
  

Előterjesztés 
 

Tárgy: a  temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2013(V.23.) önkormányzati rendelet     
            módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2014. december 30. napján hatályba lépett Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 429.§-a, amely  módosította a  temetőkről és 
temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. Törvény szociális temetésre vonatkozó rendelkezései 
hatályba lépésének időpontját 2016. január 1. napjára. Erre tekintettel az önkormányzati 
rendeletek csak 2016. január l. napjától tartalmazhatnak a szociális temetés rendjére 
vonatkozóan szabályokat. Ez a törvénymódosítás szükségessé teszi a  temetőkről és a 
temetkezésről szóló 9/2013(V.23.) önkormányzati rendelet   szociális temetésre vonatkozó 
rendelkezéseinek felülvizsgálatát, hatályon kívül helyezését. 
 
Előzetes hatásvizsgálat 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  
nincsenek 
b) környezeti és egészségi következményei: 
A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve hatása nincs. 
d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: Jogszabályváltozás miatt szükséges a rendelet felülvizsgálata és a szociális 
temetésre vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése 
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A rendelet végrehajtásához szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, pótlólagos személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrásokat nem követel meg. 
 
Indokolás 
1.§. A jelenleg hatályos rendelet 10.§.(2) bekezdéséből kikerül a szociális temetésre utaló 
szövegrész. 
2.§. A rendelet hatályba lépését tartalmazza. 
3.§. A szociális temetéssel kapcsolatos, hatályukat vesztő rendelkezéseket sorolja fel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-
tervezetet megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjen. 
 
Tengelic 2015. február 17. 

 
Tolnai Lászlóné sk. 

jegyző 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

Tervezet 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2015(…) 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) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§.(1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1.§. 

 
A  temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2013(V.23.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: 
R.) 10.§.(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(2)  Sírok kiásását, betemetését és az ezekkel járó munkálatokat a temetéssel megbízott 

temetkezési vállalkozó végezheti, egyeztetve a temető üzemeltetőjével. 
 

2.§. 
 

Ez a rendelet 2015. február 25-én lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát 
veszti. 
 

3.§. 
 
Hatályát veszti a R. 4.§. (3) és (4 ) bekezdése. 
 
Tengelic 2015. február 16. 
 
 
             Gáncs István sk.                                                    Tolnai Lászlóné sk. 
               polgármester                                                             jegyző 


