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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A temetőről és a temetkezésről szóló 6/2008. (I.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Önkormányzati rendelet) a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Hatósági 
Osztály Kistarcsai Zsidó Temető karbantartásával kapcsolatos PE-07/HAT1/00616-4/2019. 
számú tájékoztatás kérésének megválaszolásával egyidejűleg felülvizsgálatra került.  
 
A jelenleg hatályos Önkormányzati rendelet hatálya a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) és a Törvény végrehajtásáról szóló 
145/1999. (X.1.) Korm. rendelet előírásaival ellentétben kizárólag a kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés alapján üzemeltetett köztemetőre terjed ki, nem tartalmaz szabályokat a Kistarcsa 
Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, ekként köztemetőnek minősülő volt Kistarcsai 
Zsidó Temetőre (Kistarcsa, 0270 hrsz). 
 
A Kistarcsai Zsidó Temető létrehozásához szükséges ingatlant Kistarcsa 1925-ben 
adományozta az izraelita közösségnek. Ismereteink szerint a II. világháborút követően a 
temető már nem működött, Kistarcsa azt 1995-ben kapta tulajdonba.  
 
Az Önkormányzatnak a Törvény 40/I. §-a alapján a már nem működő Kistarcsai Zsidó 
Temetőt karban kell tartania, azt kerítéssel és hulladéktárolóval kell ellátnia, arra vonatkozóan 
temetőszabályzatot kell készítenie. 
 
A jelenlegi módosítás célja, hogy az Önkormányzati rendelet hatálya kiterjedjen a Kistarcsai 
Zsidó Temetőre, és mint használaton kívüli, nem működő temetőre meghatározza a 
karbantartásának, használatának alapvető szabályait. 
 
Emellett a módosítás átvezeti az Önkormányzati rendeletben a Kistarcsai Temető 
közelmúltban végbement telekalakítási eljárása következtében megváltozott területi és 
helyrajzi szám adatait. 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint 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. 
Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy 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. 
 
A fentiek alapján a Rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 
aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

Nincsenek. 
ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Nincsenek. 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 Nincsenek. 
b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Az Önkormányzati rendeletet a magasabb rendű jogszabályokban foglalt előírásoknak 
történő megfelelés érdekében szükséges módosítani. 

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 Rendelkezésre állnak. 
 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: 
 

Rendeletalkotás! 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a temetőről és a 
temetkezésről szóló 6/2008. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/… 
(…) önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
 
 
 

Kistarcsa, 2019. március 12.  
 

  Solymosi Sándor  
  polgármester 

 


