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Tisztelt Kepviselotestulet! 

Papa Varos Onkormanyzata (a tovabbiakban: Onkormanyzat) K-epviselotestiilete (a 
tovabbiakban: Kepviselotestulet) altal kiadott. a telepulesi hulladekkal kapcsolatos 
hulladekkezelesi helyi kozszolgaltatasrol szolo 13/2011. (V.30.) onkormanyzati rendelet (a 
tovabbiakban: R.) modositasarol szolo 10/2013. (III.28.) onkormanyzati rendelet 
torvenyessegi feliigyeleti eljarasban torteno vizsgalata soran a Veszprem Megyei 
Kormanyhivatal torvenyessegi felhivassal elt. 
(A VEB/004/764/2014. sz. torvenyessegi felhivas az eloterjesztes mellekletet kepezi.) 

A torvenyessegi felhivassal kapcsolatban az alabbiakrol tajekoztatom a Tisztelt 
Kep viselotestuletet: 

A hulladekrol szolo 2012. evi CLXXXV. torveny (a tovabbiakban: Ht.) 2013. januar l-jetol 
hatalyos. 

A Ht. 88. § (1) bekezdeseben a Kormany 31 temakorben. a komyezetvedelemert felelos 
miniszter 9 temakorben kapott felhatalmazast a rendeletalkotasra. A vegrehajtasi rendeletek 
koziil tobb a mai napig nem jelent meg. 
Ez a teny a hulladekgazdalkodas teriileten jogertelmezesi, jogalkalmazasi szakmai 
bizon>talansagot eredmenyezett. 

Jelenleg sem rendelkeziink informaciova! a meg hianyzo vegrehajtasi rendeletek varhato 
megjelenesere vonatkozoan. 

A Ht. 88. § (4) bekezdese tartalmazza a telepiilesi onkormanyzat kepviselotestiiletenek 
rendeletalkotasra torteno felhatalmazasat, azonban a jogszabaly erre vonatkozoan hataridot 
nem tartalmaz. 

A Polgarmesteri Hivatal torekedett arra. hogy a Papa Varos Onkormanyzatanak 
Kepviselotesttilete ele olyan rendelet-tervezet keriiljon. mely az Alaptorvenyben, valamint a 
vonatkozo torvenyben foglalt felhatalmazo rendelkezesek alapjan kiadott osszes vegrehajtasi 
rendeleten alapulnak, illetve megfelelnek a jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny (a 
tovabbiakban: Jat.) es a jogszabalyszerkesztesrol szolo 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a 
tovabbiakban: IRM.) rendelkezeseinek is. 

A torvenyessegi felhivassal erintett rendelet modositasaval kapcsolatban tobb alkalommal 
2013-ban szoban, 2014. marcius 5-en pedig irasban kerestiik meg a kozszolgaltatot. illetve az 
erintett szerveket - Talajerogazdalkodasi Kft, Varosgondnoksag -, hogy tegyek meg 
eszreveteleiket. javaslalaikat a modositas szukseges szakmai tartamara vonatkozoan. 
Jelenleg ezek a javaslatok reszben allnak rendelkezesre. 



Fentieket osszegezve megallapithato, hogy e targykorben uj rendelet megalkotasa indokolt. 
melyben atvezetesre keriilnek a Ht-ben hasznalt fogalmak is. 

A Kepviselotestulet Papa Helyi Epitesi Szabalyzatarol szolo 10/2002. (VII.5.) onkormanyzati 
rendelete Papa varos teriileten tobb helyen jelol ki iidiiloteruletet. Azonban ezek a teriiletek 
jelenleg beepitetlenek, igy ott huUadekgazdalkodasi kozszolgaltatast nem kell ellatni. ezert 
erre vonatkozo reszletes szabalyokat nem allapitott meg a jelenleg hatalyos rendelet. 

A komyezet vedelmenek altalanos szabalyairol szolo 1995. evi LIII . torveny (a tovabbiakban: 
Ktv.) 48. § (3) bekezdese ertelmeben a telepulesi onkormanyzat komyezetvedelmi targyu 
rendeleteinek tervezetet a szomszedos es az erintett onkormanyzatoknak tajekoztatasuL az 
illetekes komyezetvedelmi igazgatasi szervnek (jelen esetben a Kozep-dunantuli 
Komyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Feliigyelosegnek) velemenyezesre megkiildi. A 
komyezetvedelmi igazgatasi szerv szakmai velemenyerol harminc napon belul tajekoztatja a 
telepiilesi onkormanyzatot. 

Tisztelt Kepviselotestulet! 

A Ktv-ben foglalt hataridore tekintettel javaslom. hogy a Kepviselotestulet kerje a 
Kormanyhivataltol. hogy a R. modositasara adott hataridot - figyelembe veve a 
velemenyezesi eljaras hataridejet is - legfeljebb 2014. Junius 30-aig hosszabbitsa meg. 

Termeszetesen a rendelet-tervezetet mielobb megkiildjuk a komyezetvedelmi igazgatasi 
szervnek, es az altala adott velemeny megerkezeset koveloen a soron kovetkezo iilesre a 
Kepviselotestiilet ele terjesztjiik. 

Fentiek alapjan kerem a Tisztelt Kepviselotestuletet, hogy az eloterjesztest megtargyalni es az 
alabbi hatarozati javaslatol elfogadni sziveskedjek^ 

Osszeallitotta: Horvathne Farkas Andrea aljeg 

Papa, 2014. marcius 20. 
J\ldoz6 Tamas 

polgami ester 

H A T A R O Z A T I J A V A S L A T 

Papa Varos Onkormanyzatanak Kepviselotestiilele a Veszprem Megyei Kormanyhivatal 
VEB/004/764/2014. sz. torvenyessegi felhivasat a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol 
sz616 2011. evi CLXXXIX. tv. 134. § (1) bekezdeseben foglaltak alapjan megvizsgalta az 
abban foglaltakkal egyetert. 

Papa Varos Onkormanyzatanak Kepviselotestiilete a telepulesi hulladekkal kapcsolatos 
hulladekkezelesi helyi kozszolgaltatasrol szolo 13/2011. (V.30.) onkormanyzati rendelet 
modositasa helyetl uj rendeletel kivan alkotni, melynek elokeszitese folyamatban van. A 
vonatkozo jogszabalyi eloirasok betartasa erdekeben a Kepviselotestiilet keri, a torvenyessegi 
felhivasban meghatarozott hataridonek legfeljebb 2014. Junius 30-ig torteno 
meghosszabbitasat. 

Hatarido: azonnaL illetve 2014. jianius 30. 
Felelos: Dr. Aldozo Tamas polgarmester 
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Papa Varos Onkormanyzata (a tovabbiakban: Onkormanyzat) Kepviselo-

testulete (a tovabbiakban: Kepviselo-testulet) altal alkotott, 10/2013.(111.28.) 

onkormanyzati rendelet a telepulesi hulladekkal kapcsolatos hulladekkezelesi 

kozszolgaltatasrol szolo 13/2011.(V.30.) onkormanyzati rendelet modositasarol 

(a tovabbiakban: R.) torvenyessegi feliigyeleti eljarasban torteno vizsgalata 

alapjan, a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. 

torveny (a tovabbiakban: Motv.) 132. § (1) bekezdes a) pontjaban biztositott 

hataskoromben eljarva az alabbi 

A Kepviselo-testulet a 2013. marcius 28-an megtartott ulesen modositotta a 

telepulesi hulladekkezelesrol szolo onkormanyzati rendeletet. 

A hulladekkezelesi helyi kozszolgaltatasrol szolo 13/2011. (111.28.) onkormanyzati 

rendelet elfogadasat kovetoen fogadta el az Orszaggyules a hulladekrol szolo 2012. 

6vi CLXXXV. torvenyt (a tovabbiakban: Ht.), amely ujra szabalyozta a 

hulladekkezelessel kapcsolatos allami es onkormanyzati feladatokat, illetve a 

kozszolgaltatasban reszvevok jogait es kotelessegeit. * / i'tlL^L 

Tisztelt Kepviselo-testulet! 

torvenyessegi felhivassal 

elek. 

T • S8/620-051. F 
Megyehaz ter 1, 

i: kormanymegbizott@vemkh,gov.hu 
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Az R. felulvizsgalata soran megallapitast nyert, hogy a Kepviselo-testulet nem teljes 

koruen vizsgalta felul a korabban megalkotott rendeletet, az az alabbiak szerint nem 

minden felel meg a Ht. rendelkezeseinek: 

1. A hatalyos torvenyi rendelkezeseknek megfeleloen nem lettek modositva az 

onkormanyzati rendeletben a fogalmak: az „ingatlanhasznal6" helyett meg a 

„tulajdonos", az „elkulonitett hulladek" helyett a ..szelektiv hulladek" kifejezest 

hasznaija az onkormanyzati rendelet. 

2. A Ht. 35. § f) pontja alapjan a telepulesi onkormanyzat kepviselo-testulete 

rendeleteben meg kell hatarozni az udiilolngatlanok eseteben vegzett 

huUadekgazdalkodasi kozszolgaltatasra vonatkozo reszletes szabalyokat. E 

targykorre vonatkozoan az R. nem tartalmaz szabalyozast. 

Az Motv. 134. § (1) bekezdese alapjan felhivom a Kepviselo-testuletet, hogy 

legkesobb 2014. marcius 31. napiaic! az R. modositasaval a fennallo 

torvenyserto allapotot szi intesse meg. 

Kerem a Kepviselo-testuletet, hogy intezkedeserol, illetve egyet nem ertese 

eseten indokolasarol a fenti hataridoben irasban tajekoztasson. 

Tajekoztatom a Kepviselo-testuletet, hogy a fenti hatarido eredmenytelen leteltet 

kovetoen a Motv. 134. § (2) bekezdese alapjan a torvenyessegi felijgyeleti eljaras 

egyeb eszkozeinek alkalmazasarol merlegelesi jogkorben dontok. 

A helyi onkormanyzatok torvenyessegi feliigyeletenek reszletes szabalyairol szolo 

119/2012. {VI.26.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdese ertelmeben a Kormanyhivatal a 

torvenyessegi felugyeleti eszkozok alkalmazasat addig folytatja, ameddig a 

jogszabalysertes nem kerCil megszijntetesre. 

Veszprem, 2014. marcius 11. 

Tisztelettel: 



P A P A V A R O S P O L G A R M E S T E R E 

8500 PAPA, F6 u. 5. 
Tel: 89/515-000 
Fax: 89/515-083 11. 
E-mail: polgarmester@papa.hu 

Tisztelt Kepviselotestulet! 

Kegyelet 2000 Kft. Szurgyi Barnabas igazgato 2014. februar 21-en e-mailben Papa Varos 
Onkormanyzatanak Kepviselotestiiletehez cimzett megkeresest nyujtott be a Varoshazara. 
A megkereses az eloterjesztes 1. mellekletet kepezi. 

A megkeresesre Papa Varos Polgarmestere altal megkiildott valasz az eloterjesztes 2. 
mellekletet kepezi. 

A Veszprem Megyei Kormanyhivatal Foigazgatojanak 2014. marcius 21-en erkezett 
VEB/004/00672-3/2014. sz. tajekoztatasa (3. melleklet) szerint Szurgyi Barnabas fenti 
tigyben a Kormanyhivatalt is megkereste. 

A megkereses alapjan a Kormanyhivatal torvenyessegi felugyeleti eljarast folytatott le az 
onkormanyzati rendelet jogszerusegenek vizsgalatara, melynek eredmenyekent tajekoztatta a 
bejelentot, hogy a rendelet kifogasolt bekezdese nem torvenyserto. 
A Kormanyhivatal altal lefolytatott torvenyessegi feliigyeleti eljarasrol a bejelento reszere 
megkiildott tajekoztatas az eloterjesztes 4. mellekletet kepezi. 

A Kormanyhivatal a beadvanyt a panaszola-61 es a kozerdeku bejelentesekrol szolo 2013. evi 
CLXV. tv-ben foglaltaknak megfeleloen kozerdekii bejelenteskent kezelte. 

A hivatkozott jogszabaly 1. § (5) bekezdeseben foglaltak szerint "Ha a panaszt vagy a 
kozerdekii bejelentest nem az eljarasra jogosult szervhez tettek meg, a panaszt vagy a 
kozerdeku bejelentest a beerkezesetol szamitott nyolc napon belii l az eljarasra jogosult 
szervhez at kell tenni. Az attetelrol a panaszost vagy a kozerdekii bejelentot az attetellel 
egyidejiileg ertesiteni kell . Ha a kozerdeku bejelentes jogszabaly megalkotasara vagy 
modositasara iranyulo javaslatot tartalmaz, azt a jogalkotoi hataskoiTel rendelkezo 
szemelynek vagy szervnek is meg kell ki i ldeni." 

Fentiek alapjan a Kormanyhivatal a hely onkormanyzati rendelet megalkotasara jogosult 
szerv, a Kepviselotestiilet reszere attette a megkeresest. 

Figyelembe veve, hogy a hivatkozott rendelet 1. § (3) bekezdeseben foglalt szabalyozas 
jogszerii, kerem a Tisztelt Kepviselotestiiletet, hogy az eloterjesztest megtargyalni es az alabbi 
hatarozati javaslatot elfogadni sziveskedjek. 

Tajekoztatjuk tovabba a Kepviselotestiiletet, hogy Papa Varos Onkormanyzata 
Kepviselotestiiletenek Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestiilete Szervezeti es Miikodesi 
Szabalyzatarol szolo 9/2011. ( IV. 14.) onkormanyzati rendelete 10/A. §-aban foglahaknak 



megfeleloen a rendelet-tervezetet megalkotasat megelozoen 2014. januar 31-et61 tarsadalmi 
egyeztetesre bocsatottuk. A rendelet-tervezettel kapcsolatban eszrevetel nem erkezett. 

Osszeallitotta: Horvathne Farkas Andrea aljegyzo 

Papa Varos Onkormanyzatanak Kepviselotestiilete Szurgyi Barnabas, a Kegyelet 2000 Kft. 
igazgatoja altal benyujtott beadvanyt a panaszokrol es a kozerdekii bejelentesekrol szolo 
2013. evi CLXV. tv 1. § (5) bekezdeseben es 2. §-aban foglaltak alapjan megtargyalta. 

A Kepviselotestiilet az eloterjesztesben, valamint a vonatkozo jogszabalyokban foglaltakat 
figyelembe veve Papa Varos Onkormanyzata Kepviselotestiiletenek a koztemetok hasz
nalatanak es a temetkezes rendjerol szolo 2/2014. (II.5.) onkormanyzati rendelet 1. § (3) 
bekezdeset - mivel az jogszeru - nem kivanja hatalyon k iv i i l helyezni, es nem tartja 
indokoltnak a piacon miikodo temetkezesi szolgaltatokkal torteno egyeztetes lefolytatasat. 

Papa, 2014. marcius 21. 

H A T A R O Z A T I J A V A S L A T 

Hatarido: azonnal 
Felelos: Dr. Aldozo Tamas polgarmester 
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Kegyelet 2000 Kft. 
8200 Veszprem, Bajcsy Zs. u. 20. 
Tel.. 88-421^822 
e-mail: kegvelet(d),chello. hu 

Papa Kepviselotestulet * -Ui^'/J^ ^ 

Papa 

F6 utca 5. , 
8500 / 

Tisztelt Cim! 

A tisztessegtelen piaci magatartas es a versenykorlatozas tilalmarol szolo 1996. evi L V I I . torveny (a 
tovabbiakban: 1996. evi L V I I . torveny) V . fejezeteben foglaltak alapjan tilos a gazdasagi erofolennyel valo 
visszaeles. 

Az 1996. evi L V I I . torveny 22. § (1) bekezdeseben foglaltak alapjan gazdasagi erofolenyben van az erintett 
piacon, aki gazdasagi tevekenyseget a piac tobbi resztvevojetol nagymertekben fiiggetleniil folytathatja, 
anelkiil, hogy piaci magatartasanak raeghatarozasakor erdemben tekintettel kellene lennie 
versenytarsainak, szallitoinak es iizletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartasara. 

Fentiek alapjan a gazdasagi erofolennyel valo visszaeles tilalmat serti a koztemetok hasznalatanak es a 
temetkezes rendjerol szolo 2/2014. ( I I . 5.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: 2/2014. ( I I . 5.) 
onkormanyzati rendelet) 1. § (3) bekezdese: „A koztemeton beliil az elhunyt hiitesevel, ravatalozdsdval, a 
koztemetoben erre a celra rendszeresitett szallito jarmuvon torteno szdllitdsdval, az urnaelheiyezcssel, 
sirdsdssal, sirhelynyitdssal, sirbahelyezessel, visszahantoldssal, ujratemetessel es exhumdldssal kapcsolatos 
feladatok elldtdsdra a temetkezesi szolgdltatdst vegzo kdteles igenybe venni az Uzemelteto szakszemelyzetet es 
berendezeseit." 

A koztemetok fermtartasat es iizemelteteset Papan a M E K I Ingatlankozvetito es Reszvet Temetkezesi 
Szolgaltato Korlatolt Felelossegii Tarsasag (a tovabbiakban: MEKI -R Kft . ) vegzi, amely a 2/2014. ( I I . 5.) 
onkormanyzati rendelet alapjan 2014. februar 15-t61 a koztemetoben kizarolagosan vegezi a temetessel 
kapcsolatos valamennyi feladatot. 

Jelenleg Papa varosaban a MEKI -R Kf t . -n k iv i i l 4 temetkezesi vallalat miikodik. A temetkezesi vallalkozasok 
egyreszt szamos munkavallalo foglalkoztatasaval munkat biztositanak a papai lakosok reszere, masreszt az 
ipariizesi ado megfizetesevel hozzajarulnak Papa varosanak koltsegvetesehez. 
A tobb temetkezesi vallalkozas miikodese biztositja a papai lakosok szabad szolgaltato valasztas joganak 
ervenyesiileset. 

A 2/2014. ( I I . 5.) onkormanyzati rendelet azzal, hogy a temetoben torteno szdllitdssal, az urnaelhelyezessd, 
sirdsdssal, sirhelynyitdssal, sirbahelyezessel, visszahantoldssal, ujratemetessel es exhumdldssal kapcsolatos 
feladatokat kizdrolag a MEKI -R Kft . reszere engedelyezi, ellehetetleniti a tobbi temetkezesi vallalkozas 
mukodeset. 



A temetkezesi vallalkozasok minden esetben komplex tevekenyseget vegeznek. Amennyiben az elhunyt 
hozzatartozoja felkeres egy temetkezesi szolgaltatot, ligy valamennyi resztevekenyseg elvegzesevel a 
temetkezesi vallalatot bizza meg. A temetkezesi vallalat felelosseget vallal a teljes temetesi szertartas 
lebonyolitasaert. A ravatalozas, a koztemetoben torteno szallitas, az umaelhelyezes, a sirbahelyezes mind a 
temetesi szertartas fontos reszet kepezik. A temetkezes egy specialis szolgaltatas, amely soran bizalmi viszony 
alakul k i a megbizo es a megbizott vallalkozo kozott. A temetkezesi szolgaltato a temetes megfelelo szinvonalat 
csak abban az esetben tudja garantalni, ha a temetes legfontosabb elemeit - ravatalozas, a sirbahelyezes, 
umaelhelyezes - a vallalat szakkepzett dolgozoi vegzik. 

A 1996. evi L V I I . torveny szerint a piacon miikodo cegek egyseges eloirasoknak kell , hogy megfeleljenek, 
egyeb esetben ez a verseny torzulasahoz vezet. 

A 2/2014. ( I I . 5.) onkormanyzati rendelet eltero felteteleket allit azonos teriileten tevekenykedo szolgaltatok 
szamara, azzal hogy meghatarozott tevekenyseget csak meghatarozott temetkezesi vallalat vegezhet el. 

Az adott teriileten miikodo vallalkozasok szamat is figyelembe veve a 2/2014. ( I I . 5.) onkormanyzati rendelet 
kovetkezteben szamos vallalat fog tonkremenni rovid idon beliil. 

A 2/2014. ( I I . 5.) onkormanyzati rendelet megakadalyozza a fair versenyt es indokolatlan versenyelonyt biztosit 
a MEKI -R Kft. reszere. 

Javasoljuk a 2/2014. ( I I . 5.) onkormanyzati rendelet 1. § (3) bekezdesenek soron k iv i i l i hatalyon kiv i i l 
helyezeset, illetve a piacon miikodo temetkezesi szolgaltatokkal torteno egyeztetesek lefolytatasat. 

Veszprem, 2014. februar 21. 

Tisztelettel: 
r 

Kegyelet 2000 KFT igazgato 
Temetkezesi Vallalkozok Dunantiil i Egyesiilet elnoke 
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Kegyelet 2000 K f t . 
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8200 Veszprem 
Bajcsy Zs. u. 20. 

Tisztelt Igazgalo L'r l 

Papa Varos Onkormanyzatanak Kepviselotestiiletehez cimzett meukeresesere hivatkozva az 

alabbiak szerint tajekoztatom; 

A temetokrol es a temetkezesrol 1999. evi X L I I I . torveny 40. § (1) bekezdese szerint: ,.a 

temet() tulajddnosa. koztemeto eseten az onkormanvzat rendeleie koiele/ove teheti a temctc)n 

bel i i l i . az elhun}1 hiitesevel. ravatalozasaval, a temetoben erre a celra rcndszeresiietl szallito 

jarmin'on torteno szallitasaval. tovabba a hamvaktiak az erre szolgalo bercndezessel torteno 

szorasaval, urnaelheiyezcssel. sirasassaL sirlielynyitassal, sirbahelyezessel. visszahantolassal. 

ujratemetessel es exhumalassal kapcsolatos feladatok ellatasara az lizcmeltelo 

szakszemelyzetenek es berendezescnek igenybevetelet (a tovabbiakban: az uzemelteto altal 

bizlositoti szolgaltattis). 

Papa Varo> ( tDko rmanyza ta ru i k KepviseioleslQleie a hivatkozott t o rveny i telhatalmazas 

alapjan es azl figj-clcmbe veve alkotta meg a kiiztemetok hasznalatanak es a temetkezes 

rendjerol szolo 2/2014. (11.5.) biikorntanyzati rendelelet. 

A hivatkozott rendelet 1. § (.V) bekezdeseben foglalt szabalyozas iogszeru, leniiek alapjan 

Papa Varos Onkormanyzatanak KepvisclotestiUetc ncm kivanja azt hatalyon kivul helyezni. 

Kercm tajekciztatasom ellogadasat. 

Papa. 2Ui4. marcius 7. 

Iszielettel; V J 
Dr. -Alclo^^'amas 

polgarmester 



VESZPREM MEGYEI 
K D R M A N YHIVATAL 

FO IGAZGATO 
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Papa Varos Onkormanyzata 

Kepviselo-testulete 

Papa 
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Tisztelt Kepviselo-testulet! 

Szurgyi Barnabas, a Kegyelet 2000 Kft. ugyvezetoje kozerdeku bejelentessel fordult a 

Veszprem Megyei Kormanyhivatalhoz. 

A bejelento velemenye szerint Papa Varos Onkormanyzata Kepviselo-testulete (a 

tovabbiakban: Kepviselo-testulet) altal alkotott, „a koztemetok hasznalatanak es a 

temetkezes rendjerol" szolo 2/2014.(11.5.) rendelet (a tovabbiakban: Or.) - az 

uzemelteto altal biztosltott szolgaltatasokat szabalyozo - 1. § (3) bekezdese serti a 

gazdasagi erofolennyel valo visszaeles tilalmat es akadalyozza a piaci versenyt. 

A bejelentot tajekoztattam az Or.-re vonatkozo torvenyessegi felugyeleti eljarasrol, 

amelynek eredmenyekent megallapltottam, hogy az Or. 1.§ (3) bekezdese nem 

torvenyserto. 

Atajekoztato level masolati peldanyat jelen levelemhez mellekelten megkijldbm. 

A bejelento kerte az Or. „1. § (3) bekezdesenek soron kivuli hatalyon kivul helyezeset, 

illetve a piacon mukodo temetkezesi szolgaltatokkal torteno egyeztetes lefolytatasat". 

Mindket keresnek a heIyi onkormanyzati rendelet megalkotasara jogosult szerv, azaz a 

Kepviselo-testulet a cimzettje, ezert a beadvany masolati peldanyat a panaszokrol es a 

kozerdeku bejelentesekrol szolo 2013. evi CLXV. tbrveny 1. § (5) bekezdese alapjan az 

eljarasra jogosult Kepviselo-testulethez atteszem. 

Veszprem, 2014. marcius 20. 

Tisztelettel: 

r. Vajda Viktoria 

foigazgato 

8200 Veszprem, Megyehaz ter 1. 
Telefon: 88/579-300, Fax: 88/579-349, e-mail : h ivata l@vemkh.gov.hu 



VESZPREM MEGYEI 
KORMANYHIVATAL 

FOIGAZGATO 

Ugyszam: VEB/004/00672-2/2014. 

Ugyintezo: dr. Horvath Fruzsina 

Telefonszam: 88/579-324 

Targy: Tajekoztatas 

Szurgyi Barnabas Or 

ijgyvezeto 

Kegyelet 2000 Kft. 

Veszprem 

Bajcsy-Zsil inszky u. 20. 

8200 

Tisztelt Szurgyi Barnabas! 

Papa Varos Onkormanyzata Kepviselo-testulete (a tovabbiakban: Kepviselo-testulet) 

altal alkotott, „a koztemetok hasznalatanak es a temetkezes rendjerol" szolo 

2/2014.(11.5.) rendeletere (a tovabbiakban: Or.) vonatkozo, a Veszprem Megyei 

Kormanyhivatalba (a tovabbiakban: Kormanyhivatal) 2014. februar 26-an erkezett 

beadvanyaban foglaltakkal kapcsolatban az alabbiakrol tajekoztatom. 

Az onkormanyzatok mukodese feletti torvenyessegi felugyelet kereteit Magyarorszag 

heIyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi XLXXXIX. torveny (a tovabbiakban: Motv.) 132. 

§-a hatarozza meg: 

„(3) A kormanyhivatal torvenyessegi felugyeleti eljarasaban vizsgaija a hely I 

dnkormanyzat: 

a) szervezetenek, mukodesenek, donteshozatali eljarasanak jogszeruseget; 

b) donteseinek (rendelet, hatarozat) jogszeruseget; 

c) torvenyen alapulo jogalkotasi, tovabba jogszabalyon alapulo dontesi es feladat-

ellatasi (kozszolgaltatasi) kotelezettsegenek teljesiteset." 

Az Motv. fenti rendelkezese alapjan a Kormanyhivatal hataskore az Or. 

jogszerusegenek, illetve a Kepviselo-testulet donteshozatali eljarasanak vizsgalatara 

terjed ki. 

A torvenyessegi felugyeleti eljarasban az Or.-el kapcsolatban megtbrtent a 

donteshozatali eljaras es a dbntes jogszerusegenek vizsgalata. 

8200 Veszprem, Megyehaz ter 1. 
Telefon, 88/579-300. Fax, 88/579-349. e-rnaii: hrvata i igvemkh,gov, t iu 
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Az Or.-t a Kepviselo-testulet a 2014. februar 5-i kepviselo-testulet! ulesen a 

jogszabalyoknak megfeleloen fogadta el. 

Az Or. - On altal kifogasolt - 1. § (3) bekezdesevel osszefuggesben a temetokrol es a 

temetkezesrol szolo 1999. evi XLIII. torveny (a tovabbiakban: Tv.) 40. § (1) bekezdese 

iranyado: 

„A temeto tulajdonosa, koztemeto eseten az dnkormanyzat rendelete kotelezove 

teheti a temeton beliili, az elhunyt hutesevel, ravatalozasaval, a temetoben erre a 

celra rendszeresitett szallito jarmuvon torteno szallitasaval, tovabba a hamvaknak az 

erre szolgalo berendezessel torteno szorasaval, urnaelhelyezessel, sirasassal, 

sirhelynyitassal, sirbahelyezessel, visszahantolassal, ujratemetessel es exhumalassal 

kapcsolatos feladatok ellatasara az uzemelteto szakszemelyzetenek es 

berendezesenek igenybevetelet (a tovabbiakban: az uzemelteto altal biztositott 

szolgaltatas)". 

Az idezett torvenyi eloiras szerint a Kepviselo-testulet jogszeruen dontott Or. 1. § 

(3) bekezdeseben az uzemelteto - a MEKI ingatlan-kozvetito es Reszvet 

Temetkezesi Szolgaltato Kft. - szakszemelyzetenek es berendezeseinek kotelezo 

Igenybevetelerol. 

Beadvanyaban a Kormanyhivataltol kerte az Or. 1. § (3) bekezdesenek hatalyon kivijl 

helyezeset, illetve a piacon mukodo temetkezesi szolgaltatokkal torteno egyeztetes 

lefolytatasat. 

Mindket keresnek a heIyi onkormanyzati rendelet megalkotasara jogosult szerv, azaz a 

Kepviselo-testulet a cimzettje, ezert levelenek masolati peldanyat a panaszokrol es a 

kozerdeku bejelentesekrol szolo 2013. evi CLXV. tbrveny 1. § (5) bekezdese alapjan az 

eljarasra jogosult Kepviselo-testulethez atteszem. 

Veszprem, 2014. marcius 20. 

Tisztelettel: 

Dr. Vajda Viktoria 

foigazgato 
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35/2014. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában a 2014. január 1-től 2014. december 31-ig tartó 

időszakra vállalta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás 

biztosítását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 

kötött szerződés, valamint  Farkasgyepű és Bakonyjákó telepü-

lések közigazgatási területén Farkasgyepű Község Önkormány-

zatával és Bakonyjákó Község Önkormányzatával kötött megál-

lapodás alapján. A Képviselőtestület utasította a Polgármestert a 

szerződések aláírására és az ezzel kapcsolatos szükséges intéz-

kedések megtételére. 

 

 

Az Emberi Erőforrás Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy 

Pápa város Polgármestere a feladat-ellátáshoz szükséges szerződéseket aláírta. 

 

 

36/2014. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában egyetértett azzal, hogy az Önkormányzat a „Pár 

perc figyelem az egészség jövőért!" életmód program megvalósí-

tásában részt vegyen az Egészségfejlesztési Iroda Farkasgyepű 

együttműködő partnereként. A Képviselőtestület utasította a 

Polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására és az 

ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Az Emberi Erőforrás Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy 

Pápa város Polgármestere az együttműködési megállapodást aláírta. 

 

 

40/2014. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában döntött a Pápa, Kossuth u. 26. fsz. 1. szám alatti 

lakás bérbeadásáról a Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” 

Alapfokú Művészeti Iskolája részére.  

 

 

Az Emberi Erőforrás Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

lakás a bérlő részére a határozatban foglalt feltételekkel bérbeadásra került. 

 

 

41/2014. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában döntött arról, hogy a Sporttelep-felújítási program 

keretében – 18/2013. (II.28.) számú határozatában – vállalt 

3.021.125,-Ft önrészt a 2014. évi költségvetés általános tartalé-

kának terhére, Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület részére – 

felmerülésekor – biztosítja. 
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A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

hivatkozott határozatban az önrész aránya, valamint annak összege tévesen került meghatáro-

zásra. Tekintettel arra, hogy a döntés alapján a pályázaton elnyert 7 049 291,- Ft támogatási 

összegnek a tárgyi jellegű beruházásra fordítható része 6 978 798,- Ft, így szükséges a saját 

forrás összegének módosítása, és 3 021 202,- Ft összegben történő meghatározása. 

 

 

42/2014. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában döntött arról, hogy fenntartja tagságát a Somló-

Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú 

Egyesületben, valamint felhatalmazta a Polgármestert a tagság-

gal kapcsolatos Nyilatkozat aláírására, az Egyesületben történő 

esetleges tisztség vállalására, betöltésére. 

 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Képviselőtestület jóvá-

hagyó döntéséről az Egyesületet tájékoztatták. A tagság fenntartásával kapcsolatos nyilatko-

zatot, melyet Pápa város Polgármestere által aláírt, megküldték az Egyesület részére. 

 

Pápa, 2014. március 21. 

 

 

dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 35.,36., 40.,42., határozatok végre-

hajtására adott jelentést elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 41/2014. (III.6.) határozatra adott 

jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg a Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség Sporttelep-felújítási 

programja keretében meghirdetett pályázatán elnyert támogatásához, a projekt megvalósí-

tása érdekében önrészként – Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése Egyéb 

feladatok 14.3. Általános tartalék terhére – a beruházás teljes bekerülési költsége támoga-

tási összeggel csökkentett részét - az egyesülettel kötött támogatási szerződés alapján - 

3.021.202,- Ft összegben biztosítja.   

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

    Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 48. 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1/2014. (II.5.) önkormányzati 

rendeletében – továbbiakban: költségvetési rendelet - döntött Pápa Város Önkormányzatának 

2014. évi költségvetéséről. A költségvetési rendelet 8. számú melléklete tartalmazza a 

fejlesztési célú feladatokat, és a megvalósításukkal kapcsolatban jóváhagyott előirányzatokat.  

 

A Miniszterelnökség 2014. február 27-én kelt levelében megküldte a „Turisztikai 

attrakciófejlesztés Pápán. A pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést 

lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” megnevezésű 

KDOP-2.1./A-09-2f-2010-0002 számú, uniós támogatású projekt költségeinek saját forrás 

kiegészítéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatásról szóló Önerő-támogató okiratot. 

A 2014. február 24-én kelt okirat szerint Pápa Város Önkormányzata a projekthez 

199.803.340,- Ft önerő-támogatást vehet igénybe 2014. december 31-ig.  

 

A fentiek szerint elnyert támogatás kiváltja az önkormányzat által biztosított, 

költségvetésében fejlesztési célra elkülönített saját forrást, amely így felhasználható más 

célra.  

 

A felszabadult forrás terhére további fejlesztési igények valósíthatók meg. A költségvetési 

rendeletben nem szereplő fejlesztési igények áttekintését követően a következő fejlesztések 

megvalósítását javasoljuk: 

csapadékvíz-elvezetést, közlekedési csomópont átépítését, gyalogosforgalmi létesítmények 

valamint egészségügyi és szabadidős létesítmények kialakítását az előterjesztés melléklete 

szerint. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Pápa, 2014. március 20.      Dr. Áldozó Tamás sk. 

             polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztésben meghatározott 

fejlesztési feladatok megvalósítását jóváhagyja.  

Utasítja a Polgármestert, hogy Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város 

Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete 8. 

sz. mellékletének  - az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő – módosítását terjessze a 

Képviselőtestület elé. 

 

Határidő:  azonnal, rendelet módosítására: pótelőirányzati igények elbírálásával 

egyidejűleg.  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Molnár István városfejlesztési osztályvezető   

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

mailto:polgarmester@papa.hu


 

Melléklet 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának fejlesztési célú többlet igényei: 

 

 

1. Csapadékvíz-elvezetés .................................................................... 14,1 millió Ft 

1.1. Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása a Tókertben 

1.2. Csutorás utca - Csizmadia utca közötti úton árok lefedése 

1.3. Esterházy úti Bakony-ér-híd kerítés felújítás 

1.4. Park utcai csapadékvíz-elvezető felújítása 

2. Közlekedési csomópont átépítése ................................................... 26,0 millió Ft 

2.1. Somlai út / Erkel Ferenc utca kereszteződés kialakítása 

3. Gyalogosforgalmi létesítmények kialakítása .................................. 46,3 millió Ft 

3.1. Buszmegállók felújítása 

3.2. Gyalogátkelő kialakítása Szent István úton (Téglagyári út) 

3.3. Járdaépítés: Dózsa György utca Aradi utca és Gyimóti út között 

3.4. Járdaépítés: Erkel utca / Kinizsi utca közle 

3.5. Járdaépítés: Esterházy utca 

3.6. Járdaépítés: Fáy lakótelep Szövetkezet utca 

3.7. Járdaépítés: Fiumei utca 

3.8. Járdaépítés: Gém utca 

3.9. Járdaépítés: Vízmű utca és Juhar utca között 

3.10. Járdaépítés: Wesselényi u. 18. társasház megközelítése 

3.11. Járdaépítések: Bozótrét utca 

3.12. Járdaépítések: Tapolcafői utca 

4. Egészségügyi és szabadidős létesítmények kialakítására .................. 28 millió Ft 

4.1. Döbröntei sífelvonó elbontása 

4.2. Külső várkert rendezése (tó, vízellátás, sétány) 

4.3. Lakótelepek bejáratánál útbaigazító táblák elhelyezése 

4.4. Öreghegyi kilátó kialakítás, környezet rendezése 

4.5. Tapolcafői orvosi rendelő felújítása 

5. Tervezési feladatok ............................................................................ 17 millió Ft 

5.1. Deák Ferenc utca tervezése 

5.2. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése 

5.3. Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban 

5.4. Meggyes köz út- és csapadékvíz-elvezetés tervezése 


