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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal a vonatkozó jogszabályok alkalmazásának vizsgálata 
során tett felhívására észleltük, hogy a temetőkben lévő utak karbantartásáról nem rendelkezik 
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 10/2014. (III.25.) önkormányzati rendelet. 
A Kormányhivatal felhívta továbbá a figyelmet arra is, hogy a temetési hely feletti 
rendelkezési jogosultsághoz szerződést kell kötni, mely szabályozás szintén hiányzik a 
rendeletből.  
 

Előzetes hatásvizsgálati lap 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a  temetőkről és a temetkezési tevékenységről  

szóló 10/2014. (III.28) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
../….. (……..) önkormányzati rendeletéhez  

 
 

 
Előzetes hatásvizsgálat: 
 
1. Társadalmi hatások: Nem releváns. 
 
2. Gazdasági hatások: Nem releváns. 
 
3. Költségvetési hatások: Nem releváns. 
 
4. Környezeti és egészségi következmények: 
A rendelet tervezetnek környezeti és egészségi következménye nincs. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. a temetési hely feletti rendelkező 
szerződést eddig is megkötötte, így nagyobb teher nincs.  
 
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, illetve a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
Az önkormányzati rendelet megalkotását a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés 
indokolja. A rendeletalkotás elmaradása törvényességi felügyeleti eljárást vonna maga után. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
fennállnak. 
 
 
 
 
 
A hiányosságok orvoslására és a jogszabályi előírások teljesítése céljából az alábbi rendelet-
tervezetet terjesztem elő, a helyi rendelet tervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi  CXXX. 
törvény (a továbbiakban: Jat.) 18.§-ában foglaltaknak megfelelően eljárva az alábbiak szerint 
indokolom: 
 

Általános indokolás 
 

 



 
Pásztó Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének a temetőkről és a temetési tevékenységről szóló 10/2014. (III.28.) 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó ……. / ….. / …/ önkormányzati 
rendeletéhez.  
 
Az önkormányzati rendelet alkalmazása során és a Nógrád Megyei Kormányhivatal a 
vonatkozó jogszabályok alkalmazásának vizsgálata során tett felhívására) észleltük, hogy a 
temetőkben lévő utak karbantartásáról a rendeletben nem rendelkeztünk, illetve a temetési 
hely feletti rendelkezési jogosultsághoz szerződés minta nem került be a rendelet mellékletei 
közé.  
 
Fentiek miatt szükséges a temetőkről és a temetési tevékenységről szóló 10/2014. (III.28.)  
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosítása. 
 

Részletes indokolás 
 

Az 1.§- hoz 
 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 
145/1999.(X.1.) Kormányrendelet 10.§ (4) bekezdése előírja, hogy a temetési hely felett 
rendelkezni jogosulttal kötött szerződésről szabályzatban kell rendelkezni. 

A 2.§- hoz 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 
145/1999.(X.1.) Kormányrendelet 8.§ (2) bekezdése előírja, hogy lezárt temetőben az utak 
karbantartásáról szabályzatban kell rendelkezni. 

 
A 3.§- hoz 

 
A rendelet hatályba lépésének napját meghatározó rendelkezés.  

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

../….. (……..) önkormányzati rendelete 
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről  

szóló 10/2014. (III.28) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről  és a temetkezésről szóló 1999. 
évi XLIII. tv. 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 6.§. (3)-(4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 10/2014. (III.28) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) 2. § (1) 
bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Pásztó Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés alapján gondoskodik a 
köztemetők üzemeltetéséről a lezárt temető gondozásáról, valamint a lezárt köztemető  
útjainak karbantartásáról.” 
 
2.§ A R 7. § -a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 
A temetési hely feletti rendelkezési jog gyakorlásához szerződést kell kötni, melyet a 3. 
számú melléklet tartalmaz. 
 
 
3.§ Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba. 
 
 

                                                                                                                               
 



 
      1. melléklet a…/… (.) 

önkormányzati rendelethez 
3. melléklet (a 10/201. (III28) önkormányzati rendelethez 

 
TEMETÉSI HELY FELETTI RENDELKEZÉSRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS                                                           

( SÍRHELY MEGVÁLTÁS ) 
 

Mely létrejön a az alább leírt személy és a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. mint a   temető üzemeltetője között. 
 
Sírhely jellege *:   urnafülke (kolumbárium)  / urnasírhely  /  1-es sírhely  /   2-es sírhely  
 
Sírhely státusza * :                           új                     /                    meglévő  
 
Parcella vagy urnafal:      ..........................  sor ………………….hely:......................      
                                                          
Sírhely megváltás ideje :  20 .....év  ……..................hó     ……nap  
 
Megváltás időtartama :  .............. év,  így összesen .........évig rendelkezésre áll a sirhely.  
              
 Sírhely rendelkezési jogának lejárta : 20 ............ év     …………................. hó …….nap   
Temető helye * :  
 Pásztó köztemető   /   Hasznos városrész köztemető   /     Mátrakeresztes városrész köztemető    
  
Sírhelyben temetett elhunytak neve(i) : .............................................................................. 
………………………………………………………………………………………………..  
               
A sírhely felett rendelkezni jogosult neve : .............. .........................................................  
 
Állandó lakcíme : .............................................................................................................. . ..... 
 
Ez az igazolás a ........................................................................ sorszámú SZLA-val  érvényes.  
 
A sírhely felett rendelkezni jogosult személy tudomásul veszi hogy:  LEFEDI-E A 10.§ 
(4) bekezdést??) 
- ha a rendelkezési időtartam alatt koporsós temetés rátemetés történik, a 25 évből már letelt   
  éveket  különbözetként meg kell fizetni ( a kifizetett időtartamból letelt éveket). 
- temetkezési helyek használati ideje a lejárat előtt 1 évvel korábban-kérelem alapján  
  meghosszabbítható. - a temetkezési hely megváltására a Ptk. szerinti közeli hozzátartozó   
  jogosult                                                                                   
- megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a megváltási idő meghosszabbítás hiányában   
  lejár                                     
-  a sírok közötti területek (a sírok kerületét, szélét övező terület) gondozása a sírhely     
   tulajdonosának feladata           
- a jelen megállapodásban található adatok a 2011.évi CXII. törvény az információs   
  önrendelkezési jogról és az lnformácószabadságról, előírásainak megfelelően kerülnek   
  adatkezelésbe . 
 
Pásztó, 20 ...........év ............... hó.. ……….. nap 

 
 

Sírhely felett rendelkezni jogosult személy                        Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú                                                                                                                                                                                                      
                  aláírása                                                               Nonprofit Kft. ,  temetőgondnok 

 
                                                                                                                       
 Megjegyzés:       * - al jelölteknél aláhúzással kell válaszolni. 
 
 



 
 

 
Pásztó, 2016. szeptember  19. 
 

 
Dömsödi Gábor     dr. Gajdics Gábor 

                  polgármester                          jegyző 
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