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2015. március 24-i nyilvános ülésére 

 
Tárgy: A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet 
módosításának megtárgyalása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 12/2006. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: rendelet) 38. §-a szabályozza a temetési helyek megváltásának és 
újraváltásának díjait.  
 

A rendelettervezet indokolása 
 
A rendelet 38. § (1) bekezdése szerint a temetési helyek megváltási díja 2.000 Ft, a (2) 
bekezdése szerint a temetési helyek újraváltási díja 2.000 Ft, és a (3) bekezdése szerint a 
sírbolt, urnasírbolt megváltási díja elfoglalt sírhelyenként 5.000 Ft. 
 
A temetési helyek megváltási és újraváltási díja nagyon alacsony, 2006. óta nem lett 
változtatva, ezért javasolom azt 2015. április 15-i hatállyal 4.000 Ft-ra felemelni. 
 
A rendelettervezet 1. §-a a temetési helyek megváltásának és újraváltásának felemelt díját, a 
2. §-a a hatályba lépés időpontját tartalmazza. 
 
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 12/2006. (IX.20.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata 
 

I. 
 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban 
Jat.) 17. §-a szerint:  
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(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 
– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
(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, tárgyi és pénzügyi feltételeket.  

 
II. 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló rendeletét módosító rendelettervezetben (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 tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
Társadalmi hatása nem jelentős, mert a környező településekhez képest a felemelt díj is 
alacsonynak tekinthető. 
A sírhelyek megváltási és újraváltási díjának felemelésével az önkormányzat 
többletbevételhez jut, mely éves szinten kb. 60-80 eFt-ot jelent.  
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
Nem releváns. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A rendelet megalkotásának elmaradása miatt az önkormányzat nem jut többletbevételhez. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 
 
 
Kérem a képviselő-testület tisztelt tagjait az előterjesztés megtárgyalására és a csatolt 
rendelettervezet elfogadására! 
 
 
Nyirád, 2015. március 19. 
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Tervezet  
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
…….. önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 
12/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szőc 
2015 

 
 

A hirdetőtáblára kifüggesztve:  ……………. 
Levétel napja:    ……………. 
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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
……….. önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 
12/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el: 
 
 
1. § (1) A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 12/2006. (IX.20.) önkormányzati 
rendelet 38. §-a (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A temetési helyek megváltási díja: 4.000 Ft. 
(2) A temetési helyek újraváltási díja: 4.000 Ft.” 
 
2. § Ez a rendelet 2015. április 15-én lép hatályba. 
 
 
 
 Németh Balázs  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyző 

 


