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HÍREK  
 
Galériafelújítás:  
Befejeződött a könyvtár galéria helyiségének padló cseréje. 
Az új laminált padló lefektetésével az előző hónapokban végzett tisztasági 
fal- és nyílászáró festésekkel, raktár-kialakítással, valamint a 
világításkorszerűsítéssel a Koperniczky ház utcai szárnya teljesen 
megújult. 
 
Vis maior pályázat:  
A 2016. nyarán benyújtott vis maior pályázat elbírálásra került. 
Önkormányzatunk 10.779.000 Ft támogatásban részesül 
utófinanszírozás formájában.  
A rendelkezésünkre álló összegből a Szőnyi úti patak partfalomlást, 
valamint a Kálvária u. 3. szám mögötti löszfalomlás elhárítását kell 
megoldanunk.  
A munkálatok a beszerzési eljárás lezárultával kezdődnek. 
 
Konyha- és étkező felújítás:  
Önkormányzatunk az étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen 
15.895.226 Ft támogatási összeggel nyert pályázatot. 
Az eszközbeszerzés keretében a konyhába új munkaasztalt, 
polcrendszert, hűtőszekrényt, az étkezőbe 120 főre asztalokat és 
székeket vásároltunk. 



Az iskolai szünetekhez igazodva kerül sor a felújításra, melynek keretében 
a konyha és étkező járófelülete, a nyílászáró cserék valamint a 
szellőzőberendezés cseréje valósul meg. 
 
Dunai személyhajózás: 
Ahogy a közmédiában is hallható volt Zebegényben rövidesen hajókikötő 
telepítésére kerül sor. A tulajdonosi hozzájárulást már kiadtuk a Mahart 
Passnave részére.  
A fejlesztés eredményeként 2018-tól ismét kikötnek Zebegényben a 
menetrendszerinti hajójáratok, amivel nyolc év után végre 
vissszakapcsolódunk a Szentendre-Visegrád-Esztergom vérkeringésbe. 
Ezzel újabb lehetőség nyílik a turizmus fejlődésére. 
 
 
Anyakönyvi hírek: 
Születések: nem volt 
Házasságkötés: Zoller Ágnes és Bertényi Balázs 2017. április 28-án. 
Gratulálunk! 
Haláleset: 
Krebsz Istvánné elhunyt 2017. április 23-án  
Vigyázó Lászlóné elhunyt 2017. április14-én 
Halottaink emlékét kegyelettel megőrizzük. 
 
 

AKTUÁLIS 
 
Strandnyitás: 
Május elsejével – a jelenleg még kedvezőtlen, hideg áprilisi idő ellenére- 
ismét megnyitnak a strandok, így a zebegényi szabad strand is várja majd 
a fürdőzőket.  
A strand bójáit, figyelmeztető tábláit április utolsó hetében helyezzük ki. 
 
Erzsébet forrás: 
Az Erzsébet forrás vízminőségi vizsgálata szerint a forrás vize fertőzött, 
fogyasztásra alkalmatlan. Az újabb vizsgálatot megrendeltük. Az 
eredmények érkezéséig a forrást lezártuk, elhelyeztük a „NEM IVÓVÍZ” 
figyelemfelhívó táblát és közzé tettük a vízvizsgálat eredményét. A 
figyelmeztetések ellenére sokan fogyasztják a vizet, sajnos sokszor a 
figyelemfelhívó feliratokat, szalagokat is letépik.  
Mindenkinek a saját felelőssége, hogy figyelembe veszi-e a hatóság 
jelzését. 
 
 



Zöldhulladék gyűjtőpont: 
A Zöld Híd B.I.G.G.  a Nagymaros, Rákóczi utca 32. szám alatti 
telephelyén egy 30 m3-es konténert helyezett ki, amibe lehetőségünk van 
zöldhulladékot elhelyezni.  
A gyűjtőpontról áprilistól novemberig, havonta minimum egy alkalommal 
szállítják el a zöldhulladékot. 
Elhelyezhető hulladék:  
Zöldfelületeken, kertekben képződő biológiailag lebomló hulladék pl.: 
falevél, elpusztult növényi maradványok, gyomok, gallyak, nyesedékek, 
fűkaszálék. 
Elhelyezés módja: 

 zsák: általános hulladékgyűjtő zsák. A szelektív hulladékgyűjtő zsák 

nem megfelelő. Egy háztartás egyszerre legfeljebb 10 db zsákot 

helyezhet ki a gyűjtőpontra. 

 kötegelés: az ingatlanhasználó a zöldhulladékot legalább egy 

ponton összekötve helyezheti ki. Az összekötegelt gallyak, ágak 

átmérője maximum 6 cm, hossza maximum 150 cm, térfogata 

maximum 1 m3 lehet. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyűjtőponton a fent felsorolt 
zöldhulladékon kívül szigorúan tilos más hulladékot (pl. kommunális vagy 
szelektív hulladékot, építési törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes 
hulladékot, veszélyes hulladékot stb.) elhelyezni! Az illegális hulladék-
elhelyezés köztisztasági szabálysértésnek minősül. 
 
Múzeumi aktualitások: 
Az utóbbi pár évben egyre több múzeum gyűjteménye jelenik meg a 
weben, válik elérhetővé és kutathatóvá. A Szőnyi István Emlékmúzeum 
idén ehhez a múzeumi digitalizációs stratégiához kíván csatlakozni. A 
munka első ütemében 15000 tárgykarton szkennelése történt meg, majd 
a hozzá tartozó adatbázis adatimportja után, elérhetővé válik a Múzeum 
Digitár gyűjteménykezelő és publikációs honlapján.  
  
A Magyar Nemzeti Múzeum és Múzeumkertben idén 22. alkalommal 
rendezi meg 2017. május 20-21. között a Múzeumok Majálisa 
rendezvénysorozatot, ami a Múzeumok a kertben - kertek és múzeumok 
tematika köré szerveződik. Ezen az egyedülálló kulturális fesztiválon több 
hazai múzeum mellett a Szőnyi István Emlékmúzeum is lehetőséget kap 
a bemutatkozásra, programkínálatuk, gyűjteményük ismertetésére. A 
múzeumi sátrakat összekötő, tematikus Tudássétány programhoz is 
csatlakozva, izgalmas feladatokkal várja a látogatókat. 



Emellett a Magyar Nemzeti Múzeum épületében, a kert „jegyében” 
megrendezett időszaki kiállításon Szőny István hordozható 
festőfelszerelését is megtekintheti a nagyközönség, amit zebegényi 
kertjében, legtágasabb „műtermében” használt. 
 
 

 
LAKOSSÁGI FÓRUM  

 
Időpont: 

2017. május 19. péntek 19 óra. 
 

Helyszín: étkező 
Napirend: 2016. évi zárszámadás, 2017. évi tervek. 

 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 
 
 

 
FALUTAKARÍTÁS 

 
2017. május 27-én, szombaton 10 órától 15 óráig „falutakarításra” 
hívunk mindenkit, akinek fontos a rendezett környezet. Várjuk a 
jelentkezéseket fűkaszálásra, gereblyézésre, parkrendezésre, ásásra, 
zöldhulladék-szállításra, virágültetésre.  
Kérjük, hozzanak magukkal a munkálatokhoz szükséges eszközöket!  
A közös munka után egy finom gulyással vendégeljük meg a velünk 
dolgozókat az önkormányzat előtti parkban.  
Jelentkezni lehet a kirendeltségen személyesen, telefonon vagy e-
mailben. 
(27/571-510, titkarsag@zebegeny.hu) 
 A segítséget előre is köszönjük! 
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ANYÁK NAPJA 

 

 
 

Dsida Jenő: Hálaadás 

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. 

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad, 
Köszönöm Istenem az édesanyámat! 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban  
itt e földön senki sem szerethet jobban! –  
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 

Istenem köszönöm az édesanyámat! 
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 

Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 
Áldd meg édesanyám járását-kelését, 

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 

Áldd meg két kezeddel az édesanyámat! 
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat! 



FOLYAMATBAN LÉVŐ FELADATOK 
 

 
Megkezdődött a rönkvár építése az Árpád úti parkban. Az Ipoly Erdő Zrt. 
által biztosított rönkanyag méretre szabása és bitugélezése után, 
dolgozóink és közfoglalkoztatottaink Csóka Árpád szakmai vezetésével 
kiásták a vár körvonalát. 
Az első „várfalak” már állnak. A munka a feltöltéssel és a deszkázással 
folytatódik. 
 
Dolgozóink a temetőben megkezdik az urnafal előtti tükörbeton 
kialakítását. Ehhez csatlakozik az a faszerkezet, amely az urnafal előtti 
terület és az urnafal tetőszerkezetét képezi. Az ácsmunkákra külső 
kivitelezővel szerződünk. 
 
A védőnői- és orvosi váró közös falán vizesedés jelentkezett, melynek 
kezelését és a vizesedés elhárítását végezzük. A falfelület kezelését 
követően a vakolás és festés kerül sorra. 
 
A Mackó ház bontása az időjárás függvényében folyamatosan zajlik a 
közmunka program keretében. Sajnos nem tudunk újrahasznosítható 
anyagot nyerni a bontásból, mivel az épület szinte kizárólag agyagból és 
óriási terméskövekből épült. A tetőszerkezet ugyancsak 
használhatatlanná vált gerendázata és lécezése a téli tüzelőanyagot 
gyarapítja. 
 

 
KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

  
 
 
MÁJUS 10. Madarak és fák napja 
A világ első madarak és fák napját Chernel István, a híres ornitológus 
szervezte meg 1902-ben Kőszegen, a párizsi európai madárvédelmi 
egyezmény alapján. Az ünnep Herman Ottó közreműködésével vált 
hivatalossá 1906-ban. Mit tehetünk a madarakért és a fákért? A 
madarakért annyit tehetünk, hogy nem bántjuk őket, nem pusztítjuk el sem  



 
 
a madarakat, sem a fészküket, sem a tojásaikat, és télen a hidegben 
etetjük őket. A fákért annyit tehetünk, hogy nem vágjuk ki, nem pusztítjuk 
el őket, nem szedjük le a kérgüket, nem törjük le az ágaikat, sőt, ha 
tehetjük, minél többet ültetünk belőlük. 
 
 
Május 22. A biológiai sokféleség napja.  
A biológiai sokfélség fontos, mert a természetben minden mindennel 
összefügg. Ha egy faj kipusztul, akkor a vele táplálkozó, rajta élősködő, 
vele együtt élő, vagy (főleg növények esetében) a rajta/benne lakó fajok 
is kipusztulhatnak, a kihalt faj táplálékául szolgáló fajok pedig 
elszaporodhatnak. Ezért fontos, hogy minél több fajt megőrizzünk, 
fenntartsuk a biológiai sokféleséget. Fontos, hogy csak annyit vegyünk el 
a természetből, amennyire feltétlenül szükségünk van; ismerjük meg a 
növényeket, állatokat; és ha van kertünk, ott ne hagyjuk szaporodni az 
invazív (nem őshonos, és természetes ellenségek hiányában gyorsan 
terjedő) növény- és állatfajokat (pl. állatok közül a harlekinkaticát, 
növények közül a bálványfát, stb.), de kíméljük meg a többi, őshonos 
növény- és állatfajt.  
 
Május 24. Az európai nemzeti parkok napja.  
A nemzeti parkok a természetvédelem legfontosabb helyszínei. A helyi 
természeti értékeket, természetes életközösségeket, a csak ott élő 
őshonos fajokat őrzik meg az utókornak. Fontos a védett természeti 
értékeket a saját természetes környezetükben megőrizni és bemutatni, 
ezért van szükség a nemzeti parkokra. Ezen a napon látogassunk el egy 
nemzeti parkba, és ismerjük meg hazánk védett természeti értékeit! És 
mivel a nemzeti parkok a természeti értékek megőrzését, és ezen 
keresztül a biológiai sokféleség megvédését szolgálják, a biológiai 
sokfélség napjánál leírt tanácsok ezen a napon is érvényesek. 
(forrás: http://kornyezetblog.weebly.com/andras/tavaszi-zld-napok) 

 
 
 
 

 
 



A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 
 
 

A Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat 

2/2017.(I.19.) számú határozatával a 2016. évi működési támogatások 
elszámolásának benyújtásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
7/2017.(II.13.) számú határozatával a 2017. évi költségvetését 782 e Ft 
bevételi és kiadási főösszeggel elfogadta. 

• 
2017. február 26-án a Könyvtár Galériában került sor, az eredetileg 1995-
ben megjelent Zebegényiek kényszermunkán a Szovjetunióban 1945-47-
ben c. könyv német nyelvű kiadásának bemutatójára. Az érdeklődőket 
Faludi Károly a nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntötte, majd 
Paulisineczné Willem Vera, a könyv szerkesztője beszélt az első kiadás 
megjelentetésének körülményeiről. 
A szervezők nagy örömére az ünnepségen részt vett Zoltai Jenő, a 
„málenkij robot” egyetlen ma élő, zebegényi túlélője, aki az elhurcolásról 
és a fogságban töltött 33 hónap megpróbáltatásairól mesélt a 
hallgatóságnak. 
A rendezvényen a zebegényi egyházközség kórusa közreműködött. 
 

A Menschen aus Sebegin (Zebegény) auf Zwangsarbeit in der 
Sowjetunion 1945-47 című kiadvány megjelenését az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának pályázati támogatása tette lehetővé. 

A nemzetiségi önkormányzat elkötelezett a magyarországi, ezen belül a 
zebegényi svábok múltjának a fiatalok számára történő bemutatása, 
valamint nyelvi hagyományaink ápolása iránt, ezért a német nyelvű kiadás 
hon- és népismereti órák keretében történő feldolgozását és kiegészítő 
tankönyvként való használatát szorgalmazza a zebegényi általános 
iskolában. Ennek jegyében Faludi Károly elnök 20 példányt adott át az új 
kiadásból, Bárdos Szilvia igazgató asszonynak. 
 
Krebsz György szerkesztett és dokumentumokkal, fotókkal illusztrált 
naplójának német nyelvű kiadása 1.500 Ft-os áron megvásárolható a 
Bárka Galériában és a Sparban. 

• 

A nemzetiségi önkormányzat az általános iskolával együttműködésben, 
közel 300 kötettel megkezdte egy német nyelvű könyvtár kialakítását, 
mely a technikai feltételek megvalósítását követően a falu egész 
lakosságának a rendelkezésére áll. 



Ezen felül az önkormányzat 15 db német nyelvű könyvet adományozott 

óvodánknak. 

 • 

A német nemzetiségi önkormányzat Tirolból kapott ruhákat adott át helyi 
civil szervezeteknek, akik a ruhák alkalmi árusításával saját bevételre 
tehettek szert.  
A lehetőséggel a Katolikus Karitász, a Zebegényi Fonó Egyesület, a 
Zöldpanoráma Egyesület, a Nyugdíjas Klub, a Zebegényi Napraforgó 
Óvoda és a Szőnyi István Általános Iskola élt. A fennmaradó ruhákkal 
testvértelepülésünket, Geresdlakot valamint az ipolytölgyesi Szent 
Erzsébet Otthont támogatta az önkormányzat.  

• 

Idén július 22-én kerül sor a nemzetiségi közösség legnagyobb 
rendezvényére a Tampfknel Festre. A Sebegin Hagyománymentő 
Egyesület és a helyi nemzetiségi önkormányzat által rendezett programot 
egyre növekvő érdeklődés kíséri: tavaly már közel 2.000 db gombóc kelt 
el. 

Ezúton kérünk minden vállalkozó kedvű zebegényit, aki szívesen segítene 
a Gőzgombóc Fesztiválon akár gombóckészítésben / főzésben esetleg a 
tálalásban, akár egyéb feladatokban (pl. színpadépítés, -bontás), hogy 
jelentkezzen személyesen a polgármesteri hivatalban Szalkai Gabinál 
vagy a Spar boltban Faludi Évánál, vagy e-mailben a 
nemzetisegi@zebegeny.hu címen. Mindenkit szeretettel várunk! 

 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET DÖNTÉSEI 
 

2016. ÁPRILIS 
 

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 a Kis Bt. kérelmét megismerte, a nyomott szennyvízelvezető rendszer 
önkormányzati tulajdonú területen történő kiépítését, valamint annak 
csatlakozását a szennyvízhálózatra támogatja. 
A közművesítéssel kapcsolatos valamennyi költség és hatósági eljárás 
a kérelmezőt terheli. 
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. 
 

 a Szőnyi István Baráti Körrel kötendő együttműködési 
szerződéstervezetet megismerte. Felhívja a Baráti Kör figyelmét, hogy 
az együttműködési megállapodástervezet nagy része azonos a már 

mailto:nemzetisegi@zebegeny.hu


megkötött közművelődési megállapodással, ezért a szerződés 
átdolgozása szükséges. Felkéri a Baráti Kör titkárát, hogy igazolja az 
állami területeken lévő épületek és a terület használati jogosultságát. 
Amennyiben nem tudja igazolni, akkor írásbeli nyilatkozatot adjon a 
használatra vonatkozóan. 
A bérleti/használati díj megállapításához mutassa be az utolsó ötéves 
gazdálkodását, nem a mérlegeredményt, hanem éves bevételeit és 
kiadásait. Leírásban és összegszerűen is mutassa be az épületekre és 
az állami vagyonra fordított fejlesztéseit és karbantartásait. 
A szerződéskötés feltétele az állami területeken található hulladék, 
szemét összegyűjtése és elszállítása, illetve az épületek kitakarítása és 
kiürítése, amit a szerződéskötéskor alapállapotként kívánunk rögzíteni, 
és újabb birtokbaadási eljárás során kívánjuk birtokba adni a területet. 
A Képviselő-testület a kért adatok és információk birtokában hozza meg 
döntését. 
 

 a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 
költségvetési támogatásain belül az 5. pontban szereplő vis maior 
támogatása jogcímen 10.779.000 Ft támogatási összeggel elnyert 
pályázat (Azonosító: 323958) kapcsán, a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) mellőzésével „vis maior 
2017” tárgyában beszerzési eljárást indít. A közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására felkéri a Complexpert Informatikai és Tanácsadó Kft. 
(2040 Budaörs, Aradi u. 17.) képviselőjét, Berta Ferenc közbeszerzési 
szaktanácsadót. Felkéri a polgármestert a mellékelt megbízási 
szerződés megkötésére. 
A Képviselő-testület a beszerzési eljáráshoz az alábbi Bíráló Bizottságot 
hozza létre: 
 
Bahil Emilné dr. jegyző - a bizottsági elnöke 
Hirlingné Osztroluczki Julianna pénzügyi ügyintéző - bizottsági tag 
Bedő Ádám műszaki ügyintéző - bizottsági tag 
 

 Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 
költségvetési támogatásain belül az 5. pontban szereplő vis maior 
támogatása jogcímen 10.779.000 Ft támogatási összeggel elnyert 
pályázat (Azonosító: 323958) kapcsán, a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) mellőzésével „vis maior 
2017” tárgyában beszerzési eljárást indított. 
Az ajánlati felhívást és a hozzátartozó dokumentumokat megismerte és 



változtatás nélkül elfogadja. 
Az eljárás tárgya: építési beruházás. 
Az ajánlati felhívást az alábbi vállalkozóknak kívánja megküldeni: 
Béta-Tipp Kft.,  2000 Szentendre, Kondor Béla u. 40.,  
E-mail: belakinal@yahoo.com 
Gödöllő-Vác Térségi Vgt., 2131 Göd, Csokonai u. 22.,  
E-mail: vgtgod@tir.hu 
Blogék Kft., 2112 Veresegyház, Hajó u. 3., 
E-mail: blogekkft@gmail.com 
Felkéri a közbeszerzési szaktanácsadót, hogy az építés ügyében a 
beszerzési eljárást indítsa meg. 
 

 a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 
költségvetési támogatásain belül az 5. pontban szereplő vis maior 
támogatása jogcímen 10.779.000Ft támogatási összeggel elnyert 
pályázat (Azonosító: 323958) kapcsán, a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) mellőzésével „vis maior 
2017” tárgyában beszerzési eljárást indított. 
Az ajánlati felhívást és a hozzátartozó dokumentumokat megismerte 
és változtatás nélkül elfogadja. 
Az eljárás tárgya: építési beruházás. 
Az ajánlati felhívást az alábbi műszaki ellenőröknek kívánja 
megküldeni: 
NALA-MI KFT., 2146. Mogyoród, Templom u. 9., 
E-mail:  nalami@nalami.hu 
Kinál Béla István, 2023 Dunabogdány, Erzsébet Királyné 8.,  
E-mail:  belakinal@gmail.com 
Sándor Géza egyéni vállalkozó,  
1037 Budapest, Folyóka u. 16. fsz. 2.,  
E-mail: sandor@fgsg.hu 
Felkéri a közbeszerzési szaktanácsadót, hogy az építés ügyében a 
beszerzési eljárást indítsa meg. 
 

 A 2016. évről szóló belső ellenőrzési beszámolót 118/2015. (XII.04.) 
Kt. határozatával elfogadott óvodai munkaügyi nyilvántartás vizsgálata 
vonatkozásában megismerte és az alábbi észrevétellel elfogadja: a 
jelentés 4. oldalán a 2.) Vezetői összefoglaló első bekezdésében 
javítani kell az évszámot 2015. évre. 

 

 Salgóvári Mariann kérelmét megismerte, és a parthasználathoz nem 
járul hozzá. Az étteremhajó kikötését nem tartja kívánatosnak. 
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 az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás megkeresését 
megismerte. Az átdolgozott Társulási Megállapodást, valamint 
Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerte és a határozat 
melléklete szerinti tartalommal minősített többséggel elfogadja. 
 

 a Hajnalka út felső szakaszára vonatkozó telekalakítási vázrajzot 
megismerte. Felkéri a polgármestert, hogy Faludi Károly és Faludi 
Tamás kérelemével kapcsolatosan előzetesen keresse meg a 
szakhatóságokat, a szakhatósági egyeztetést folytassa le annak 
érdekében, hogy a testület eldönthesse, hogy a településfejlesztési 
megállapodást van-e értelme megkötni. 
 

 Lepcsényi Tamás ingatlanvásárlási kérelmét megismerte. A ”Hunyadi 
ház” területét értékesíteni kívánja. Felkéri a polgármestert, hogy az 
önkormányzati ingatlanra vonatkozó értékbecslést készítesse el, és a 
pályázati kiírással terjessze a Képviselő-testület következő ülésére. 
Egyidejűleg 36/2016.(IV.28.) határozatát visszavonja. 
 

 Bősz Krisztián külső bizottsági tag lemondását megköszönve több 
éves munkáját, tudomásul veszi. Egyidejűleg Dunai Adrienne 
zebegényi lakost a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjául 
megválasztja. Felkéri a jegyzőt az SZMSZ függelékének 
módosítására. 
 
 

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2017.(IV.06.) önkormányzat rendelete 

a köztemető használati rendjéről 
 

 
Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése, a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

 



Általános rendelkezések 
1.§ 

 
(1) A szabályozás célja, hogy Zebegény község területén a helyi 
viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a 
végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés biztosítása 
érdekében; szabályozza a temetők működési rendjét, a temetés 
lebonyolításának zavartalanságát. 
(2)  A tisztességes temetéshez való jog bármely megkülönböztetésre 
tekintet nélkül mindenkit megillet. 
(3)  A temetés módja lehet világi és egyházi. 
(4) Halottakat eltemetni csak temetési helyen szabad.  

 
2. § 

(1) A rendelet hatálya a Zebegény község közigazgatási területén fekvő, 
az önkormányzat tulajdonában álló működő temetőre, az ott folyó 
temetkezési és temető-fenntartási, sírhelyhasználati tevékenységre, 
valamint a temetői szolgáltatásokat igénybevevő, illetőleg a 
tevékenységeket végző természetes és jogi személyekre terjed ki.  
(2) Az önkormányzat területén az alábbi temető található: 624 hrsz. 
(3) A köztemető tulajdonosa az önkormányzat. 
 

 
Temető fenntartása, üzemeltetése 

3. § 
 

(1)  A köztemető 
a) fenntartásáról a helyi önkormányzat gondoskodik. 
b) üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzat látja el.  

(2) Az önkormányzat gondoskodik a temetők fenntartásával kapcsolatos 
feladatok, tevékenységek ellátásáról, illetve gondoskodik a temető 
közüzemi díjainak megfizetéséről. 
(3) A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő-
testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. 

 
 

A temető létesítményei 
4. § 

 
(1) Az önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges 
feltételeket az alábbiak szerint biztosítja: 
a) a meglévő utakat karbantartja a parcellák megközelítésére, 
b) parkosítást, fásítást végez,  



c) egy ravatalozót tart fenn,  
d) a kerítést (drótkerítés), 
e) egy helyen vízvételi lehetőséget,  
f) hulladék-lerakóhelyet működtet a temetőben keletkezett hulladék 

gyűjtésére 1 db konténer elhelyezésével. A konténer elszállításáról, 
kiürítéséről az önkormányzat gondoskodik a szolgáltatóval kötött 
szerződés alapján. 

(2) A ravatalozó tartozékai felszerelése: drapériák, szőnyegek, 
gyertyatartók,     
    valamint a szükséges villanyvételi lehetőség. 

 
A temetőhasználat szabályai 

5. § 
 

(1) A temetési hely felett rendelkező köteles a temető használatára 
vonatkozó jogszabályokat és jelen rendeletben foglaltakat betartani, a 
megváltott helyet gondozni, környezetét gyommentesítéssel, vagy 
fűnyírással rendben tartani. 
(2) A temetési hely környezetének számít a szomszédos sírhelyig/sírboltig 
tartó terület, út fele. 
(3) A köztemető környezetvédelme és köztisztaságának megőrzése 
valamennyi temetőlátogató kötelezettsége, ezért mint a szerves (növény), 
mint a szervetlen hulladékot hulladéktároló helyeken elhelyezni köteles. 
(4) A sírokra 1 méternél magasabbra növő fákat, bokrokat nem szabad 
ültetni. 
(5) Tilos a sírhely körül fát, bokrot ültetni, padot, betonlépcsőt vagy egyéb 
tárgyat elhelyezni! 
(6) A rendelet hatálybalépésekor a sírokon már meglévő, 1 m magasságot 
meghaladó növényzet gondozását, ápolását, metszését a sírhely bérlője 
köteles úgy elvégezni, hogy a látogatók és a szomszédos sírhelyek 
biztonságát ne veszélyeztesse.  
(7) A temetőben meggyújtott gyertyát – zárt mécses kivételével – a 
tűzveszély elkerülése végett a távozás előtt el kell oltani. 
 

6. § 
 

(1) Tilos a temetőben minden olyan magatartás vagy tevékenység, mely 
a temető látogatók kegyeleti érzését sérti! 
(2) A temetőben 14 éven aluli gyermek kísérő nélkül nem tartózkodhat! 
(3) A temetőben tilos a gépjárműforgalom! 
(4) A temetőbe – vakvezető kutya kivételével – állatot bevinni tilos! 
 

 



7. § 
 
(1)  A temetőben keletkezett hulladékot a kihelyezett hulladékgyűjtőkben 
kell elhelyezni.  
(2) A sírok, sírboltok építésénél, lebontásánál keletkezett 
sírkőmaradványokat a sír létesítője a munkáltok megkezdését követő 15 
napon belül a temető területéről köteles elszállítani. 
(3)  A törmelékek, maradványok konténerbe történő elhelyezése tilos! 
(4) A sírok fölé emelt síremlékek, fejfák továbbá a sírboltok 
karbantartásáról, helyreállításáról saját költségén annak létesítője, illetve 
örököse köteles gondoskodni. 
(5) Leromlott állapotú, düledező síremlékek helyreállítására az 
önkormányzat a létesítőt vagy örököst felszólítja. 
(6)  Élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén az önkormányzat a 
vészhelyzetet megszünteti és erről a létesítőt vagy örököst értesíti. A 
felmerült költségek a létesítőt vagy örököst terhelik. 

 
Ravatalozó használatának, igénybevételének szabályai 

8. §  
 

(1)  A temető ravatalozójának használata nem kötelező, ha a temetőbe 
szállított halottat - a kötelező azonosítást követően - haladéktalanul 
eltemetik. 
(2) A temetőbe beszállított, - kötelező azonosítást követően - 
haladéktalanul el nem temetett holttesteket a temetésig a ravatalozó 
épületben kell tartani. 
 

Temetési helyek 
9. § 

 
(1) A temetőben kialakított sírhelytáblák és temetési helyek 
igénybevételével lehet temetkezni. 
(2) A temetőben a következő temetési hely biztosított: 

- koporsós sírhely 
- urnás sírhely 
- urnafülkék 

10. § 
 

(1) A temetési helyek méretük és az eltemethető személyek száma 
szerint a következők: 

a.) egyes sírhely: alapmérete 110 x 210 cm 
                                    mélysége 200 cm 
(Egy koporsó helyezhető el benne.) 



 
b.) dupla sírhely: alapmérete 190 x 210 cm 
                                     mélysége    200cm 
(Két koporsó helyezhető el benne egymás mellett.) 

 
(2) A temetési helyek közötti távolság minimálisan 50 cm. A sorok közötti 
távolság minimálisan: 80 cm. 
(3) A sírhelyeken sírdomb felhantolása nem kötelező, létesítése esetén a 
sírdomb magassága legfeljebb 30 cm lehet. 
(4) Az urnasírhely alapterülete 80 X 100 cm.  Az urnát a talaj szintjétől 
legalább 0,5 m mélységbe kell elhelyezni. Egy urnasírhelybe 2 urna 
helyezhető el.  
(5) Az egyes sírhelybe további 2 urna, a kettes sírhelybe 2-2 urna 
rátemethető. 
(6) Az urnafülke mérete 40 cm x 40 cm. Urnafülke esetén - lentről kezdve 
- balról jobbra haladva soronként lehet urnafülkét megváltani és benne 
urnát elhelyezni. Az urnafülkét kizárólag természetes csiszoltkővel lehet 
lefedni. 
(7)  A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a 
sírhelynél nagyobb területet.  
(8)  Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremléket felállítani tilos! 
 

11. § 
 

(1) Temetési helyekért térítési díjat, illetőleg újraváltás esetén újraváltási 
díjat kell fizetni. 
(2) A térítési díjakat a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
(3) A temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás érdekében még élő 
személy részére temetési hely nem foglalható le, kivétel természetesen a 
kettes sírhelynél van. 
 

12. § 
 

(1) A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek a fenntartótól kell kérni. A 
temetési szándékot minden esetben be kell jelenteni a fenntartónak. 
 
(2) Ugyancsak be kell jelenteni bármely okból bekövetkező sírnyitási, 
temetési hely felbontási szándékot. Ilyen esetekben a bejelentéskor be 
kell mutatni a temetési hely megváltását igazoló befizetési csekket, vagy 
egyéb iratot, mellyel bizonyítani, vagy legalább valószínűsíteni lehet a 
rendelkezési jogosultságot. 
 
 



(3) Újonnan megkezdett sorokban csak a sorban következő sírhelyet lehet 
igényelni. 
 
(4) A koporsós rátemetéshez sírnyitási engedély szükséges. Az engedélyt 
a fenntartónak be kell mutatni. 
 
(5)  A sírok kiásását, betemetését, és az ezzel együtt járó munkákat a 
kegyeleti szolgáltató, hozzátartozó végezheti vagy végeztetheti el. 
 

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 
13. § 

 
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:  

a.) koporsós temetés napjától számított 25 év. 
b.) urnafülke, urnasírhely esetén 10 év. 

 
(2) A rendelkezési jog időtartamát az első elhelyezéstől kell számítani. 
 
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható. Az újból 
megváltott temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama az újbóli 
megváltás idején érvényes eredeti időtartammal azonos. 
 

A temetőfenntartási díj és szolgáltató által fizetendő díj 
14. § 

 
(1) Temetőben vállalkozásszerű munkát végzők, kivéve a temetkezési 
szolgáltatókat, temetőfenntartási díjat kötelesek fizetni. 
 
(2)  A temetőfenntartási díj mértéke: 1.780 Ft/alkalom. 
 
(3) A temetőfenntartási díjat a munka megkezdése előtt kell a 
költségvetési számlára vagy az önkormányzat házipénztárába befizetni. 
 

15. § 
 

(1) A temetői létesítmény igénybevételéért a temetkezési szolgáltatónak 
díjat kell fizetni. 
 
(2)   A díj mértéke: 5.000 Ft/alkalom. 
 
(3) A díjat a létesítmény igénybevétele előtt kell a költségvetési számlára 
vagy az önkormányzat házipénztárába befizetni. 
 



Záró rendelkezések 
16. § 

 
(1) Aki e rendelet 5. § (1), (3)-(7), 6. §, 7. § (1)-(3) bekezdéseit megsérti, 
annak terhére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. §-ban foglaltaknak 
megfelelő közigazgatási bírság kerül kiszabásra. 
 
(2) Az eljárást eljáró hatóságként a Márianosztrai Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzője folytatja le, és ő állapítja meg a közigazgatási bírság 
mértékét.  
 
(3) Ez a rendelet 2017. április 14. napjával lép hatályba. 
Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Zebegény Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2001.(X.02.) számú rendelete 
a köztemető használati rendjéről, valamint az azt módosító 5/2002.(II.5.) 
önkormányzati rendelet. 
 
Zebegény, 2017. április 5. 
 
               Hutter Jánosné                                Bahil Emilné dr. 
                   polgármester                                         jegyző 

 
A rendelet kihirdetve: 2017. április 6. 
                                                             Bahil Emilné dr. 
                                                                   jegyző 
 
1. melléklet a 7/2017.(IV.6.) önkormányzati rendelethez 
 

Temetési helyekért fizetendő díjak 

 Az elhunyt 

életében életvitelszerűen 
Zebegényben 
tartózkodott 

életében életvitelszerűen 
nem Zebegényben 

tartózkodott 

Egyes 
sírhely 

25.000 forint 50.000 forint 

Kettes 
sírhely 

40.000 forint 80.000 forint 

Urna 
sírhely  

15.000 forint 30.000 forint 

Urnafalba 
helyezés 

15.000 forint 30.000 forint 

 



Életvitelszerű a tartózkodás:  
ha az elhunyt életében, a zebegényi lakásban, üdülőben tartós ott lakásra 
rendezkedett be és azt ténylegesen egész éven át, nem idényszerűen, 
nem időszakosan használta. A hozzátartozó az elhunyt életvitelszerű 
tartózkodását közüzemi számlákkal (különösen hulladékszállítási 
szerződés, vízdíj, kábel TV, elektromos áram) igazolja. 
 
 
A Képviselő-testület és Bizottságai (elfogadott ülés- és munkaterv alapján) 
következő rendes ülésének várható ideje és napirendi pontjai: 
 
MÁJUS 24. szerda  
Bizottsági ülések időpontja: május 10. szerda 18 óra 
Előterjesztések benyújtásának határideje: április 26. szerda 10 óra 
 
1) Közterület használatról szóló helyi rendelet módosítása 

2) Közlekedési rend felülvizsgálata 

3) Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat 2016. évi tevékenységéről 

4) Könyvtár és múzeum további működtetése 

5) Viziközmű vagyon átadás  

6) Vagyonkezelői szerződés 

7) Ingatlanértékesítés 

8) Hulladékszállítási szerződés 

9) Pályázat kamerarendszer telepítésére 

10) Településképi kézikönyv készítése 

11) Tájékoztató a településüzemeltetési feladatok ellátásáról (szóbeli)  

12) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

13) Egyebek 

 
Az előterjesztési javaslatok a zebegeny.org honlapon és az önkormányzat 
facebook oldalán megtekinthetőek. A közzétett előterjesztések a testületi 
és bizottsági tagok javaslataival, kiegészítéseivel kerülnek véglegesítésre. 
 

RENDEZVÉNYEK 
 

1.) Május 19.  péntek  19 óra LAKOSSÁGI FÓRUM 
2.) Május 20. szombat VIRÁGOLIMPIA 
3.) Május 21.  vasárnap  Elsőáldozás  
4.) Május 28.  vasárnap  Gyermeknap 
5.) Június 3.  szombat   Kerékpáros zarándoklat 
6.) Június 5.  hétfő   Pünkösdi királyné járás és királyválasztás 



 
A programok részleteit megtalálhatják a kihelyezett plakátokon, a 
facebook oldalon illetve az önkormányzat honlapján 
(www.zebegeny.org; www.zebegeny.hu) 
 
 

 

 
 
 
 

Gérard de Nerval: Április 
 
 

Megjött a szép idő, a porban 
fény leng s a ház falára lobban, 
az alkony hosszan ég ma már; 

s nem zöldell semmi még, a fákon 
a nap kis rőt visszfénye táncol, 

s az ág sötét fenn és kopár. 
Fáraszt e gyors tavasz ma engem, 

de új látvány csodája lebben 
esős napok varázsakép, 

kibomlik majd a tájak csokra, 
mint nimfa, nedvesen ragyogva, 

ha fényes vízből partra lép. 

http://www.zebegeny.org/

