatók körül.

(10) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel
a tűzveszély elkerülhető. Avart, elszáradt koszorú és virág maradványt elégetni tilos.
(ll) A temető területére kutyát bevinni - a munkakutyák kivételével-

tilos.

(12) A temetőben munkájukat végző vállalkozók működésük során a rendeletben foglaltakat
kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók
kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális
létesítményeiben kárt nem okozhatnak.
(13) A temetőkből a sírokra vagy melléjük ültetett virágot vagy más ültetett növényeket
kivinni nem lehet, ezeket a temető területén lévő kijelölt gyűjtőhelyen kell elhelyezni.
A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a temető
üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.
A temető üzemeltetése
9.§.
(1) A temető üzemeltetője biztosítja:
a.) a temetési szolgáltatás illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység
ellátásának temetői rendjét,
b.) az eltemettetés feltételeit,
c.) a ravatalozók, és ezek technikai berendezéseinek, valamint a temető egyéb közcélú
létesítményeinek karbantartását és működtetését.
d.) a temetőbe kiszállított elhunytak átvételét és biztosítja a temetők nyitását és zárását,
e.) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket, sírbolt könyveket,
f.) tájékoztatja a temető látogatókat,
g.) kijelöli a temetési helyeket,
h.) elvégzi a temető és létesítményeinek
tisztántartását, az utak karbatartását, síkosság
mentesítésaét. és a hó eltakarítását,
i.) összegyűjti és elszállítattja a hulladékot,
j.) gondoskodik a temető rendjének betartásáról,
k.) összehangolja a temetéseket,
1.) gondoskodik az ügyfélfogadásról.
(2) a temetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban
vállalkozók végezhetnek.

előírt engedéllyel rendelkező

(3) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a temetők jellegének megfelelő viseletben,
szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.
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Záró rendelkezések
lO.§.
(l)Ez a rendelet 2015. március 30. lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Nyírbogdány község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről
és temetkezésről szóló 16/2001. (XII. 1.) önkormányzati rendelet valamint módosításáról
szóló 9/2003. (XII.31.) rendelet.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Szentpéteri Szabolcs
jegyző

1. melléklet
I. A temetőben lévő sírhelyek méretei (méterben):

1. Koporsós temetés:
külső (m)

belső (m)

1.1.. egyes sírhely:

2,50 x1,40x 2,00

2,00xO,90x2,00

1.2. kettős sírhely:

2,50 x 2,40x2,00

2,00x1,90x2,00

2. Sírbolt:
2.1. egy befogadott koporsó estén:

1,90xO,90x2,00

2.2. kettő befogadott koporsó esetén:

1,90x 1,80x2,00

3. Gyermek sírhely:

2,00x 1,lOx1 ,60

1,50,xO,60x1 ,60

4. Egy személyes urnafülke
(kolumbárium):

0,30xO,30xO,50

5. Urnasírhely:
5.1. egy személyes urnasírhely:

0,45x030xO,35
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5.2. két személyes urnasírhely:

0,65xO,40xO,35

5.3. négy személyes urnasírhely:

0,85xO,65xO,35
2. melléklet

Temetkezésre fizetendő térítési díjak:
1. A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj:
12.700.-Ft.
2. A temetőbe gépkocsival való behajtás napi díja: 5.000.-Ft.
2/a. a temetkezési szolgáltatók által a temetőbe gépkocsival való behajtás díja temetésenként kettőnél több alkalommal történő behajtás esetében is - legfeljebb 10.000.-Ft.
3. melléklet
yírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2015 (I1I.26.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIll. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában, 48.§ (4) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1.§
A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak
a megállapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon
biztosítsa, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás
szükségtelen zavarásának csökkentését.
A rendelet területi hatálya Nyírbogdány
nyílttéri égetésére terjed ki.

2.§
község belterületén végzett avar és kerti hulladék

3.§
A rendelet személyi hatálya a Nyírbogdány község közigazgatási területén a természetes
személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed
ki.
2. Értelmező rendelkezések
4.§
E rendelet alkalmazásában:
a) Avar és kerti hulladék a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem
kerülő növényi maradvány: ru, kaszálék, falomb, nyesedék, gyökérmaradvány, avar, lehullott
falomb, szár, levél és egyéb növényi maradványok (továbbiakban: kerti hulladék).
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(2) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában - vagy ha a birtokos a tulajdonos
személ. étől eltér, akkor - birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlanon
települési hulladék keletkezik vagy más módon a birtokába kerül.
(3) Hasznosítás: az avar és kerti hulladék komposztálása.

3. Részletes rendelkezések
Avar és kerti hulladék égetésének szabályai
5.§
(1) Az avar és kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani.
(2) Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű növényi hulladék szabályos kezelése az
ingatlantulajdonos feladata.
6.§.
(1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése
a) március 1. és november 30 között,
b.) hétfői, kedd, szerda, csütörtök, pénteki, napokon 07.00 - 20.00 óráig megengedett,
c.) szombaton és vasárnap, valamint az alábbi ünnepnapokon tilos az égetés: március
Húsvét, május 1., Pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1.

15.,

7.§.
(1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak
szélcsendes időben szabad.
(2) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 6.§-ban engedélyezett időszakon kívül, valamint
szeles, párás, ködös, esős időben.
(3) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.
(4) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos
felügyelete mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol a keletkező hő és füst a
környékében lévő zöld növényeket, fákat, bokrokat nem károsítja,
az égetés és annak
hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt
nem okoz, és legalább 10 méter távolságra legyen épülettől, éghető anyagoktóI.
(5) Égetni a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.
(6) Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye és hőtennelési
időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni:

hatásokat felerősítő

(7) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot
előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely
nem veszélyezteti a tűz kömyezetét.
(8) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari
eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot. (pl. műanyag, gumi, festék, vegyszer
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maradványai, stb.) Az égetés folyamatának
légszennyező segédanyag nem alkalmazható.

gyorsítása érdekében éghető folyadék, vagy

(9) Egyszerre nagyobb mennyiségű avar-és kerti hulladék égetési szándék esetén a
szomszédokat előzetesen tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy
alkalommal maximum 4 óra időtartamig tarthat.
(la) Az égetés alatt a tűz őrzéséről és veszélyesetén
annak eloltásáról az égetést
köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése biztonsággal megakadályozható,
eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább az adott tűz oltásához
mennyiségű vizet, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy
kézi szerszámot.

végző
kell
a tűz
kellő
egyéb

(11) A növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni. Az
égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell annak a
visszamaradó parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő takarásáról.
Amennyiben fennáll a tűz feléledésének veszélye, gondoskodni kell annak belocsolásáról,
vagy földréteggel történő lefedéséről. és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
(12) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, Az égetést azonnal be kell fejezni, ha
a fiistképződés veszélyeztetné a lakókömyezetet vagy a közúti forgalmat.
(13) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott
sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint
az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások,
rendezvények ideje alatt.
(14)Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok, bevágás) mentén a létesítmény tengelyétől
számított 100 méteren belül bármely növényzet égetése tilos.
(15) A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból,
égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.

illetve az égetésből eredő károkért az

(16) Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom, a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási
tilalom alól a rendelet felmentést nem ad.
(17) Amennyiben az égetés során a tűz továbbterjed épületekre, egyéb éghető anyagokra,
azonnal értesíteni kell a tűzoltóságot (105 telefonszámon) és meg kell kezdeni a tűz oltását.

4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények
8.§
(1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be közigazgatási
bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére a mindenkor hatályos jogszabályok
szabályai vonatkoznak.
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Záró rendelkezések
9.§
A rendelet a 2015. március 30. napján lép hatályba.

Nyírbogdány, 2015. március 26.

Szentpéteri Szabolcs
jegyző

Balogh Tibor Zoltán
polgármester
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