
VGYRENDI ES OSSZEFERHETETLENSEGl BIZOTTSAG 

ELNOKETOL 

M E G H I V O 

Ertesitem. hogy az Ugyrendi es Osszeferhetetiensegi Bizottsag 

2014. februar 4-en (kedden) 8,00 orakor 

a Varoshaza I . emeleti targ>'al6termeben tartja uleset, melyre tisztelettel meghivom. 

1. Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestuletenek .../2014. (...)onkormanyzali rendelet-
tervezete Papa Varos Onkorman>'zala 2014. evi koltsegveteserol 

2. Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestuletenek .../2014. ( . . . ) onkormanyzati 
rendelet-tervezete a koztemetok hasznalatanak es a temetkezes rendjerol 

Megjelenesere feltetlenul szamitok. 

Papa, 2014.januar30. 

Napirend: 

Tisztelettel: 

Dr. Pentek Arpad s.k. 
bizottsagi elnok 

Kiadmany hiteleul: 



P A P A V A R O S O N K O R M A N Y Z A T A N A K 

U G Y R E N D I E S O S S Z E F E R H E T E T L E N S E G l B I Z O T T S A G A 

Szam: 1/6-2/2014. 

J E G Y Z O K O N Y V 

Kcsziil i: Varoshaza 1. emeleti targ\alotermeben. az Ugyrendi es Osszeferhetetiensegi 
Bizottsag 2014. februar 4-en 8.00 oral kezdettel tartott uleserol 

Jelen vannak: Dr. Pentek Arpad elnok 
Boeskay l.aszlo. 
Dr. Hermann Istvan es 
Pingiczer Sandor a bizottsag ta^ai 

Kanozsaine dr. Pek Maria cimzetes fojegyzo 
Hor\athne Farkas Andrea aljegyzo 
Nagy Zsolt gazdasagi osztalyvezeto 
Molnar Istvan varosfejlesztesi osztalyvezeto 
Timiine Nagy Zita koztisztviselo 

Meghivottak a napirendi pontoknal feltiintetettek szerint. 

Tavolmaradasal bejeleniette: Siile Zsolt bizottsagi tag. 

Dr. Pentek •\rpad elnok 
Koszonti a megjelenteket. 
Megallapitja. hogy a bizottsag iilese hatarozatkepes. mivel azon a bizottsag 5 tagja koziil 4 fo 
megjelent. 
Megkerdezi. hogy a meghivoban jelzett napirenden kiv i i l van-e egyeb javaslat. 

Miutan egyeb ja\asiat nem erkezett. indit\anyozza. hogy a bizottsag a meghivoban jelzett 
napirendei iarg>alja meg. 

Ezt kovetoen a bizottsag 4 igen szavazattal, ellenszavazat es tarlozkodas nelkiil a kovetkezo 
hatarozatot hozta: 

1/2014. (11.4.) in hataro/at 
A Bizottsag az iiles napirendjet az alabbiak szerint 
allapitja meg: 

Napirend: 
1. Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestuletenek 

.../2014. (...)6nkorman\'zati rendelet-ter\ezete Papa 
Varos Onkormanyzata 2014. e\  koltsegveteserol 

2. Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestuletenek 
.. ./2014. ( . . . ) onkormanyzati rendelet-tervezete a 
koztemetok hasznalatanak es a temetkezes rendjerol 
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1. Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestuletenek .../2014. (...) 

onkormanyzati rendelet-tervezete Papa Varos Onkormanyzata 2014, evi 

koltseg\eteser6l 

A napirend targycdcisan jelen van Nagy ZsoU a Polgarmesteri Hivatal Gazdasagi Osztalyanak 

vezeioje. 

Dr. Pentek Arpad elnok 
Megkerde/i \an-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban hivatali kiegeszites? 

Naav Zsolt osztalyvezeto 
Nines hivatali kiegeszites. 

Dr. Pentek Arpad elnok 

Megkerdc/i. hog> a rendelet-ter\ezettel kapcsolatban \'an-e kerdes. hozzaszolas es eszrevetel? 

Pinjziczer Sandor bi/ottsaui tau 

A panel-palyazatok kapcsan megkerdezi, mit jelent az a megfogalmazas. hogy a ..2009-es 
palyazatokat elegitjuk k i . " Van-e lehetoseg ujabb palyazatok benyujtasara? 
Molnar lst\an varosfejlesztesi osztalvvezeto 
Valaszaban ehnondja. hogy ezeket a palyazatokat 2009-ben befogadta a palyaztato, azonban 
forrashian\l nem reszcsultek tamogatasban. tartaleklistara kerultek. Az EU-s palyazati 
ciklus Icjartiual a felszabadull foiTasok terhere ezek a palyazatok is tamogatasban 
reszesulhetnck. amennyiben a palyazok is tudjak tartani a 2008-2009-ben lett vallalasaikat. 
Az onkormanyzat az akkori dontesnek megfeleloen biztositja a raeso reszt. 
Jelenleg nines informacio arra vonatkozoan. hogy varhato-e ujabb. vagy hasonlo tipusu 
palyazat kiirasa. 

Dr. Hermann Istvan bizottsagi tag 
Velemenye szerint a korn\ezetvedelem, az energia hatekonysag az elkovetkezo het evben 
eloterbe kcri i l . Remeli. hogy nem csak az iparositotl technologiaval epiilt epiiletek 
korszerusiiesehez Icsz igcnyclheto tamogatas. hanem a esaladi hazakehoz is. 

Dr. Pentek Arpad elnok 
Megallapitja. hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban tovabbi kerdes. hozzaszolas es 
eszre\l nom crkczctt. 

Ezt kovetoen a bizottsag 4 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodas nelkiil a kovetkezo 
hatarozatot hozta: 

2/2014. (n . 4 . ) l H hatarozat 
Papa Vart)s Onkorman\zatanak Ogyrendi es Osszefer
hetetiensegi Bizottsaga Papa Varos Onkormanyzata 
Kep\iscl6tcstulctcnek Papa Varos Onkormanyzata 2014. 
evi koltseg\eteser6l szolo .../2014. ( . . . ) onkormanyzati 
rendelet-tervezeiet a Kepviselotestiiletnek megtargyalasra 
javasolja. 

Na^i^y Zsoll a Puliic'irmeslcri llivalcil Gazdasagi Oszld/yanak vezetoje. a bizottsag Uleserol 
elldvozoii. 
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2. Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestuletenek .../2014. (,..) 
onkormanyzati ren(U'let-ter\ezete a koztemetok hasznalatanak es a temetkezes 
rendjerol 

A napirend lur\^ulusun jelen van Molnar Istvan a Polgdrmesteri Hivatal Varosfejlesztesi 

Osztdlydnak vezetoje. valaminl li^'ed Tamas a MEKI-R Kj't. Ugyvezetqje. 

Dr. Pentek Arpad ehiok 
Megkerdezi \an-c a rendelei-ter\l kapcsokitban hivatah kiegeszites? 

Mohiar lst\an osztalvvezeto 
Nines hivatali kiegeszites. 

Dr. Pentek Arpad elnok 
Kerdese. mi az oka annak. hogy bekeruh a rendelet-tervezetbe az a szabalyozas, miszerint 10 
even aliil i gyermek felUgyelet nelkiil nem tartozkodhat a temetoben. 

Megkerdezi. hog> a rende!el-ter\e/ettel kapcsolatban \e kerdes. hozzaszolas es eszrevetel? 

Egyed Tamas iig>\ezet6 

A s/abal\ozas a/eri kertilt a rendelet-tervezetbe. mert a Szabo Ervin utcaban levo 
otthonhiizban lako liaialok gyakran tarto/kodtak a temetoben. es tobb esetben viselkedtek oda 
nem il lo modon. 

Dr. Hermann lst\an bizottsagi tag 
Megkerdezi. hog_\a valaki a hozzatartozqja sirjan elhelyezett - akar fa. akar beton -
sirkercsztet kieserelteli. az felujitasnak szamil-e. 

Egved Tamas imvvezeto 
Ezek a munkaiatok nem szamitanak felujitasnak. Elmondja. sirkercsztet naluk is lehet 
vasarolni. nicKet ok maguk mcg\csnck. cs dijmcntescn kihelyeznek. 

Dr. Hermann ls i \ai i bizottsaui tau 

Szereine megkoszonni a temeto fcnntartqjanak a hozzatarlozokhoz valo pozitiv hozzaallasat. 

Pin>;jic/cr Sandor bizottsagi tag 

Mi t jelent a rendelet-ter\ezct 1. ^ {?>) bckezdese szerinti szabalyozas. 
Kerdese. mit les/ a szolgaltato olyan esetben. amikor lejar egy sirhely. es nem tudjak, hogy 
kik a sirheK tulajdonosai. 
Egyed lamas iig\vezeto 
Elmondja. a rendcloi-icrvezet elfogadasa eseten az onkormanyzat kizarolagossagot biztosit a 
MEKl -R Kfi-nck. ami azt jclenti. hog\ tobbi vallalkozonak igcnybe kell vennie a kft. 
szolgaliatasaii. A temetoben ko/zetes/ik a lejaro sirhelyeket. es varjak a tulajdonosok 
jelenike/esei a/ u|ra\alias erdekeben. 

Dr. Hermann Istxan bi/ottsagi tag 
Egyetcrl az i i g \ \ c /c l6 allal clniondoiiakkal. Ha lehetoseg \an ra. a konwtar honlapjan 
szivcseii koz/elcs/ik a lemelo n> iUaniartasl. 
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Euvcd lamas ugwe/x'to 

Felmorik a heh /c tc t . clkepzelhcio. hog) elnek a lehetoseggek 

Pingic/er Sandor bi/otisagi lag 

Kerdese. ha eg> sirhel) el nem \k meg. akkor azt mennyi ido utan lehet ujra erlekesiteni. 

Egved lamas ugN\e/el6 

A meg\aUotl sh-helyeket 25 ev man kell ujravaliani. A lejarati idol kovetoen. ha nem tortenik 

meg a/ ujravaltas a sirhel\et erlekesiteni lehet. azonban mellanyossagi okboi a sirhely lejarta 

Ulan meg eg\l \arnak az eriekesitessel. 
Dr. Hcimann Istvan bizottsagi tag 
A ki j /os sirokka! kapcsolatban kerde/i. hogy azt bizonyos idonkent, vagy minden esetben 
megn> iljak-c. ainikor oda Icmctni k i \. 
Egved lamas Ui iv \e/e i6 

Elmondja. a kozos sirt abban az esetben nyitjak meg. ha oda temetni kivannak. 

Pingic/cr Sandor bizottsaui lag 

RendkiNul magasnak lartja a icmelkezessel kapcsolatos koltsegeket. megkerdezi milyen 

lehetoseg van azok csokkentesere. 

Egvcd lamas ugwe /eto 
Elmondja. hog\k a g\art6k. \alaminl az ertekesitok. akik a temetkezesi vallalkozokat 
kepviselik. A kegyeleli larg>ak esctcben is van minoseg- es arverseny. Viszonylag szeles a 
legalacsonyabb cs a Icgmagasabb arl'ekxes kozti kiilonbseg. azonban a ho/xatartozok lobb 
esetben nem jarjak korbc a piacot. hanem aho\ eloszor beternek ott vasarohiak meg mindenl. 

Dr. Hermann lsi\an bizottsagi tag 
Kerdese. hogy Papan \an-e szocialis tcmetes. 

Egved lamas ugvvezeto 

Elmondja. hog\ szocialis lemctesre \onatkoz6 torvenyi szabalyozas nem lepeti hatalyba. 

Dr. Ileiinann ls l \an bi/ottsagi tag 

Van-e a temeikezesi \allalkozasnak tudomasa arrol. hogy mennyi temetkezes zajlik az egyhaz 
kozrcmiikodese nelkuL 

Egved Tamas ugvvezeto 

5 % a/on temctkczcsck aranya. amel)ekben nem vesz reszt az egyhaz. 

Dr. Pentek Arpad elnok 

Megallapitja. hog\ rendelet-tervezettel kapcsolatban tovabbi kerdes. hozzaszolas es 
eszrcNclcl nem erke/elt. 

Ezt kihetoen a bi/oitsag 4 igen szavazattal. ellenszavazat es tartozkodas nelkiil a kovetkezo 
hataro/atot ho/la: 
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3/2014. (11.5.) i ' B hataro/at 
Papa Varos Onkormaiiyzalanak Ugyrendi es Osszefer
hetetiensegi Bizottsaga Papa Varos Onkormanyzata 
Kepviselotestuletenek a koztemetok hasznalatanak es a 
temetkezes rendjerol szolo .../2014. ( . . . ) onkormanyzati 
rendelet-ter\ezetel a Kepviselotestiiletnek megtargyalasra 
javasolja. 



JELENLETIIV 
Az Ugyrendi es Osszeferhetetiensegi Bizottsag 

2014. februar 4-i iiiesere 

Dn Pentek Arpad 

Boeskay Ldsz/o 

Dr. Hermann Istvan 

Pingiczer Sandor 

sale Zsolt 

Kanozsaine dr. Pek Maria 

Horvathne Farkas Andrea 

Nagy Zsolt 

Molnar Istvan 
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