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A napirendi pont rövid tartalma:
Az előterjesztés a temetkezési szolgáltatók közötti esélyegyenlőség elérése érdekében „a temetőkről és
a temetkezés rendjéről” szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítására tesz javaslatot.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve:
Ügyintéző neve:
Ügyintéző aláírása: Dr. Molnár Attila s.k.

Iktatószám: 5509/2020.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-315
Osztályvezető aláírása:

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:
Leadás dátuma: 2020. 02.04.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Dr. Petánszki Lajos s.k.
Ellenőrzés dátuma: 2020. 02.05.
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

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

Tisztelt Közgyűlés!
I. Általános indokolás
A köztemető üzemeltetésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásáig a temetkezési
szolgáltatók teljes esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a tervezet visszavonja a korábban a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (1) bekezdésének falhatalmazása
alapján - a Közgyűlés 2019. június 19-ei ülésnapján - megalkotott 22/2019. (VI.20.) önkormányzati
rendelettel a temető üzemeltetője részére biztosítottakat.
A 1999. évi XLIII. törvény „40. § (1) A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat
rendelete kötelezővé teheti a temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben
erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre
szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással,
sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok
ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét (a továbbiakban:
az üzemeltető által biztosított szolgáltatás).”
II. Részletes indokolás
1. §-hoz: E szakasz a rendelet temetkezési szolgáltatókra vonatkozó alcímében szereplő 13. § (2)
bekezdése hatályon kívül helyezésének a célja, hogy a köztemetőn belül a temetkezési szolgáltatók
által biztosított szolgáltatások a jövőben az esélyegyenlőség elvének tiszteletben tartásával
lehessen igénybe venni.
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.
Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet megfelel a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) előírásainak, így kizárólag olyan jogi normákat tartalmaz,
amelyek megalkotására a Közgyűlésnek törvényi felhatalmazása van; továbbá olyan
rendelkezéseket nem tartalmaz, amelyeket magasabb szintű jogszabályok már rögzítenek, valamint
egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal bír.
A T. Közgyűlés tájékoztatása érdekében 2. számú mellékletként a normaszöveghez, illetve az
előterjesztéshez csatoljuk - a Jat. 17. § (1) bekezdése alapján készített - egyszerűsített
hatásvizsgálati lapot.
Az előterjesztést a Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, valamint az Ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság 2020. február 11-ei rendes ülésén megtárgyalta.
Tekintettel arra, hogy a közgyűlési postázásra a bizottsági ülés előtt kerül sor, a bizottság elnöke a
bizottságok véleményét a Közgyűlés ülésén szóban ismerteti.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő
önkormányzati rendelet megalkotására.
Dunaújváros, 2020. február 13.

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
……./2020. (……) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdése, a 40. § és 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. § Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) önkormányzati
rendelet 13. § (2) bekezdése.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pintér Tamás
polgármester

Dr. Molnár Attila
aljegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2020. február 14-én kihirdetésre került.

Dr. Molnár Attila
aljegyző

Az előterjesztés 2. számú melléklete
Egyszerűsített hatásvizsgálat lap
Hatásvizsgálat
előzetes / utólagos
típusa*
Vizsgálat dátuma
2020. február 7.
Vizsgált rendelet
A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 4/2013. (I.25.)
megnevezése
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA
1. lépés: Érintett elemzés - az egyszerűsített módszertan alapján
Érintett 1
Érintett 2
Érintett 3
Érintett 4
Érintett 5
Azonosított érintetti
temetőtemetkezési
csoportok
lakosság
üzemeltető
szolgáltatók
megnevezése:
Céljaik azonosítása
szakmai,
szakmai,
(pénzügyi, szakmai,
semleges
pénzügyi
pénzügyi
kényelmi):
Viselkedésük
(semleges vagy
semleges
semleges
semleges
blokkoló):
2. lépés: Vizsgálandó hatások azonosítása
Foglalkoztatásr
Gazdaságra,
Ügyfelekre
Környezetr
Egészségre
a, szociális
költségvetésre
Vizsgálandó hatás
gyakorolt
e gyakorolt
gyakorolt
helyzetre
gyakorolt
hatás
hatás
hatás
gyakorolt hatás
hatás
választás
Hatás (probléma)
lehetősége
leírása
bővül
Melyik érintett
csoporttal
lakosság
kapcsolatos?
Hatása az érintett
csoportra:

pozitív

-

-

-

-

érintett jogszabályi
rendelkezés/ek (§)

1. §

-

-

-

-

3. lépés: Hatások számszerűsítése (egyszerűsített CBA elemzés)
Számszerűsít
hető költség
tétel**
Számszerűsít
hető költség
mértéke
Egyéb
költségek***
megnevezése
Egyéb költség
Költségbecslés
számszerűsít
ett
mértéke****
(pl.: esetleges
kártérítés)
Költség
érintettek száma x előfordulás gyakorisága =
mennyisége
Számítás
eredménye
Költség várható
(számszerűsíthető költség mértéke + egyéb költség számszerűsített mértéke) x
mértéke
költség mennyisége =
Számítás eredménye
Várható haszon
mértéke
Várható költség

alacsony / közepes / magas

mértéke a várható
haszonhoz képest*
Szabálymódosítás
szükséges*

igen / nem

igen / nem

igen / nem

igen / nem

igen / nem

Módosítási javaslat
Adminisztrációs terhek mérése - amennyiben az ügyfelekre gyakorolt hatás esetében szükséges
Vizsgálat dátuma
Vizsgált
jogszabály/rendelkezés
Érintett csoportok
megnevezése
Hatása az érintettekre
A rendelkezésben
foglalt információs
kötelezettség
megnevezése

Adminisztratív költség

Adminisztrációs teher
mértéke (számítás)
Számítás eredménye
Adminisztrációs teher
minősítése*
Szabálymódosítás
szükséges*
Módosítási javaslat

Adminisztratív
tevékenységek
adminisztrációs idő x óra ráfordítás + anyagköltség=
költsége
Számítás
eredménye
Adminisztratív
tevékenység
érintettek száma x előfordulás gyakorisága =
mennyisége
Számítás
eredménye
adminisztratív tevékenység költsége x adminisztratív tevékenység mennyisége
=
elhanyagolható / közepes / jelentős
igen / nem
-

* A megfelelő állítás aláhúzandó!
** Azon költségek, amelyek egyértelműen megadhatók Ft összegben
*** Azon becsült költségek, amelyek nem adhatóak meg egyértelműen Ft összegben.
**** A Ft összegben egyértelműen nem megadható költségek becsléséhez azt a Ft összeget kell beírni,
amely a rendelkezés miatti károk (pl. kártérítés összege, környezetszennyezéshez kapcsolódó bírság stb.)
vagy az elmaradó haszon (pl. árbevétel-kiesés) nagyságát tükrözik.

