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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2023. január 12. napján tartandó rendkívüli ülésére. 

 

 

 

Tárgy: Javaslat Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és 

gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 24/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

 

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester 

 

Előterjesztés előkészítője: Berki Katalin igazgatási ügyintéző 

 

Törvényességi szempontból ellenjegyezte: Kavaleczné dr. Komolai Edina jegyző 

 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

A döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 48. § az alábbiakról rendelkezik:  

(1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete - a 

halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt 

személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha 

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

 

(2) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban: 

utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az (1) bekezdés 

szerinti önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől 

számított egy hónapon belül kell bejelenteni. 

 

(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat 

a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy 

b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 

 

(4) A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a (3) 

bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben 

különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre 

köteles személyt. 

 

(5) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a temetési 

költséget viselő önkormányzat a (3) bekezdés szerint jár el. 

 

A köztemetésre vonatkozó szabályokat a Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 24/2018. 

(XI.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Szoc. rendelet) 20.§ állapítja meg: 

 

20.§ A köztemetés elrendeléséről a Polgármester gondoskodik, a köztemetésre vonatkozó 

szabályokat a Szt. 48. §-a tartalmazza.   

 

 

Tekintettel arra, hogy a Szoc. rendelet nem tér ki az Szt. 48.§ (4) bekezdésében meghatározott 

mentesítés lehetőségére, javaslom a Szoc. rendelet kiegészítését az alábbiak szerint:  

 

21.§ (1) A Polgármester az eltemettetésre köteles személyt kérelmére különös méltánylást 

érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesítheti a köztemetés 

költségeinek megtérítése alól.  

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmény különösen, ha a köztemetés költségeinek 

megfizetése a kötelezett számára jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintettel, vagy egyéb 

okból aránytalan nehézséggel járna. 

(3) A (2) bekezdésben fennálló körülmény valószínűsítésére szolgáló indokokat a kérelemben 

elő kell adni, illetve a jövedelmi és vagyoni viszonyok alátámasztására szolgáló 

dokumentumokat csatolni kell.    
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a 

rendelet-módosítási javaslatot és a rendelet-módosítási tervezetet elfogadni szíveskedjen! 

 

Nagytarcsa, 2023. január 09. 

 

                                                                                Gulyás Tamás István s.k. 

                                                                                         polgármester 

 

 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 
 

A rendelet módosítás várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § 

(1)-(2) bekezdéseiben foglalt szempontok szerint: 

 

Társadalmi hatás: A rendelet módosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvényben biztosított kedvezmény szabályozására szolgál, megteremtve a 

lehetőségét a különös méltánylást érdemlő körülmény fennállása esetén a megfizetni nem 

képes személy részére a temetési költség mérséklését, illetve elengedését.  

 

Gazdasági hatása: A rendelet jelentős gazdasági változást nem eredményez.  

 

Költségvetési hatása: A rendeletmódosítás a köztemetéssel kapcsolatosan alapvetően 

fenntartja a jelenlegi gyakorlatot, illetve a törvényben meghatározott kedvezményt biztosítja, 

így az önkormányzat költségvetésére nincs jelentős hatással. 

 

Környezeti és egészségi következmények: A rendeletmódosításnak közvetlen környezeti 

hatása nincs. A rendeletmódosításnak közvetlen egészségi hatása, egészségügyi 

következménye nincs. 

 

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletmódosítás 

megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása 

kis mértékben van, ugyanakkor az a törvényben foglaltak biztosítása érdekében szükséges. 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet módosítását az adott támogatási 

formával érintettek további támogatását teszi lehetővé. 

 

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotásnak nincs 

következménye. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendeletmódosítás a meglévő, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel 

alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre 

állnak. A rendeletmódosítás a meglévő személyes gondoskodás gyakorlatát fenntartja, a 

meglévő szabályozásokat nem érinti. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

biztosítottak. 
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Rendeletmódosítási javaslat 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

előterjesztéshez mellékelt rendelettervezet szerint módosítja Nagytarcsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi települési 

támogatásokról szóló 24/2018. (XI. 28.) számú rendeletét. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 
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Rendeletmódosítás-tervezet 

 
 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…./2023. (I.12.) önkormányzati rendelete 

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi 

települési támogatásokról szóló 24/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) 

bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

1. § 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi 

települési támogatásokról szóló 24/2018. (XI. 28.) számú rendelet Természetben Nyújtott 

Szociális Ellátásokról szóló IV. Fejezetének Köztemetés alcíme az alábbi szakasszal egészül 

ki  

 

 

21.§ (1) A Polgármester az eltemettetésre köteles személyt kérelmére különös méltánylást 

érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesítheti a köztemetés 

költségeinek megtérítése alól.  

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmény különösen, ha a köztemetés költségeinek 

megfizetése a kötelezett számára jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintettel, vagy egyéb 

okból aránytalan nehézséget jelentene. 

(3) A (2) bekezdésben fennálló körülmény valószínűsítésére szolgáló indokokat a kérelemben 

elő kell adni, illetve a jövedelmi és vagyoni viszonyok alátámasztására szolgáló 

dokumentumokat csatolni kell.    

 

 

2.§ 

 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

Nagytarcsa, 2023. január 12. 

 

 

Gulyás Tamás István Kavaleczné Dr. Komolai Edina 

      polgármester                                                                                         jegyző 
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Általános indokolás 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18.§ (1) bekezdése 

szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben 

bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt 

szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait és az 

álláspontját az indokolás közzétételéről. 

 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szoctv.) 48. § tartalmazza a köztemetésre vonatkozó szabályokat. A (4) bekezdés értelmében 

a köztemetés költségeinek megtérítése alól az eltemettetésre kötelezett személy a települési 

önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint mentesíthető.  

 

A köztemetésről a települési támogatásokat a szociális és gyermekvédelmi települési 

támogatásokról szóló 24/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet rendelkezik, ugyanakkor a 

szabályozás nem tér ki a mentesítés szabályaira. 

 

Jelen önkormányzati rendeletmódosítást a Szoctv. 48.§ (4) bekezdése szerinti törvényi 

felhatalmazás teszi lehetővé, amelyre tekintettel a tárgyi támogatási formával érintettek 

kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek figyelemmel jövedelmi, vagyoni viszonyaikra, illetve egyéb 

különös méltánylást érdemlő okból.  

 

Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt. 

 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz 

 

(1) A mentesítés lehetőségét teszi lehetővé és rögzíti, hogy annak elbírálása a polgármester 

méltányossági körébe tartozik. 

(2) A különös méltánylást érdemlő körülményt határozza meg. 

(3) Részletszabályokat állapít meg a különös méltánylást érdemlő körülmény igazolása 

tárgyában. 

 

A 2. §-hoz: 

 

 

Megállapítja a rendeletmódosítás hatályba lépésének és a hatályvesztés időpontját. 

 
 

 


