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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november végén fogadta 
el a temető használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól szóló 
15/2013. (XII. 2.) önkormányzati rendeletét. 
 
Az azóta eltelt időszak tapasztalatait, igényeit és a temető fenntartási költségeit 
figyelembe véve módosítani szükséges a rendeletet. 
 
A rendeletben nem volt továbbá szabályozva, hogy a már meglévő sírhelyre milyen 
megváltási díjat kell fizetni, ha olyan elhunytat temetnek rá, akinek az utolsó 
bejelentett lakóhelye nem Eplény községben volt, vagy az eltemettető nem 
rendelkezik bejelentett eplényi lakhellyel. 
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelettervezet 
elfogadására. 
 
 
Eplény, 2015. október 28. 
 
 Fiskál János 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2015. (...) önkormányzati rendelete  
 

a temető használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól 
szóló 15/2013. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés b)- c), e) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 
1. §    Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temető 

használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól szóló 
15/2013. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 9. 
§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

  „(3) Az 1. melléklet 1. a) pontja szerinti megváltási díjat kell fizetni, 
amennyiben már meglévő temetkezési helyre (sírhely, sírbolthely, 
urnasírhely, urnafülke, urnasírbolt) olyan elhunytat temetnek rá, akinek 
az utolsó bejelentett lakóhelye nem Eplény községben volt, vagy az 
eltemettető nem rendelkezik bejelentett eplényi lakhellyel.” 

 
2. §  Az Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 
 
3. §   Ez a rendelet 2015. december 1-jén lép hatályba. 
 
 
 

Fiskál János  dr. Mohos Gábor 
polgármester  jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
temetőhasználatról és a temetkezés helyi szabályairól szóló 15/2013. (XII. 2.) 
önkormányzati rendeletet módosító …/2015.(…) önkormányzati rendeletéhez 
  
„1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
temetőhasználatról és a temetkezés helyi szabályairól szóló 15/2013. (XII. 2.) 
önkormányzati rendeletéhez  

 
 

Megváltási díjak: 
 
1. Sírhelyek (25 évre): bruttó 

a) egyes:  15 000,- Ft  
b) kettős: 25 000,- Ft 
c) négyes: 40 000,- Ft 
d) urnasírhely: 12 000,- Ft 

 
2.  Sírbolthelyek (100 évre): bruttó 

a) egyszemélyes: 50 000,- Ft 
b) kétszemélyes: 80 000,- Ft 
c) négyszemélyes 100 000,- Ft 
d) nyolcszemélyes 160 000,- Ft 
 

3. Kolumbáriumban egy urna elhelyezése: bruttó 12 000,- Ft” 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (...) 
önkormányzati rendelete  

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temető 
használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól szóló 

15/2013. (XII. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról 
előzetes hatásvizsgálata 

 
I. 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint: 

 
17. § (1)  A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 
tájékoztatni kell. [...] 

 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételeket”. 
 

II. 
A temetőhasználatról és a temetkezési tevékenység helyi szabályairól szóló rendelet 
egyes szabályainak hatályon kívül helyezéséről szóló tervezetben (a továbbiakban 
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások 
tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők. 

 
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 
 

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
aa) A Tervezet társadalmi hatásai:  
 A tervezetnek társadalmi hatása nincsen. 
ab)  A Tervezet gazdasági hatása:  
 A tervezetnek gazdasági hatása nincsen. 
ac) A Tervezet költségvetési hatása:  
 A tervezetnek költségvetési hatása nincsen. 

 
b)  A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
 A változásnak környezeti és egészségi következményei nincsenek.  
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c)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
 A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet. 

 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményei 
 A rendelet elfogadása óta bekövetkezett változások és életszerűen felmerülő 

igény szabályozása tette szükségessé a módosítást. 
3.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek 
 A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest 
 többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 
 
 
 


