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Napirend: 1.  
 

Ügyiratszám:  LIS/162-18/2018. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2018. április 23-i nyilvános ülésére 
 

Tárgy:  Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 7/2012. (IV.27.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester 
 

Készítette:  dr. Gelencsér Ottó jegyző 
Somogyi Nikolett pénzügyi ügyintéző 
 

Meghívottak:  
 
Döntéshozatal: 
 
 

- 
 
Az előterjesztett rendelet -tervezet elfogadásához a megválasztott 
képviselők több, mint felének „igen” szavazata szükséges 
(minősített többség). 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2017. szeptember 20-án a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatala ellenőrzést 
tartott Lesenceistvánd településen a temetőfenntartás és üzemeltetés tárgyában. 
 
Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete 2. 
mellékletében szereplő rátemetési díj nincs összhangban A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 
évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet 37. § (1) bekezdésével, 
miszerint „Rátemetés esetén – a 25 évnél régebben temetett és exhumált maradvány kivételével – 
biztosítani kell a temetési hely legalább 25 éves használatát. Rátemetés esetén a meghosszabbított 
sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat kell megfizetni.” 
 
Mindezek miatt szükséges az önkormányzat rendeletének módosítása. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni 
szíveskedjen.  
 
 
 
Lesenceistvánd, 2018. március 27. 
 
 
 
            Tóth Csaba 
            polgármester
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A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre: 
 

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
___/2016. (VI.... ) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 7/2012. 

(IV.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról. 
 

 
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott hatáskörében, és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § 
(3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendeletben foglaltakra a következőket 
rendeli el: 

  
 
 

1. § A Rendelet 2. melléklet 1. c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„c) Rátemetés esetén a meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos 
sírhelyhasználati díjat kell megfizetni” 
 

 
 
2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 
 
 Tóth Csaba dr. Gelencsér Ottó 
 polgármester jegyző 
 
 
  
Záradék:  
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:  
 
 
Lesenceistvánd, 2017. …............... 
 
 
 
dr. Gelencsér Ottó 
            jegyző



 3 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 
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) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
Jelentős hatás nem várható. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
Jelentős hatás nem várható. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadásával adminisztratív terhek nem keletkeznek 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nem felelne meg a rendelet a hatályos jogszabályoknak. 
 
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. 


