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Tisztelt Képviselő testület! 

 

A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi 

CXXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Képviselő-testület 2014. március 27-i ülésén fogadta el 

a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 8/2014.(III.28.) önkormányzati rendeletet. 

 

A rendelet 2. § (3) bekezdése, valamint a 9. §-a szabályozza a szociális temetkezésre vonatkozó szabályokat. 

A 11. § (2) bekezdésében lett meghatározva fenti szabályozások hatályba lépése, melynek időpontja 2015. 

január 1. 

 

Az Országgyűlés decemberi ülésén a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról 

szóló 2014. évi XCIX. törvény (salátatörvény) 429. §-a módosította a temetőkről és a temetkezések 

rendjéről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény szociális 

temetésre vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépését, melynek új időpontja 2016. január 1. 

 

A fenti törvény alapján módosítani szükséges a rendeletünkben a szociális temetés bevezetésének határidejét 

2016. január 1-re. A rendelet egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és 

a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2015. január 14. 

 

      Tisztelettel: 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2015. (…….) önkormányzati rendelet-tervezete 

a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 

8/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a 

temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 

a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 16. §-ában, 40. § 

(1)-(3) bekezdéseiben, 41. § (3) bekezdésében meghatározott felhatalmazása alapján, Polgár Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 20/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A Rendelet 11. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(2) A rendelet 2. § (3) bekezdése, valamint a 9. §-a 2016. január 1-én lép hatályba. 

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2015. január 30-án lép hatályba, az azt követő napon pedig hatályát veszti. 

 

 

 

Polgár, 2015. január 29.  

 

 

 

 

Tóth József 

polgármester 
 

dr. Váliné Antal Mária 

jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

 

Polgár, 2015. január …… 

 

 

 

dr. Váliné Antal Mária 

címzetes főjegyző 

 

 


