
 

2. számú napirend  

Előterjesztés 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 2017. szeptember 20-i nyilvános ülésére. 

 

Tárgy: A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő:  Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 

Előkészítette: Biborné Viszt Ágnes hatósági ügyintéző   

 

                                                                                           Jogszabállyal nem ellentétes 

  ---------------------------      

         Előterjesztő                                                                       Tóthné Titz Éva 

                                                                                            Jegyzőt helyettesítő aljegyző 

    

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban:Ttv) 16.§ c) 

pontja értelmében, az önkormányzati rendeletben meg kell állapítani a temető nyitvatartási 

idejét. 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető rendjéről, használatának, 

igénybevételének szabályairól szóló 11/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: Rendelet) nem tartalmaz rendelkezést a nyitvatartási időre vonatkozóan. 

Tekintettel a jogszabályi kötelezésre a rendelet kiegészítésre kerül a tervezett nyitva tartási 

idővel. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek. 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 

2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján: 

 

A rendelet-tervezet címe:      Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

                                           …/2017.(...) önkormányzati rendelete a köztemető   rendjéről, 

használatának és igénybevételének szabályairól szóló 11/2014. 

(XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról. 

 

Társadalmi-gazdasági hatása:A temetőbe látogatók jogszabálynak megfelelő informálása 

Költségvetési hatása:  Nincs.   

Környezeti, egészségi következményei: Nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs. 

Egyéb hatása:   Nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvényben foglaltak betartása. 

 



A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A rendelet 

megalkotásának elmaradása esetén, annak következményeként 

jogszabálysértés valósulna meg, felügyeleti szerv törvényességi 

észrevételét vonná maga után. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:   

- személyi: nincs. 

- szervezeti: nincs. 

- tárgyi: nincs. 

- pénzügyi: nincs. 

 

INDOKOLÁS 

 

Az 1999. évi XLIII: törvény 16.§ c) pontja értelmében köztemetők esetén az önkormányzati 

rendeletben meg kell állapítani a nyitvatartási időt. 

Az 1.§ meghatározza a temető nyitvatartási idejét. 

A 2.§ meghatározza a rendelet hatályba lépésének idejét. 

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017.(...) önkormányzati rendelete  

a köztemető rendjéről, használatának és igénybevételének szabályairól szóló 

11/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

 

1.§ Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemető rendjéről, 

használatának, igénybevételének szabályairól szóló 11/2014. (XII.16.) önkormányzati 

rendeletének 3.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.§ (1) A köztemető 8.00 órától 20.00 óráig látogatható. 

       (2) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteletben 

tartó magatartást köteles tanúsítani.” 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi       Tóthné Titz Éva 

   alpolgármester                                               jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

 

Kihirdetés napja: 2017. 

 

       Tóthné Titz Éva 

         jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

 


