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Tárgy:
Előterjesztő:

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2005. (IX.28.) Kt.
rendeletének módosítása
Tóth Csaba polgármester

Előkészítő:

Papp Éva szociális és gyámügyi ügyintéző

Meghívottak:

-

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 13/2005. (IX.28.) Kt. rendeletével
rendelkezett a temetkezés helyi szabályairól. A rendelet alkalmazása során megállapítást nyert, hogy a
rendelet módosítása szükséges. Fontos lenne a szabálysértési rendelkezések sorát kibővíteni, mégpedig
azzal a ponttal, hogy amennyiben az, aki a temetési sírhely megváltási díját nem fizeti meg, az
szabálysértést követ el, és 30. 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
1.) A rendelet-tervezet címe:
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő – testületének …/2011. (.….) önkormányzati
rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2005. (IX.28.) rendelet módosításáról

2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:
a) Társadalmi-gazdasági hatása:
Nincs
b) Költségvetési hatása:
Költségvetési hatás, abban az esetben ha az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el a képviselőtestület, akkor az önkormányzati bevételeket növelheti.

c) Környezeti, egészségi következményei: Nincs
d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs
e) Egyéb hatása: Nincs
3.) A rendelet megalkotásának szükségessége:
Társadalmi normák betartatása.

4.) A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
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A rendelet be nem tartása szabálysértést von maga után, ebben az esetben szankciók alkalmazása
szükséges.

5.) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
a) személyi:
nincs
b) szervezeti:
nincs
c) tárgyi:
nincs
d) pénzügyi:
nincs
6.) Törvényességi észrevétel:

Nincs

Dr. Takács Nóra
körjegyző
Indokolás
Általános indokolás
Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 13/2005. (IX.28.) Kt. rendeletével
rendelkezett a temetkezés helyi szabályairól. A rendelet alkalmazása során megállapítást nyert, hogy a
rendelet módosítása szükséges. Fontos lenne a szabálysértési rendelkezések sorát kibővíteni, mégpedig
azzal a ponttal, hogy amennyiben az, aki a temetési sírhely megváltási díját nem fizeti meg, az
szabálysértést követ el, és 30. 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
A változtatás a rendelet 15. §-át érinti.

Részletes indokolás
A 15. §-hoz
Az utóbbi időben többször előfordult, hogy a hozzátartozók nem váltották meg a sírhelyet.
Erre vonatkozóan a rendeletben szankció nem szerepelt, így ezen személyekkel szemben
szabálysértési eljárást nem tudtunk lefolytatni. Szükségesnek tartjuk a szabálysértési
szankciókat erre vonatkozóan bővíteni.
A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre:
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2011. (
) önkormányzati rendelete
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló
13/2005. (IX.28.) Kt. rendelet módosításáról
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről
szóló 13/2005. (X.28.) Kt. rendeletének a 15. § (2) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:

„ r) a temetési sírhely megváltási díját nem fizeti meg. „
2. § Ez a rendelet 2011. november ... napján lép hatályba.
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Lesenceistvánd, 2011. október 19.

Tóth Csaba
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem.
Lesenceistvánd, 2011. november ......

Dr. Takács Nóra
körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. október 25.

Tóth Csaba
polgármester
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