
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 06. 20.

Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet
módosítására

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető
Somfai Tamás ügyintéző

Meghívott: Palkovics Katalin a Dunaújvárosi Kegyelet Kft. ügyvezetője

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2019.06. 18.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.06. 18.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 2019.06. 18.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.06. 18.

A napirendi pont rövid tartalma:
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló  rendelet 5. Temetkezési szolgáltatókra vonatkozó részt
módosítani szükséges a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint ezen
törvény végrehajtási szabályairól szóló 145/1999. (X.1) Kormányrendeletben foglaltakhoz igazítva. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Iktatószám: 27018/2019.
Ügyintéző neve: Somfai Tamás sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-111
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Markóth Béla

sk. 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Sürü Renáta sk.
Leadás dátuma: 2019.06.12 Ellenőrzés dátuma: 2019.06.12
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



JAVASLAT

Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet
módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Általános indokolás

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  kegyeleti  közszolgáltatási  szerződést  kötött  a
Dunaújvárosi Kegyelet Kft.-vel a dunaújvárosi köztemető üzemeltetésére. A temetőkről és a temetkezés
rendjéről  szóló  4/2013.  (I.25.)  önkormányzati  rendelet  5.  Temetkezési  szolgáltatókra vonatkozó rész
módosítása indokolt a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint ezen
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) kormányrendeletben foglaltakhoz igazítva. 

II. Részletes indokolás

Az 1.§-hoz: A rendelet 5. Temetkezési szolgáltatók 13. § módosításával a köztemetőn belüli temetkezési
szolgáltatók által  végzett  feladatok elvégzése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi LXIII.
törvény 40.§ (1) bekezdése alapján került meghatározásra. A temetkezési szolgáltatók és a köztemetők
területén vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő díjak mértékét a rendelet 1. mellékletében
foglaltak alapján kell megállapítani. Az üzemeltetésből származó bevételt köztemető fenntartására és
üzemeltetésére  kell  fordítani,  melyről  az  üzemeltető  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
részére évente beszámolót köteles készíteni. Az üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi  LXIII.  törvény  végrehajtási  szabályairól  szóló  145/1999.  (x.1.)  kormányrendelet  41/A.  §  szerinti
temetőszabályzattal kell, hogy rendelkezzen, melyet az Önkormányzat rendelkezésére bocsát. 
 
A 2. § hoz: A módosítás a kihirdetést követő napon lép hatályba és technikai dereguláció eredményeként
az  azt  követő  napon  hatályát  veszti,  mivel  a  módosító  rendelet  rendelkezései  beépülnek  az
alaprendeletbe. 

Az  előterjesztést  a  városüzemeltetési,  környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság,  a  pénzügyi
bizottság,  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  valamint  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság 2019.06.18-i rendkívüli bizottsági ülésén tárgyalja, a bizottsági véleményeket a bizottsági
elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiek alapján a mellékelt rendelettervezetet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Dunaújváros, 2019. június 20.

 
          Pintér Attila s.k.  Hingyi László s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke a gazdasági és területfejlesztési

 bizottság elnöke

     Tóth Kálmán s.k.                   Iván László s.k.
az ügyrendi, igazgatási a városüzemeltetési, környezetvédelmi
és jogi bizottság elnöke          turisztikai bizottság elnöke



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
……./2019. (VI.20.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a temetőkről  és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdése, a 40. § és a 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.
pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.  §  A  temetőkről  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  4/2013.  (I.25.)  önkormányzati  rendelet  (  a
továbbiakban: temető rendelet) 5. Temetkezési szolgáltatók 13. § helyébe az alábbi szöveg kerül:

„5. Temetkezési szolgáltatók

13.  §  (1)  Az  üzemeltető  a  temetkezési  szolgáltatók  között  hátrányos  megkülönböztetést  nem
alkalmazhat.

(2) A köztemetőn belül a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§ (1)
bekezdése szerinti feladatok elvégzése ellátása csak az üzemeltető szakszemélyzetének és
berendezésének  igénybevételével  végezhető.  Ezen  szolgáltatásokat  ellenérték  fejében  az
üzemeltető biztosítja a temetkezési szolgáltatóknak.

(3)  Az  engedéllyel  rendelkező és  regisztrált  temetkezési  szolgáltatók  a  temetői  létesítmények,
továbbá  az  üzemeltető  által  biztosított  szolgáltatások  igénybevételéért  ezen  rendelet  1.
mellékletében foglalt táblázat 59-77. sora szerinti díjakat kötelesek megfizetni.

(4)  A temetkezési  szolgáltatók  kivételével  a  köztemetők  területén  vállalkozásszerűen  munkát
végzők ezen rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 53-58. sora szerinti díjakat kötelesek
megfizetni az üzemeltető részére. 

(5) Szabad és munkaszüneti napokon, valamint munkanapokon 16 órától kezdődő időpontokban a
temetkezési szolgáltatásokért az alapdíj  50 %-ával megemelt összegét kell  megfizetniük a
szolgáltatóknak.

(6)  Ünnepnapokon történő temetéshez az üzemeltető külön hozzájárulása szükséges. 

(7)  A fizetendő  díjak  az  üzemeltető  bevételét  képezik,  amelyet  a  köztemető  fenntartására  és
üzemeltetésére  köteles  fordítani,  és  amelynek  éves  felhasználásáról  tárgyévet  követő  év
május 31-ig Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének beszámolni köteles.

(8)  Az üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
szóló  145/1999.  (X.  1.)  Kormányrendelet  41/A  §  szerinti  temetőszabályzattal  köteles
rendelkezni, és azt az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.”

2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

 Cserna Gábor                                   Dr. Sürü Renáta
          polgármester                                                         jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2019. június 20-án kihirdetésre került.

                                                                                        Dr. Sürü Renáta
                                                                                              jegyző


	(8) Az üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet 41/A § szerinti temetőszabályzattal köteles rendelkezni, és azt az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.”

