Előterjesztés
Előterjesztés
Tárgy: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) a
234.§.(3)-(5) bekezdése kimondja:
„(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű
köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a
köztisztviselő alapilletményének
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál, illetve a körzetközponti
feladatot ellátó önkormányzatnál legfeljebb 40%-a,
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,
c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat
meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke
legfeljebb 20%.
(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is
megállapíthatóak.”
A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló
18/2003(XII.20) önkormányzati rendelet szerint minden felsőfokú és középiskolai
végzettségű köztisztviselő alapilletménye 10 %-nak megfelelő mértékű
illetménykiegészítésre jogosult.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát
vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V.
törvény az alábbi átmeneti rendelkezéseket tartalmazza a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésével kapcsolatban:
„17. § A Kttv. 234. § (3)–(6) bekezdését azzal kell alkalmazni, hogy a köztisztviselőnek a Kttv.
hatálybalépésekor érvényes illetménye nem csökkenthető oly módon, hogy ha a helyi
önkormányzat csökkenti vagy megszünteti az illetménykiegészítést, annak a jogviszonynak a
fennállásáig, amelyben a köztisztviselő számára az illetménykiegészítést megállapították.”
A Kttv. 2012. március 1. napján lépett hatályba, tehát a fenti rendelkezést ettől a naptól
kezdődően kell alkalmazni. A hivatkozott § lényege, hogy a 2012. március 1. napján
alkalmazásban álló köztisztviselők e napon érvényes illetménye (ami a Kttv. 131. § (2)
bekezdése szerint az alapilletményből, valamint – az e törvényben meghatározott feltételek
esetén – illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll) jogviszonyuk fennállásáig nem
csökkenhet úgy, ha a képviselő-testület alacsonyabb mértékben állapítja meg az
illetménykiegészítést vagy, ha megszünteti azt.
Az illetménykiegészítés mértékét a képviselő-testület 2004. óta nem változtatta meg. Mivel a
Kttv. hatálybalépése óta az illetménykiegészítést csak tárgyévre lehet megállapítani,
javasolom, hogy 2013. évben is a 10 %-os illetménykiegészítések kerüljenek
megállapításra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a rendelettervezetet fogadja el.
Tengelic 2012. december 10.
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Tolnai Lászlóné
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
Társadalmi-gazdasági., költségvetési hatás: 2012. március 1-től a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ad felhatalmazást a tárgykörben
rendeletalkotásra, az új törvényi szabályozás szerint az illetménykiegészítést csak tárgyévre
lehet megállapítani. Számottevő hatás nem várható, tekintettel arra, hogy az
illetménykiegészítés mértéke 2004. év óta nem változott.
Környezeti, egészségi következményei: Nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Jelenleg nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotása elmaradása esetén
várható következmények: A Kttv. rendelkezéseire figyelemmel szükséges a rendeleti szintű
szabályozás az illetménykiegészítések meghatározásának vonatkozásában.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi
felügyeleti intézkedés
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltétel: a
jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Tárgy: a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2013(V.23) önkormányzati rendelet
módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
2014. január l-jétől bevezetésre kerül a szociális temetés, amely az eltemettető vagy az általa
felkért személy személyes közreműködésével az állam által biztosított kellékekkel ingyenes
temetési helyre történő koporsós vagy hamvasztásos temetés. A szociális temetés az
eltemettető számára ingyenes, viszont, feladata az elhunyt temetésre való előkészítése
( mosdatás, öltöztetés), sír vagy urnasír kiásása, visszatemetése, a sírba helyezés vagy
urnaelhelyezés. A szociális temetéssel kapcsolatos rendelkezéseket a temetőkről és a
temetkezésről szóló törvény és a végrehajtására kiadott Korm.rendelet tartalmazza.
A köztemető fenntartója a koporsós temetések számára szociális parcellát, urnás temetések
számára szociális temetkezési helyet jelöl ki. Ha az önkormányzat fenntartásában több
köztemető is van, a települési önkormányzat határozza meg, hogy mely köztemetőben
kerüljön sor szociális parcella, temetkezési hely kijelölésére.
Szociális temetés esetén az üzemeltető – jelen esetben az önkormányzat – biztosítja a sírhely
kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a betemetéshez szükséges eszközöket.
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A hamvasztási költségeket szociális temetés esetén az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti
önkormányzat viseli, a hűtési költségeket pedig a köztemető fenntartója.
A szociális temetést az igény bejelentését követő 7 napon belül kell bonyolítani, az alábbiak
szerint: Az önkormányzat a halálesetről szóló értesítést követő 1 munkanapon belül írásban
tájékoztatja az eltemettetésre kötelezettet a szociális temetés lehetőségéről. Az eltemettetésre
kötelezett 3 napon belül írásban nyilatkozik, hogy igényli-e ezt a fajta temetést. Az igénylést
követő 1 munkanapon belül ki kell jelölni a temetés helyét. Egyidejűleg az önkormányzat
vagy megrendeli a hamvasztást vagy a BV intézettől a temetéshez szükséges kellékeket. A
BV intézet 3 munkanapon belül leszállítja a szükséges kellékeket, amit az önkormányzat
fogad.
Minden évben felül kell vizsgálni a köztemetőkre vonatkozó önkormányzati rendeletben
megállapított díjak mértékét. Jelenleg a hatályos rendeletben csak a temetési helyek díjait
határozta meg a képviselő-testülete, amit nem javasolunk módosítani. Viszont javasoljuk a
temetői szolgáltatások közül a hűtési díj bevezetését a tervezet melléklete szerint. A díjak
megállapításakor a képviselő-testületnek ki kell kérni a fogyasztók területileg illetékes
érdekképviseleti szerveinek véleményét. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Tolna
Megyei Kirendeltsége a következő véleményt adta megkeresésünkre: …..
A fentiekre tekintettel elkészült egy rendelet-tervezet, amely módosítja a temetőkről és a
temetkezésről szóló 9/2013(V.23) önkormányzati rendeletet. A tervezet szerint a szociális
parcellát valamint a szociális temetkezési helyeket a tengelici köztemetőben ( Aradi u. vége )
kell kijelölni. Emellett a tervezet a rövid határidőkre tekintettel a képviselő-testület helyett a
polgármesterre telepíti a szociális temetéssel kapcsolatos hatásköröket, és kiegészíti a rendelet
mellékletét a hűt-tároló használati díjának bevezetésével.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom
a tisztelt Képviselő – testületet.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
– Társadalmi: törvényalkotó szándéka szerint segíteni kívánja a szociálisan nehéz
helyzetben lévőket azzal, hogy a temetés általában magas költségei miatt ne
hozzák a szegényebb rétegeket még nehezebb helyzetbe.
– gazdasági, költségvetési hatása: a szociális temetésekkel az önkormányzat
kiadása megnőhet
– környezeti, egészségi következménye: nincs
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a szociális temetés többletfeladatot
jelent a hivatal számára
–

–
-

a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható
következménye: a módosítás biztosítja az önkormányzati rendelet és a
magasabb szintű jogszabályok összhangját. Elmaradása esetén törvényességi
felügyeleti intézkedést vonhat maga után
a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

Kérem a rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását.
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Tengelic 2013. november 26.
Tolnai Lászlóné
jegyző

Tervezet
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2013(…) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2013. (V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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) bekezdésének 2.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Tolna Megyei Kirendeltsége valamint az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2011(III.24) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott
feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli
el:
1.§.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2013. (V.23.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 3.§. (8) bekezdés első mondata helyébe, a következő rendelkezés lép:
(8) A megváltási díjakat e rendelet mellékletének 1. pontja határozza meg.
2.§.

4

A R. 4.§-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:
(3) Szociális temetés céljára a szociális parcella, urnás temetések számára a szociális
temetkezési hely kijelölése a tengelici köztemetőben ( hrsz: 528, 529 ) történik.
(4) A szociális temetésekre vonatkozó, az önkormányzat képviselő-testületére telepített
hatásköröket a polgármester gyakorolja.
3.§.
A R. 10.§-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2)-(3) bekezdés
megjelölése (3)-(4) bekezdésre változik.
(2) Sírok kiásását, betemetését és az ezekkel járó munkálatokat a temetéssel megbízott
temetkezési vállalkozó, szociális temetés esetén az eltemettető, vagy az általa felkért személy
végezheti, egyeztetve a temető üzemeltetőjével.
4.§
A R. a következő 11/A.§-sal egészül ki:
11/A.§. Az üzemeltetőt megillető a temetkezési szolgáltatók által fizetendő hűtő-tároló
használati díját e rendelet mellékletének 2. pontja határozza meg.
5.§.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2013. (V.23.) önkormányzati rendelet melléklete
helyébe e rendelet melléklete lép.
6.§.
Ez a rendelet 2014. január
veszti.

l-jén lép hatályba, s a hatályba lépését követő napon hatályát

Tengelic, 2013. december 12.

Gáncs István sk.
polgármester

Tolnai Lászlóné sk.
jegyző
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Melléklet a ../2013(..) önkormányzati rendelethez
Melléklet a 9/2013(V.23.) önkormányzati rendelethez

1.A temetési helyek díjáról

1./

Egyes sírhely 25 évre

2.362.-Ft + 27 % ÁFA = 3.000 Ft

2./

Kettős sírhely 25 évre

3.543.- Ft+ 27 % ÁFA = 4.500 Ft

Sírbolt díja 60 évre
- két személyes sírbolt
- négy személyes sírbolt

5.906.- Ft + 27 % ÁFA = 7.500 Ft
9.449.- Ft + 27 % ÁFA =12.000 Ft

3./

Gyermek

sírhely

25

évre

6

díjtalan
4./

Urnasírhely 10 évre

1.969.- Ft + 27% ÁFA = 2.500 Ft

5./

Urnasírbolt 20 évre

3.543.- Ft + 27 % ÁFA = 4.500 Ft

6./

Urnatemetése meglévő sírba, 3.543.- Ft + 27 % ÁFA = 4.500 Ft
sírboltba

2. Temetői szolgáltatás díja
Hűtő-tároló használatának díja: három napot meghaladóan minden megkezdett nap
tekintetében 1181.-Ft + 27 % ÁFA= 1.500.-Ft.
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