Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2013. ( XI.26. ) rendelete
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló, 18/2011. (IX.30.) rendelet
módosításáról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
továbbá a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3)
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 18/2011. (IX.30) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4.§ (2) Az eltemettetésről gondoskodó személy – a szociális temetés kivételével köteles igénybe venni az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozó
szolgáltatásait.
2.§
A Rendelet kiegészül a 7/A.§-al
7/A.§
Szociális temetés
(1) Szociális temetés
a) koporsós temetés esetén a VIII. parcellában,
b) hamvasztásos temetés esetén a 3-as és 4-es parcellák legfelső

soraiban engedélyezhető.
(2) Szociális temetés az eltemetésre kötelezett írásbeli kérelmére biztosítandó.
(3) Szociális temetés esetén egységes hantméretek alakíthatók ki az állam által
biztosított sírjel használatával
3.§
A rendelet 2014. január 1. napon lép hatályba. Hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Mezőfi Zoltán
polgármester
Kihirdetési záradék:
A rendelet 2013. november 26. napon kihirdetésre került.
Vargáné Fodor Rita
Mb.jegyző

Vargáné Fodor Rita
mb. jegyző

Indokolás a 22/2013. (XI.26. ) önkormányzati rendelethez
A temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1)
Korm. rendelet 2014. évtől bevezeti a szociális temetést. A szociális temetéshez
kijelölésre kerülnek a parcellák.
Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében
előírtaknak
megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
A szociális temetés bevezetése indokolja a rendelet módosítását.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A rendelet az adminisztratív terheket nem okoz.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
Törvénysértés mellett az önkormányzat nem tudja biztosítani a szociális temetés
feltételeit.

