
 

 

Balatonőszöd Község Önkormányzatának 
Polgármesterétől 

8637. Balatonőszöd, Szabadság u. 89 
Tel./fax: 84 / 360-312  

 

E l ő t e r j e s z t é s 

Készült: Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 7-i 

napján megtartásra kerülő nyilvános ülésére 

 

Tárgy: Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Antal János polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2020. december 21-én fogadta el az új temetőkről és a temetkezésről 

szóló rendeletet. 

A Kormányhivatal felülvizsgálta, hogy az önkormányzat temetőkről szóló rendelete megfelel-

e a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.), valamint 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999.(X.01.) Kormányrendelet rendelkezésének.  

A felülvizsgálat során tapasztalt hiányosságokat, észrevételeket az előterjesztés melléklete 

tartalmazza. 

A Tvt. rendelkezik arról is, hogy a helyi közügyek, - többek között a településüzemeltetés, 

melybe beletartozik a köztemetők kialakítása és fenntartása – tekintetében a rendelet 

megalkotását megelőzően ki kellett volna kérni az illetékes érdek-képviseleti szervek 

véleményét, mely a korábbiakban nem történt meg.  

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a javasolt módosításokat fogadja el, és hatalmazza fel a 

Jegyzőt arra, hogy a rendelet-tervezetben vezesse át a módosításokat, folytassa le az illetékes 

szervekkel az egyeztetést és a módosított rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület 

elé.  

Kérem a határozati javaslat elfogadását.  

 

 

 



Határozati javaslat: 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

......./2022.(X.27.) önkormányzati határozata 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a temetőkről és a 

temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

A Képviselő-testület egyetért a Kormányhivatal által javasolt módosításokkal.  

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a módosításokat vezesse át a rendeletben, kérje ki 

az illetékes érdekképviseleti szerv véleményét és a módosított rendelet-tervezetet 60 napon 

belül terjessze a képviselő-testület elé. 

 

 Felelős: Antal János polgármester 
 Közreműködik: dr. Glöckler Ferenc jegyző 
 Határidő: 2022. december 31. 
 

 

Balatonőszöd, 2022. október  17. 

               Antal János 

              polgármester 
 

Az előterjesztést jóváhagyta dr. Glöckler Ferenc jegyző 

Az előterjesztést készítette: Fekete Beatrix sk. 


