Előterjesztés
A Képviselő-testület 2014. január 29-i ülésére.
Tárgy: A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület !
Az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és
temetkezésről szóló többször módosított 35/2000. (X.26.) számú önkormányzati rendelet
(továbbiakban: helyi rendelet) foglalkozik. Legutóbb a képviselő-testület 2013. novemberében
foglalkozott a helyi rendelet felülvizsgálatával.
A módosítás legfőbb indoka az volt, hogy a parlament 2013. szeptember végén elfogadta a
temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: TeTv)
módosítását, amely bevezeti a szociális temetést. Majd ezt követően a Kormány 2013.
október végén elfogadta a temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény
végrehajtásról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: TeR.) módosítását,
amelyben a szociális temetéssel kapcsolatos részletszabályok meghatározása mellett
pontosította a sírboltokra, urnafülkékre vonatkozó szabályokat, továbbá felhatalmazza a
temetők üzemeltetőit, hogy a temetőszabályzatnak nem megfelelő sírjeleket megszüntessék.
Emellett egyszerűsítette a lezárt temetők, parcellák újbóli használatba vételét is. A módosítás
szerint a sírhelyet a korábbi 20, illetve 25 év helyett 10 évre is újra lehet váltani.
Az országgyűlés 2013. december 29-én kihírdetett a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló 2013. évi CCLI. törvény 27. §-ban módosította a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013.
évi CXXXVIII. törvényt. A törvény módosítás alapján a szociális temetésre vonatkozó
szabályok hatályba lépését a korábbi 2014. január 01. időpontról kitolták 2015. január
01-re.
Mivel a törvény kihirdetése után (december 30. és 31-én) már nem volt képviselőtestületi ülés,
ezért a január 01-én hatályba lépő rendeletünkben a szociális temetés hatályba lépését nem
tudtuk 2015-re módosítani, így a rendeletünk mindenestül hatályba lépett – ezek után mást
nem lehet tenni, mint a hatályba lépett §-t hatályon kívül kell helyezni. A szociális temetés
szabályainak elfogadására 2014. második felében vissza fogunk térni.
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 jogalkotás
elmaradásának esetén törvénysértő módon szabályoznánk olyan jogintézményt aminek törvényi alapja
nincsen.

Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntés
meghozatalát.
Szentgotthárd, 2014. január 07.
Dr. Dancsecs Zsolt
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1. számú melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzatának ...../….. (…..) önkormányzati rendelete
a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000. (X.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése, a Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.
§ (1) bekezs az azt módosító 2013. évi CCCdése alapján kapott felhatalmazás szerint, a
13.§(1) bek. 2. pontja szerinti feladatának ellátása során, az 1999. évi XLIII. tv. 6.§ (4)
bekezdés szerinti felhatalmazás alapján a 2013. évi CXXXVIII. törvény éés az azt módosító
2013. évi CCLI. tv. 27.§-a alapján a következőket rendeli el:

1. § Szentgotthárd Város Önkormányzatának a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000.
(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet
2.§, 3.§, 5.§, 6.§ és 7.§-a hatályát veszti.
2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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jegyző

Kihirdetés napja:
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Indokolás
1.§-hoz: a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi
CCLI. törvény 27. §-a alapján a szociális temetésre vonatkozó szabályok 2015. január 01-től
lépnek hatályba ezért ezeket a szakaszokat hatályon kívül kell helyezni.
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