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Előterjesztés
az Aszód belterület 113 hrsz-ú kivett temető fennmaradását veszélyeztető helyzet
elhárításával összefüggésben nyújtott támogatás igényléséhez
Tisztelt Képviselő-testület!
Az európai kulturális örökség részét képező Magyarország területén található/fellelhető,
jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója. Továbbá a
kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb
társadalmi részvétel ösztönzése, különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel
kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére tárgyban, a Magyarországi Zsidó Örökség
Közalapítvány, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883.
számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm.
határozat 1. pontjában foglalt kormányzati szándék megvalósítása céljából támogatási
lehetőségre történő felhívást (a továbbiakban: Felhívás) tett közzé.
A Felhívás elsődleges célja, hogy támogatást nyújtson a magyarországi zsidó sírkertek, illetve
zsidó sírhelyeket tartalmazó temetőrészek vagy temetőn kívüli területek, továbbá korábban
zsidó temetőként használt területek (a továbbiakban együtt: temető) tulajdonosainak,
fenntartóinak a temető fennmaradását veszélyeztető helyzet elhárításához, a síremlékek, és a
temetőkben található épületek, kerítések, építmények megóvását szolgáló felújításokhoz,
továbbá az emlékezést szolgáló beruházásokhoz.
A Felhívás keretében maximum bruttó 20.000.000 Ft igényelhető temetőnként.
A támogatás 100 %-os előleg formájában kerül biztosításra.
A Felhívás keretében kérelmet nyújthat be az a zsidó vallási szervezet vagy helyi
önkormányzat, valamint zsidó temető felújítással és karbantartással foglalkozó,
Magyarországon bejegyzett Alapítvány vagy Egyesület, feltéve, hogy a temető tulajdonosa
vagy fenntartója, vagy rendelkezik a temető tulajdonosának vagy fenntartójának az írásbeli
engedélyével ahhoz, hogy a támogatni kért tevékenységet megvalósítsa.
A fentieket áttekintve, Aszód Város Önkormányzata támogatási igényt nyújthat be, a 113 hrszú, Aszód belterületén található, kivett temető vonatkozásában.

1

Amennyiben a kérelmező nem a temető, illetve a terület tulajdonosa, a kérelem érvényességi
feltétele, hogy az annak keretében megvalósítandó felújításhoz, illetve beruházáshoz a
tulajdonos írásban hozzájáruljon. Abban az esetben, ha az ingatlan-nyilvántartás szerint a
tulajdonos egy megszűnt zsidó hitközség, a tulajdonosi hozzájárulást a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége jogosult megadni. A Takarnet rendszerből 2020. június 15. napján
lekért adatok szerint a vizsgált helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa az Aszódi Izraelita
Hitközség 1/1 tulajdoni hányadban.
Mivel az aszódi zsidó hitközség megszűnt, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
jogosult megadni a tulajdonosi hozzájárulást.
A Felhívás keretében nyújtott támogatásból megvalósítandó tevékenységeket az adott
temetőben, illetve már elpusztult korábbi temetőben eltemetettek vallási irányultsága szerint
illetékes, a jelen felhívásban felsorolt vallási szervezettel (a továbbiakban: vallási irányultság
szerint illetékes vallási szervezet) együttműködésben kell megvalósítani.
A temető fekvése szerinti település helyi önkormányzatának vagy a temető tulajdonosának,
vagyonkezelőjének, bérlőjének, használójának, fenntartójának írásban vállalnia kell, hogy
minimum 10 éven keresztül ellátja a Felhívásban nyújtott támogatásból felújított temető
fenntartását, gondozását. A vállalt kötelezettség teljesítését a vallási irányultság szerint illetékes
szervezet jogosult ellenőrizni.
Ezen részre vonatkozóan szükséges a Képviselő – testület határozata abban a tekintetben, hogy
minimum 10 éven keresztül ellátja a Felhívásban nyújtott támogatásból felújított temető
fenntartását, gondozását.
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Támogatható tevékenységek a Felhívás alapján:
kérelem előkészítésére (kizárólag erre a tevékenységre nem lehet kérelmet benyújtani);
a Támogató által erre a célra felkért vallási szakértő által kijelölt határvonal alapján a temető,
illetve terület határvonalának megállapítását célzó földmérési tevékenység;
Minden temetőnél ki kell tűzetni a temető pontos méreteit. (helyszínrajz, geodéziai igazolás,
térkép, amelyeket a pályázathoz becsatolni kötelező);
a terület megtisztítása a cserjéktől, bokroktól, aljnövényzettől (ha az állapotfelméréshez
szükséges);
a temető, annak kerítése, és az ott található építmények és műszaki berendezések, illetve
területállapotának felmérése és azok dokumentumok a pályázathoz való becsatolása kötelező;
hatósági engedélyek beszerzése;
tervezési munkák.
Aszód Város Önkormányzata az alábbi munkálatokat végezné el a pályázat keretein belül:
- kerítés helyreállítása,
- helyenként új kerítés építése,
- Mauzóleum épületének külső felújítása,
- tető ácsszerkezetének és bádogozásának javítása,
- vízelvezetés megoldása, új ereszcsatornák kiépítésével,
- homlokzatról a nem odaillő felfestések eltüntetése,
- temető gazmentesítése, bozótirtás, fűnyírás.
- belső közlekedő út kialakítása.
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A munkák egy részét közfoglalkoztatottakkal másik részét külső vállalkozókkal végeztetnénk
el.
A kérelem benyújtásának határideje a közzététel napjától 2020. június 2. napjától számított 30.
nap, azaz 2020. július 2. napja, ami a kérelem feladását igazoló postabélyegző lenyomatán
szereplő dátumot jelenti.
A benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:
a) Az Ávr. 69. § (1) bekezdés a)-e) és f)-h) pontja szerinti adatokat, továbbá az Ávr. 75. §
(2) bekezdés a)-e) és g)-h) szerinti nyilatkozatokat, amely kötelezettség a következő
dokumentumok megfelelő kitöltésével teljesíthető:
▪Adatlap;
▪Nyilatkozat a kérelem befogadásához, illetve a támogatási döntéshez;
▪Pénzügyi terv.
b) A megvalósítani tervezett tevékenységek bemutatását, a megvalósítás indokoltságának
igazolását, amely kötelezettség a következő dokumentumok benyújtásával teljesíthető:
▪ szakmai program;
▪ a temető, illetve a terület állapotát bemutató, teljes körűen kitöltött űrlap és hozzá tartozó
fotók, valamint térképek;
▪ részletes műszaki költségvetés;
▪ igazolás a Kormányhivataltól az esetleges védettségekkel kapcsolatosan, illetve
engedélyköteles tevékenység esetén.
A műemléki igazolás igénylése megtörtént. Az igazolás kiadására a Pest Megyei
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (1054
Budapest, Városház u. 7.) jogosult.
c) A szakmai programot minimum 3 oldal terjedelemben, az alábbi tartalmi elemek
figyelembe vételével kell összeállítani:
▪ a kérelmező rövid bemutatkozása,
▪ a temetőre, területre vonatkozó információk (cím, HRSZ, tulajdonos, temető esetén a lezárás
vagy az utolsó temetés időpontja, jelenlegi állapotleírása),
▪ a megvalósítani kívánt tevékenységek ismertetése, külön kiemelve az engedélyköteles
tevékenységeket, továbbá azt, hogy melyek a Kérelem benyújtásának időpontjában
rendelkezésre álló hatósági engedélyek és mely hatósági engedélyek beszerzése iránt kíván a
kérelmező a pozitív döntésről hozott tájékoztatást követően intézkedni,
▪ a megvalósítás módjának bemutatása, különös tekintettel a közfoglalkoztatottak bevonására,
▪ amennyiben a megvalósítás műszaki tartalma eltér a felhívásban rögzített paraméterektől
ennek indoka,
d) Az Ávr. 75. § (3) bekezdés szerinti dokumentumokat, nevezetesen:
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▪ a kérelmező képviselőjének 30 napnál nem régebbi, pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd
által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája, vagy az aláírás minta
közjegyző által hitelesített másolata;
▪ 30 napnál nem régebbi kivonat a kérelmező nyilvántartott adatairól (kivonat az egyházi jogi
személyek nyilvántartásába bejegyzett adatokról, bírósági kivonat, törzskönyvi kivonat,
nyilvántartásba nem vett belsőegyházi jogi személy esetén az Ehtv. 16. § (2) bekezdés szerinti
igazolás).
e) A temető fekvése szerinti helyi önkormányzat képviselő-testületének határozatát arról,
hogy az önkormányzat legalább 10 éven át vállalja a temető folyamatos gondozását,
karbantartását. A temető fekvése szerinti helyi önkormányzat képviselő-testületének
határozatát abban az esetben is kötelező csatolni, ha a kérelmező és/vagy a tulajdonos
nem a temető fekvése szerinti helyi önkormányzat. Amennyiben a fenntartást az
önkormányzat nem vállalja, azt a temető tulajdonosa, vagyonkezelője, bérlője,
használója, fenntartója is vállalhatja.
f) Attól függően, hogy a kérelmező milyen minőségben nyújtja be a kérelmet a kérelem
részeként az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
- a temető, illetve a terület tulajdonosának, fenntartójának hozzájáruló nyilatkozata abban az
esetben, ha a kérelmező önkéntes alapon vagy a tulajdonos megbízása alapján a temető
fenntartója, üzemeltetője vagy gondozója, de a kérelmet nem a tulajdonos megbízása alapján
nyújtja be;
- írásba foglalt hozzájárulás a temetőtulajdonosától, fenntartójától arra vonatkozóan, hogy a
kérelmező lebonyolítsa a projektet abban az esetben, ha a kérelmező megbízotti minőségben
nyújtja be és valósítja meg a támogatott tevékenységeket.
Amennyiben a kérelmező vállalja közfoglalkoztatási program és/vagy iskolai közösségi
szolgálat program megvalósítását, az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
- „A kérelmező közfoglalkoztatási támogatással kapcsolatos nyilatkozatai” című dokumentum;
- „Együttműködési szándéknyilatkozat iskolai közösségi szolgálat program megvalósítására”
című dokumentum.
A tervek szerint előreláthatólag közfoglalkoztatási program és iskolai közösségi szolgálat
program is vállalásra kerül.
h) Egyéb dokumentumok:
- hatósági engedélyek, amennyiben a kérelmező engedélyhez kötött tevékenységet kíván
megvalósítani és az engedélyek a kérelem benyújtásakor rendelkezésre állnak, egyébként a
hatósági engedélyeket legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig kell benyújtani.
A Mazsök kuratóriumi döntése után, 15 napon belül a Kérelmezők írásbeli tájékoztatást kapnak
- a kérelemben megjelöltnél alacsonyabb támogatás biztosítása, a támogatás feltételekhez
kötése vagy elutasítása esetén ennek indokait is tartalmazó;
-a támogatási döntésről, továbbá a szerződéskötés várható időpontjáról.
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A szerződéskötés időpontját a támogatási döntés közlésétől számítva legfeljebb a 30. napban
lehet meghatározni.
A döntés várható időpontja: 2020. augusztus.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
elfogadására.
Határozati javaslat
Aszód Város Önkormányzata /2020. (VI. 16.) határozata
az Aszód belterület 113 hrsz-ú kivett temető fennmaradását veszélyeztető helyzet
elhárításával összefüggésben nyújtott támogatás igényléséhez

1. Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján
úgy határoz, hogy az Aszód belterület, 113 hrsz-ú, kivett temető fennmaradását
veszélyeztető helyzet elhárításával összefüggésben nyújtott támogatás igényléséhez
kapcsolódó felhívásra pályázat kerül benyújtásra.
2. Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján
arról is dönt, hogy Aszód Város Önkormányzata minimum 10 éven keresztül ellátja az
Aszód belterület, 113 hrsz-ú, kivett temető fennmaradását veszélyeztető helyzet
elhárításával összefüggésben nyújtott támogatás igényléséhez kapcsolódó felhívásra
benyújtott pályázat alapján biztosított támogatásból felújított temető fenntartását,
gondozását.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Aszód, 2020. június 16.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta:

Dr. Ballagó Katalin
jegyző
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