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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2015. február 12-i ülésére 

Tárgy: A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A kormány a szociális temetés bevezetését egy évvel későbbre, 2016. januárra halasztotta. Az 
indoklás konkrét okot nem mond, csupán annyi áll benne, hogy a módosítás a temetőkről és a 
temetkezésről szóló törvény egyes módosított rendelkezéseinek későbbi időpontban történő 
hatálybalépését teremti meg. Ezen megfogalmazás oka, hogy a szociális temetés bevezetését 
egyszer már elhalasztották. Az eredeti határidő 2014. január 1. lett volna, ezt tolták ki tavaly 
2015. január 1-jére. 
A Belügyminisztérium a halasztás okáról annyit közölt a portál kérdésére, hogy a települések 
kapacitásproblémákat jeleztek, az önkormányzatoknak kell még egy kis felkészülési idő. 
A szociális temetés lényege, hogy külön erre a célra kijelölt parcellákban temethetik majd el 
szeretteiket azok a gyászolók, akik vállalják, hogy ingyen kapott sírhely és koporsó 
birtokában maguk oldják meg a temetést, akár egyedül, maguk ássák ki a sírt is. A 
szabályozás rögzíti egyebek mellett, hogy minden fenntartó minden köztemetőben köteles 
külön parcellát kijelölni koporsós, illetve urnás szociális temetési helynek. A szociális 
parcellában a sírhely első megváltása ingyenes. A jogszabály szerint szociális temetéshez az 
állam által biztosított koporsót, urnát, sírhelyet használhatja fel az eltemettető. 

A fent elmondottakra tekintettel a rendelet szociális temetésre vonatkozó rendelkezésének 
bevezetését 2016. január 1.-jére kell halasztani. 

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 
a Tisztelt Képviselő-testületet. 

A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

➢ társadalmi hatása: a kegyeleti szokások zavartalan feltételeinek biztosítása, 
➢ gazdasági hatása: anyagi segítségnyújtás azon hozzátartozóknak, akik nem tudnak 

gondoskodni elhalt hozzátartozóik eltemettetéséről, 
➢ költségvetési hatása: jelentős. 
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b) környezeti és egészségi következmények: 
➢ a közszolgáltatás által biztosított az elhunytak kegyeleti szokásoknak megfelelő 

eltemetése, a szociális temetések feltételeinek biztosítása. 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
➢ a nyilvántartások vezetése, pontosítása, folyamatos adminisztrációt feltételez, követel 

meg. 
  
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

➢ a rendelet módosítása a törvényi rendelkezés hatálybalépésének elhalasztása miatt 
szükséges; 

➢ a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet. 
  

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
➢ a személyi feltétel: temetőgondnok hiányában nem biztosított. 
➢ szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 
➢ tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 
➢ pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek 
egyben a jogszabály indokolását is adják. 

Javasolom a beterjesztett módosító rendelet-tervezet elfogadását. 

Segesd, 2015. január 28. 

  

 Veszner József 
 címzetes főjegyző 


