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1434/2012.
Á l t a l á n o s   I n d o k o l á s

a köztemet  használatának rendjér l, díjáról szóló
önkormányzati rendelet-tervezethez

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által a köztemet  használatának rendjér l, díjáról
szóló  30/2011. (XII. 26.) önkormányzati rendelete annak megalkotása óta eltelt id  alatt kiadott központi
jogszabályokban foglaltaknak jogalkotás szempontjából már nem felel meg, ezért szükségszer  annak
felülvizsgálata, amelyet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 22. § (1)-(2)
bekezdésén túl, az önkormányzat hatályos SZMSZ-e 22. § (8) bekezdése ír el  a jogszabály el készítésére
kötelezett jegyz  számára.
Amennyiben nem alkotná meg rendeletét a képvisel -testület, egy-részt mulasztásban megnyilvánuló jogsértést
követne el, másrészt kitenné magát a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellen rzési és
Felügyeleti F osztálya törvényességi felügyeleti intézkedések következményeinek.
A fent írtak értelmében a régi rendeletb l törlésre javaslom:
a jogkövetkezmények alcím alatt 6. §-ba foglaltakat, eleget téve a Szabstv. 254. § (2) bekezdésében írt hatályon kívül helyezésre
való jogalkotói rendelkezésnek.
A rendelet megalkotása  a helyi társadalomra gyakorolt hatását tekintve nagyon fontos kegyeleti szempontból,
gazdasági és költségvetési hatása a temetkezési közszolgáltatási díjakban mérhet , jogi szempontból a kegyeleti
közszolgáltatás végzésének szabályai rendeletbe és feladat-ellátási szerz désbe való rögzítése garanciát jelent az
egyenl bánásmód, az esélyegyenl ség biztosítására.
Meg kell változtatni a rendelet bevezet  részét (az általam e tárgyban kiadott el terjesztésben részletezettek okán) ezért a Jat.
8. § (2) bekezdésében írt rendelkezésére tekintettel egy teljesen új rendelet alkotása indokolt a hatályos rendelet hatályon
kívül helyezése mellett.

R é s z l e t e s    I n d o k o l á s
a Bevezet  részhez

A rendelet-tervezet bevezet -része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat
képvisel -testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad az önkormányzati
rendelet megalkotására,  (a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésén
írtakat alkalmazva) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint), továbbá (a temet kr l és
temetkezésr l szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében, a 42. §-ában foglaltak szerint) az
önkormányzat feladatkörét meghatározó (az Ötv. 8. § (1) bekezdése – köztemet  fenntartása – feladatkörében
eljárva), a (szaktörvény 16. §-a, a 40. § (3) bekezdésében)  az IRM rendelet 55. § (5) bekezdésében  és az 58. §
(1) bekezdésében írtakat betartva, továbbá az önkormányzat szervezeti és m ködési szabályzatában rögzített
feladatkörében eljárni jogosított Bizottságok – Ügyrendi, Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési – véleményének kikérését, továbbá az illetékes - Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi
Egyesület – véleményét foglalja magába.

1. §-hoz

A köztemet  m ködtetése formáját rögzíti, miszerint az önkormányzat kötelez  feladatát (e rendelet hatályba
lépését követ en) a rendelet 1. függelékeként csatolt kegyeleti közszolgáltatási szerz désben foglaltak szerint láttatja
el. A jelenlegi m ködtetés feltételeként szabja az Egyház képvisel jével kötött szerz désben meghatározottak szerinti
infrastruktúra fenntartásának kereteit.

2. §-hoz
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Ez a szakasz a köztemet  nyitva tartása idejét, az attól való eltérés lehet ségét határozza meg.

3. §-hoz

A köztemet  használata, igénybe vétele rendjének szabályai etikai normákat foglal keretbe, jogokat és kötelezettséget
ró a kegyeleti és rendelkezési jogot gyakorlókra, a temet  rendjének fenntartása és a temetkezési helyek
rendben tartása érdekében.

4. §

A rendelet ezen szakasza a temetkezési szolgáltatók jogait és kötelezettségeit szabályozza  és  mond  ki  kötelezést  a
rendelet 1. és 2. mellékletében foglaltak alkalmazására, a díjfizetési kötelezettségük teljesítésére vonatkozóan
és magatartási szabályokat ír el  a köztemet  rendjének megtartására.

5. §

A nem temetkezési szolgáltatást végz  vállalkozók jogai és kötelezettségei között szintén a köztemet  rendjének
fenntartására, a köztemet ben folytatott vállalkozói tevékenység végzésének rendeleti szabályozása biztosítja a
jogérvényesítést.

6. §

A záró rendelkezések az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet hatályba léptetése
id pontját, amelynek rövidségét az indokolja, hogy annak tartalmi változatlansága felkészülést nem igényel az
érintettek számára, a rendelet-tervezet megismerhet sége a rendelet-tervezet hirdetményben való
közzétételével biztosított volt,  iránta érdekl dés nem mutatkozott. A rendelet hatályba léptetése feltételhez kötött,
mivel az önkormányzat számára nem áll rendelkezésre köztemet nek alkalmas terület, annak a Helyi Építési Szabályzatban
való kijelölése, majd a célnak alkalmas ingatlan kisajátítása és a köztemet  kialakítása, annak m ködési engedélye birtokában
léphet hatályba.  A rendelet az önkormányzat honlapján és a közadattárban elérhet , a községi könyvtárban és a
hivatalban megtekinthet , a település lakossága a helyi havonta megjelen  lapban, a Csanyi Hírmondóban kap
jegyz i tájékoztatást a rendelet hatályba lépésér l. A rendelet  hatályon kívül helyez rendelkezése a
jogszabályszerkesztésr l szóló hatályos jogszabály 119. §-ához igazodik akként, hogy tartalmazza a tárgykörben
hatályban lév  önkormányzati rendelet mint hatályon kívül helyezend  jogszabályra való merev hivatkozást, annak
id pontjára való utalás nélkül, a rendelet  (1) bekezdésében írt formátumban.
A záró rendelkezések között kapott helyet a rendelet aláírására jogosítottak neve és tisztsége, a záradék szövege, amely a
rendelet kihirdetése id pontját az önkormányzati szervezeti és m ködési szabályzatban meghatározott formátumban
tartalmazza

1. melléklethez

A köztemet ben lév  temetési helyek méreteinek meghatározását foglalja magában, a sírhelyek, sírboltok és az urnák
elhelyezésére vonatkozóan, cm-ben megadva.

2. melléklethez

A sírboltok és sírhelyek megváltási és újraváltási díját határozza meg forintban fér helyre vonatkoztatva, nettó
értékben (A-B pontokba szedve), továbbá a temetkezési szolgáltatók által az üzemeltet nek fizetend  temet -fenntartási
díj összegét (ravatalozó és h  igénybe vétele után) C) pontba rögzítve, valamint a nem temetkezési szolgáltató
vállalkozók által az üzemeltet nek fizetend  temet -fenntartási díj összegét (áram és egyéb felmerült költségek
megtérítése) D) pontba foglalva.

1. függelékhez

Az önkormányzat kötelez  feladata ellátása módját a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerz dés tervezete tartalmazza.

2. függelékhez



A Csanyteleki Római Katolikus Plébánia temet  szabályzata az egyház tulajdonában lév  temet  (amely helyet
ad a köztemet nek) használatának rendjét foglalja magába, amely alkalmazása tárgyi önkormányzati rendelet
hatályba lépéséig alkalmazandó.

C s a n y t e l e k, 2012. május 16.

Kató Pálné
  jegyz


