
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2013. (XII.19.)) önkormányzati rendelete 

 
a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló módosított 1999. évi XLIII. törvény 40. §, 41. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) 
bekezdés 2. pontjában és a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. tv. 6.§ (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012.(XII.03.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.49. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklet 1.3.2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Humán Bizottság 
véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 
 
 
1.§ A temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati 
rendelet kiegészül az alábbi 2/A. §-sal. 
 
„2/A. § (1) Tiszavasvári Város Önkormányzata szociális temetés céljára koporsós temetések 
esetén a köztemető I/2. parcelláját jelöli ki. 
(2) Tiszavasvári Város Önkormányzata szociális temetés céljára urnás temetések esetén a 
köztemető I/2. parcelláját jelöli ki.” 
 
 
2.§ Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.  
 
 
Tiszavasvári, 2013. december 18. 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 
 polgármester j e g y z ő 
 
 
Kihirdetve: 2013. december 19-én 
 
 
 Bundáné Badics Ildikó 
 jegyző 



a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 41/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet indokolása 
 
 

1. Általános indokolás 
 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 
145/1999. (X.1.) korm.rend. kiegészült a szociális temetésre vonatkozó rendelkezésekkel, 
mely 2014. január 1. napján lép hatályba. 
 
A Korm. rendelet 17/A.§-a az alábbiakat tartalmazza: 

„17/A. §1 (1) A köztemetőben - a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 
köztemető fenntartója a szociális temetés céljára koporsós temetések esetére külön parcellát, 
urnás temetések esetére külön temetkezési helyet jelöl ki. 
 
 
 

2. Részletes indokolás 
1.§-hoz 

 
A jogszabályi követelményeknek eleget téve Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint a 
köztemető fenntartója a köztemető I/2. parcellájában jelölte ki a szociális temetés céljára 
igénybe vehető sírhelyeket.  
 
 

                                                
 


