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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2014. (I.14.) önkormányzati rendelete 

 
a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 2. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és 
a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. tv. 6.§ (4) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II.15.) 
önkormányzati rendelet 2/A. §-a. 
 
 
2.§ Ez a rendelet 2014. január 16. napján lép hatályba.  
 
 
Tiszavasvári, 2014. január 13. 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 
 polgármester j e g y z ő 
 
 
Kihirdetve: 2014. január 14-én 
 
 
 Bundáné Badics Ildikó 
 jegyző 
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a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 1/2014. (I.14.) önkormányzati rendelet indokolása 
 
 

1. Általános indokolás 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 41/2013. (XII.19.) önkormányzati 
rendeletével módosította a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. 
(II.15.) önkormányzati rendeletét. A módosításra azért volt szükség, mert a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) 
korm.rend. kiegészült a szociális temetésre vonatkozó rendelkezésekkel, mely - a rendelet 
elfogadásakor hatályos jogszabály alapján - 2014. január 1. napján lépett hatályba. 
 
 
A Magyar Közlöny 2013. december 29-én megjelenő 221. számában kihirdetésre került a 
fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCLI. tv., 
mely 27.§-a 2014. január 1. napja helyett 2015. január 1. napjára módosította a szociális 
temetésre vonatkozó rendelkezések hatálybalépésének időpontját. 
 
A módosítás következtében a temetőrendeletet szükséges módosítani, annak érdekében, hogy 
összhangban álljon a magasabb szintű jogszabály előírásaival.  
 
 

2. Részletes indokolás 
1.§-hoz 

 
A jogszabályi követelményeknek eleget téve Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-
testületének hatályon kívül kell helyezni a rendelet 2/A.§-át, mely a szociális temetés céljára 
szolgáló parcellát jelölte ki, tekintettel arra, hogy a szociális temetéssel kapcsolatos 
jogszabályi változások hatálybalépésének időpontja 2015. január 1. napjára halasztódott. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


