
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 29/2000.(XII.5.) önkormányzati 
rendelet és  a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 

12/2004.(IV.5.) önkormányzati rendelet  módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999.  évi  XLIII.  törvény  16.  §-ban,  a  40.  §  (3)  bekezdésében,  a  41.  §  (3) 
bekezdésében, a 42. §-ban, a 2. § tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 1.  § (6) bekezdés a.)  pontjában kapott  felhatalmazás alapján,  az 
Alkotmány 44/A. § (1)  bekezdés a) pontjában,  valamint a 44/A § (1)  bekezdés f.) 
pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének a  kitüntetések  alapításáról  és 
adományozásuk rendjéről szóló 12/2004.(IV.5.) önkormányzati rendelet 15.§ (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

       „15. § (1) Tata Város Zsigmond Király Díjban részesített, illetve Tata Város  
Díszpolgára címmel rendelkező, Magyarországon élő személy elhunyta 
esetén  az elhunyt közvetlen hozzátartozóját, vagy eltemettetőjét temetési 
költség  hozzájárulásként  a  mindenkori  köztisztviselői  illetményalap 
ötszörösének megfelelő összeg illeti meg. 

2. § (1)  E rendelet 2011. december 20. napján lép hatályba és 2011. december 21. 
napján hatályát veszti.

       (2)  Hatályát veszti a  kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése, továbbá a Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a  temetkezések 
rendjéről szóló 29/2000.(XII.5.) önkormányzati rendelet 4. §-a

M i c h l   József                                                   Dr. K ó r ó s i  Emőke
   polgármester                                                                   jegyző

A rendelet megalkotásának napja: 2011. december 14.



Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
39/2011.(XII.16.) önkormányzati rendeletének indokolása 

a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 29/2000.(XII.5.) önkormányzati 
rendelet,  a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 12/2004.

(IV.5.) önkormányzati rendelet  módosításáról

Általános indokolás

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény  alapján a települési 
önkormányzat  képviselő-testülete  kapott  rendeletalkotási  felhatalmazást  a  temető 
használatának és igénybevétele szabályainak meghatározására. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz

Az  önkormányzat  rendelete  pontosítja  a  díszsírhely  igénybevételének  szabályait. 
Meghatározza,  hogy  az  önkormányzat  által  fenntartott  temetők  közül  melyik 
temetőben  jelölte ki a képviselő-testület  díszsírhelyet.  Szabályozta az igénybevétel 
esetén  annak  ingyenességét,  a  rátemetés  módját,  gondozásának  eseteit,  s  ennek 
költségviselését.  Meghatározta,  hogy  a  díszsírhely  igénybevétele  esetén  milyen 
nagyságú  az  az  összeg,  mellyel  az  önkormányzat  az  eltemetés  költségeihez 
hozzájárult, s ezt az összeget az éves költségvetésében tervezni szükséges. A  rendelet 
kitér a síremlék állításának költségére is.

A 2. §-hoz

A rendelet szabályozza, hogy a meghatározott kitüntetési körben elhunytak esetén a 
díszsírhelynek az  igénybevételekor  a  temetőkről  és  a  temetkezések rendjéről  szóló 
önkormányzati rendelet előírásai szerint kell eljárni.

A 3. §-hoz

A módosító rendelet 2011. december 20. napján lép hatályba és miután annak 
szabályai beépülnek az alaprendeletbe, 2011. december 21. napján  hatályát veszti.

A rendelet megalkotásának napja: 2011. december 14.


	Általános indokolás

