Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testület
19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek módosítására
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §. (1) bekezdésében,
az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény 2. § (1) bekezdésében,
a temetıkrıl és temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2)-(3) bekezdéseiben
valamint
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:

I. Fejezet
Módosító rendelkezések
1. A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 5/2002. (III. 12.)
önkormányzati rendelet módosítása
1. §
(1) A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 5/2002. (III. 12.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Hkr.) mellékletében, a Fogorvosi körzetek részben az I. körzethez tartozó
utcanévsor 5. sorában a „Tolbuhin” szövegrész helyébe „Szent Imre” szöveg lép.
(2) A Hkr. mellékletében a Fogorvosi körzetek részben az I. körzethez tartozó utcanévsor 23.
sorában az „Úttörı” szövegrész helyébe „Citera” szöveg lép.
(3) A Hkr. mellékletében a Fogorvosi körzetek részben az I. körzethez tartozó utcanévsor az
alábbi tartalmú 41. sorral egészül ki „Vitéz utca”.
(4) A Hkr. mellékletében a Fogorvosi körzetek részben az II. körzet meghatározásában a
„Dudásné dr. Segesváry Krisztina” szövegrész helyébe „Dr. Molnár Mónika” szöveg lép.
(5) A Hkr. mellékletében a Fogorvosi körzetek részben az II. körzethez tartozó utcanévsor 16.
sorában a „Felszabadulás” szövegrész helyébe „Szent István” szöveg lép.
(6) A Hkr. mellékletében a Fogorvosi körzetek részben az II. körzethez tartozó utcanévsor 37.
sorában az „Úttörı” szövegrész helyébe „Citera” szöveg lép.
(7) A Hkr. mellékletében a Felnıtt háziorvosi körzetleírás részben az I. körzethez tartozó
utcanévsor elsı oszlopának 6. sorában a „Tolbuhin” szövegrész helyébe „Szent Imre”
szöveg lép.
(8) A Hkr. mellékletében a Felnıtt háziorvosi körzetleírás részben a II. körzethez tartozó
utcanévsor második oszlopának 6. sorában az „Úttörı” szövegrész helyébe „Citera”
szöveg lép.
(9) A Hkr. mellékletében a Felnıtt háziorvosi körzetleírás részben a III. körzethez tartozó
utcanévsor elsı oszlopának 7. sorában a „Felszabadulás” szövegrész helyébe „Szent
István” szöveg lép.

(10) A Hkr. mellékletében a Felnıtt háziorvosi körzetleírás részben a III. körzethez tartozó
utcanévsor harmadik oszlopának 2. sorában az „Partizán” szövegrész helyébe „Vitéz”
szöveg lép.
2. A köztemetıkrıl szóló 16/2010. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása
2. §
(1) A köztemetıkrıl szóló 16/2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ter.)
melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
(2) A Ter. Függeléke helyébe jelen rendelet függeléke lép.
3. A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2011. (IX. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása
3. §
(1) A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Gyer.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „(1) Az
önkormányzat a gyermekek védelmét a (3) bekezdésben meghatározott személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokkal biztosítja.”
(2) A Gyer. 4. § (5) bekezdés b) pontjában a „Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Közoktatási Intézménye Pallavicini Sándor Iskola” szövegrész helyébe a „Szeged és
Térsége Eötvös József Köznevelési Intézménye Pallavicini Sándor Iskola Sándorfalva”
szöveg lép.
(3) A Gyer. 4. § (5) bekezdés c) pontjában a „Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Közoktatási Intézménye Pipacs Óvoda” szövegrész helyébe a „Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása Pipacs Óvoda” szöveg lép.
4. §
(1)

Hatályát veszti a Gyer. 1. §-ában a „megállapított önkormányzati ellátásokkal
segítséget nyújtson a gyermekek törvényben meghatározott jogainak érvényesítéséhez,
gondoskodjon a gyermekek veszélyeztetettségének megelızésérıl és megszüntetésérıl,”
szövegrész.

(2) Hatályát vesztik a Gyer. 3. §-a, 4. § (2) bekezdése, 5. § (1) bekezdése valamint 6-11. §-ai.

4. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete és
Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
5. §
(1) Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 7.
§ (6) bekezdése a következı d) ponttal egészül ki: „d) kéményseprı-ipari közszolgáltatás
biztosítása.” .

(2) Az SzMSz 2. mellékletének 1. pontja a következı c) ponttal egészül ki: „c) önkormányzati
hozzájáruló nyilatkozat háziorvosi vagy fogorvosi feladatokat ellátó személy
helyettesítésére vonatkozóan.”.
(3) Az SzMSz 2. mellékletének 2. pontjában a „Temetési segély” szövegrész helyébe az
„Önkormányzati segély” szöveg lép.
(4) Az SzMSz 2. mellékletének 3. pontjában a „Átmeneti segély (élelmiszer segély,
gyógyszertámogatás, egészségügyi szolgáltatás térítési díj támogatás, kamatmentes
kölcsön )” szövegrész helyébe az „Adósságkezelési szolgáltatás” szöveg lép.
(5) Az SzMSz 2. mellékletének 7. pontjában a „Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás”
szövegrész helyébe az „Méltányossági közgyógyellátás” szöveg lép.
(6) Az SzMSz 3. mellékletének 2. pontjában a „tiltott és közösségellenes eljárás” szövegrész
helyébe a „közösségi együttélés alapvetı szabályait sértı magatartás miatti eljárás” szöveg
lép.

II. Fejezet
Hatályon kívül helyezı rendelkezések
5. Az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 5/1994. (IV.14.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
6. §
Hatályát veszti az ivóvíz
önkormányzati rendelet.

díjának

megállapításáról

szóló

5/1994.

(IV.14.)

6. Az útépítési hozzájárulásról szóló 17/2002. (XII.12.)
Ör. rendelet hatályon kívül helyezése
7. §
Hatályát veszti az útépítési hozzájárulásról szóló 17/2002. (XII.12.) Ör. rendelet.

7. A szilárd és folyékony hulladékszállításról szóló 7/2010. (III. 25.)
önkormányzati rendelet
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
8. §
Hatályát veszti a szilárd és folyékony hulladékszállításról szóló 7/2010. (III. 25.)
önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése valamint 1-3. mellékletei.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

8. Hatályba léptetı rendelkezések
9. §
(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetést követı napon
lép hatályba.
(2) A rendelet 3-5. §-ai 2014. január hó 01. napján lépnek hatályba.

Sándorfalva, 2013. november 28.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı

Záradék
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. november 29.
Dr. Kovács Beáta
jegyzı

Melléklet a 19/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
I. Sírhely, sírbolt megváltási díjak
Megnevezés

Költség (Ft)

Év

Megjegyzés

1. 1-es sírhely

25 000

25

Sírhely-bérlı fizeti a plébánián

1 000 Ft/év

2. 2-es sírhely

50 000

25

Sírhely-bérlı fizeti a plébánián

2 000 Ft/év

3. 3-as sírhely

75 000

25

Sírhely-bérlı fizeti a plébánián

3 000 Ft/év

4. 1-es sírbolt

150 000

60

Sírhely-bérlı fizeti a plébánián

2 500 Ft/év

5. 2-es sírbolt

300 000

60

Sírhely-bérlı fizeti a plébánián

5 000 Ft/év

6. 3-as sírbolt

450 000

60

Sírhely-bérlı fizeti a plébánián

7 500 Ft/év

2. Ravatalozó használat
(temettetı fizeti a temetés alkalmával a plébánián)
3. Temetı-fenntartási hozzájárulás díja
Megnevezés
1. Temetés
2. Teljes/komplett síremlék készítés
3. Sírkeret készítés (fedılapok nélkül)
4. Fedılap készítés / csere (fedılapok
számától független)
5. Síremlék fejrészének készítése/
cseréje
6. Régi síremlék általános felújítása,
javítása- csiszolás, felület javítás

Költség (Ft)
8 750

25 000 Ft

8 750
8 750
8 750

Megjegyzés
Az üzemeltetın kívüli más
temetkezés fizeti a plébánián.
Sírköves fizeti a plébániának
Sírköves fizeti a plébániának
Sírköves fizeti a plébániának

8 750

Sírköves fizeti a plébániának

8 750

Sírköves fizeti a plébániának

Függelék a 19/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

