ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. január 29-i ülésére
Tárgy: Szociális rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
2013. január 1-jétől a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. végzi
Szentgotthárdon a temetkezési szolgáltatást. A cég megállapította a 2014. évre vonatkozó
temetkezési díjakat, ezért módosítani kell a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási
formák szabályairól szóló 22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendeletünk önkormányzati
segéllyel kapcsolatos rendelkezései között az erről szóló 9. § (2) bekezdést. A SZET Kft. által
közölt adatok minimális árnövekedést mutatnak, így a hamvasztásos temetés szolgáltatási díja
az eddigi 184.145,- Ft-ról 185.195,- Ft-ra, a földbetemetés (koporsós temetés) szolgáltatási díja
pedig az eddigi 164.376,- Ft-ról 164.625,- Ft-ra emelkedik.
Ezen kívül egy tavaly áprilisban elfogadott módosítás hatályon kívül helyezése is szükséges,
mivel megállapítottuk, hogy központi jogszabályba ütközik. Az önkormányzati rendeletünk 10.
§ (4) bekezdése szerint ugyanis:
„(4) Ha a temetésre kötelezett személy ez irányú kötelezettségét nem teljesíti, Szentgotthárd
Város Jegyzője felszólítja 8 napon belüli teljesítésre. Ha a temetésre kötelezett ennek nem tesz
eleget, az elhunytat közköltségen kell eltemetni.”
Ezzel szemben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:
„(1) Azt, aki törvény alapján a temetésre kötelezett és a kötelezettségét nem teljesíti, az
elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat
által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző felszólítja 15 napon belüli
teljesítésre. Ha a kötelezett a felszólításnak nem tesz eleget, az elhunytat közköltségen kell
eltemetni.”
Ezt a kérdést tehát központi jogszabály rendezi, azt helyi rendeletben szabályozni nem kell/nem
lehet.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs
jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye,
adminisztratív terheket befolyásoló hatása. A jogszabály megalkotásának szükségességét a
fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. A jogalkotás elmaradásának
esetén egyrészt nem a valós költségek alapján kerülne kiszámításra a temetési költségek
enyhítésére kért önkormányzati segély összege, másrészt fennmaradna egy központi
jogszabályba ütköző helyi rendelkezés. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen!
Szentgotthárd, 2014. január 14.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet
Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
22/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 45. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2003.
(IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(2) Temetési költségként a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft.
által évente közölt legolcsóbb temetési költséget kell figyelembe venni.
Szentgotthárdon a legolcsóbb földbetemetés költsége bruttó 164.625,- Ft; a legolcsóbb
hamvasztásos temetés költsége bruttó 185.195,- Ft.”
2. § Hatályát veszti a Rendelet 10. § (4) bekezdése.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. év ……
hó …-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve:
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Indokolás:
1. §-hoz: A módosítást a Szentgotthárdon temetkezési szolgáltatást végző cég 2014. évre
vonatkozó ármegállapítása indokolja.
2. §-hoz: A bekezdés hatályon kívül helyezését a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdésével való ütközése indokolja.
3. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezés.

