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E l ő t e r j e s z t é s  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. január 30-án tartandó ülésére 

 

 

N a p i r e n d: A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.)                                

  önkormányzati rendelet módosítása 

E l ő a d ó: Zsombok Lajos polgármester                      

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Önkormányzatunk 2013. december havi – előző – képviselő-testületi ülésén módosította a 

temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) rendeletét.  

A szociális temetés intézményének bevezetésével jogszabályi kötelességének tett eleget a 

képviselő-testület akkor, amikor a rendelete módosítása során rendelkezett a szociális temetés 

nyújtásáról 2014. január 1-jei hatálybalépéssel. 

 

Időközben az Országgyűlés megalkotta a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2013. évi CCLI. törvényt, amely 2013. december 31-én lépett hatályba. 

Ebben a jogszabályban a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényt 

módosító törvény azon szakaszát, melyben a szociális temetés bevezetéséről 2014. január 1-

jei bevezetéséről rendelkeztek, módosították akként, hogy ez az új ellátási forma csak 2015. 

január 1-jén lép hatályba. 

 

Fentiekre tekintettel szükséges a szociális temetésről szóló rendelkezéseket és ezzel 

párhuzamosan az Önkormányzat SZMSZ-éből a kapcsolódó átruházott polgármesteri 

hatáskört is hatályon kívül helyezni. 

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen 

elfogadni. 

 

Lengyeltóti, 2014. január 22.          

 

 

                    Zsombok Lajos      

           polgármester 

 

 

Készítette:    Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska   dr. Szatmári Ibolya 

aljegyző    jegyző 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete  TERVEZET 

 

a 16/2007.(VI.22.), 4/2008.(III.28.), 13/2009.(VI.26.), a 19/2009.(IX.25.), 26/2009.(XI.27.), 

2/2010.(I.29.), 2/2011.(I.28.), 8/2011.(II.25.), 11/2012.(IV.25.), 16/2012.(V.31.), 

26/2012.(X.19.), 15/2013.(IX.13.), 24/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletekkel módosított 

 

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 6.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

Hatályát veszti  

1. a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) önkormányzati rendelet 

3/D.§ „Szociális temetés” szakasza, 

2. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1999.(III.25.) önkormányzati 

rendelet 3. melléklet „Átruházott hatáskörök” cím „Polgármester” alcím m.) pontja  

 {Gyakorolja a szociális temetéssel kapcsolatos hatáskört}. 

 

 

2.§ 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Lengyeltóti, 2014. január 30.       

 

 

 

dr. Szatmári Ibolya                                                                Zsombok Lajos 

                    jegyző                                                                            polgármester  

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2014. január 31-én.                  

  

                                                                                              dr. Szatmári Ibolya 

                                                                                                        jegyző   

 

 

 

 

 

 

 

 


