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Tisztelt képviselő-testület! 
 
A Tisztelt Képviselő-testület 2013. november 28-i ülésén alkotta meg a köztemetőről és a 
temetkezés rendjéről szóló 34/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletét. A hatálybalépés 
napját 2014. január 1. napjában határozta meg, igazodva az akkori jogi környezethez, mely 
szerint a 2013. évi CXXXVIII. törvény 2014. január 1-i hatállyal módosította volna a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényt, valamint ugyanezen hatállyal a 
379/2013. (X.25.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletet, bevezetve ezzel a szociális 
temetés intézményét. Erre figyelemmel volt szükség arra, hogy az újonnan bevezetni kívánt 
intézményhez kapcsolódó helyi szabályokat meghatározza a Tisztelt Képviselő-testület, míg a 
korábban hatályos rendelet egyéb szabályozási elemein kizárólag jogtechnikai változtatásokat 
hajtott végre. 
 
Az Országgyűlés azonban 2013. december 17-i ülésnapján elfogadta a 2013. évi CCLI. 
törvényt, melynek 27. §-a a fent hivatkozott törvénymódosítás hatálybalépését 2015. január 1. 
napjára módosította. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében „Nem lehet 
módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, a hatályba lépett 
jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezését, valamint jogszabállyal - a fordítási 
hiba kivételével - a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi 
szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.”. Ezen szabályozásra 
figyelemmel szükséges hatályon kívül helyezni és külön rendelkezésben a magasabb szintű 
jogszabály hatályba lépéséhez igazodva 2015. január 1. napjával hatályba léptetni a szociális 
temetkezésre vonatkozó rendelkezéseket. 
 
Emlékeztetem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a január elsején hatályba lépett rendelet 
egyéb vonatkozásaiban is felülvizsgálatra, pontosításokra szorul (különös tekintettel a 
sírhelyekre, urnasírboltokra, egyéb urnaférőhelyekre vonatkozó szabályokra), ezek pontos 
kidolgozása azonban hosszabb egyeztetési folyamat eredményeként lesz csak lehetséges. Erre 
figyelemmel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 170/2013. (XI.28.) 
határozatának végrehajtási határidejét a 2015. márciusi rendes képviselő-testületi ülésre 
módosítsa. 
  
Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál különös tekintettel 
arra, hogy a rendeletmódosításra kizárólag a magasabb szintű jogszabályváltozások hatályba 
lépésének módosítása miatt kerül sor. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett 
bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével fogadja el az alábbi határozati javaslatot és 
a csatolt rendelettervezetet!  
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a jegyző előterjesztésében, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság és a gazdasági, településfejlesztési bizottság javaslatai figyelembevételével – 
megtárgyalta a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:   



 

 

 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a köztemető üzemeltetőjével a további 
egyeztetéseket folytassa le, a pontos tények ismeretében az esetlegesen szükségessé váló 
rendeletmódosítási javaslatot, valamint a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítását 
készítse elő. 
 
 
 

Határid ő:  2015. márciusi rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
 
 
Komló, 2014. január 15. 
 

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 



 

 

1. számú melléklet – rendelettervezet 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2014. (… . ….) önkormányzati rendelete  
 

A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 
34/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésében, valamint a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján – figyelemmel az az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. 
rendeletben, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal 
kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő 
eljárásról szóló 34/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendeletben foglaltakra – a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 34/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő szövegrész lép: 
„(1) A köztemetőt sírhelytáblákra (hagyományos felnőtt-, gyereksír-, urna-, urnasír-, 
urnasírbolt-, sírbolt parcellák), hamvak szétszórására alkalmas területekre, szociális 
parcellákra és szociális temetkezési helyekre lehet felosztani.” 
 

2. § 
 
A Rendelet a következő 14. alcímmel és 25. §-sal egészül ki: 
 

„14. Szociális temetés 
 

25. § 
 

(1) A szociális temetés eljárásrendjére vonatkozó normatív szabályozás kidolgozása és az 
eljárás lefolytatása a jegyző hatásköre. 

(2) A szociális temetés lebonyolításának előkészítése az üzemeltető feladata. 

(3) A köztemető fenntartója a szociális temetések lebonyolítására a 6. számú mellékletben 
rögzített szociális parcellát és szociális temetkezési helyet jelöli ki. 

(4) Urnás temetésre kizárólag urnaföldbe helyezéssel kerülhet sor. 

(5) A rendelet szabályait a szociális temetésre vonatkozó magasabb rendű 
jogszabályokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.” 

3. § 
 

A Rendelet az 1. számú melléklettel egészül ki. 
 
 



 

 

4. § 
 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 
hatályba. 
 

(2) Az 1-3. § 2015. január 1. napján lép hatályba. 
 

5. § 
 
Hatályát veszti a Rendelet 4. § (1) bekezdésében a „szociális parcellákra és szociális 
temetkezési helyekre” szövegrész, a Rendelet 14. alcíme és 6. számú melléklete. 
 
 
 
Komló, 2014. január 23. 
 
 
 
 

     dr. Vaskó Ernő        Polics József   
    címzetes főjegyző      polgármester 

 
 



 

 

1. melléklet a …/2014. (… . …) önkormányzati rendelethez 
 

 


