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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XII. 1.) önkormányzati 

rendelete 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2001 (III.28.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. Törvény 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2001. (III. 28.) önkormányzati rendelet bevezető része 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. Törvény 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:.” 

2. § 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2001. (III. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Új temetőt létesíteni a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 45/1999. (X. 1.) Korm. rendelet szabályainak betartásával lehet.” 

3. § 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2001. (III. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a temetkezési 

szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzi.” 

4. § 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2001. (III. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A temetési helyek megjelölésekor a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 45/1999. (X. 1.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.” 

5. § 
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A temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2001. (III. 28.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A halottszállítás, a temetések, az újratemetések, a sír- urnanyitások során be kell tartani a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 45/1999. (X. 1.) 

Korm. rendelet vonatkozó szabályait.” 

6. § 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2001. (III. 28.) önkormányzati rendelet 26. § (5) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A temetkezési szolgáltatókkal szembeni – egyéb – követelmények tekintetében a temetőkről és 

a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 45/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. 

rendelkezései az irányadók.” 

7. § 

Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2001. (III. 28.) önkormányzati rendelet 5. § 

(2) bekezdése. 

8. § 

Ez a rendelet 2022. december 2-án lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát 

veszti. 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

18. §-a szerinti 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

  

A rendelkezés rögzíti a rendelet bevezető rendelkezése helyébe lépő szöveget.  

  

2. §.-hoz 

  

A rendelkezés rögzíti a magasabb szintű jogszabályok betartására utalást, amelyet korábban is 

tartalmazott a rendelet, de a korábban hivatkozott rövidítést a rendelet bevezető része már nem 

tartalmazza.  

 

3. §.-hoz 

  

A rendelkezés rögzíti a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását.  

 

4. §.-hoz 

  

A rendelkezés rögzíti a magasabb szintű jogszabályok betartására utalást, amelyet korábban is 

tartalmazott a rendelet, de a korábban hivatkozott rövidítést a rendelet bevezető része már nem 

tartalmazza 

5. §-hoz 

  

A rendelkezés rögzíti a magasabb szintű jogszabályok betartására utalást, amelyet korábban is 

tartalmazott a rendelet, de a korábban hivatkozott rövidítést a rendelet bevezető része már nem 

tartalmazza  

6. §.-hoz 

  

A rendelkezés rögzíti a magasabb szintű jogszabályok betartására utalást, amelyet korábban is 

tartalmazott a rendelet, de a korábban hivatkozott rövidítést a rendelet bevezető része már nem 

tartalmazza  

7. §.-hoz 

  

A rendelkezés megállapítja a magasabb szintű jogszabály változása miatt hatályon kívül helyezendő 

rendelkezést.   

 

 8. §.-hoz 

  

A rendelkezés megállapítja a hatálybalépést és a hatályvesztést 

 

 

 Enying, 2022. november 10. 

  

  

                                      Dr. Földesi Dorina 

                                                Jegyző sk.     
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 HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében a jogszabályok előkészítése során 

előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők: 

 

1.A jogszabály megalkotásának szükségessége: A rendelet módosítása jogszabályi előíráson alapul.  

 

2. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: Jelen rendeletnek aktív társadalmi, gazdasági és 

költségvetési hatása nincs. Az adott kérdéseket magasabb szintű jogszabályok szabályozzák.  

 

3. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen 

környezeti és egészségügyi hatása nincs. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának 

adminisztratív terheket befolyásoló hatásai minimálisak. 

 

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

A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felhívást von maga után. 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: A rendelet 

elfogadása nem igényel többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt. 

 

 

Enying, 2022.november 10. 

 

 

Dr. Földesi Dorina 

Jegyző sk. 

 


