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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 10. alcíme rendelkezik 
arról, hogy a jogszabályok tartalmi felülvizsgálatát időközönként el kell végezni. 
 

A jogszabályhely az alábbiakat rögzíti: 
 

22. § (1) A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a 
miniszter gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás 
megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében 
a) az elavult, szükségtelenné vált, 
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, 
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, 
kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, 
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy 
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, 
a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő 
módosítására kerüljön sor. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a 
Magyar Nemzeti Bankelnöke, az önálló szabályozó szerv vezetője, az önkormányzati rendelet 
esetén a jegyző gondoskodik. 
 

Fenti jogszabályi rendelkezésre figyelemmel sor került az önkormányzati rendeletek fenti 
szempontoknak megfelelő felülvizsgálatára: a Hivatal szervezeti egységei a feladatkörükbe 
tartozó önkormányzati rendeletek normakontrollját elvégezték. (A soron következő képviselő-
testületi ülésekre folyamatosan előterjesztésre kerülnek azok a jogszabályok, melyeknél 
felmerült a rendeletmódosítás szükségessége, akár érdemi módosítás, akár jogtechnikai 
változtatás okán.) 
 

A rendelet felülvizsgálata során megállapítottam, hogy a jogszabály több ponton módosításra 
szorul, azonban ezek kizárólag technikai jellegűek, a rendelet tartalmilag nem igényel 
módosítást, azon néhány, sajnálatos esetben, amikor alkalmazása szükségessé vált, betöltötte a 
szerepét. 
 

A módosításokat az alábbiak indokolják: 
− a rendelet 1-2 §-ában a régi Polgári Törvénykönyvről szóló törvényre történő 

hivatkozás szerepel, 
− a 4. § bekezdéseinek számozása hibás, 
− az 5. §-ban „polgármesteri hivatal” megnevezés szerepel. 

 

A Jat. 8. § (1) bekezdése adja meg a felhatalmazást a módosító rendelet megalkotására az 
alábbiak szerint: „A hatályos jogszabályi rendelkezést a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv 
jogszabály megalkotásával, a módosítani kívánt jogszabályi rendelkezést tételesen megjelölő, 
a módosítást kimondó jogszabályi rendelkezéssel módosíthatja.” 
 

 Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál. 
 

Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalja, álláspontját a képviselő-
testületi ülésen ismerteti. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az 1. számú mellékletként csatolt rendelettervezet 
elfogadását! 
 
Komló, 2016. szeptember 12.          

dr. Vaskó Ernő 
címzetes főjegyző 

 



1. sz. melléklet - Tervezet 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
…/….. (……..) 

 ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 
 

A KEGYELETI GONDOSKODÁSRÓL 
szóló 12/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 8. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Kegyeleti gondoskodásról szóló 
12/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 1.§ (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„1. § 
(1) Komló Város Önkormányzata – ha az a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott sorrend szerinti 
közeli hozzátartozók szándékával, illetve az elhunyt végakaratával nem ellentétes – 
elhalálozása esetén saját halottjának tekinti  
a) a „Komló Város Díszpolgára” kitüntető címmel rendelkező polgárt, 
b) a polgármestert, az alpolgármestert és a települési képviselőt a mandátuma betöltésének 

ideje alatt, 
c) polgármesteri tisztségét legalább egy teljes cikluson át betöltő polgármestert.” 

 
2. § 

A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. § 
A polgármester – ha az a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott sorrend szerinti 
közeli hozzátartozók szándékával, illetve az elhunyt végakaratával nem ellentétes –, a 
képviselő-testület tájékoztatása mellett, indoklással ellátott írásos döntésével az önkormányzat 
saját halottjává nyilváníthatja azt a személyt, aki 

a) az önkormányzat által fenntartott intézmények alkalmazottai, munkavállalói közül 
munkabaleset következtében hunyt el, vagy 

b) Komló városa, illetve a város lakosságának érdekében kifejtett kimagasló szakmai, 
emberi, hivatásbeli, vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel arra méltó, 

feltéve, hogy a szertartásra Komló város közigazgatási területén belül kerül sor.” 
 

3. § 
A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4. § 
(1) Az önkormányzat a saját halottja temetési költségét teljes mértékben (de legfeljebb 500 

ezer forintig), illetve a közeli hozzátartozók kérésére részben, Komló Város 
Önkormányzata nevére kiállított számla alapján viseli. 
 

(2) A temetési költségek fedezeteként a költségvetésben e célra elkülönített forrást kell 
biztosítani. 



(3) Temetési költségek e rendelet alkalmazásában: 
a) halott szállítás, 
b) sírhelyváltás, 
c) sírásás, 
d) koporsó, vagy urna, 
e) ravatalozás, 
f) szertartás, 
g) egyéb tartozékok (fejfa, szemfedő stb.), 
h) az önkormányzat koszorúja. 

 
(4) Amennyiben az elhunytat más szerv is saját halottjának tekinti, Komló Város 

Önkormányzata a temetési költségeket e szervvel történő megegyezés szerinti arányban 
viseli.” 
 

4. § 
A rendelet 5. §-ában a „polgármesteri hivatal” szövegrész helyébe a „Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatal” szöveg lép. 
 

5. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Komló, 2016. szeptember 21. 
 
 
 
 

          dr. Vaskó Ernő       Polics József 
              címzetes főjegyző       polgármester 
 
 

 


