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2014. február 27-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2013 december hónapban fennálló állapotok előrevetítették, hogy a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 24/A. – 24/C. §-ai 2014. 

január hó 1. napjától új jogintézményt létrehozva megalkotják a szociális temetés szabályait.  

E rendelkezéseknek megfelelően Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2013. december 12-i ülésén elfogadta a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2007. 

(III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Helyi Rendelet) módosításáról szóló 

30/2013. (XII.13.) önkormányzati rendeletet. A 30/2013. (XII.13.) önkormányzati rendeletben 

a szociális temetésre szolgáló parcella nevesítve lett, a hatálybalépés napjaként 2014. január 

hó 1. napja lett meghatározva. A szociális temetés feladatát a Tvt. az önkormányzatra 

telepítette, amely feladat- és hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület 2013. december 12-i 

ülésén átruházta a polgármesterre, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: SZMSZ) 1. mellékletének módosításával.  

Mindezeket követően került elfogadásra a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes 

törvények módosításáról szóló, 2013. december hó 31-től hatályos 2013. évi CCLI. törvény, 

amelynek 27. §-a módosította a Tvt.-t módosító 2013. évi CXXXVIII. törvényt. A jelzett 27. 

§ az alábbiak szerint szól: „A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény 26. § (2) bekezdésében a „2014.” 

szövegrész helyébe a „2015.” szöveg lép.” Előzőek miatt, mivel a szociális temetés szabályai 

2014. január hó 1. napja helyett 2015. január hó 1. napjától lépnek hatályba, a Helyi Rendelet 

és az SZMSZ módosítása vált szükségessé.  

A szociális temetés nagy visszhangot kiváltó, jelenleg is képlékenynek tűnő ellátás, 

ezért célszerűnek látjuk a Helyi Rendelet és az SZMSZ - amely módosítása egy másik 

előterjesztés tárgyát képezi - ezzel kapcsolatos rendelkezéseit hatályon kívül helyezni.   

A temetőkről és a temetkezésről szóló helyi rendelet módosításának társadalmi és 

gazdasági hatása nincs, adminisztratív költségek nem keletkeznek. A rendelet módosítása sem 

környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után. A jogszabály megalkotásának 

szükségességét az indokolja, hogy a rendelet-tervezet által tartalmazott módosítások nélkül a 

Helyi Rendelet ellentétes lenne magasabb szintű jogszabállyal. A jogszabály alkalmazásához 

szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az eddigiek szerint adottak.                

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Békés, 2014. február 21. 

 Izsó Gábor  

                                                                                                       polgármester 

Jogi ellenjegyző  

 

Pénzügyi ellenjegyző  



   

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./….. (…. ….)  

önkormányzati  rendelete  

A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 

szóló 16/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

(TERVEZET) 
 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) 

bekezdésében, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § 

(3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel e törvény végrehajtására 

kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet előírásaira, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a 

temetkezés rendjéről szóló 16/2007. (III.30.) rendelet 5. § (9) bekezdése.  

2. § E rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba és hatályát veszti a hatálybalépését 

követő napon.  

B é k é s, 2014. február 21. 

 

 

   Izsó Gábor          Tárnok Lászlóné 

 polgármester       jegyző 

  

 

A rendelet kihirdetésre került:  

 

2014. február hó ….. napján 

 

 

Tárnok Lászlóné 

 jegyző 

 
 
 
 

 

 


