A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma: 42/2020.
Decs nagyközség képviselő-testületének 2020. július 8. napján,
14,30 órakor megtartandó ülésére

tájékoztató a nagyközségi köztemető 2019. évi fenntartásáról, a
temető működtetésével kapcsolatos bevételekről

Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester
Készítette: Tüske Miklós temetőgondnok
Nemesné Boronkai Klaudia vezető-tanácsos
A törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző
Tárgyalja:
PF Bizottság: 2020. július 6.

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi
XLIII. törvényben (a továbbiakban: Ttv.) írt szabályozási kötelezettségének a temetőkről és a
temetkezési tevékenységről szóló 12/2007. (VII.01.) rendelet (továbbiakban: Ör.)
megalkotásával tett eleget. A rendelet a törvényben meghatározott szabályozási tárgyakat
tartalmazza. Az Ör. 44. §-a szerint: „Az önkormányzat polgármestere a tárgyévet követő év
március 31. napjáig köteles beszámolni a képviselő-testületnek a köztemető üzemeltetésével
kapcsolatos tevékenységekről, bevételekről, kiadásokról.”

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló 40/2020.(III.11.) Korm.rendeletében
március 11-én 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett, melyet a 2020. március 11-én kihirdetett
veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI.17.) Korm. rendeletével 2020. június
18. napjával megszüntette. A képviselő-testület 2020. március 10-én tartotta a veszélyhelyzet
előtti utolsó ülését, és a veszélyhelyzet ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület hatáskörét a polgármester
gyakorolta.
A temetővel, mint létesítménnyel kapcsolatos előírásokat a Ttv. végrehajtására kiadott
145/1999. (X.1.) Korm. rendelet tartalmazza. A köztemető ezen előírásoknak megfelelően,
parkszerűen van kialakítva és fenntartva. A temetőhöz vezető út és a sírhelytáblákat
összekötő úthálózat gépjárművel megközelíthető. A gépjármű várakozó hely nagysága
megfelel a külön jogszabályban előírtaknak. A temetőben vízvételi lehetőség, illemhely,
hulladéktárolók rendelkezésre állnak.
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A nagyközségi köztemető fenntartásával kapcsolatos 2019. évi tevékenység
A temető működtetésével kapcsolatos feladatokat 1 fő temető gondnok látja el megbízási
szerződés keretében. Munkáját 1 fő közmunkás segítette.
Az előírásnak megfelelően a következő nyilvántartások állnak rendelkezésre:
• Temetőkönyv
• Temető fenntartási nyilvántartás
• Újra megváltott sírok nyilvántartása
• Területhasználati nyilvántartás
• Új sírhelynyilvántartás
• Közös urnakripta nyilvántartás
• Sírhelyekről nyilatkozat nyilvántartás
• Naponta elvégzett munkáról nyilvántartás
• Sírnyitáshoz engedély kiadás
• Befogadó nyilatkozat kiadás
• Sírok építéséhez nyilatkozat kiadása
2019. évben 261 ügyfél ügyintézésre került sor.
A köztemetőben a Tolna Megyei Kormányhivataltól és Népegészségügyi Osztálytól
rendszeres ellenőrzést végeznek, erre 2019. április hónapban is sor került.
Az év során a napi feladatokon kívül elvégzett munkálatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerítés és parcella utak mentén gyomirtás négy alkalommal, rágcsálóirtás két
alkalommal.
Tuják és nyírfák felnyírásai.
J3-as parcella táblában tereprendezés.
Szárító felöli oldalt a kerítés melletti résznél illegális szemét lerakat megszüntetése.
Konténerek lejelentései.
WC festése.
Ravatalozóban 2 alkalommal nagytakarítás.
Tisztítószerek megrendelése évente 1 alkalom.
November 1-ei megemlékezés megszervezése.
Előtte levő héten hosszított műszak végzése.
Közreműködés a kisebbségi zenészek emlékfalnál történő megemlékezésben.
Urnafalak és közös kripta, kőkereszt rendszeres rendbetartása.
Hátsó kapu javítása, ravatal öltözőjében kézmosó, vízmelegítő cseréje.
Év végi zárás és leltár elkészítése.
Naponta elvégzendő feladatok

•
•
•
•
•
•
•
•

Temető kapuk nyitásai, szeméttárolók ürítése konténerbe.
A temető előtti járda, parcella utak rendbetartása, leseprése.
Konténerek környékének rendbetartása.
A ravatalozó helyiségeinek rendbetartása.
Rendszerességgel történő takarítása, WC rendbetartása.
Esős időben a lábkaparóktól sár összeszedése.
Virágágyások kapálása, locsolása.
A szabad, üres területek fűnyírása.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szükség szerint konténerürítésének lejelentése.
Törölközők függönyök terítők mosása.
Napi szinten ügyelet, különböző ügyekben és temetéskor.
Az elhunyt adatainak bejegyzése, sírhelyegyeztetés, nyilatkozat kitöltése, temetési
idő egyeztetése.
Bevételek kiírása, pénztárba történő befizetés.
Számlák az ügyfélnek átadása.
Ravatal előkészítése.
Gyászjelentés, fekete zászló kihelyezése, harangozás.
Az ügyfelek igényeinek teljesítése.
Téli időszakban hólapátolás, csúszásmentesítés.
Fák hulladékainak feltakarítása.

Köszönet illeti a közmunkást, aki a napi munkák elvégzésében nagy segítséget nyújtott,
munkájára munkaidőn kívül is bármikor számítani lehetett.
Szükséges lenne elvégezni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jelenleg működő képtelen 2 db hűtő javítása, vagy pótlása.
A bekötő út további zúzottkövezése.
A ravatalozó a bejövő villanyhálózatának magasabb amper növelése. Mert az
elektromos berendezések egyszerre nem használhatók, fűtés megoldása.
A temető Fő út melletti elöregedett tuják kivágásai, ravatalozó külső festése.
WC ajtó cserjéje műanyagra.
Harangláb biztonsági felülvizsgálata. (faszerkezet)
Szemétlerakó jelzőtáblák, nyitvatartás táblák, valamint a helyiségeket jelző táblák
rendelése ravatal oldalsó kapuhoz.
Reptér felöli oldalon hátsó kapu javítása, kerítésépítés befejezése.
Fűnyíró tolószár javítása

Javaslat
•
•
•
•
•

Ha a kapuk zárhatók lennének 16.00 óra után.
Főbejárat legyen csak nyitva.
Őcsény felöli konténer bekamerázása, illegális szemét idehordása miatt (sajnos egyre
gyakoribb).
Urnafal bővítése.
A köztemetőben fizetendő sírhely díjak és a temető fenntartási díjak és egyéb díjak
felülvizsgálata 2019. évben történt meg. 2020-ban a díjak emelését nem javasolom.

•
A Hivatal 2019.-évben 4 alkalommal nyújtott segítséget a sírok közti fűnyírás elvégzésére.
2019. január 1. - december 31. között 48 temetés volt.
A köztemető fenntartásával kapcsolatos bevételek 2019. évben: 1.882. 800 .- Ft
Köszönet az önkormányzat képviselőinek az eddigi munkájukért. Továbbra is szükség lesz a
segítségükre, támogatásukra, hogy feladataim tisztességesen és becsületesen
végezhessem, ezért kérem, jelöljék meg azt a személyt, akihez a temető munkával
kapcsolatos kérésemet jelezni tudom.
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Határozati

javaslat:

a nagyközségi köztemető 2019. évi fenntartásáról, a temető
működtetésével kapcsolatos bevételekről és kiadásokról szóló
tájékoztató elfogadására
Decs
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
nagyközségi köztemető 2019. évi fenntartásáról, a temető
működtetésével kapcsolatos bevételekről és kiadásokról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: 2020. július 30.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: KÖH pü.-i osztály
temetőgondnok
irattár
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