
 

                  7.NAPIREND 

 

Ügyiratszám   ZHL/120-8 /2020            
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2020. február 20.  -i nyilvános ülésére 

 
Tárgy:  A köztemetők rendjéről , használatuk , igénybevételük 

szabályairól szóló 10/2000. (X.5.) önkormányzati rendelet 

módosítására javaslat . 

 
Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor  polgármester 

 
Előkészítő:   

Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
 

Meghívottak: -  

 
Előterjesztést látta: 

 

 

 

 

Döntéshozatal:                    

…………………………. 

Dr. Gelencsér Ottó 

jegyző 

 

 

A rendelet megalkotásához a megválasztott képviselő több , 

mint felének „igen” szavazat szükséges (minősített többség) 

 

 

 

 
 Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal  a 2019. évi hatósági ellenőrzési terve alapján  

vizsgálata a zalahalápi  köztemető fenntartás és üzemeltetés rendjét. Az ellenőrzésről 2019. 

november 19. napján kelt ellenőrzési jelentés készült . A jelentés összefoglaló megállapítása  

szerint : 

 

 „ A helyszíni bejárás során az ellenőrzés megállapította , hogy Zalahaláp települése a 

temető infrastrukturális ellátottsága , a zöldfelületek gondozottsága az előírásoknak 

megfelelő:” 

 

Az ellenőrzés javasolta a 10/2000.(X.5.) önkormányzati rendelet 8/A. § - ának , valamint az 

1. melléklet 5. pontjának módosítását  vagy  hatályon kívül helyezését. Ezt a rendelkezés a 

37/2013.(X.25.) Kormány rendelettel bevezetett ún. „szociális temetés” intézményének 

szabályait tartalmazza. 

 

 A Kormányrendelet legutóbbi módosítása miatt a szociális temetésre vonatkozó 

rendelkezéseket a korábbiaktól eltérően  2021. január 1. napjától kell alkalmazni. A 

rendelet hatályba lépése óta a bevezetés határideje már többször került módosításra , a 

hatályos szabályozás értelmében 2021. január 1.-től. A helyi rendelet jelenlegi szabályozása 



nem tartalmaz határidőt a bevezetésre , ami a Kormányrendelet módosítása figyelembe 

vételével jogbizonytalanságot eredményezhet. 

 

A kormányrendelet végrehajtására vonatkozó helyi rendelet szociális temetésre vonatkozó 

rendelkezéseit ezért úgy kell módosítani , hogy a rendelkezés hatályba lépésének időpontját a 

rendelet „Záró és hatályba léptető rendelkezések” című 14.§ (3) bekezdésében  kell 

szabályozni. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet , hogy az előterjesztést vitassa meg , és alkossa meg a 

rendeletet ! 

 

Az előterjesztés egyben a rendelet -tervezet Általános Indokolása is ! 

 

 

                                                       Részletes  Indokolás 

 

 

az 1.§-hoz 

 

A kiegészített 14.  § (3) bekezdése tartalmazza a rendelet 8/A. §  , valamint az 1. melléklet 5. 

pont hatályba lépésének időpontját. 

 

a 2.§ -hoz 

 

Ez a § a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. 

 

 

 

 

ELŐZETES  HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló  2010. évi CXXX. törvény 17.§ (2) bekezdése alapján elvégeztük a 

rendelet módosítás hatásvizsgálatát aminek eredménye az alábbiakban foglalható össze : 

 

1. Várható társadalmi hatások: a  szociális temetés lehetőségének bevezetése az 

önkormányzat , különösen a polgármester vonatkozásában feladatot jelöl ki. Ilyen a szociális 

temető parcella kijelölése , a szociális temetkezés lebonyolítása eszköz feltételeinek 

megteremtése . Ezeket a feladatokat a rendelet hatályba lépéséig biztosítani kell. 

 

2. Várható gazdasági , költségvetési hatások: a szociális temetéshez a jogszabályban előírt 

eszközök beszerzése önkormányzati költséget jelent. 

 

3.Várható környezeti hatások: a rendelet módosításnak nincsenek környezeti hatásai 

 

4.Várható egészségi következmények: a rendeletnek egészségügyi következménye nincs. 

 

5.Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: további adminisztratív terhet nem jelent. 

 



6. A jogalkotás elmaradásának várható következményei : a jelenlegi rendeleti szabályozás 

fenntartása jogbizonytalanságot jelent , mivel a szociális temetés bevezetésének szabályai a  

Kormányrendelettel ellentétesen a helyi rendeletben nincs határidőhöz kötve . 

 

7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi , szervezeti, tárgyi , pénzügyi feltételek: 

   A rendelet végrehajtásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

……/2020. ( …...)    rendelete 

( tervezet) 

 

A köztemetők rendjéről , használatuk , igénybevételük szabályairól szóló 10/2000. (X.5.) 

rendelet módosításáról. 

(tervezet) 

 

 

Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 

32.cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás , a Magyarországi helyi 

önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény    13.§ 2. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva  köztemetők rendjéről , használatuk , igénybevételük szabályairól szóló 

10/2000.(X.5.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbiakat 

rendeli el: 

 

1.§ 

 

A R. 14. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki : 

 

„14.§ (3) A rendelet 8/A.§ - a , valamint az 1.melléklet 5. pontja 2021. január 1. napján lép 

hatályba.” 

 

 2.§ 

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Zalahaláp, 2020. február 12. 

 

 

Bedő Lajos Sándor                                                                   Dr.  Gelencsér Ottó 

  Polgármester                                                                                      jegyző 

 

                                                             

A rendelet kihirdetve:  2020. február .. 

 

  

                                                                                                   Dr. Gelencsér Ottó 

                                                                                                               jegyző  



 

 


