
Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
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Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület 2023. évi munkatervében szereplő soros ülésére

2023. március 8-án, szerdán délután 15,00 órára.

helye: Küzségháza emeleti tanácskozó terme

Javasolt napirendi Pont:
1. Tájékoztató a két ülés között végzett tevékenységről, átruházott hatáskörben tett intézkedésekről,

fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról’
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

2. Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi pénzügyi tervének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról, a költségvetésről szóló rendelet - tervezet megtárgyalására
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

3. Előteijesztés a köztemető használatának rendjéről szóló 4/2010.
vonatkozó JN 24 00528 2022. számú törvényességi felhívás
elfogadására
Előadó: Kiss Csaba jegyző

4. Előterjesztés a 2023. évi Közbeszerzési terv megtárgyalására
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

5. Egyebek
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

Zárt ülés
- Otthonteremtési támogatási kérelem megtárgyalása

Jászboldogháza, 2023. 03. 01

(lV.28.) önkormányzati rendeletre
megtárgyalására, és új rendelet

dr. Fehérváry Mária
polgármester



Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal 
                  Jegyzője 
5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27. 
Tel: 06-57-460-011; 
E-mail: jegyzo@jaszboldoghaza.hu 
 
   

Előterjesztés 

 

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének a temetőről és temetkezésről szóló 
…./2023. (III.8.) Önkormányzati Rendeletének elfogadására 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 
Osztálya törvényességi felhívással élt Jászboldogháza Önkormányzatának temetőről és a 
temetkezésről szóló 4/2010.(IV.28.) rendeletének több pontjával kapcsolatban. A rendeletet 
korábban is több alkalommal volt már módosítva. A törvényességi felhívás miatt szükséges 
módosítások révén már nagyon toldott-foltozott lenne a rendelet, ezért célszerűbbnek éreztük 
egy új rendelet alkotását. 

 

Az új rendelet tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

Kérem a Képviselő testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az új rendeletet fogadja el!  

 

Jászboldogháza, 2023. március 1.  

 

 

 

Kiss Csaba 

jegyző 



Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének ….. /2023 
(…….) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről 

 Hatályos: 2023.  

Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a temetőkről és 
a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése és a 41. § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontja szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 14. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos 
Szövetsége véleményének kikérésével, hatáskörét gyakorolva,  a következőket 
rendeli el:1 

1. A rendelet hatálya 

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában álló, a 
Jászboldogháza 884 helyrajzi számú köztemetőre, melynek fenntartásával a 
községi önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény által előírt kötelezettségét teljesíti. 

2. A köztemető fenntartása és üzemeltetése 

2. § (1) Jászboldogháza község önkormányzata az önkormányzat tulajdonában 
álló köztemető fenntartásáról saját maga gondoskodik a temető gondnok 
foglalkoztatásával. 

(2)2 ) Az üzemeltető által biztosított temetkezési szolgáltatási tevékenységet, 
temetkezési közszolgáltatási szerződés alapján, külső szolgáltató látja el. A 
temetkezési közszolgáltatási szerződést e rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza.  

3. A temetési helyek 

3. §3 

4. §4 A temetési helyek elhelyezkedését a nyilvántartó könyv tartalmazza. 

5. § (1) A köztemetőben az alábbi temetési helyek állnak a rendelkezésre: 

a) koporsós 

b) hamvasztásos. 



(2) A temetőben rendelkezésre álló temetési helyek szélessége 90 centiméter 
(továbbiakban: cm), hosszúsága 200 cm, egymástól való távolsága 50 cm, 
mélysége 200 cm.  

(3) Az elhunytat, amennyiben az eltemettetőnek nincs a temetőben valamely 
temetési hely feletti rendelkezési joga, az elhalálozás ideje szerinti sorrendben kell 
a következő temetési helyre temetni. 

(4) Egy sírhelyre négy darab urna helyezhető el. 

(5)5 ) A köztemetőben alkalmazandó díjtételeket e rendelet 2. számú melléklete 
tartalmazza. A díjakat az Önkormányzat pénztárában kell megfizetni. A 2. számú 
mellékletben felsorolt szolgáltatások díját a rendelet 1. számú mellékletében 
szereplő vállalkozás köteles megfizetni. 

4. A temetési hely feletti rendelkezési jog 

6. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: 

a) egyes sírhely esetén 25 év a koporsós betemetés, vagy rátemetés napjától 
számítva, 

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év, 

c) sírbolt esetén 60 év, 

d) az urnafülke és az urnasírhely esetén 10 év, 

e) urnasírbolt esetén 25 év. 

(2)6 

5. Temető fenntartási díj 

7. § Temető fenntartási díjat nem állapít meg a Képviselő-testület. 

6. A köztemető infrastrukturális létesítményei 

8. § (1) Jászboldogháza község Önkormányzata a temető fenntartói 
jogosítványa keretében a temető rendeltetésszerű használatához szükséges 
építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint 
közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról maga 
gondoskodik, vagy szolgáltatási szerződés megkötésével a feladat ellátásával 
mást bíz meg. 



(2) Az önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához az alábbi 
építményekkel, közművekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételekkel 
rendelkezik: ravatalozó épület, benne: ravatalozó helyiség, boncoló helyiség, 
hűtő. A vízvételi lehetőséget közkifolyók biztosítják. 

(3)7 

7. A temető rendje 

9. § (1)8 Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint 
végezhetik. Ezen kívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető 
tulajdonosának, különösen vállalkozói munkavégzés, síremlék készítés, pad 
elhelyezés, fa ültetése. 

(2) A temetőben munkáját végző vállalkozó (kőfaragó, kertész, temetkezési 
szolgáltató, stb.) tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles 
betartani. Tevékenységük gyakorlása során a temető látogatók kegyeleti érzéseit 
nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben 
kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják. 

(3) A temetőben és közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, 
amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat 
megbotránkoztatja. 

(4) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat. 

(5) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan. 

(6) Kutyát – a vakvezető kutya kivételével – a temetőbe bevinni tilos. 

(7)9 Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát 
megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak a tulajdonos hozzájárulásával 
szabad. Az építési hulladékot a munkálatok befejezése után azonnal el kell 
szállítani. 

(8) A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni tilos, kivéve a 
halottszállító és az iparos munkához anyagszállító járművekkel (sírok készítése, 
javítása). A behajtás díjtalan. A mozgáskorlátozott személyek részére a bejárat 
közvetlen közelében, a kerítésre elhelyezett tábla által meghatározott helyen 
biztosított a parkolás.   

(9) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat, épületet, 
építményt rongálni, eltávolítani tilos. 



(10) A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról szükség szerint, de 
legalább havonta egyszer a fenntartó gondoskodik. 

(11) A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos. 

9/A. § (1) A köztemetőben csak a sírok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak 
(koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák) helyezhetők el. 

(2) Hulladékot, sírokról lekerülő koszorút, virágot kizárólag az arra kijelölt 
helyen lehet elhelyezni. 

(3) Tilos olyan tárgyak temető területén történő elhelyezése, mely nem a sír, 
sírbolt díszítésére szolgál, olyan díszítő tárgyak elhelyezése, melyek 
meghaladják, vagy – fák, bokrok esetében – várhatóan meg fogják haladni a 
sírhely méreteit. 

(4) Tilos a padok, ülőhelyek engedély nélküli elhelyezése. 

(5)10 Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól 
kivétel képez a sírra ültetet az az örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem 
magasabb 1,5 méternél és átmérője nem több 0,6 méternél. Ezen magasságot 
meghaladó nem gondozott ültetvényeket a köztemető üzemeltetője – 
eredménytelen felszólítást követően – eltávolíthatja és az eltávolítás költségeit a 
sír gondozására kötelezettel szemben megtéríttetheti 

9/B. §11 A köztemető rendjének megsértésére vonatkozó jogkövetkezményeket 
a Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről 
szóló 3/2019.(III.12.)számú önkormányzati rendelete tartalmazza. 

8. A temető nyitvatartási ideje 

10. § (1) A temetőt nyitvatartási időben bárki korlátozás nélkül látogathatja, a 
sírokat gondozhatja. 

(2) Nyitvatartási idő: 

április 01. – szeptember 30. 6.00 – 20.00 

október 1. – március 31. 7.00 – 18.00 

október 20. – november 10. 7.00 – 20.00 

9. Szabálysértési tényállások 



11. § 

12. § Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba. 

13. § 2010. május 1-jén hatályát veszti a temetőről és a temetkezésről 
szóló 10/2000. (XI.24.) önkormányzati rendelet, az azt módosító 12/2006. 
(XII.13.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat költségvetését érintő ár-és 
díjtételekről szóló 10/2006.(XII.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a és 
a 12/2009.(XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. 

14. § A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és 
Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és az európai 
Unió jogának való megfelelést szolgálja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet   

Temetkezési közszolgáltatási szerződés 

 

2. számú melléklet  

A köztemetőben alkalmazandó díjtételek:  

A díjtételek az ÁFA-t tartalmazzák!  

Megnevezés      Ár és díj tételek   

Sírhely megváltás  és újraváltás  18.000,-Ft/25 év (II. sírhely)  

15.000,-Ft/25 év (I. sírhely  

Hűtőkamra használat    10.000,-Ft/48 óra  

Villanyáram használat    5.000,-Ft/nap 

 

 



Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal 
                  Jegyzője 
5141 Jásztelek, Szabadság út 71.; 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27. 
Tel: 06-57/562-051, 06-57-460-011; 
E-mail: jegyzo@jasztelek.hu; jegyzo@jaszboldoghaza.hu 
 
   

Előterjesztés 
 

Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdése alapján az 
Önkormányzatnak minden év március 31-ig szükséges megalkotni az Önkormányzat 
közbeszerzési tervét, melyet 5 évig meg kell őrizni. 
A közbeszerzési terv nyilvános. 
 
Az Önkormányzat közbeszerzési tanácsadója elkészítette a közbeszerzési terv tervezetét, 
melyet a képviselő testületnek határozatban el kell fogadnia! 
 
A  közbeszerzési terv az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Képviselő testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozzon határozatot a 
közbeszerzési terv elfogadásáról!  
 
 
 
Jászboldogháza, 2023. március 1.  

 
 
 
 

 Kiss Csaba 
jegyző 
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Határozati javaslat 
 
 
…../2023. (III.8.) Képviselő-testületi határozat 
 

 
Jászboldogháza Önkormányzata és szervei közbeszerzési terv elfogadására 

 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Jászboldogháza Önkormányzata közbeszerzési tervéről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 

1. Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta Jászboldogháza Önkormányzata 2023 évre vonatkozó közbeszerzési tervét. 

 

 

 
 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Koczáné dr. Fehérváry Mária – polgármester  

Kiss Csaba – jegyző 
Értesül:  Kiss Csaba – jegyző 

 
 
 
 

Koczáné dr. Fehérváry Mária        Kiss Csaba    
        polgármester  jegyző 

 



Elfogadva Jászboldogháza Községi Önkormányzat ……………….... (…...) számú Polgármesteri határozattal.

SORSZÁM
A Közbeszerzés tárgya,(Projekt 

megnevezése) 
SZERZŐDÉS TÁRGYA CPV kód 

KÖZBESZERZÉS 
TÍPUSA (árubeszerzés, 

szolgáltatás megrendelése, 
építési beruházás, stb.)

SZERZŐDÉSKÖTÉST 
MEGELŐZŐ 
TERVEZETT 

KÖZBESZERZÉSI 
ELJÁRÁS FAJTÁJA

KÖZBESZERZÉSI 
ELJÁRÁS 

MEGINDÍTÁSÁNAK 
TERVEZETT 
IDŐPONTJA

SZERZŐDÉS 
IDŐTARTAMA VAGY 
TELJESÍTÉSÉNEK 

HATÁRIDEJE

SZERZŐDÉS 
KÖLTSÉGVETÉSI 

FEDEZETE

SZERZŐDÉS 
KÖLTSÉGVETÉSI 

Összege/Ft

1.
Művelődési ház felújítása és 

településfejlesztési beruházások 
Jászboldogházán

Vállalkozási szerződés a 
művelődési ház felújítása és 

településfejlesztési 
beruházások kivitelezésére

45000000-7 építési beruházás
Kbt. 112. §. (1) 

bekezdés b) pontja 
szerinti nyílt eljárás

2023. III. negyedév 2024. IV. negyedév nettó 265.000.000- nettó 265.000.000.-

2.
Külterületi utak fejlesztése 

Jászboldogházán
Vállalkozási szerződés a 

külterületi utak fejlesztésére
45233200-1  építési beruházás

Kbt. 112. §. (1) 
bekezdés b) pontja 
szerinti nyílt eljárás

2023.II. negyedév 2024. IV. negyedév nettó121.412.549,- nettó121.412.549,-

         
        

  

Koczáné dr. Fehérváry 
Mária

polgármester

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Közbeszerzési Terve 2023.

Jászboldogháza

Jászboldogháza, 2023. …………………..


