Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2017. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete
a temetőről és temetkezésről szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatás körében eljárva, figyelemmel a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló
1999. évi XLIII. tv. 41. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.
(X. 1.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a
halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról szóló szabályaira, a következő
rendeletet alkotja:
1. § (1) A R. 1. számú mellékletének a sírhelymegváltás része az alábbi szövegrészekkel
egészül ki:
Mélyített felnőtt sírhelybe még egy koporsó elhelyezése esetén a pótdíj sírhelymegváltási díj
50%-a.
Felnőtt sírhelybe urna elhelyezés esetén a sírhelymegváltási díj 50%-át kell pótdíjként
megfizetni.
2. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.
Cibakháza, 2018. augusztus 7.

Hegyes Zoltán
polgármester

Török István
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Kihirdetve: 2018. augusztus 8-án.
Török István
jegyző

INDOKOLÁS
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
a temetőről és temetkezésről szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet
módosításához
Általános indokolás
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vételre került a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben
foglalt szabályok, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a
hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet.
Az önkormányzati rendelet leírja, hogy mely esetekben kell a rendelet melléklete szerinti
pótdíjat fizetni, azonban a melléklet a pótdíjra vonatkozóan nem tartalmazott összeget. A
hiányos szabályozás pótlása indokolt a rendelet módosítása.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
Szabályozza, hogy mélyített felnőtt sírhelybe még egy koporsó elhelyezése esetén a pótdíj
mértékét és a felnőtt sírhelybe urna elhelyezés esetén fizetendő pótdíj mértékét.
A rendelet 2. §-ához
A hatálybalépésre vonatkozó szabályokat tartalmazza. Tekintettel
meghatározottakra, célszerű a kihirdetése napján hatályba léptetni.

a

rendeletben
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Előzetes hatásvizsgálat
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
a temetőről és temetkezésről szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet
módosításához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes
hatásvizsgálatot végez.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
I. A tervezett rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen
1. Társadalmi, gazdasági hatás: a szabályok bevezetésével a lakosság életkörülményei nem
változnak.
2. Költségvetési hatás: többletbevétel keletkezik.
II. A tervezett rendelet környezeti, egészségügyi következményei: a rendelet környezeti
és egészségügyi hatással nem jár.
III. A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A
rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása
nem jelentős.
IV. A tervezett rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei: A rendeletben szabályozni célszerű az pótdíj mértékét.
aránytalanságok elkerülése érdekében a temetőfenntartási díjak csökkentését, Amennyiben az
önkormányzatnak sem okoz többletkiadást. A jogalkotás elmaradása törvényességi észrevételt
eredményezhet.
V. A tervezett rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi
feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek
rendelkezésre állnak.
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