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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ALPOLGÁRMESTERE 

 
 

Ügyiratszám: 7657-3/2015. 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2015. február 17-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 33/2013. (XI. 29.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2013.(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 6.4.13. pontja alapján a fenti 

tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a 

határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni. 

 

Kecskemét, 2015. február 10. 

 

 

 

 dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

………/2015.(II. 17.) VüB. számú határozat 

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 33/2013. (XI. 29.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

 

A Bizottság megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester fenti tárgyban készült 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés számára 

elfogadásra javasolja. 

 

 



 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2015. február 19-én 

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 33/2013. (XI. 29.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

Az előterjesztést készítette: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 

    dr. Orbán Csaba osztályvezető 

 

Kezelési megjegyzés: rendelet tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek:  
 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  
Jogi és Ügyrendi Bizottság     …/2015.(II. 17) JÜB sz. hat. 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  …/2015.(II. 17) VüB sz. hat. 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 





 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ALPOLGÁRMESTERE 

6000 KECSKEMÉT, KOSSUTH TÉR 1. 

 
 

Ügyiratszám: 7657-1/2015. 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. február 19-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 33/2013. (XI. 29.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A közgyűlés 2013. november 28-i ülésén tárgyalta a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 

szóló 41/2000. (X. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, és a tárgyban új 

önkormányzati rendelet megalkotása, valamint a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

megkötése tárgyában készült előterjesztést, és alkotta meg a köztemetőkről és a temetkezés 

rendjéről szóló 33/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: önkormányzati 

rendelet), mely 2014. január 1. napjával hatályba lépett. 

 

Az önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése szerint „A kecskeméti köztemetőbe a 

gépjárművel történő behajtás – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – május 1. és november 5. 

közötti időszakban hétköznap 7.00 – 10.00 óra között és 16.00 – 19.00 óra között, hétvégén és 

munkaszüneti napokon 7.00 – 19.00 óra között, november 6. és április 30. közötti időszakban 

hétköznap 7.00 – 10.00 óra között és 16.00 – 17.30 óra között, hétvégén és munkaszüneti napokon 

7.00 – 17.30 óra között – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – nettó 394 Ft díj ellenében 

engedélyezett”. 
 

Az önkormányzati rendelet 18. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „Amennyiben a 

behajtás és a temető elhagyása között legfeljebb 30 perc időtartam telik el, a behajtás díját nem 

kell megfizetni”. 

 

Az önkormányzati rendelet hatályba lépése óta több lakossági bejelentés érkezett, mely szerint a 

rendelet 18. § (5) bekezdésében foglalt rövid időtartam nem teszi lehetővé, hogy a 

kegyeletgyakorlás céljából idős vagy nehezebben mozgó, de nem mozgásukban korlátozott 

temetőbe látogatók, akik esetében indokolt lehet a gépjárművel történő behajtás, valamennyi 

hozzátartozójuk sírját meg tudják látogatni anélkül, hogy a temetőbe történő behajtásért díjat 

kellene fizetniük. 

 

A panaszban foglaltaknak fontolóra véve javaslom az önkormányzati rendelet módosítását, a 

behajtás díjának nettó 158 Ft összegben történő meghatározását, és egyidejűleg az időkorlát 

törlését. 
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A fentiek alapján az önkormányzati rendelet módosítására a következő javaslatot teszem. 

Részletes indokolás  

 

A rendelet-tervezet 1. §-ához 

A rendelet-tervezet 1. §-a az önkormányzati rendeletnek a temetőbe való behajtás díjáról 

szóló rendelkezésének szövegcserés módosítását tartalmazza. 

 

A rendelet-tervezet 2. §-ához 

A rendelet-tervezet 2. §-a az önkormányzati rendeletben foglalt 30 perc időtartamú 

díjmentesség megállapítására vonatkozó szabályának hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 

 

A rendelet-tervezet 3. §-ához 

A rendelet-tervezet 3. §-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

Az előterjesztést véleményezés céljából megkapta a Jogi és Ügyrendi, valamint a 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) szerint az önkormányzati rendelet 

alkotása során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a szabályozás várható 

következményeit. A vizsgálat eredményéről a mellékelt „Hatásvizsgálati lap” nyújt 

tájékoztatást. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és a rendelet-

tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. február 10. 

 

 

 dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló  

33/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…/2015.(... ...) önkormányzati rendelet tervezetéhez 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A kecskeméti köztemetőbe gépjárművel történő behajtás szabályai egyszerűsödnek, a behajtás 

könnyebbé válik. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendelet az önkormányzatnak költségnövekedést nem eredményez.  

 

3. Környezeti következmények 

 

A rendelet megalkotása a kecskeméti köztemető környezetének környezeti terhelését 

kismértékben megnöveli. 

 

4. Egészségügyi következmények 

 

A rendelet megalkotásának egészségügyi következményei nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet megalkotása az adminisztratív terheket nem növeli. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A rendelet módosításának elmaradása jelentős következményekkel nem jár. 

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 
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Rendelet-tervezet 
 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete 

 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 

33/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 6. § (4) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontja 

alapján a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.13. pontja 

alapján a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztemetőkről és a 

temetkezés rendjéről szóló 33/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 18. § (1) bekezdésében a „394” szövegrész helyébe a „158” szöveg lép. 

 

 

2. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 18. § (5) bekezdése. 

 

 

3. § 

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 


