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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

11/2019. (XII.18.)   
RENDELETE 

 
a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

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 8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
(1) A temetések alkalmával megbontott sírhelyet a temetés napjától számított 1,5 éven belül, 

javítás, felújítás céljából megbontott sírhelyet 30 napon belül helyre kell állítani. A megbontott 
síremlék egyes darabjait idegen sírokon tárolni tilos, elszállításáról az eltemettető vagy temetés esetén 
a megbízott temetkezési vállalkozó, vagy síremlék felállítása, felújítása esetén a hozzátartozó köteles 
gondoskodni. Amennyiben a temetés alkalmával megbontott síremlék nem kerül helyreállításra, a 
temetés napjától számított 30 napon belül a síremlék darabjait a hozzátartozó köteles elszállítani. 

 
2.§ Ez a rendelet a 2020. január 1-jén lép hatályba. 
 
 

Tolmács, 2019. december 17. 
 
 
 Hajnis Ferenc  Henczné Hekli Bernadett 
 polgármester  jegyző helyettes 

 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2019. december 18-án. 

 
 
 
 

 Henczné Hekli Bernadett 
 jegyző helyettes 
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a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

11/2019. (XII.18.) 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 temetés, illetve javítás, felújítás céljából megbontott sírhelyet mennyi időn 
belül kell helyreállítani, továbbá tartalmazza a megbontott síremlékek tárolásával, illetve elszállításával 
kapcsolatos előírásokat. 

 
2.§-hoz 

 
A rendelet 2020. január 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. 
 
 
 

 


