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Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző urat és a vendégeket.
A mai napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitom.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő Jegyzőkönyv
hitelesítőknek Berki Györgyné és Papp Csaba képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) A temetővel kapcsolatos kérdések megvitatása
2) A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
3) Damjanich utcán aszfalt út megépítésének megtárgyalása

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2010. (VIII. 13.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1) A temetővel kapcsolatos kérdések megvitatása
2) A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
3) Damjanich utcán aszfalt út megépítésének megtárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása:
1) A temetővel kapcsolatos kérdések megvitatása
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Kaptunk egy meghívót a képviselő-testületi ülésre, melynek témája a temetővel kapcsolatos
kérdések megvitatása. Mi erre készültünk. Véleményem szerint ez a testületre és ránk tartozik.
Van egy kegyeleti közszolgáltatási szerződésünk, amely 2016. március 31-ig hatályos. Ezt
kellene először rendeznünk, megbeszélnünk.
Dr. Papp László képviselő:
Két kérelem érkezett be, melyeket véleményem szerint a Művelődési Házban kellene
megtárgyalni. A lakosság erre kíváncsi.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
De vannak dolgok, amelyeket itt meg kellene tárgyalnunk.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Hallottunk róla, hogy indult egy aláírásgyűjtés a faluban, ezért kezdeményeztük, hogy legyen
egy nyilvános ülés. Mi válaszolunk a kérdésekre. Elhívtuk az ügyvéd urunkat, és a jogi
dolgokban ő tud a kérdésekre választ adni.
Tájékoztatnám a Képviselő-testületet, hogy a temető feltérképezése elkészült. Olyan dolgokat
tapasztaltunk, amelyet más településen nem. Találtunk ugyanolyan neveket több síron
feltüntetve. Kint megtalálható a temetőtérkép, ki a tulajdonos, az üzemeltető, a fenntartó, a
temetőrend, az időrendi nyilvántartás minden megtekinthető. Az előreváltott sírhelyekről is
van nyilvántartás. Készítettünk egy olyan nyilvántartást, ahol azok a sírok vannak feltüntetve,
melyeken csak név van. Átadtuk a nyilvántartást Dalanics Lászlónak, és megmutattuk neki,
hogy kell vezetni. A temetőben be kell tartani minden esetben a temetkezési törvényt, amely
szerint az első halottat két méter mélységbe kell temetni, hogy a rátemetés megvalósuljon. Itt
sok esetben nincsenek 2 méter mélységben eltemetve a halottak. Ezért is jó, ha szakcég
üzemelteti a temetőt, mert amennyiben jön egy ellenőrzés, akkor ezek a dolgok rendben
vannak. Ezért kértük, hogy legyen a kezünkben a sírásás, a hantolás, a halott temetőben
szállítása, a hamvak szétszórása. Mi rendet és békét szeretnénk a településen, melyben
partnerek vagyunk. A 3 tevékenység díjtételét a Képviselő-testületnek kellene meghatározni.
Jelenleg az Önök településén a temetés költsége bruttó 27.400 Ft. Ebből a sírásás, hantolás
díja bruttó 23.600, a felvezetés bruttó 3.800 Ft. A szemétszállítás díja 55 e Ft volt, amely
mögött nincs bevétel. Kérném Önöket, hogy a 3 díjtételt fogadják el, és szavazzák meg.
Piskolczi Géza polgármester:
Ha egy másik cég pl. Pestről elhoz egy halottat, és ők szeretnék eltemetni, akkor hogyan van
erre lehetőség?

Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Ez működik más településen is. A cégnek kell egyeztetni velünk, és mi elmondjuk milyen
díjakat kell fizetniük. Az előbb említett 3 szolgáltatást mi végezhetjük, más cég végezheti a
ravatalozást, elhunyt elhelyezése a sírba, koszorúk elhelyezése a sírra. Ez a közvetített
szolgáltatás.
Piskolczi Géza polgármester:
Az ügyvéd úrtól kérdezném meg, hogy a temető úgy lett átadva üzemeltetésre, hogy nem lett
meghirdetve. Nem gond ez? Sokan kifogásolják.
Orfeusz Kft. ügyvédje:
Nincs erre jogszabályi előírás. Az önkormányzat saját döntése, hogy meghirdeti vagy sem.
Berki Györgyné képviselő:
Én jóváhagyom ezt a szerződést, bár én voltam az, aki ellenkeztem, hogy kizárólagos
temetkezési jogköre legyen az Orfeusznak. Az a gondom, hogy a temetőgondnoktól órákig
hallgatom, mikor kimegyek a temetőbe, hogy én ilyen meg olyan vagyok. Arra nincs
rendelkezés, hogyan kell viselkednie egy temetőgondnoknak?
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Nem volt erről tudomásunk. Ő a mi alkalmazottunk. Dalanics Lászlóval mindig megértettem
magam, a kérésemet mindig teljesítette. El fogok beszélgetni vele, mivel nem tudom mi
történt. Bármilyen gond felmerül, ő csak a szakmájáról beszélhet, családi dolgokról nem. Ő
nagyon tud a közért harcolni, és sajnos néha belesodródik személyes ellentétbe, amibe nem
kellene. De nagyon jó szándékú ember. Még akkor ismerkedtem meg vele mikor a Megyei
Temetkezésnél voltam főkönyvvelő. A régi polgármester úr, Jaksi úr hívta fel a Temetkezést,
hogy jó lenne, ha lenne Bökönyben egy helyi képviselet. Mi kijöttünk az igazgató úrral, és
akkor mutatta be Sándor Lászlóné, az akkori virágárus. Még az első temetésre is én jöttem ki,
és akkor mutatkoztunk be egymásnak Dalanics Lászlóval.
Berki Györgyné képviselő:
Nagyon sok embernek lesz az a kérdése, hogy lehet elfogadni a Dalanics László viselkedését.
Ha valaki nem ott vásárol, akkor gondok vannak. Mindenkinek szíve joga ott vásárolni a
koporsót, ahol éppen akarja. Szeretnék nyugodtan kimenni a temetőbe a férjem sírjához. Ha
gondja van velem a temetőgondoknak, akkor jöjjön el ide, vagy kint az utcán megbeszéljük,
de nem a temetőben.
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Nekem erről nem volt tudomásom, de el fogok beszélgetni vele.
Dr. Horváth József képviselő:
Tételesen meg van a nyilvántartásban, hogy melyik sírban van több ember eltemetve a
megengedettnél?
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Ez benne van a nyilvántartásban. A régi elhunytakat lehet exhumálni, és lejjebb temetni. A
törvényi előírásokat be kell tartani.
Piskolczi Géza polgármester:
Ebben az esetben, ahol sírkő készült annak szétbontása és újra összerakása plusz költség a

család felé?
Éber Istvánné Orfeusz Kft. ügyvezetője:
Ez plusz költség. Lehetőleg a készíttetővel javasoljuk szétszedni és újra összerakni. De ha
nem akarják, mi is megcsináljuk.
Dr. Papp László képviselő:
Ügyvéd úrtól szeretnék egy dolgot kérdezni. Amennyiben működik egy telephely akkor azt a
cégnyilvántartásba be kell jegyezni ugye?
Orfeusz Kft. ügyvédje:
Igen, be kell jegyezni.
Dr. Papp László képviselő:
Piroskától szeretném megkérdezni, hogy sajnos a családban náluk volt temetés az elmúlt
időszakban, és nem az Orfeusszal temettetek. Dalanics Lászlónak volt-e ezzel kapcsolatosan
bármilyen kijelentése?
Brki Györgyné képviselő:
Egyetlen kijelentése volt, hogy menjek be az irodába és elmondta, hogy itt addig nem lesz
temetés, míg a következő dolgok meg nem lesznek.
Dr. Papp László képviselő:
Ügyvéd úrtól kérdezném meg, hogy látta-e a szerződést, és jogszabályi szempontból van-e
vele bármilyen probléma?
Orfeusz Kft ügyvédje:
Nincs vele semmi probléma. A díjtételeket kellene meghatározni a Képviselő-testületnek.
Dr. Horváth József képviselő:
A lényeg az, hogy a ravatalozás, a sírba való letételt megcsinálhatja külsős cég, a sírhoz
szállítást, a hantolást és sírásást pedig az Orfeusz Kft.
Papp Csaba képviselő:
Úgy lenne a jó, ha mindenki ott vásárolna, ahol akar, és utána pedig az Orfeusz Kft.
bonyolítana le mindent.
Éber Istvánné Orfesz Kft. ügyvezetője:
Már településen ez szépen beállt, és nincs semmi probléma.
Szekeres Ágnes ügyvezető:
A sírásás és hantolás díja bruttó 20 e Ft, a temetőn belüli szállítás bruttó 3.800 Ft. Ez lenne a
mi javaslatunk.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2010. (VIII. 16.) számú
rendelete
a temetőről és temetkezésről
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezések rendjéről
szóló 1999. évi XLIII. tv. 40.§ (1) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Bököny Község Önkormányzatának tulajdonában és
kezelésében álló 104/1, 104/3, 104/4, 104/5, 105, 107 hrsz-ú, köztemetőre, az ottani
temetésekkel kapcsolatos temetkezési tevékenységekre, valamint a köztemető összes
látogatójára.
A köztemető fenntartása és üzemeltetése
2. § (1) A köztemető fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik. Ennek keretében biztosítja
az utat, ravatalozót, a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt, a temető
bekerítését vagy élő sövénnyel való lehatárolását, vízvételi lehetőséget, illemhelyet, a temető
területének – rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő – parkosítását, az utak
sorfásítását, hulladéktárolót.
(2) A temető üzemeltetését az önkormányzattal jogviszonyban álló temetkezési szolgáltató
látja el, e rendeletben, valamint a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglalt feltételek
szerint.
(3) A temetkezési szolgáltatások biztosításáról az üzemeltetőn keresztül az önkormányzat
gondoskodik.
(4) Az üzemeltetőnek biztosítania kell szakszemélyzetének és berendezéseinek
igénybevételével: a köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra
rendszeresített szállítójárművön történő szállításával, a sírhelynyitással és visszahantolással
kapcsolatos feladatokat, melyek díjait jelen rendelet melléklete tartalmazza.
(5) A temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását Bököny
Község jegyzője ellenőrzi.
Temetés
3. § (1) Temetni – hamvak kivételével – csak a temetőnek kijelölt és temetésre még
használatban lévő területén szabad.
(2) Az elhaltakat a szállításnál, ravatalozásnál, eltemetésnél a legnagyobb gonddal és
kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell kezelni.
(3) A temetésnek és a gyászszertartásnak az idejét a temető üzemeltetője állapítja meg. A
temetés idejére vonatkozó hozzátartozói kívánságokat a lehetőségekhez mérten figyelembe
kell venni.

(4) A temető ravatalozó épületében a halottat a temetésig a halotthűtőben kell elhelyezni. A
temetéskor a felravatalozás a ravatalozó helyiségben történik. A ravatalra helyezettek
koporsói nyitva tarthatók.
(5) Ha a holttest oszlása előrehaladott, a család előzetes értesítése után a koporsót le kell
zárni. Egyébként a végleges lezárás csak közvetlenül a temetés, illetőleg a gyászszertartás
előtt történhet meg. Fertőző betegségben elhaltak holttestét légmentesen lezárt koporsókban
kell ravatalozni, de kívánságra üvegbetétet lehet alkalmazni. A halottak érintését meg kell
akadályozni.
(6) A ravatalozó helyiséget 1/2 órával a temetés előtt, de minden esetben a ravatalozás
megtörténte után ki kell nyitni és a gyászolók rendelkezésére kell bocsátani.
Hamvasztásos temetéssel kapcsolatos külön rendelkezések
4. § (1) A holttest elhamvasztásához a városi tiszti főorvos - kivéve a kórházban elhunytakat
– engedélye szükséges. A halottvizsgálati bizonyítványra minden esetben fel kell jegyezni,
hogy a holttest – boncolás után, vagy a nélkül – hamvasztható. Kórházban meghalt személy
holttestét boncolás nélkül elhamvasztani nem szabad. Ilyen esetben a halott vizsgálati
bizonyítványra a boncolást végző orvosnak kell feljegyeznie, hogy a holttest elhamvasztható.
(2) Az elhamvasztott halottak hamvait tartalmazó urnákat
a) urnafülkében,
b) urnasírhelyben,
c) rátemetéssel és hozzátartozók sírjában,
d) sírboltban és
e) bármely olyan ingatlanon, ahol a tulajdonos, fenntartó továbbá az ingatlan jogszerű
használója ehhez hozzájárult és a kegyeleti igények biztosíthatók, lehet engedélyezni.
(3) A rátemetéses urnaelhelyezés esetén sírnyitási engedély nem szükséges.
(4) A hamvasztásos temetésről gondoskodó részére – kívánságára – az urnát ki kell adni.
Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről
gondoskodóval, a kiadást kérő személynek – a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti sorrendben
– az elhalt közelebb álló hozzátartozójától írásbeli hozzájárulást kell beszereznie, illetőleg
olyan értelmű nyilatkozatot kell tennie, miszerint az elhaltnak közelebbi hozzátartozója nincs,
vagy a szükséges nyilatkozat nem szerezhető be.
(5) Az urna átvételét az átvevővel igazoltatni kell. Az urna kiadásáról a temető üzemeltetője
köteles nyilvántartó könyvet vezetni. Ebben fel kell jegyezni:
- az elhalt nevét,
- a hamvasztás sorszámát,
- az urna kiadásának időpontját,
- az átvevő nevét, lakcímét,
- a kiadás jogcímét.
(6) Az urnát a kegyeleti feltételek megtartásával kall a jogosultnak átadni. A temető
üzemeltetője a kegyeleti szempontok figyelembevételével az urnát – térítés ellenében – postán
is elküldheti, vagy gépkocsijával a kiadást kérő személy által megjelölt helyre szállíthatja. A
kiadással kapcsolatban felmerült költségek a kiadást kérő személyt terhelik.
A temetési helyek kialakításának (méretezés) szabályai
5. § (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat, pedig sorokra kell osztani. A
sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.

(2) A sírboltok, a gyermek, a kettős sírhelyek számára az egységes gondozás céljából külön
táblát vagy sorokat lehet kijelölni.
(3) A temetési helyek nyilvántartását üzemeltető a Ttv. 18.§-a alapján vezeti.
(4) a) A temetőben lévő sírhelyek belső méretei:
- egyszemélyes sírhely: 200 cm. hosszú, 90 cm. széles, 200 cm. mély.
- kétszemélyes sírhely : 200 cm. hosszú, 190 cm. széles, 200 cm. mély.
A sírkeret közötti távolság 60 centiméter.
b) Gyermeksírhely: 150 cm. hosszú, 60 cm. széles, 160 cm. mély.
A sírkeret közötti távolság 30 centiméter.
c) Urnasírhely mérete:
- 2 személyes 80 cm.x40 cm.
- 4 személyes: 70 cm.x80 cm.
A sírkeret közötti távolság 30 centiméter.
d) Az urnafülke befoglaló mérete min. 30x30 cm.
e) A sírkő mérete:
- l személyes 100 cm.x210 cm.
- 2személyes 200 cm.x210 cm.
f) A sírboltok méretét a befogadott koporsók száma határozza meg.
(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog ellenértékét (sírhely-használati díj) jelen rendelet
melléklete tartalmazza
A sírhely használati idők meghatározása
6. § (1) A temetési helyek használati ideje
a) A sírhely használati ideje 25 év. Amennyiben a terület nem kerül átrendezésre, a sírhely
használati idejét – a sírhely újraváltása esetén – az elhalt hozzátartozójának kérelmére az
üzemeltető újabb 25 évre meghosszabbíthatja.
b) Az önkormányzat által díszsírhelynek minősített sírok örök sírhely jellegűek és a temető
fennállásáig fennmaradnak, függetlenül a temető fenntartójától.
c) A sírbolt használati ideje 60 év. A használati idő a sírbolthely megváltása napjával
kezdődik.
d) Az urnafülke használati ideje 20 év.
e) Az urnasírhely használati ideje: 20 év
(2) A használati idő meghosszabbítása esetén az újraváltáskor érvényben lévő sírhelydíjat kell
megfizetni. A használati idő meghosszabbítására az elhaltnak az a hozzátartozója jogosult, aki
a temetési hely használati idejét megváltotta, vagy a temetésének költségeit rendezte. Ennek
hiányában a Polgári Törvénykönyv 685.§.b. pontja szerinti sorrendben jogosultak a használati
idő meghosszabbítására a közeli hozzátartozók. A meghosszabbítás során az így rendelkezési
jogosultságot szerző személyt rendben tartási kötelezettség terheli a temetési helyre
vonatkozóan.
(3) A temető parcelláiban lejárt, újra nem váltott sírhelyek az exhumálást követően
újrahasznosíthatóak, értékesíthetőek. A felmerült többletköltségek a sírhelyek árában
érvényesítendőek. A maradványok az eltemettető kívánságainak megfelelően a sírhelyben
hagyhatóak, vagy hamvasztásra kerülnek.

Díszsírhelyek
7. § (1) Bököny Község Képviselő-testülete azon elhunyt személyeknek, akik a települési
közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, illetve a község fejlődése
érdekében kimagasló tevékenységet fejtettek ki, díszsírhelyet adományozhat.
(2) A díszsírhely adományozásáról a Képviselő-testület az elhunyt özvegyét, élettársát írásban
értesíti.
(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
(4) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése
mellett - az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói is
eltemethetők.
(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak (2) bekezdésben meghatározott közeli
hozzátartozói, ezek hiányában az önkormányzat köteles gondoskodni.
A köztemető használatának rendje
8. § (1) A rendelkezési jog gyakorlása – a Ttv. 22.§ (2) bekezdése szerint – a temetési helyre
helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek
gondozására terjed ki.
(2) Mélyített felnőtt sírhelybe (220 cm) tisztiorvosi engedély alapján rátemetéssel még egy
koporsó temethető. Rátemetés esetén a temetéskor érvényes sírhely használati díj időarányos
részét kell megfizetni.
(3) Felnőtt egyszemélyes sírhelybe rátemetés alkalmazása nélkül 2 urna helyezhető el. Urnás
rátemetésnél a koporsós temetési hely használati ideje nem hosszabbodik meg.
(4) Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is
temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell
lenniük.
(5) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely táblákban, folytatólagos sorrendben kell
felhasználni.
9 § (1) A köztemetőben végzendő munkák időpontját, illetve azok várható időtartamát – a
sírgondozás és a sírok virággal történő beültetését kivéve – a temetőgondnoknak be kell
jelenteni.
(2) Sírkő építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát ott megkezdeni
csak bejelentés után szabad. A sírkőépítési hulladékot annak keletkezésétől számított 3 napon
belül a sírköves munkálatokat végzőnek el kell szállítania. Amennyiben ez nem történik meg,
az üzemeltető az elszállítás és megsemmisítés díját kiszámlázza.
(3) A sírkőépítésnél felhasznált ömlesztett anyagot (pl. beton) úgy kell elhelyezni, illetve
felhasználni, hogy az a földdel közvetlenül ne érintkezhessen (pl. vaslemezen vagy
keverőgépben.
(4) Engedély nélkül, vagy szabályellenesen elhelyezett síremlékek, tárgyak eltávolítására a
temető üzemeltetője felhívást ad ki, amennyiben az 15 nap alatt nem történik meg, azt a
temető üzemeltetője az érdekeltek költségére elvégezheti.
10. § (1) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajtani, és ott közlekedni tilos. Ez a
tiltás nem vonatkozik a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre,
illetve egyéb gépjárművekre (pl. mentőautó, tűzoltóság, egyéb kárelhárítás) rendkívüli
élethelyzetben.
(2) A temetőben a sírhelyek, sírbolt helyek bekerítése tilos.
(3) Fákat és növényzetet a kijelölt helyre szabad csak ültetni, a kijelölt helyekről a temető
üzemeltetőjénél kell érdeklődni.

(4) Kegyeleti tárgyak elhelyezésével kapcsolatban a temető üzemeltetőjénél kell érdeklődni.
(5) A temető korlátozott időben látogatható közterület, ezért a hozzátartozó köteles megőrizni
értékeit, azok eltűnéséért a temető üzemeltetője nem felelős.
A kegyeletgyakorlás rendje
11. § (1) Bököny község köztemetőjében a nyitva tartás: nyári 06.00 – 20.00, téli 07.00 –
16.00.
(2) A köztemetőben annak minden látogatója a hely jellegének megfelelő magatartást köteles
tanúsítani.
(3) A temető területére kutyát illetve egyéb állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével –
tilos.
(4) 12 éven aluli gyermek a temetőben felügyelet nélkül nem tartózkodhat.
(5) A köztemetőben az avart, elszáradt koszorúkat illetve virágmaradványokat elégetni tilos.
A sírhelyek gondozása közben keletkező hulladékot az üzemeltető által kijelölt
hulladéklerakó helyen kell elhelyezni.
(6) Munkákat végezni a köztemetőben vasárnap és ünnepnapok alkalmával (Karácsony, Újév,
március 15., Húsvét, Pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1.) a temetőben nem
lehet, továbbá munkájukkal semmilyen más esetben nem zavarhatják a búcsúztatási és
temetési szertartásokat.
A síremlékek elhelyezésének rendje
12. § (1) A síremlék felállításához, átépítéséhez, felújításához, lebontásához a temető
üzemeltetőjének hozzájárulása szükséges.
(2) Síremlékek alapozásának méreteit, továbbá síremlék anyagát, szerkezetével kapcsolatos
előírásokat a temető üzemeltetője ellenőrzi, a későbbi betemethetőség biztosításával.
(3) A temető komolyságát, vagy kegyeletet sértő síremlékek, feliratok nem engedélyezhetők,
és nem készíthetők. A síremlék vagy a szegélykő nem terjedhet túl a sír, illetve a sírbolt
méretére megállapított mértéken.
(4) Építménynek, épületnek minősülő (pl. mauzóleum) sírbolt, valamint sírbolt alépítmény
építése engedélyköteles. Sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető üzemeltetője határozza
meg.
(5) Balesetveszélyes síremlék felállítása tilos! A síremlék felállításánál a fejrész és keret
között szilárd kapcsolatot kell létesíteni. Nem elegendő a fejrész cementes habarccsal történő
összeragasztása. A síremlék felállítója a síremlék méretének megfelelő számú, de legalább két
darab acélcsapot köteles beépíteni a keret és a fejrész közé. A csapok beépítése a síremlék
helyreállításakor is kötelező. Olyan síremlék felállítását, amelyből a csapok hiányoznak, a
temető üzemeltetője nem engedélyezhet. Erről a temető üzemeltetője, megbízottja révén a
felállítás előtt köteles meggyőződni.
Temető fenntartási hozzájárulási díj
13. § A temető területén az iparszerűen munkát végző vállalkozók a temetői infrastruktúra
használatáért, temető fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni, melynek mértékét e
rendelet melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések
14..§ (1) Aki az 1999. évi LXIX törvény 16.§ (2) bekezdését megszegi, szabálysértési bírság
szabható ki ellene, melynek mértéke maximum 30 ezer forint.
(2) A rendelet 2010. augusztus 16-én lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a temetőről és a temetkezésről szóló 8/2009. (IV.09.) önkormányzati
rendelet
1. számú melléklet
a 9/2010. (VIII.16.) számú rendelethez

Temetőüzemeltetési díjak
(a díjak az Áfá-t nem tartalmazzák)

Sírhelydíjak
1 személyes
2 személyes
Gyermek (12 éves kor alatt)

10.000 Ft
20.000 Ft
1.000 Ft

Sírbolt
1 elhunyt esetén
2 elhunyt esetén
Minden további elhunyt esetén

10.000 Ft
20.000 Ft
5.000 Ft

Urnafülke és urnasírhely
1 személyes
2 személyes

10.000 Ft
20.000 Ft

Halott hűtési díj
Ravatalozó használati díj
Temetőfenntartási hozzájárulás
Sírásás-hantolás
Temetőn belüli szállítás

2.500 Ft/nap
6.500 Ft/alkalom
600 Ft/sírhely
16.000 Ft
3.040 Ft

Az Orfeusz Kft. képviselői elhagyták az üléstermet. A Lippai és Társa Kft. képviselői
megérkeztek az ülésterembe.

Piskolczi Géza polgármester:
Köszöntöm Önöket a képviselő-testületi ülésen. Tudomásuk van róla, hogy nekünk az
Orfeusz Kft-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződésünk van érvényben. Önök ezt
valamilyen szinten kifogásolják, mert szeretnének itt temetni a településen. Lippai úr
Tiszavasváriban fővállalkozó, és szeretném megkérdezni, hogy az Önök településén hogy
működik, ha egy idegen vállalkozó szeretne temetni.
Lippai Lajos:
Nem lehet kényszerhelyzetbe hozni a hozzátartozót, hogy csak én temethetek. Kifizeti a
vállalkozó a költségeket, amelyeket egyébként is ki kell fizetni, és onnantól át van adva a
temetés lebonyolítása az idegen vállalkozónak.
Dr. Papp László képviselő:
A mi településünk abban különbözik, hogy a sírásást, hantolást, temetőn belüli szállítást az
Orfeusz Kft. végzi. A többi szolgáltatás át van engedve más vállalkozóknak.
Lippai Lajos:
Az Önök települése abban különbözik, hogy itt csak az üzemeltető szolgáltathat, és senki más.
A vásárlásnál is gondok vannak, mivel nem megyek máshoz vásárolni, ha vele temettetek.
Dr. Papp László képviselő:
A szerződés módosítása előtt a ravatalozót az Orfeusz Kft. üzemeltette, így a családnak csak
hozzájuk kellett akkor is menni.
Lippai Lajos:
Nem, mert ha minket megbíznak, akkor mi mindent rendezünk. A családnak nem is kell
érintkezni az üzemeltetővel.
Azt szeretnénk, ha módosítanák a szerződést, hogy ne csak az Orfeusz Kft. temethessen.
Dr. Papp László képviselő:
Mondják már el mi a különbség a szerződés előtti és utáni állapot között?
Bódor Gábor:
Az a különbség, hogy a szerződés előtt bármilyen munkát elvégezhettünk a temetőben.
Sírásás, hantolás, ravatalozás, temetőbe való kivitel, sírba helyezés, virágráhordás.
Dr. Papp László képviselő:
Az módosult, hogy a sírásást, hantolást, temetőbe kiszállítást az Orfeusz Kft. végzi, és minden
mást csinálhatnak akár Önök is.
Papp Csaba képviselő:
A nyíregyházi temetőben hogy működik ez az egész?
Lippai Lajos:
Én beviszem a halottat, és ők átveszik. Ott kényszerhelyzet van.
Dr. Papp László képviselő:
De az önkormányzat határozza meg a díjtételeket, így minden vállalkozóra az érvényes. Nem

sérül a lakosság érdeke.
A Lippai és Társa képviselői elhagyták az üléstermet.
2) A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetési előirányzat módosítására vonatkozó
napirendi pontot. Elfogadásra javasoljuk. Az időközben érkező bevételek miatt volt szükség a
rendelet módosítására.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2010. (VIII. 13.) számú
rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 9.) számú rendelet
módosításáról
Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály,
valamint az államháztartásról szóló módosított 217/1998 (XII.30.) korm. rend.
meghatározottakat - a 3/2010.(II.09.) évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1.§
A költségvetési rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését
558.295 E Ft bevétellel
601.380 E Ft kiadással
43.085 E Ft forráshiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási, bevételi főösszegen belül a módosított
kiemelt előirányzatok jogcímenkénti megoszlását az alábbiak szerint határozza meg a
képviselő-testület.
Működési bevételek előirányzata összesen:
Ebből:
- Működési bevételek
- Működési célra átvett pe, tám. értékű bev.
- Önkorm. sajátos működési bevétele

570.404 eFt.
14.011 eFt.
30.605 eFt.
135.715 eFt.

- Költségvetési támogatások

346.988 eFt.

- Előző évi pénzmaradvány

0 eFt.

- Forráshiány (folyószámla hitel)

43.085 eFt.

Fejhalmozási bevételek előirányzata összesen:
Ebből:
- Tárgyi eszközök, immat. Javak értékesítése

30.976 eFt.
4.880 eFt.

- Önk. sajátos felhalm. bev. (komm.adó)

4.850 eFt.

- Felhalm. c. támogatások

21.246 eFt.

- Felhalm. c. pe átvétel, tám. ért. bev.

0 eFt.

- Felhalmozási pénzmaradvány

0 eFt.

Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Személyi juttatások

570.404 eFt.

- Munkaadót terhelő járulékok

232.664 eFt.
62.983 eFt.

- Dologi kiadások

140.359 eFt.

- Társadalom- és szociálpol. juttatások

119.470 eFt.

- Ellátottak pénzbeli juttatása

1.700 eFt.

- Műk. célú pénzeszközátad, tám. ért. kiad
- Tartalékok

12.528 eFt.
700 eFt.

Fejhalmozási kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Felújítások

30.976 eFt.
21.113 eFt.

- Beruházások

7.063 eFt.

- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás, tám. ért. kiad

1.000 eFt.

- Felhalmozási célú hitel törlesztés

1.800 eFt.

2.§
(1) A Rendelet. 4 számú mellékletének helyébe jelen rendelet melléklete lép
3.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

3) Damjanich utcán aszfalt út megépítésének megtárgyalása
Dr. Horváth József képviselő:
Szabó János azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a Damjanich utcán aszfalt
utat építsünk meg. Személyautókat és tehergépkocsikat szeretne vizsgáztatni, és ennek ez
lenne a feltétele. Felkértük a polgármester urat, hogy kérjen be árajánlatokat erre
vonatkozóan. Kér árajánlat érkezett. Az egyik cég 5.060 e Ft-ról, a másik 5.882 e Ft-ról adott
árajánlatot. 110 m aszfalt út, 140 m útalap lenne az utcában. A Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja az út megépítését, hiszen a község érdekét szolgálná ez az út. Egyedüli
autószerelő a községben, aki ide fizeti az adóját, és helyben meg lehetne oldani a gépkocsi
vizsgáztatást. A falu vagyonát növelné az út. Neki még a telephelyen belül is nagy költségei
lennének.
Dr. Papp László képviselő:
Még legalább egy árajánlatot kérni kellene, és majd a következő testületi ülésen döntünk róla.
Papp Csaba képviselő:
Szabó Jánostól meg kellene kérdezni, hogy nem tudna-e beszállni a költségekbe.
Taskó Miklós képviselő:
Nem csak az ő érdeke lenne, mert van ott még 4 lakás. Őket is meg kell kérdezni.
Papp Csaba képviselő:
Van rá keret?
Piskolczi Géza polgármester:
Igen, megvan a kátyúzás, útjavítás összege a költségvetésben.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
110/2010. (VIII. 13.) számú
határozata
A Képviselő-testület
támogatja a Damjanich utcán 110 m aszfalt út és 140 m
útalap megépítését, döntést a további árajánlatok
megtárgyalását követően a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe
utalja.
1) Napirendi pont folytatása a Művelődési Házban
- A temetővel kapcsolatos kérdések megvitatása
Piskolczi Géza polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Azért hirdettük meg ezt a rendkívüli nyílt képviselőtestületi ülést, hogy a temetővel kapcsolatos kérdéseket megvitassuk. A Képviselő-testület a

mai ülésén döntött a sírásás, hantolás, temetőn belüli szállítás díjáról, így ezek a díjak
mindenkire nézve kötelező érvényűek. Érkezett egy levél, melyet szeretnék felolvasni.
(Melléklet szerint)
Lippai Lajos:
Azt szeretnénk elérni, hogy más is szolgáltathasson a temetőben, ne csak az üzemeltető, az
Orfeusz Kft.
Piskolczi Géza polgármester:
A Képviselő-testület döntött arról, hogy átadja a temetőt üzemeltetésre az Orfeusz Kft.
részére. A lehetőség mindenkinek adott a temetésre, a díjakat is meghatározta a Képviselőtestület.
Dr. Papp László képviselő:
A Képviselő-testület megtárgyalja a kérelmeket, és ezt követően van lehetősége a lakosságnak
is a hozzászólásra.
Meg szeretném kérdezni a Bódor Gábor úrtól, hogy milyen kapcsolata van a Lippai Kft-vel?
Bódor Gábor:
Megbízással vagyok a cégnél.
Dr. Papp László képviselő:
Bökönyben van telephelyük?
Bódor Gábor:
Lerakat van Bökönyben. Telephely Balkányban van.
Lippai Lajos:
Temetkezési kellékek boltja van Balkányban.
Kizárólagosság van a faluban, és ezt szeretnénk megszüntetni.
Dr. Papp László képviselő:
Az aláírásgyűjtés a levél melléklete?
Lippai Lajos:
Igen.
Dr. Papp László képviselő:
Azt kérik a testülettől, hogy módosítsuk a szerződést?
Lippai Lajos:
Igen.
Dr. Papp László képviselő:
A Képviselő-testületet már döntött, és elfogadta a kegyeleti közszolgáltatási szerződést. 3
napon belül kellett volna kérni az újratárgyalást.
Lippai Lajos:
1995-től üzemeltetünk temetőt Tiszavasváriban, és úgy tudom, hogy bármikor lehet kérni a
szerződés módosítását, amennyiben a lakosság kérése is ez.

Éber Istvánné:
Szeretnék bemutatkozni, Éber Istvánné vagyok. Köszöntöm a megjelenteket.
Szeretném elmondani, hogy az egyház átadta a temetőt önkormányzati kezelésbe, és az
önkormányzat úgy döntött, hogy átadja üzemeltetésre nekünk, az Orfeusz Kft-nek. A
ravatalozót már korábban megkaptuk üzemeltetésre. A temető üzemeltetésnek vannak állandó
költségei, amelyek minket terhelnek ezután. Be kell tartanunk az üzemeltetés során a
temetkezési törvényt és az önkormányzati rendeletet. A sírásás, hantolás és szállítás az
üzemeltető kötelező feladata, melyet a kegyeleti közszolgáltatási szerződés is tartalmaz.
Bódor úrnak egy ilyen levelet nem lett volna szabad aláírni, mert neki erre nincs jogosultsága.
Lehet más céghez is menni temettetni, és ebben az esetben a 2 cég egyeztet egymással.
Elkészítettük a temető nyilvántartást, melyet bent a cégnél elektronikusan is vezetünk.
Lippai Lajos:
Egy temetőt üzemeltetni kell ez igaz. De ezeket a díjakat más szolgáltató is megfizeti,
nemcsak az Orfeusz Kft. A nyilvántartással kapcsolatban elmondanám, hogy nemcsak bent
Nyíregyházán lehet vezetni, hanem itt helyben is.
Piskolczi Géza polgármester:
Lehetséges-e, hogy más cég kifizeti a kötelező költségeket, és a temetést elvégzi?
Éber Istvánné:
Ez kivitelezhetetlen. Én egy üzemeltető cég vagyok, a szolgáltatásnyújtás más kérdés. Arról
volt szó, hogy abban az esetben vesszük át az üzemeltetési költségeket, ha a törvény adta
jogokat is megkapjuk.
Lippai Lajos:
Tiszavasváriban bárki temethet, akinek jogosítványa van rá.
Papp Csaba képviselő:
Ha Bökönyben meghal valaki, és Nyíregyházára viszik eltemetni, akkor ki temeti el?
Lippai Lajos:
Nagy városokban olyan sok temetés van egy nap, hogy ezt csak az üzemeltetővel lehet
lebonyolítani.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A lakosság még nem kapott választ a kérdéseire. A díjakat az önkormányzat fixen
megállapította, ezeket kell figyelembe venni. Bármely szolgáltatónál lehet temetkezési
kellékeket vásárolni. Az önkormányzat az Orfeusz Kft-vel kötött egy közszolgáltatási
szerződést 2016-ig, és tortúrával járna, ha felbontanánk velük a szerződést.
Dr. Papp László képviselő:
Minden vállalkozó mondja a maga érdekét. Az önkormányzat a lakosság érdekét nézi.
Bárkihez lehet menni temetkezési kelléket vásárolni, a díjakat pedig megállapította a testület.
Gorgyánné Kasu Zsuzsa bökönyi lakos:
Nekem a biztosítási szerződésemben benne van, hogy az a cég fog eltemetni, akinek fizetem a
biztosításomat.

Antal Jánosné bökönyi lakos:
Szombaton 16.500 Ft-tal kerül többe a temetés, mint hétköznap. Pedig hétvégi és éjjeli
ügyelet is van.
Dalanics László bökönyi lakos:
Ha szombaton temetünk, akkor 50 % plusz pénzt kérünk el.
Éber Istvánné:
Szombat az pihenőnap, a vasárnap pedig munkaszüneti nap. Szeretném, ha ezeken a napokon
nem lenne temetés.
Kiss László bökönyi lakos:
Anyósom meghalt, és a temetőgondnok azt mondta, hogy addig nem vihetjük ki, míg ki nem
fizetjük a 18 e Ft-ot. Véleményem szerint ki kell tenni a temetőre a díjakat, hogy ki mennyiért
temet.
Dalanics László bökönyi lakos:
Sándor Mihályné meghalt és Sándor László eljött, hogy meghalt az anyja és nemsokára
hozzák a ravatalozóba. Kérdeztem tőle, hogy tudja-e a vállalkozó, hogy fizetni kell hűtési
díjat, befogadási díjat? Ezért mondtam neki, hogy hozzon magával 15-20 e Ft-ot, hogy a
díjakat kifizessék.
Ugari Csaba bökönyi lakos:
Nem elég, hogy meghal valakinek a hozzátartozója, még adjon 15 e Ft-ot.
Dr. Papp László képviselő:
A díjakat rendezni kell. Volt olyan, hogy behozták a halottat, és fizetés nélkül távoztak. A
vállalkozótól kérik a pénzt, és nem a családtól.
Dudás László bökönyi lakos:
Nemrég voltam temetésen, és a gaztól nem lehet kimenni a temetőbe.
Éber Istvánné:
Ezt elismerem, hogy nagy volt a gaz, de rendbe tesszük. Egyébként a család körbejárhatja a
temetkezési vállalkozókat, hogy mi mennyibe kerül, és ott vásárol mindenki, ahol akar.
A biztosítóval kapcsolatosan pedig elmondanám, hogy a biztosító megadja a megrendelését,
és lebonyolítjuk a temetést.
Gorgyánné Kasu Zsuzsa bökönyi lakos:
De én azért fizetek, hogy csak ő bonyolíthatja le a temetést.
Lippai Lajos:
Igaza van, de akkor is az Orfeusz Kft. fogja eltemetni.
Nagy Józsefné bökönyi lakos:
A temetőben olyan sár van, mikor esik az eső, hogy nem lehet kimenni. A 3. kapunál rossz az
út, nagyon gidres gödrös. Meg kellene oldani ezeket a dolgokat. Csinálni kellene egy bicikli
tárolót a temető elé, hogy ne vihessék be a biciklit az emberek, mert a síroknak döntik. Másik
kérésem lenne, hogy ne csak vakvezető kutyát lehessen bevinni a temetőbe.

Ugari Csaba bökönyi lakos:
Ki fizeti a szemétszállítást a temetőben?
Éber Istvánné:
Az Orfeusz Kft.
Ugari Csaba bökönyi lakos:
Akkor miért égetik a temetőben a koszorút?
Piskolczi Géza polgármester:
Az önkormányzat kezelésében volt akkor a temető, amikor elégettük a koszorúkat. Nagyné
kérésére válaszolva meg fogjuk csinálni a temetőben az utat, hogy el lehessen menni esőben
is. Régen volt kerékpártároló és mégsem hagyták ott a biciklit az emberek.
Varga Jánosné bökönyi lakos:
Mindenki beszél, de arról nem, hogy ki a tulajdonos. Felolvasnék egy-két oldalt.
Csak az Orfeusz Kft. létezik, mindenki mást kiszorítottak. Vissza kellene állítani a régi
temetési formát.
Piskolczi Géza polgármester:
Már nagyon sokat változtak a jogszabályok.
Dalanics Miklósné bökönyi lakos:
Kérném Lippai urat, hogy mondja el amit szeretne.
Lippai Lajos:
A temető egyházi, az üzemeltető az önkormányzat és úgy tudom, hogy nem lehet tovább adni
üzemeltetésre. A szombati temetéssel kapcsolatban elmondanám, hogy plusz felárat nem
számíthat fel csak azért a cég, mert szombat van. Véleményem szerint gondnokasszonyra és 4
közhasznú dolgozóra lenne szükség. Egy nő sokkal otthonosabb, nyugodtabb és
megfontoltabb, mint egy férfi.
Pappné Dalanics Gabriella bökönyi lakos:
Ébernétől kérném, hogy tolmácsolja már polgármester úr kérését a gondnok személye
kapcsán.
Éber Istvánné:
Vargáné beszédét jól felépítette. Rágalmazta az önkormányzatot, de ez nem az én gondom.
Az nem tartozik ide, hogy esperes úrral mi történt. Kérnék arra konkrét esetet, hogy mikor
sértett kegyeletet az Orfeusz Kft. A 2005-ös törvény kimondja, hogy minden temető
köztemető minősítésben van. Tisztelendő úrral egyébként tartom a kapcsolatot, tegnap is
beszéltem vele. Dalanics urat pedig megörököltem. Ma tudtam meg, hogy Dalanics úr
stílusával van egy kis gond, és inkább Vargánét kellene megbízni, de majd elbeszélgetek vele.
Dr. Papp László bökönyi lakos:
A 2008-as házszentelésnél Beregi István elmondta, hogy az egyház üzemelteti a temetőt, és
ahol a Volga áll, ott lesz a kegybolt és Vargáné Marika lesz a boltban.
Az egyház hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat átadja a temetőt vállalkozásba. El kell
olvasni a szerződést, én írtam alá esperes úrral.
Az égetéssel kapcsolatban pedig azért égették a szemetet, mert nem volt annyi bevétel, mint

kiadás. Fel lehet bontani a szerződést, de úgy nem működik a dolog, hogy a bevétel odamegy,
a kiadás pedig az önkormányzathoz.
Az aláírásgyűjtésről megállapítottam, hogy jelentős része hamisítás. Részt vett Vargáné az
aláírásgyűjtésben?
Varga Jánosné bököny lakos:
Igen, mert közérdeket támogat.
Dalanics Miklósné bökönyi lakos:
Volt olyan eset, hogy a közmunkások égették a szemetet. Példát kell mutatni a lakosságnak.
Elhordták a sok homokot a temetőből.
Kovács István bökönyi lakos:
Hívjatok ide 4-5 temetkezési vállalkozót, és válasszunk.
Piskolczi Géza polgármester:
A Képviselő-testületet a lakosság választotta meg, és ők már döntöttek.
Éber Istvánné:
Kérném, hogy a közmunkások tegyék rendbe a temetőt, és tartsák már rendbe. Kifizetem az 5
%-ot.
Lippai Lajos:
2 fél között lett megkötve a közszolgáltatási szerződés, nem kell megindokolni a szerződés
felbontását a tulajdonosnak.
Gulyás József jegyző:
Ez nem így van. Súlyos szerződésszegésnél lehet csak felbontani a szerződést.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Rosszul érzem magam Varga Jánosné kijelentései miatt. Sokat dolgozunk a testületi üléseken.
El kellett volna néha jönni, és megnézni, hogy mit csinálunk. Volt olyan hónap, hogy
háromszor is összeültünk, pedig az önkormányzati törvény évi hat kötelező gyűlést ír elő. Mi
a szívünkön viseljük a falu sorsát, és nem hoztunk olyan döntést, hogy csak az Orfeusz Kft.
temethet.
Berki Györgyné képviselő:
A Képviselő-testület a faluért van. Én személy szerint kértem polgármester úrtól a szerződés
aláírása előtt, hogy így ne írja alá.
Dr. Papp László képviselő:
A szerződést a polgármester úr írta alá. A szerződés ott volt az asztalon, mindenki vett belőle
és átolvashatta. Kértünk egy szerződés tervezetet az Orfeusztól, ők fogalmazták meg.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta.
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