ELŐTERJESZTÉS
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. november 27-i ülésére
Tárgy: Temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló módosított rendelet tervezet
Napirend előadója: Stark Sándor polgármester
Az előkészítést készítette: Takács Lászlóné jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A temetőkről és a temetkezésről szóló 6/2013. (X.31.) önkormányzati rendelettel szabályozza
a temető fenntartást és üzemeltetést.
Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal 2017. szeptember 27-én
ellenőrizte az önkormányzat tulajdonában lévő Hegyesd külterületen 04 hrsz. alatt lévő
köztemetőt. Helyszíni bejárás során megállapították, hogy a településen a temetőfenntartás a
jogszabályi előírásoknak megfelelő, a temető gondozott, a jogszabályi előírások biztosítottak.
A helyi rendelet 8.§ (4) bekezdése, valamint a 9. § (2) bekezdése foglalkozik a szociális
temetéssel. A 379/2013.(X.25.)Kormányrendelet módosította a szociális temetésre vonatkozó
előírásokat, a szabályokat nem 2014. január 1-től, hanem 2019. január 1-től kell alkalmazni.
Javasolták a szociális temetésre vonatkozó rendelkezések hatályának módosítását, vagy
hatályon kívül helyezését.
Feltételei nem állnak fenn a szociális temetésnek, ezért javaslom a rendeletből erre vonatkozó
rendelkezéseket hatályon kívül helyezni.
Kérem az előterjesztést megvitatni, a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Hegyesd , 2017. november 15.

Stark Sándor
polgármester

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülte
…/2017.(…) önkormányzati rendelete a temetőkről és temetkezésről szóló
6/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hegyesd
község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és
temetkezésről szóló 6/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdését,
valamint 12.§ (2) bekezdését hatályon kívül helyezi.
2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Stark Sándor
polgármester

Kihirdetve: 2017. november …..
Takács Lászlóné
jegyző

Takács Lászlóné
jegyző

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
A temetőkről és a temetkezésről szóló 6/2013.(X.31.) rendelet előzetes
hatásvizsgálata
A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet tervezetében foglalt
szabályok várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban
Jat.) 17. §-a szerint:
1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Társadalmi hatása: nincs
Gazdasági hatása: nincs
Költségvetési hatása: nincs
2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei
Környezeti következményei: - nem jelentős
Egészségi következményei: - nem jelentős
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Többletadminisztráció nem várható
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
A rendelet-tervezet megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzati rendelet nem felel
meg a jogalkotásról szóló törvénynek.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek
A rendelet-tervezet elfogadása, a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi,
szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.
Monostorapáti, 2017. november 15.
Takács Lászlóné
jegyző

Indo kolás
1.-§ a hatályon kívül helyezendő rendelkezést tartalmazza
2.§- a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza

