
A 5. napirendi ponthoz 
Előterjesztés  

 
Napirend: A temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről szóló 
  8/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Rendelet- tervezet: az előterjesztés melléklete  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A temető rendeletünket egy sajnálatos esemény tette elsősorban emberileg szükségessé. Egy 
elhunyt gyermek szüleje kérelmezte a Hivatalban, hogy gyermeke sírhelye mellett lehessen az 
ő sírhelye is. Szeretné előre megváltani ezt a sírhelyet. Mivel erre eddigi rendeletünk nem 
biztosított lehetőséget, így úgy láttuk jónak, hogy a meglévő rendeletünket ezzel egészítjük ki. 
A rendelet 40. §-a eddig így szólt: 
40. §     (1) A temetési hely felett az rendelkezik aki megváltotta. 

(2) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek 
körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására 
terjed ki. 
(3) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála 
esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli 
hozzátartozója. 

 
Ezt a 40. §-t egészítsük ki egy (4) bekezdéssel: „Gyermek elhalálozása esetén a szülő vagy 
szülők a gyermekük sírhelye melletti egy sírhelyet (egyes vagy kettős sírhely) előre 
megválthatják, melyet a polgármester engedélyez. Ezt a soron következő temetés előtti sírhely 
kijelölése előtt kell jelezni a polgármester részére. ”    
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (1) bekezdése értelmében a jogszabály 
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit.  
 
a.) A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 
Nem értelmezhető.  
 
b.) Környezeti és egészségi következményei:  
 
Nem értelmezhető.  
 
c.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  
 
Adminisztratív teher nem lesz érzékelhető.  
 
d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A lakosok kérelme miatt indokolt.  



 
e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek  
Rendelkezésre állnak.  
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. a rendelet-tervezet tartalmazza.  
 
III. A döntés anyagi kihatása:  
 
Nincs.  
 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a rendelet – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(A rendelet-tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2012. március 28.   
 
 

Tisztelettel:  
 
 

Szabó József  
polgármester  

 
 


