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3 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  é s  e l ő z e t e s  h a t á s t a n u l m á n y  
temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Tisztelt képviselő-testület! 
 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2014. (XII.19.) számon rendeletet alkotott 
a temetőről és a temetkezésről. 
Az önkormányzati rendelet tartalmazza a védendő sírhelyeket: Kovács Géza Tolmács község 
díszpolgárának sírja, Edvi Illés Ödön festőművész és családjának sírboltja, Dr. Flórián Endre tolmácsi 
születésű tudós és felmenői, a Flórián tanítók sírhelye, Herczfeld Frigyes tolmácsi földbirtokos sírboltja, 
Fáy Aladár orvos és kórházépítő sírhelye. Ezen sírhelyek az önkormányzati rendelet értelmében 
díszsírhelynek minősülnek. További díszsírhely biztosításáról a képviselő-testület dönt. 
 
Dr. Flórián Endre és Dr. Flórián Endréné (Flórán tanítók) leszármazottja, Flórián Endre kérelemmel 
fordult a képviselő-testülethez, melyben a rendelet módosítását kérte arra vonatkozóan, hogy halála 
esetén hamvasztását követően urnás rátemetéssel szülein nyugodhasson. 
 
A leszármazott rátemetésének engedélyezése a képviselő-testület hatásköre. Flórián Endre kérelmező 
több alkalommal nyújtott anyagi támogatást a tolmácsi iskolások részére, mely többnyire iskolai 
kirándulásokra került felhasználásra. Flórián Endre a közeljövőben Herczfeld Frigyes díszsírboltjának 
felújítását is támogatni kívánja. 
 
Az Önkormányzat díjmentes díszsírhelyet biztosíthat azon elhunytak részére, akik a haza, a település 
javára, a közélet valamely területén, valamint a település életében, vagy annak érdekében kiemelkedő 
társadalmi, településpolitikai, tudományos, kulturális, művészeti, oktatási, sporttevékenységet fejtettek 
ki, tevékenységükkel hozzájárultak Tolmács fejlődéséhez, megismeréséhez, elismertségéhez. 
Megítélésem szerint a Flórián tanítók a település életében jelentős és meghatározó személyek voltak, 
leszármazottuk a lehetőségeihez mérten – nem tolmácsi lakosként is – segíti a település életét, ezért 
javaslom, hogy kérelme szerint hamvainak a Flórián tanítók sírhelyében történő elhelyezésének 
biztosítását. 
Javaslom a rendelet tervezet elfogadását! 
 

 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 
  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan: 
 
A rendelet-tervezet: 

- Társadalmi hatás: A tolmácsi Flórián tanítók emlékének megbecsüléseként leszármazottuk 
hamvai is a közös sírhelyben kerülhet elhelyezésre. 

- Gazdasági, költségvetési hatás: A rendeletnek gazdasági, költségvetési hatása nincs. 
- Környezeti hatás: A rendeletnek környezeti hatása nincs. 
- Egészégi hatás: A rendeletnek közvetlen egészségi hatása nincs. 
- Adminisztratív terhek: A rendelet megalkotása egyszeri adminisztrációs terhet jelent: a 

rátemetés alkalmával az eltemetett személy temető nyilvántartásban történő rögzítése. 
- A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása nem kötelező, a döntés a 

képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  
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- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A hatályban lévő rendelkezés marad 
érvényben, mely nem rendelkezik a Flórián tanítók leszármazottja hamvainak sírhelyben való 
elhelyezéséről. 

- Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, 
tárgyi feltételekkel alkalmazható, a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. A rendelet alkalmazása további pénzügyi feltételek biztosítását nem 
igényli. 

 
 

Tolmács, 2019. február 8. 
 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……./2018. (XI……..)   
RENDELETE 

 
a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

( t e r v e z e t )  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésben, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a temetőről 
és a temetkezésről szóló 11/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket 
rendeli el: 
 

1.§ Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 
11/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 14.§ (4) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki: 

 
„A Flórián tanítók díszsírhelyébe leszármazottuk, Flórián Endre hamvai is eltemethető.” 

 
2.§ Ez a rendelet a 2019. március 1-jén lép hatályba. 
 
 

Tolmács, 2019. február ….. 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester  jegyző 

 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2019. február …..-én. 

 
 Torma Andrea 
 jegyző 
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a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

 …/.2019. (……...) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
 

 
Általános indokolás 

 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja a 
településüzemeltetés, ezen belül többek között a köztemetők kialakítását és fenntartását a helyi 
önkormányzat feladataként határozza meg. 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdése előírja, hogy a 
települési önkormányzat rendeletben állapítja meg a temető használatával kapcsolatos helyi szabályokat. 

 
Részletes indokolás 

 
1.§-hoz 

 
A rendelet rögzíti, hogy a Flórián tanítók fennálló díszsírhelyébe leszármazottuk, Flórián Endre hamvai is 
temethető. 

 
2.§-hoz 

 
A rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba, és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§-ban 
foglaltak szerint miután a módosítás beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a törvény erejénél 
fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 
 
 

 


