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Tisztelt képviselő-testület! 

 

A Tisztelt Képviselő-testület 2014. január 23-i ülésén alkotta meg a köztemetőről és a 

temetkezés rendjéről szóló 34/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

1/2014. (I. 24.) önkormányzati rendeletét. 

A rendeletmódosítás azért vált szükségessé, mert az Országgyűlés a 2013. december 17-i 

ülésnapján elfogadta a 2013. évi CCLI. törvényt, melynek 27. §-a a 2013. évi CXXXVIII. 

törvény – mely 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 módosítja – 

hatálybalépését 2015. január 1. napjában határozta meg. 

 

A képviselő-testület az elfogadott rendeletmódosítással – a magasabb rendű jogszabály 

hatálybalépéséhez igazodva – szintén 2015. január 1-i hatálybalépéssel emelte be a helyi 

rendeletbe a szociális temetés jogintézményéhez kapcsolódó helyi szabályokat. 

 

2014. november 20-án benyújtásra került a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat, melynek 397. §-a a 2013. évi 

CXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései hatálybalépésének dátumát 2016. január 1. 

napjára javasolja módosítani. A törvényjavaslat elfogadása esetén önkormányzati rendeletünk 

ellentétes lesz a magasabb rendű jogszabállyal.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (3) bekezdése értelmében „Ha a 

hatálybalépés naptári napja nem határozható meg, a hatálybalépés valamely jövőbeli feltétel 

bekövetkeztének időpontjához is köthető.”. Tekintettel arra, hogy már másodízben kerül sor a 

fenti rendelkezések hatályba lépésének módosítására – és az sem kizárt, hogy a továbbiakban 

is sor kerül rá – javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy élve a jogalkotásról szóló 

törvény adta lehetőséggel oly módon módosítsa a fent jelzett rendelet hatályba léptető 

rendelkezését, hogy az igazodjon a törvény vonatkozó rendelkezései hatályba lépésének 

napjához. Ezáltal biztosítható, hogy önkormányzati rendeletünk hatályba lépése nem lesz 

ellentétes a törvénnyel, illetve végrehajtási rendeleteivel.  

 

Tekintettel arra, hogy a jelen rendeletmódosítás során egyéb változtatás nem történik, az 

előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett 

bizottság állásfoglalásának figyelembevételével fogadja el a csatolt rendelettervezetet!  

 

 

 

 

Komló, 2014. november 21. 

 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 



 

 

1. számú melléklet – rendelettervezet 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

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

 

A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 34/2013. 

(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 
1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 

 

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 34/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a 

következő szövegrész lép: 

 

„(2) Az 1-3 §. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról 

szóló 2013. évi CXXXVIII törvény 1. §, 4. §, 5. §, 10. §, 11. § (3) bekezdése és a 24. § i) pontja 

hatálybalépésének napján lép hatályba.” 

 

2. § 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Komló, 2014. december 4. 

 

 

 

 

     dr. Vaskó Ernő        Polics József   

    címzetes főjegyző      polgármester 

 

 

 

 

 


