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2018. május.     „Az igazi boldogság az önzetlen szeretet gyümölcse, azé a szereteté, amely a szétosztás arányában növekszik.                                                                                                  

43.szám.         A szeretet megosztásának nincs határa, ezért az igazi szeretetből fakadó boldogság is határtalan.” (Thomas Merton)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Szerkesztők: Felsőnyék Könyvtári Információs és Közösségi Hely: Pere Rudolfné, Berkesdi Réka, Kódiás Erika és Felsőnyék Község 

Önkormányzata   

 

Incze Zsuzsa a 7-8 osztálynak tartott 

prevenciós előadást a „Csellengők” egykori 

tévéműsor szerkesztő-producere a gyermekekre 

leselkedő veszélyekről április 23-án. A népszerű műsor 

húsz évig futott, sok gyermek került elő a segítségével. 

Vajon miért lesz valaki „csellengő”? A megdöbbentő és 

szomorú eseményeket kis filmekben bemutatva a 

történetekből levonhatták a tanulságot, hogy nagyon 

oda kell figyelnünk egymásra, a családi kapcsolatok, a 

kommunikáció, a kölcsönös bizalom erősítésére. 

Elővigyázatosságra való felhívásait nagy érdeklődéssel 

kísérték a diákok és köszönettel fogadták. 

A Furfangos Paraván - Manó mese című - 

barátságról és szeretetről szóló 

bábelőadását az óvodások figyelemmel, élvezettel 

hallgatták és kapcsolódtak be időnként izgalommal a 

mesébe. A végén a bábokat is kézbe vehették. 

Megbeszélésre került a manó mese tanulsága is a 

mindennapi élet helyes kapcsolataira vonatkoztatva. 

Nagyon tetszett az előadás a gyerekeknek és 

kísérőiknek is. 

 

Május 4-én Felsőnyék anyák napi műsorán Debella 

László polgármester úr megható köszöntője után a helyi 

óvodások és az iskola tanulói szívhez szóló verseikkel 

csaltak könnyet a közönség szemébe. Az ünnepség 

végén egy-egy szál szegfűt kapott minden jelenlevő 

édesanya és nagymama ajándékba az Önkormányzat 

jóvoltából. Ezúton szeretnénk megköszönni a 

közreműködést a fellépőknek valamint a felkészítést az 

óvónőknek és a pedagógusoknak. A rendezvényen 

készült további képek megtekinthetők a facebook 

Felsőnyék Kulturális Közösségi és Könyvtári Információs 

Oldalon.  



 

 

 

Önkormányzati tájékoztató 

a temetkezés helyi rendjéről 

 

Felsőnyék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 29-én rendeletet alkotott a Felsőnyéki Katolikus 

és a Református temetők használatával, a temetkezés rendjével kapcsolatban. Mivel a temető üzemeltetését a két 

egyházzal történő megállapodás alapján az önkormányzat látja el, így a temetkezés helyi rendjével kapcsolatban a 

Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőnyéki Kirendeltségén van lehetőség az ügyintézésre.  

 

A temetkezés helyi rendjéről szóló 3/2018. (IV. 12.) önkormányzati rendelet (TeR.) alapján a temetési hely feletti 

rendelkezési jog időtartama az (1) bekezdés alapján 

a) egyes sírhely esetén 25 év, valamint az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év, 

b) sírbolt esetén megállapodástól függően 60 év, 

c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év, 

d) urnasírbolt esetén megállapodástól függően 20 év. 

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog fenti rendelkezési idő lejára után meghosszabbítható, újraváltható.                           

 

Az újraváltás időtartama a temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére a fent felsorolt használati időnél rövidebb 

is lehet, de legalább 

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében 10 év,  

b) az (1) bekezdés b) pontja esetében 30 év,  

c) az (1) bekezdés c) pontja esetében 5 év,  

d) az (1) bekezdés d) pontja esetében 10 év. 

 

A temetési helyek megváltási díja a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamára – az e rendeletben meghatározott 

használati időre – vonatkozik, mértéke 

a) egyes sírhely esetén 10000,- Ft 

b) kettős sírhely esetén 10000,- Ft 

c) sírbolt esetén 10000,- Ft 

d) urnafülke és urnasírhely esetén 10000,- Ft 

e) urnasírbolt esetén megállapodástól függően 10000,- Ft 

 

Az összegek a temetési helyek újraváltására is érvényesek. A temetési helyek újraváltási díjának mértéke, ha az 

újraváltás nem az első megváltás időtartamának megfelelő, hanem csökkentett időtartamra történik, a teljes újraváltási 

díj mértékének időarányos része. 

 

 

A temetők nyitva tartási ideje, valamint az üzemeltetését végzők 

ügyfélfogadási ideje és helye 

 

 A B C D 

1 Napok Nyitvatartási idő Ügyfélfogadási idő Ügyfélfogadás helye 

2 Hétfő 0.00-24.00 8.00-12.00, 13.00-16.30 Magyarkeszi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

Felsőnyéki Kirendeltsége 

Felsőnyék, Kossuth u. 57. 

3 Kedd 0.00-24.00 8.00-12.00, 13.00-16.30 ua. 

4 Szerda 0.00-24.00 8.00-12.00, 13.00-16.30 ua. 

5 Csütörtök 0.00-24.00 8.00-12.00 ua. 

6 Péntek 0.00-24.00 8.00-12.00 ua. 

7 Szombat 0.00-24.00 - - 

8 Vasárnap 0.00-24.00 - - 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


