
 

 
1. NAPIREND               Ügyiratszám: 27/91-4/2018. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. december 20-i nyilvános ülésére 
 
Tárgy:    A temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2013.(XI.29.)   

  önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő:   Bolla Albert polgármester 
Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 

Általános Igazgatási Csoport 
   Molnár Károly csoportvezető 
Megtárgyalja:   
 
Meghívott:            -  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2013.(XI.29.) önkormányzati rendeletet (a 
továbbiakban: Ör.) legutóbb 2017. év végén vizsgálta felül a képviselő-testület. Ekkor a 
rendelet szövegén nem történt módosítás.   
A képviselő-testület a temetőre vonatkozó díjak mértékét 2013. novemberében állapította 
meg. Módosítást most sem javaslok.   
2018. szeptemberében a temető üzemeltetését hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a 
Veszprémi Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatala.  
A vizsgálat megállapított néhány hiányosságot, amelyeket a rendelet módosításával 
pótolnánk, illetve javítanánk ki.    
A temető nyitvatartása a rendelettől eltérően került a kapunál feltüntetésre. A táblán szereplő 
időpont életszerűbb, így javaslom a rendeletet hozzáigazítani. 
A Nyilvántartókönyv rendeletben előírt adatai eltérnek a törvényben előírt adattartalomtól, ezt 
javítani kell.  
A Járási Hivatal kifogásolta továbbá, hogy a rendeletünk nem szabályozta a sírhelyek újra- 
váltásának a díjait.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a temetőről és a temetkezésről szóló 15/2013. (XI.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezetet elfogadja és __/2018. (XII.__) számon 
önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

 
Tapolca, 2018. december 10. 
             Bolla Albert 



 

            polgármester 
RAPOSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

__/2018. (XII. _.) önkormányzati rendelete 
 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete 
módosításáról 
(tervezet) 

 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény a 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, továbbá a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 15/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:  

 „(2) A temető egész évben 7.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.”  
2. § 

Az Ör. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A Nyilvántartó könyv a Ttv-ben meghatározott adatokat tartalmazza”  

3. § 
Az Ör. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A temető fenntartásának és üzemeltetésének biztosítására az eltemettetőnek temetési hely 
megváltási díjat kell fizetni az Önkormányzatnak. A díjat – amely az Önkormányzat 
bevétele – minden esetben a temetés, rátemetés időpontja előtt, készpénz-átutalási 
megbízáson kell befizetni Raposka Község Önkormányzata költségvetési elszámolási 
számlájára. A befizetést az Általános Igazgatási Csoportnál igazolni kell. Az Általános 
Igazgatási Csoport a megváltás tényét nyilvántartásában rögzíti. A sírhelyekért fizetendő 
megváltási, újraváltási díjakat, valamint a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát 
(használati idő) a rendelet 1. melléklete tartalmazza.” 

4. § 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
Raposka 2018. december 20. 
 
 
 
  Bolla Albert     dr. Németh Mária Anita 
   polgármester      jegyző 
 
 
 
 
 



 

 
HATÁSVIZSGÁLAT 

 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén 
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket”. 
 
A temetőről és a temetkezésekről szóló _/2018. (_._) önkormányzati rendelet tervezetében (a 
továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt 
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy a módosítás a rendelet alkalmazása során a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatalának munkatársainak a 2018. 
évben lefolytatott ellenőrzése során tapasztalt hiányosságokat megszünteti. A módosítás 
többletköltséget nem okoz.  
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következményei nincsenek.  
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet nem okoz.     
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A Rendelet módosításának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a szabályozás nem 
lesz összhangban a törvényi előírásokkal, mely a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti Osztályának intézkedését vonhatja maga után.    
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel. 
 
 


	HATÁROZATI JAVASLAT

