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Tisztelt Lakosság!

Folytatás a 3. oldalon.

OKTÓBER ELSEJE AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA
Ebből az alkalomból szeretnénk köszönteni mind-
azokat az embereket, akik a hosszú élet munká-
ját, tapasztalatait tudhatják maguk mögött.

Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen 
a napon, hanem az év minden napján, hisz sze-
retetükkel, bölcsességükkel ők is mindig a ren-
delkezésünkre állnak.

Feladatunk, lehetővé tenni számukra az öreg-
korhoz méltó életet, támaszt nyújtani nekik a 
pihenés éveiben. Vigyázni kell rájuk, segíteni 
őket, hogy a hosszú évek kemény munkája után 
örömteli életet élhessenek.

Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, 
hogy fontos részei életünknek.

Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tisz-
teletükről szól.

Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, 
támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezé-

sét, hogy társadalmunknak ők is hasznos tajgai, 
és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk.

Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívá-
nunk minden idős embertársunknak.

„Nem az a fontos, hogy az ember hány éves, 
csak a szíve legyen fiatal.”

Szociális Alapszolgáltatási Központ
dolgozói

A lakossági fórumon előzetes tájékoztatás 
hangzik el a településképi arculati kézikönyv 
és a településképi rendelet készítésének meg-
kezdéséről.

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képvi-
selő-testületének a partnerségi egyeztetés sza-
bályairól szóló 21/2017. (IX. 29.) számú önkor-
mányzati rendelet 5. §-a alapján tájékoztatom 
Önöket, hogy Szabadkígyós Község területére 
településképi arculati kézikönyv és település-
képi rendelet készül.

A véleménynyilvánítással az itt élők részesei 
lehetnek környezetük alakításának, védelmé-
nek, egy élhetőbb települési környezet kialakí-
tása érdekében.

A fórumon jelen lesz Kmetykó János főépí-
tész, a Csabaterv Bt. ügyvezetője.

A településképi arculati kézikönyv elkészíté-
sét és a településképi rendelet megalkotását a 

településkép védelmének érdekében a telepü-
léskép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
írja elő. A településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet tartalmát a 314/2012. 
(XI. 8.) számú Kormányrendelet határozza meg:

Településképi arculati kézikönyv

A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumen-
tum, amelyben – a településképi követelmények 
megalapozása érdekében – meg kell határozni a 
településkaraktert meghatározó településképi 
jellemzőket; a településképi szempontból egy-
mástól jól elkülönülő településrészeket, azok ar-
culati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma 
kiterjed a településkép minőségi formálására 
vonatkozó javaslatokra, és a településképhez il-
leszkedő építészeti elemekre is.

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. október 26-án 17 órai kezdettel LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART

a Művelődési Ház Nagytermében (5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 5.),
amelyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket.
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Folytatás a 4. oldalon.

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Lakosság!

Folytatás a 2. oldalról.

Településképi rendelet

A településképi rendelet az arculati kézikönyv 
alapján készül el. Biztosítja a településkép vé-
delmét a településképi követelmények meg-
határozásával, önkormányzati támogatási és 
ösztönző rendszer kialakításával, illetve telepü-
léskép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.

A településképi arculati kézikönyv és rendelet 
készítése széleskörű társadalmi bevonással és a 
nyilvánosság biztosításával történik. Ennek ér-
dekében – első lépésként – a kidolgozást meg-
előzően a lakossági fórum megtartása.

A fent említett helyi rendeletünk szerint az 
érintett lakosság, civil és gazdálkodó szerveze-
tek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (part-
nerek) a településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet készítésével kapcsolat-
ban előzetes véleményt, észrevételt, javaslatot 
tehetnek. Mindezeket benyújthatják papírala-
pon a Polgármesteri Hivatal titkárságán, vagy 
a Polgármesternek címezve, postán (5712 Sza-
badkígyós, Kossuth tér 7.), vagy a titkarsag@
szabadkigyos.hu e-mail címre, továbbá elmond-
hatják szóban a lakossági fórumon.

Az alábbi – települési arculatot meghatározó 
– elemekről várjuk a javaslatokat:

A település arculatát meghatározó elemekről:

•  a településképi szempontból meghatározó 
építészeti, műemléki, táji és természeti ér-

tékek, településképi jellemzőkkel kapcsolatos 
javaslatok

•  Ön szerint a lakókörnyezete az alábbiak kö-
zül milyen jellegű településrészen helyezke-
dik el:
a) Történeti településrész
b) Átalakuló, új településrész
c) Zártsorú beépítésű településrész
d) Falusias jellegű
e) Kisvárosias jellegű

•  Milyen javaslata van a településkép minőségi 
formálását befolyásoló építészeti elemekre a 
fenti településrészeket nézve:
– Telepítés
– Terepalakítás
– Magasság
– Tetőhajlásszög
– Tetőforma
– Szín
– Tornácok
– Ajtók, ablakok
– Homlokzatképzés, anyaghasználat
– Kerítések
– Kertek

•  Soroljon fel jó példákat épületek, épített rész-
letek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghaszná-
lat, színek, homlokzatképzés), kerítések, ker-
tek, zöldfelületek kialakítására.

•  Természetesen a fenti témakörökön kívül is 
tehető bármely – települési arculatot befolyá-
soló – javaslat.

BALOGH JÓZSEF
polgármester

Szabadkígyós és Újkígyós területén az orvosi 
ügyeletet már több mint 20 éve a két település 
háziorvosai látják el. Néhány hónappal ezelőtt 
azonban ismertté vált, hogy az ügyelet jelen 
formájában való közreműködés tulajdonkép-
pen mind a négy orvosunknak nagyon megter-
helő. Hiszen hétről hétre hétfőtől csütörtökig a 
rendelési idő után vár rájuk egy 15 órás ügye-
let, majd másnap újra a rendelés. A hétvégi 
ügyelet pedig egy orvosnak 63 órás folyamatos 

készenlétet jelent, péntek délután 17 órától 
hétfő reggel 8 óráig.

Annak érdekében, hogy a háziorvosi ellátás 
színvonala továbbra is ilyen magas szintű lehes-
sen, az orvosok leterheltségét indokoltnak lát-
tuk csökkenti. Ezen túl pedig fontos a település 
lakossága számára az ellátás hosszútávú fenn-
tarthatósága is, ezért a Képviselő-testület úgy 
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Folytatás a 3. oldalról.

határozott, hogy 2017. november 1. napjától az 
ügyeleti feladatok megszervezését és ellátását 
a békéscsabai székhelyű Csaba Ügyeleti Kft.-vel 
kötött szerződés keretein belül biztosítja.

Szabadkígyós lakossága tehát
2017. november 1. napjától

a békéscsabai ügyelethez tartozik!

Lakossági tájékoztató a békéscsabai
felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet
működési rendjéről, feladatköréről:

FELNŐTT ÜGYELET:
Helyszín: Békéscsaba, Gyulai út 18.

Réthy Pál Kórház Rendelőintézet
Belgyógyászati tömb, Földszint
Telefonszám: 06 66/555-424

GYERMEK ÜGYELET:
Helyszín: Békéscsaba, Gyulai út 18.

Réthy Pál Kórház Rendelőintézet
Belgyógyászati tömb, Földszint
Telefonszám: 06 66/555-362

Mindkét ügyelet a Réthy Pál Kórház
központi telefonszámain keresztül is elérhető:

06 66/441-411, 06 66/555-555

A békéscsabai felnőtt és gyermek háziorvosi 
ügyelet a Csaba Ügyeleti Kft irányítása alatt mű-
ködik. Az ügyeleti rendelők a Réthy Pál Kórház 
épületében találhatók.

Az ügyeleti idő munkanapokon 16–08 óráig, 
munkaszüneti napokon 08–08 óráig tart. A fel-
nőtt ügyeleten, munkanapokon és munkaszü-
neti napokon 16–08 óráig 1 ügyeletes orvos és 
1 ügyeletes nővér, munkaszüneti napokon 08–
16 óráig 2 ügyeletes orvos és 1 ügyeletes nő-
vér végzi a betegellátást, míg a gyermek ügye-
leten az ügyelet teljes időtartama alatt 1 orvos 
és 1 nővér teljesít szolgálatot. A területi felada-
tok ellátásához ügyeletes gépkocsi és gépkocsi-
vezető áll rendelkezésre.

A járóbetegek fogadása az ügyeleti vizsgáló-
helyiségekben történik, amelyet a rászorulók 
közvetlenül felkereshetnek, de egy részük a kór-
házi Sürgősségi Betegellátó Osztályról (SBO) 
kerül átirányításra, amennyiben állapotuk vél-
hetően lehetővé teszi a probléma alapellátási 
szintű megoldását. A fekvőbetegekhez történő 
kihívás részben a hozzátartozó által személye-
sen, részben telefonhívás útján kerülhet beje-
lentésre. Az ügyeletes orvos megítélése alapján 
a járó- és fekvőbetegek vagy saját hatáskörben 
kerülnek végleges ellátásra, vagy állapotuk sú-
lyosságától függően tovább irányításra kerülnek 
az SBO-ra, szükség esetén a mentőszolgálat köz-
reműködésével.

A többszintű, többszereplős sürgősségi ellá-
tás összehangolt működésének célja, hogy min-
den beteg az állapotának megfelelő legoptimá-
lisabb helyen és időben részesüljön sürgősségi 
ellátásban. Ehhez szükség van arra, hogy min-
denki csak indokolt esetben vegye igénybe a 
sürgősségi ellátást.

A háziorvosi ügyelet fő feladata az alap-
szintű sürgősségi ellátás. Ez azt jelenti, hogy el-
sősorban azoknak a háziorvosi teendőknek a 
rendelési időn kívüli ellátására szerveződött, 
amelyek a következő rendelési időig nem ha-
laszthatók, vagyis nem feladata pl. a régóta 
fennálló, krónikus panaszok kivizsgálása vagy 
a folyamatosan szedett gyógyszerek felírása. A 
sürgősségi eseteknek sokféle formája van, ezek 
közül a háziorvosi ügyelet általában azokat ké-
pes saját hatáskörében véglegesen ellátni, ame-
lyek néhány órán belüli, de nem azonnali ellá-
tást igényelnek. Az azonnali ellátást igénylő 
esetek – ezek jelentős része a laikus számára 
is nyilvánvaló módon ebbe a kategóriába tar-
tozik, pl. balesetek, heveny vérzéses állapo-
tok, eszméletvesztés, mellkasi szorító fájdalom 
– alapvetően a mentőszolgálat és az SBO köz-
reműködését igénylik, ezért, ha azonnali ellátás 
szükségessége merül fel – az időveszteség elke-
rülése érdekében – az OMSZ értesítése vagy az 
SBO közvetlen felkeresése célszerű.

ZATYKÓ KATALIN
jegyző

Tisztelt Lakosság!
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Folytatás a 6. oldalon.

Tájékoztatás
a temetőkről és a temetkezésről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról

Tájékoztatás a szelektív hulladékgyűjtő 
edények kiszállításával kapcsolatban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szabadkígyósi lakosokat, 
hogy a temetőben megépítésre került egy 35 
db urnafülkét tartalmazó urnafal.

A kolumbáriumban az urnák tárolása 30 x 30 
x 30 cm, illetve kettős urnafülke esetén 60 x 30 
x 30 cm belméretű és szilárd lappal légmente-
sen lezárt urnafülkében történik. A kolumbári-
umban kiképzett családi urnafülkék 4 db urna 
elhelyezésére alkalmasak, így igény esetén a 
családtagok hamvainak elhelyezését is biztosí-
tani lehet. Az urnafülkék lezárása szürke gránit 
urnatáblával történik, név, születési és halálo-
zási év felirattal.

A kolumbáriumban az urnatáblák egyönte-
tűségét szolgálva azokat azonos formátumú 
felirattal kell elkészíttetni. Az elhelyezendő ur-
natábla tervét a temető fenntartójának (keze-
lőjének) be kell mutatni. Az urnafalban csak az 
alábbi paraméterekkel elkészített urnatáblákat 
lehet elhelyezni:

• szürke gránit tábla
• név, születési és halálozási év felirattal
• felirat betűtípusa SCRI-02-Relief típusú

A temetőkről és a temetkezésről szóló önkor-
mányzati rendelet értelmében az urnafülkét 

előre megváltani nem lehet. A temetési hely fe-
letti rendelkezési jog időtartama nem lehet ke-
vesebb, mint – urnafülke esetén: 15 év, sírhely 
esetén: 25 év.

Az önkormányzati rendelet módosítása értel-
mében a sírhelydíjak összege az következőkép-
pen változott:

• az I–II. sorban 10 000 Ft,  áfával: 12 700 Ft;
• a III–IV. sorban 8 000 Ft,  áfával: 10 160 Ft;
• az V. sortól 6 000 Ft,  áfával:   7 620 Ft.

Az urnafülke díjak összege az következő:
• 30 X 30 X 30 (1-es urnafülke)

 20 000 Ft,  áfával: 25 400 Ft;
• 60 X 30 X 30 (2-es urnafülke)

 35 000 Ft,  áfával: 44 450 Ft;
• családi urnafülke

 70 000 Ft,  áfával: 88 900 Ft.

Továbbá kérjük azokat a Tisztelt hozzátartozó-
kat, sírhelytulajdonosokat, akinek a Szabadkí-
gyósi Köztemetőben olyan sírhelye van, amely-
nek a megváltási ideje (25 év) lejárt, vagy a 
közeljövőben le fog járni, az újraváltások ügyé-
ben szíveskedjenek intézkedni.

A temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés a 
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal 10. számú 
irodájában történik (Polgármesteri Hivatal, Sza-
badkígyós, Kossuth tér 7.). További felvilágo-
sítás kérhető a kozterulet@szabadkigyos.hu 
e-mail címen, vagy a 66/247-186 (18-as mellék) 
telefonszámon.

ZATYKÓ KATALIN
jegyző

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy megkezdjük a 
szelektív hulladékgyűjtő edények házhoz tör-
ténő kiszállítását azon szabadkígyósi lakosok 
részére, akik az edény otthonukba történő el-
szállítását nem tudják megoldani. A szelektív 

hulladékgyűjtő edény kiszállítása iránti igényü-
ket 2017. október 24-től 2017. október 31-ig je-
lezhetik a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal 



Folytatás az 5. oldalról.

titkárságán hivatali munkaidőben személyesen, 
vagy a következő telefonon: 06-66/247-186 11-
es mellék.

A szelektív hulladékgyűjtő edényeket 2017. 
november 6-tól 2017. november 9-ig 8.00–
16.00 óráig fogjuk kiszállítani az igénylők ré-
szére.

A kiszállítás során az edény átvételéhez sze-
mélyi igazolvány és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány lesz szükséges.

A szelektív hulladékgyűjtő edények átvé-
telére a Polgármesteri Hivatalban továbbra 
is van lehetőség azon szabadkígyósi lakosok 

részére, akik az edény elszállítását meg tud-
ják oldani.

Az edény átvétele, kiszállítása, ürítése díj-
mentes. Háztartásonként egy edény igényel-
hető.

A sárga színű tartály a háztartásokban kelet-
kező papír, műanyag és fém hulladék gyűjté-
sére szolgál. A szelektív hulladékgyűjtő edény 
ürítése minden hónap első csütörtöki napján 
lesz. A vegyes hulladékot továbbra is az eddig 
használt hulladékgyűjtő edényben kell gyűjteni, 
és kihelyezni a közterületre az eddig megszo-
kott szállítási napokon.

Szabadkígyósi
Polgármesteri Hivatal
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Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. szeptember havi döntéseiről
Elfogadták Szabadkígyós Község

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta 
a 2017. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről 
szóló beszámolót. Az első félév gazdálkodási ta-
pasztalatait a II. félévi gazdálkodás során figye-
lembe kell venni.

Módosították az Általános Művelődési
Központ Alapító Okiratát

A Képviselő-testület elfogadta az Általános Mű-
velődési Központ alapító okiratának módosítá-
sát, mely során a jogszabályi hivatkozások és a 
kormányzati funkciók pontosítására került sor.

Döntöttek a 2018. évi Bursa-Hungarica
Ösztöndíj Pályázatban történő részvételről

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Sza-
badkígyós Község Önkormányzata csatlakozik a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati forduló-
jához.

A Képviselő-testület a fenti rendelkezése sze-
rint a 2018. évi költségvetéséről szóló rende-
let-tervezet előkészítésekor a beérkezett igények 
alapján a támogatás alapjául szolgáló összeget 
2018. évi költségvetéséből biztosítja.

A Képviselő-testület felkérte a Polgármestert 
az önkormányzati csatlakozási nyilatkozat alá-
írására és a pályázat meghirdetésére.

A Szabadkígyósi
Wenckheim-kastély üzemeltetési

szerződésének megkötésével kapcsolatos
döntést hoztak

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy felha-
talmazza a Polgármestert a Wenckheim-kastély 
Üzemeltetési Szerződésének aláírására.

Folytatás a 7. oldalon.

Tájékoztatás a szelektív hulladékgyűjtő 
edények kiszállításával kapcsolatban



Folytatás a 6. oldalról.
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Megtárgyalták
a Szociális Alapszolgáltatási Központ

szakmai programját

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta 
a Szociális Alapszolgáltatási Központ módosított 
szakmai programját.

Elfogadták
a szelektív hulladékgyűjtő edények

használatáról szóló tájékoztatást

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta 
a szelektív hulladékgyűjtő edények használatá-
ról, illetve kiszállításáról szóló tájékoztatást.

Döntöttek a háziorvosi ügyelet
változásáról

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy fel-
adatellátási szerződést köt a Csaba Ügyeleti Kft.-
vel, mint egészségügyi szolgáltatóval Szabadkí-
gyós lakossága háziorvosi, házi gyermekorvosi 
ügyeleti ellátására 2017. év november 1. nap-
jától határozatlan időre. Felhatalmazta a Pol-
gármestert a szerződés megkötésére, valamint 
a további szükséges intézkedések megtételére, 
ideértve a működési engedélyezési eljárások le-
folytatását, továbbá a módosított háziorvosi 
szerződések megkötését.

A szabadkígyósi piactér fejlesztése
pályázat megvalósításával kapcsolatos

döntéseket hoztak

A Képviselő-testület felhatalmazta Balogh József 
polgármestert a szabadkígyósi piactér fejlesz-
tése pályázat megvalósításával kapcsolatban az 
építési engedély megszerzésével kapcsolatos in-
tézkedések megtételére, továbbá a kivitelezési 
szerződések megkötésére.

A települési önkormányzatok rendkívüli
költségvetési támogatásának pályázatának

benyújtásáról döntöttek

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy pályáza-
tot nyújt be a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, to-
vábbá a megjelent pályázati kiírás alapján a me-
gyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és 
a települési önkormányzatok rendkívüli önkor-
mányzati támogatása pályázati kiírásra. Felha-
talmazta a Polgármestert a fentiekkel kapcsola-
tos további intézkedések megtételére.

Módosították a 2017. évi költségvetésről szóló
önkormányzati rendeletet

A Képviselő-testület módosította Szabadkígyós 
Község 2017. évi költségvetéséről szóló önkor-
mányzati rendeletét, melynek értelmében Sza-
badkígyós Község Önkormányzatának 2017. évi 
költségvetését 663 774 951 Ft költségvetési be-
vétellel, 663 774 951 Ft költségvetési kiadással, 
0 Ft költségvetési hiánnyal állapította meg.

Megalkották a helyi népszavazás kezdemé-
nyezéséhez szükséges választópolgárok

számáról szóló önkormányzati rendeletet

A Képviselő-testület megalkotta a helyi népsza-
vazás kezdeményezéséhez szükséges választó-
polgárok számáról szóló önkormányzati rende-
letet, melyben elrendeli, hogy a helyi népszava-
zást a település választópolgárainak 10%-a kez-
deményezheti.

Módosították a Képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló

önkormányzati rendeletét

A Képviselő-testület módosította a Képviselő- 
testület és szervei szervezeti és működési sza-

Folytatás a 8. oldalon.



AZ ISKOLA HÍREI

Tájékoztatás
hulladékszállítás időpontjának változásáról

Idén 136 diák kezdte meg a 2017/18-as tan-
évet, 20 első osztályosunk van. Az iskolában 16 
pedagógus neveli-oktatja a diákokat.

Első jelentős programunk a diákolimpia volt, 
ahol a diákok egy sportdélután keretében mo-
zoghattak. A gyerekek tájékozódó futáson ve-
hettek részt. A futás hete alkalmából a leg-
jobban teljesítő osztály a felső tagozaton a 6. 
osztály, az alsó tagozaton a 4. osztály volt. 10 
ügyes diákunk vett részt Békéscsabán a diák-
olimpián, ahol futball sportágban jeleskedhet-
tek. Október 6-án osztálykeretben emlékeztünk 
meg az Aradi vértanukról. Ugyancsak október 
6-án délután volt a hulladékgyűjtés iskolánk-
ban, ahol fém, PET-palack és papír hulladékot 
gyűjtöttek a gyerekek.

• I. helyezett lett alsó tagozaton a 2. osztály
• I. helyezett lett felső tagozaton az 5. osztály
Ebben az évben is megszervezzük az évsza-

konkénti természetjárást, így az őszi erdei sé-

tánkra október 12-én, csütörtökön került sor 
Boldog Gusztávnak, a Körös Maros Nemzeti Park 
munkatársának vezetésével.

Őszi szünet az iskolában október 30-tól no-
vember 5-ig tart. Utolsó tanítási nap őszi szünet 
előtt: október 27. péntek, első tanítási nap: no-
vember 6. hétfő.

Kérjük, hogy a papír és pet palack hulladé-
kát továbbra is helyezze el az óvoda kerítéséhez 
rögzített tárolókba. Köszönjük!

Kígyósi Értéktár Bizottság felhívása

A Kígyósi Értéktár Bizottsága továbbra is várja a 
javaslatokat a helyi értékek bővítésére. Szívesen 
veszünk olyan javaslatokat, amelyek hozzájárul-
nak ahhoz, hogy múltunk, és jelenünk értékei 
ne merüljenek feledésbe és jellemezzék közsé-
günk arculatát.

Általános Művelődési Központ

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a BKSZ PLUSZ 
Nonprofit Kft. a 2017. október 23-i (hétfő) ün-
nepnap esedékes hulladékszállítását 2017. ok-
tóber 21-én, szombaton fogja végezni, továbbá 

a 2017. november 1-i (szerda) ünnepnap ese-
dékes hulladékszállítását 2017. november 2-án, 
csütörtökön fogja végezni. Megértésüket kö-
szönjük! BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft.
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bályzatáról szóló önkormányzati rendeletét, 
melynek értelmében hatályon kívül helyezték 
a rendelet 44. §-át és 45. §-át.

Módosították
a temetőkről és a temetkezésről szóló

önkormányzati rendeletet

A Képviselő-testület módosította a temetők-
ről és a temetkezésről szóló önkormányzati ren-
deletet, melyben rendelkeztek a temetőben 
épült urnafallal kapcsolatban a temetési hely 
feletti rendelkezési jog időtartamáról, az urna-
fülkék megválthatóságáról, meghatározták az 

urnafalban elhelyezésre kerülő urnatáblák pa-
ramétereit, az urnafülkék díjait, továbbá módo-
sították a sírhely díjak összegét.

Megalkották a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településkép-

érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló

önkormányzati rendeletet

A Képviselő-testület megalkotta a településfej-
lesztéssel, településrendezéssel és településkép- 
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyez-
tetés helyi szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletet, mely a településkép védelmével kap-
csolatos helyi szabályozást új alapokra helyezi.

Folytatás a 7. oldalról.


