
 

PÁSZTÓ  VÁROSI  ÖNKORMÁNYZAT 

 3060 PÁSZTÓ,  KÖLCSEY UTCA 35. 
    (06-32) *460-753 ; *460-155 
FAX:  (06-32) 460-918 
E-mail: forum@paszto.hu 

 
Szám: 1-203/2013. 
 
 

A határozat meghozatala minősített 
szavazattöbbséget igényel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAVASLAT 
 

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2009. (IX.30)  
önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. decemberi ülésére 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előkészítette: Bencsikné Tóth Izolda építéshatósági ügyintéző 

mailto:forum@paszto.hu


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jogszabályi kötelezettség alapján eleget kell tennünk a 35/2009.(IX.30) a temetőkről és a 
temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendeletünk módosításának 2014. január 1-i 
hatállyal, melynek alapja a szociális temetés intézményének bevezetése. Ennek megfelelően 
terjesztjük a képviselő-testület elé a rendeletmódosítást. 
Ugyanakkor jogalkotási szabályok és jogszabály változások miatt szükséges a rendelet teljes 
felülvizsgálata is, mivel azonban azt társadalmi vitára is kell bocsájtani, annak időigényessége miatt 
az átfogó módosítást 2014 első negyedévében tervezzük. 
 
A pásztói 2050 hrsz. köztemetőhöz tartozik a 2035/2 hrsz-ú 3074 m2 nagyságú beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan, amely a természetben a temetővel együtt van körbekerítve. 
Szükséges a földhivatali nyilvántartásban átvezetni a temetőhöz csatolni 2035/2 hrsz-ú ingatlant, 
mert ezt is temetőként használjuk és ezzel a területtel növekszik a feladatalapú támogatás alapja. 
 
A településrendezési terv lehetőséget ad e két temetővel határos 2035/19 hrsz-ú 2601 m2 nagyságú 
más tulajdonú beépítetlen terület temetőhöz csatolására is. Az ingatlan tulajdonosa a rendezési terv 
temetői övezet meghatározása miatt nem használhatja másra a területet, ám ha a mellette lévő 
kisebb de már nem temető övezethez tartozó 2035/18 hrsz. 1687 m2 nagyságú önkormányzati 
ingatlannal cserél, bővülnek a hasznosítási, beépítési lehetőségei (pl. garázzsal). 
Indokolt az ingatlantulajdonosnak a cserelehetőséget felajánlani, hogy annak elfogadása esetén a 
temető területéhez lehessen csatolni a 2035/2 hrsz-ú ingatlannal együtt a 2035/19 hrsz-ú ingatlant is. 
(mellékelve a megosztási vázrajz) 



 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  megismerte és megtárgyalta a temetőkről és a 
temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet  felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2009.(IX.30.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatát 2014.március 31-ig el kell végezni.  
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

 
2. A rendelet felülvizsgálata alatt fel kell ajánlani a temetői övezetbe tartozó szomszédos 2035/19 

hrsz-ú ingatlan tulajdonosának a csere lehetőséget a vele szomszédos, ám a temetői övezeten 
kívül eső, így más célra is hasznosítható- beépíthető 2035/18 hrsz-ú szintén beépítetlen terület 
megnevezésű önkormányzati ingatlanra. A csere elfogadása esetén a képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert az értékben megegyező ingatlanok csereszerződésének aláírására. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 

 
3. A földhivatali nyilvántartás átvezetéséhez alkalmas vázrajz készítésével és az eljárás 

megindításával a 2050 hrsz. alatti temetőhöz kell csatolni a 2035/2 hrsz-ú ingatlant, a felajánlott 
csere elfogadása esetén kiegészítve a 2035/19 helyrajzi számú beépítetlen terület megnevezési 
ingatlannal. 

Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
 
 A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 Dr Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet 
módosítását a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltaknak megfelelően 
eljárva az alábbiak szerint indokolom: 
 
A rendelet tervezet általános indokolása: 
 
A 2013. évi CXXXVIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
módosításáról rendelkezik. A törvény a 24/A § - 24/C §-a rendelkezik a szociális temetés 
intézményéről amely 2014. január 1-jén lép hatályba. A 24/A § (4) bekezdése alapján a köztemető  
fenntartója jogszabályban meghatározott esetben a köztemetőben a koporsós temetések számára 
szociális parcellát, urnás temetések számára szociális temetési helyet jelöl ki. 
A további módosításokat a jogszabályok változása indokolja.  
 
A törvény módosítása részletesen meghatározza a szociális temetést, így azt a rendelet 
módosításunkban nem kell részletezni. A rendeletben arra kell kitérni, hogy mely területet jelölje ki 
a Képviselő-testület a szociális temetés helyeként.  
 
A rendelettervezet részletes indokolása: 
 

1.§ indokolása: 
 
A pásztó köztemetőben a szociális temetés helyének pontos helyének meghatározása és a törvény és 
a végrehajtási rendelet szerinti szabályozása . 
 
A szociális temetés részletes szabályait a törvény illetve a végrehajtási rendelet tartalmazza, úgy azt 
a helyi rendeletben szabályozni nem lehet. 

 
2.§ indokolása: 

 
A 312/2012(XI.8.) Kormányrendelet 1. melléklet 10. pontja értelmében temető területén építési 
engedély nélkül építhető e pontban meghatározott mértékig (50 m2 alapterület, 3 m magasság) 
sírbolt és urnasírbolt. Építési engedélyt kérni nem kell ezen határok betartásáig, de a tulajdonos 
írásbeli hozzájárulása a temetőben létesítendő építmények esztétikai megjelenése miatt szükséges. 
 

3. § indokolása 
 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 
4.§ indokolása: 

 
 A 145/1999.(X.1.) Kormányrendelet 59.§ (1) bekezdése a temetkezési szolgáltatás és temető 
fenntartási és üzemeltetési  feladatok ellenőrzését a járási hivatalok hatáskörébe helyezte. 
A közvetlen veszély fennállás esetén nem csak az építési engedély köteles sírjelek helyreállítását 
rendelheti el az építésügyi hatóság, hanem bármely veszélyhelyzetre el kell rendelni a kötelezést. 

 
5.§ indokolása 

 
A 2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetés. 
 
Kérem a rendelet tervezet elfogadását. 



Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
………../2013. (……….) önkormányzati rendelete 

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló módosított 
1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében és a 42.§-ában kapott felhatalmazás alapján  a 
Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. 
pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló  
35/2009.(IX.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) módosításával a következőket 
rendeli el: 
 
1.§ A R 11. §-a kiegészül a következő (5) bekezdéssel:  
 

„(5) A köztemetőben a szociális temetésre kijelölt rész a ravatalozó mögött, mely a 2035/2 
hrsz-ú önkormányzati és a 2035/19 hrsz-ú más tulajdonú ingatlanok által határolt terület” 
 

2.§ A R 12.§ (5) bekezdésében a Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, építési 
engedéllyel építhető szövegrész helyébe a „Sírbolt, urnasírbolt építése előtt a temető 
tulajdonosának  a  hozzájárulását írásban be kell szerezni.” szöveg lép. 

 
3.§ A rendelet 2014.január 1-én lép hatályba. 
 
4.§ (1) Hatályát veszti a R 7. §-a és a 13. § (2) bekezdése. 

 
(2) Hatályát veszti a R 15. § (2) bekezdésében az „az építési engedély köteles” szövegrész. 

 
5.§ Ez a rendelet megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvnek. 
 
 
Pásztó, 2013. december 10. 

 
 
 

 Sisák Imre Dr. Tasi Borbála 
 polgármester címzetes főjegyző 
 


