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Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. ...) önkormányzati 
rendelete 

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Somogy Vármegyei és 
Kaposvár Városi Fogyasztóvédelmi Egyesület véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A rendelet hatálya a Balatonújlak Község Önkormányzata tulajdonában és fenntartásában lévő 
 a Balatonújlak, külterület 018. hrsz. alatti köztemetőre terjed ki. 

(2) Az önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó) a fenntartásában lévő köztemető fenntartási és 
üzemeltetési feladatait maga látja el, a köztemető és létesítményei karbantartásáról saját alkalmazottai 
útján gondoskodik. 

Helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek 

2. § 

A fenntartó a köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja: 
a) ravatalozó (a halott hűtése), 
b) hulladékgyűjtő, 
c) vízvétel, 
d) kerítés, 
e) illemhely. 

A köztemető rendje 

3. § 

(1) A köztemető nyitvatartási ideje: 
a) április 1. és szeptember 30. napja között: 7.00 – 20.00 óráig, 
b) október 1. és március 31. napja között: 8.00 – 17.00 óráig. 
c) október 31-én, november 1.-2. napján a nyitvatartási idő 7.00 órától 22.00 óráig tart. 

(2) A fenntartó a nyitva tartás rendjét a köztemető bejáratánál kifüggeszti és az internetes honlapján 
közzéteszi. A fenntartó a temetőlátogatókat a nyitva tartást érintő változásokról a köztemető 
bejáratánál, valamint internetes honlapján tájékoztatja. 

(3) A temetkezési szolgáltatók a köztemetői létesítmények igénybevételéért a 2. mellékletben 
meghatározott díjat kötelesek fizetni. 
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(4) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást csak az a temetkezési szolgáltató láthat el, amely az 
engedélyező hatóságtól engedélyt kapott a temetkezési szolgáltatási tevékenység végzésére. 

(5) A temetkezési szolgáltatást végző köteles a temetés időpontját a fenntartóval előzetesen 
egyeztetni. 

4. § 

(1) A temetőlátogatók kegyeletüket a köztemető nyitvatartási idején belül róhatják le úgy, hogy e 
közben nem zavarhatják a köztemetőben folyó temetési szertartások végzését, valamint mások 
kegyeletnyilvánítását. 

(2) A köztemetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles 
tanúsítani. 

(3) A köztemető területén tizenkét éven aluli gyermek csak nagykorú személy felügyelete mellett 
tartózkodhat. 

5. § 

(1) A köztemető területére kutyát és egyéb állatot bevinni – a hivatalos tanúsítvánnyal rendelkező 
segítő kutya kivételével – tilos. 

(2) Hirdetést, reklámot a köztemető területén elhelyezni tilos. 

6. § 

(1) A temetési hellyel rendelkezni jogosult személy folyamatosan köteles gondoskodni a temetési 
hely rendben tartásáról, különösen a temetési hely gondozásáról, gyomtalanításáról, a síremlék 
állagának megóvásáról. 

(2) A temetési hellyel rendelkezni jogosult személy által fenntartói engedély nélkül végezhető 
munkák: 
a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása, 
b) cserepes, vágott- és művirág elhelyezése, 
c) a sírjel, síremlék tisztítása,  
d)     olyan fás szárú növények ültetése, ápolása, amelyek kifejlett állapotban sem haladják meg a 100 

cm magasságot. 

(3) A kifejlett állapotban 100 cm magasságot meghaladó fás szárú növény temetési helyre történő 
ültetésére, eltávolítására csak a fenntartó hozzájárulás alapján van lehetőség. 

(4) A temetési helyek gondozásához szükséges víz a köztemető területén lévő vízvételi helyekből 
térítésmentesen használható. 

(5) A temetési helyek gondozása során körültekintően, kellő gondossággal kell eljárni, úgy, hogy 
ezáltal a szomszédos temetési helyet ne rongálják, illetve ne szennyezzék be. 

(6) A sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladék a köztemető területén belül kizárólag a  
fenntartó által kijelölt hulladéktároló helyeken helyezhető el. 

(7) Földet, törmeléket, háztartási hulladékot, nem a köztemetőből származó hulladékot a kijelölt 
hulladéktárolókban elhelyezni tilos. 
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7. § 

(1) A köztemetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a közízlést nem sértő tárgyak, 
különösen koszorúk, vázák, virágtartók, díszítések és feliratok helyezhetők el. 

(2) A sír és a sírbolt kerítéssel nem határolható körül. Pad és egyéb ülőalkalmatosság a sírhelyek közé 
a fenntartó hozzájárulásával létesíthető. 

(3) A köztemetőben gyertya vagy mécses gyújtásakor meg kell győződni arról, hogy a láng a temetési 
helyen és környezetében kárt nem okoz. A tűzveszély elkerüléséhez a szükséges intézkedéseket annak 
kell megtennie, aki a gyertyát vagy mécsest meggyújtotta. 

(4) A köztemetőben elhelyezett kegyeleti tárgyakat, valamint a temetési helyek díszítésére szolgáló 
anyagokat beszennyezni tilos. 

A köztemetőben végzett egyéb tevékenységek rendje 

8. § 

(1) A köztemetőben történő munkavégzést – a sírgondozás, a temetési hellyel rendelkezni jogosult 
személy által végezhető tevékenységek kivételével – a munkavégzést megelőzően legalább egy 
munkanappal, írásban be kell jelenteni a fenntartó részére. 

(2) A vállalkozás szerűen munkát végző személy köteles a kiásott munkagödröt, munkaterületet 
körülkeríteni és a munkavégzés teljes időtartama alatt a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat 
betartani, illetve betartatni. 

(3) A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozás szerűen munkát végzők által 
fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját a 3. melléklet határozza meg. A temetőfenntartási 
hozzájárulást a vállalkozás szerűen munkát végző személyeknek temetési helyenként külön-külön 
meg kell fizetnie. 

(4) A temetőben munkát végző vállalkozók, tevékenységüket úgy végezhetik, hogy az ne sértse a 
hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A 
munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti 
állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. 

Sírjelek, síremlékek, sírboltok kialakítása 

9. § 

(1) A temetési helyre új síremlék, sírjel és sírbolt kizárólag a fenntartó által a temetési hellyel 
rendelkezni jogosult személy vagy meghatalmazottja kérelmére kiadott előzetes írásbeli 
hozzájárulása alapján helyezhető el. 

(2) A sírhelyeket a földfelszín alatt kibetonozni, kifalazni nem lehet, kivéve a szabályosan megépített 
felépítmény legfeljebb 80 cm mélységű alapozását. A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) 
nem kötelező.  

(3) A sírbolt alját és oldalfalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell képezni.  
A sírboltot lég- és vízmentesen le kell zárni. A sírboltfülkét a koporsó elhelyezése után azonnal 
légmentesen le kell zárni. 
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(4) A síremlék, sírjel, sírbolt, urnasírbolt lebontása, áthelyezése, átalakítása esetén a tervezett 
kivitelezési munkálatokat a fenntartó részére előzetesen be kell jelenteni. A fenntartó kérésére a 
vállalkozás szerűen munkát végző személy köteles engedélyköteles tevékenység esetén az engedélyét 
bemutatni, továbbá igazolni, hogy a síremlékkel, sírbolttal kapcsolatos munkavégzés a temetési hely 
felett rendelkezni jogosult személy megrendelésére történik. 

(5) A köztemető területéről síremléket, sírjelet csak a fenntartónál történt előzetes írásbeli bejelentés 
után lehet elszállítani. 

(6) A fenntartó folyamatosan ellenőrzi a köztemetőben lévő sírjelek, síremlékek és sírboltok  
állapotát, biztonságos voltát. 

(7) A sírjelek, síremlékek és sírboltok fenntartásáról a temetési hellyel rendelkezni jogosult köteles 
gondoskodni. 

Temetési helyek 

10. § 

(1) A köztemetőben temetkezésre szolgálnak: 
a) a felnőtt egyszemélyes sírhely, 
b) a felnőtt kétszemélyes sírhely, 
c)      a felnőtt hármas sírhely, 
d) a gyermek sírhely, 
e) az urnafülke, 
f)       sírbolt.  

(2) A fenntartó által kijelölt sírhelytáblákat, sírhelysorokat és a temetési helyeket folyószámmal kell 
megjelölni.  

(3) A sírhelytáblák között legalább 4 m széles utat, a sírhelysorok között legalább 60 cm széles 
távolságot kell hagyni. 

(4) A temetési helyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákban a fenntartó folytatólagos sorrendben jelöli 
ki. Ettől eltérni csak a temetési helyen található talaj minősége (például talajösszetétel, talajvízszint) 
miatt lehet. 

Sírhelyek 

11. § 

(1) Az egyes sírhely mérete: 250 cm hosszú és 150 cm széles. Egyes sírhelyre legfeljebb két koporsó 
és legfeljebb hat urna helyezhető el. 

(2) A kettős sírhely mérete: 250 cm hosszú és 250 cm széles. Kettős sírhelyre legfeljebb négy koporsó 
és tizenkét urna helyezhető el. 

(3) A hármas sírhely mérete: 250 cm hosszú és 350 cm széles. 

(4) A 10 éven aluli gyermek elhelyezésére szolgáló sírhely mérete: 180 cm hosszú és 100 cm széles. 

(5) A sírboltok mérete: 400 cm hosszú 300 cm széles. 
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(6) Az urnafülke építményben az egyes urnák elhelyezésére szolgáló fülkék egyszemélyesek. 

(7) Felnőtt sírhely megváltása esetén felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is eltemethető. 
Ebben az esetben a sírhely méreteinek a megváltásra került sírhely méreteivel azonosnak kell lennie. 

12. § 

(1) A sírhelyeket egymástól, illetve más temetési helytől legalább 60 cm távolságra kell elhelyezni. 

(2) A gyermek sírhelyeket egymástól, illetve más temetési helytől legalább 30 cm távolságra kell 
elhelyezni. 

Temetési helyek feletti rendelkezési jog 

13. § 

(1) A temetési helyekért az eltemettetőnek, vagy az eltemetésre kötelezettnek megváltási díjat kell 
fizetnie. 

(2) A köztemetőben található temetési helyekért fizetendő megváltási díj, valamint az újra váltási díj 
mértékét a 1. melléklet tartalmazza. A használati időre esedékes díjat, valamint újra váltási díjat 
előzetesen kell megfizetni. 

(3) A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama: 
a) sírhelyek esetén 25 év, 
b) sírbolt esetén 60 év 
c) urnafülke esetén 10 év. 

(4) A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama az első temetés napjával kezdődik. 

(5) A rendelkezési jog jogosultja a temetési hely feletti rendelkezési jogát – a közeli hozzátartozójára 
történő ingyenes, a fenntartó által jóváhagyott átruházás esetét kivéve - nem jogosult átruházni. 

(6) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult a megváltási idő lejártát követő 1 éven belül az újra 
váltásról a síremlékre ragasztott figyelmeztető matrica után sem gondoskodik, akkor a fenntartó a 
temetési helyet újból értékesítheti. 

(7) Lejárt megváltású, elhagyott sírhelyek újra hasznosítása a fenntartó joga. Minden esetben fel kell 
hívni a korábbi eltemetés tényére az új sírhely megváltójának a figyelmét. 

(8) A rokoni háttér nélküli, elhagyott sírokon lévő síremlékkel a temető fenntartója rendelkezik. A 
sírhelyeket újra lehet értékesíteni, ha a fenntartó egy év időtartamon belül a temetőben jól látható 
helyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé, ezzel egy időben matricával hívja fel a figyelmet és 
a sírokat nem váltja meg újra senki. Döntése alapján az arra alkalmas síremlékeket a temetőben erre 
a célra kijelölt helyen megőrizheti. A betonkeretek, fedőlapok újra felhasználása, vagy elbontása a 
fenntartó joga és kötelessége. 

(9) Düledező síremlék, sírbolt helyreállítására a fenntartó a rendelkezésre jogosult hozzátartozót 
(örököst) köteles felhívni. Amennyiben a síremlék, sírbolt állítója (örököse) ismeretlen, úgy a 
felhívást a temető hirdetőtábláján 90 napra ki kell függeszteni. A helyreállításról – saját költségén – 
a jogosult hozzátartozó köteles gondoskodni. Ha a felhívásra a síremléket vagy a sírboltot nem állítják 
helyre, a fenntartó elrendeli a síremlék, sírbolt eltávolítását, illetőleg a sírboltba a további temetést 
megtiltja.  
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Temetési hely, sírbolt felnyitásának szabályai 

14.§ 

(1) Rátemetés csak az e rendeletben meghatározottak szerint, sírnyitási engedély alapján végezhető. 

(2) Temetési hely, sírbolt felnyitása a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal 
engedélyében foglaltak szerinti időpontban és módon történhet. A hozzátartozókat az időpontról 
előzetesen értesíteni kell. Az exhumálásnál a munkát végző személyeken és a közvetlen 
hozzátartozókon kívül csak a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal képviselője lehet 
jelen. A munkát csak a temetkezési szolgáltató, illetve alkalmazottja végezheti.  

(3) A sírnyitást és az exhumálást a sírgödör fokozatos mélyítésével kell elvégezni úgy, hogy az a 
sírjelben, síremlékben kárt ne okozzon. Ha a sírnyitás előreláthatólag ezeket veszélyezteti, ezt       
jelezni kell a temetési hellyel rendelkezni jogosult személy felé. A sírnyitást ebben az esetben a     
rendelkezni jogosult személy írásbeli hozzájárulása esetén lehet folytatni. A sírnyitás során fokozott 
gondot kell fordítani a biztonságos munkavégzésre, a munkavédelmi szabályok betartására és a        
kegyeleti jogok megtartására. 

(4) Az exhumálás során felszínre kerülő holttest maradványok összegyűjtését az engedélyben                
írottak szerint, a kegyeleti jogok megtartásával úgy kell elvégezni, hogy a temetőlátogatókat ne       
zavarja. 

(5) Az exhumálás következtében megüresedett temetési hely használati joga megszűnik, kivéve, ha 
a rendelkezni jogosult személy annak fenntartásáról nyilatkozik, amellyel egyidejűleg az esedékes 
sírhely megváltási díjat vagy újra váltási díjat megfizeti. A nyilatkozat csak írásban tehető meg. 

(6) A köztemetőben végzett temetési munkák során talált értékekről és a találás körülményeiről 
jegyzőkönyvet kell felvenni. 

15. § 

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba. 

16. § 

Hatályát veszti a temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről szóló 7/2006. (IV.25.) 
önkormányzati rendelet. 
 
Vimmer István       Nagy Gáborné 
polgármester        jegyző 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2023. március …. 
 
Nagy Gáborné 
jegyző 
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1. melléklet a 4/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez 

Az egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újra váltásának díjairól: 

1. Sírhelyek 

a) gyermeksírhely 2000 Ft 

b) felnőtt egyes sírhely 4000 Ft 

c) felnőtt kettes sírhely 5000 Ft 

d) felnőtt hármas sírhely 6000 Ft 

2. Urnahelyek- urnafülke urnafalban: 

a) balatonújlaki állandó lakos elhunyt esetén 12000 Ft 

b) nem balatonújlaki állandó lakos elhunyt esetén 25000 Ft 

3. Lejárt, meg nem váltott és újra megváltott temetkezési helyek sírhely előkészítési díja a 
csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett 4000 Ft 

4. Sírbolt 60 évre: 60000 Ft  
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2. melléklet a 4/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez 

A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: 

A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: 15.000 
Ft/temetés  
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3. melléklet a 4/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez 

A községi köztemetőben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – vállalkozási tevékenységet 
végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja: 

A községi köztemetőben - a temetkezési szolgáltatók kivételével – vállalkozási tevékenységet 
végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja: 800,- Ft/munka
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Végső előterjesztői indokolás 

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal a Miniszterelnökség által kiadott 2022. évi ellenőrzési 
munkatervben foglaltaknak megfelelően vizsgálta, hogy az önkormányzatok képviselő-testületeinek 
a temetőkről és temetkezésről szóló rendeletei megfelelnek-e a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet rendelkezéseinek. 
A jogszabályi előírások érvényesülése érdekében a kormányhivatal indokoltnak tartja a Balatonújlaki 
önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálatát és ha indokoltnak tartják, akkor a tárgykörben új 
önkormányzati rendelet megalkotását. 
 
A temetőről és a temetkezésről szóló 7/2006. (IV.25.) önkormányzati rendelet utoljára 2016-ban 
került módosításra, így az számos hatálytalan jogintézményre (pl. körjegyző), továbbá megszűnt 
szervezetre (pl. ÁNTSZ) hivatkozik. Ebből kifolyólag a rendelet átfogó felülvizsgálatot igényel. A 
jelenleg hatályos temetőrendelet nem felel meg az IRM rendelet előírásainak sem, ezért új 
temetőrendeletet kell alkotni a régi helyett a Ttv. és a Vhr. alapján az IRM rendelet szabályai szerint. 
 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében 
felhatalmazást adott arra, hogy a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg - a köztemetőre 
vonatkozóan - különösen  

a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális 
feltételeket; 
b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait; 
c) a temetési hely gazdálkodási szabályait; 
d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a 
sírgondozás szabályait; 
e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újra 
váltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által 
biztosított szolgáltatások igénybevételének díját; 
f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának 
temetői rendjét. 
 
Az egyes díjfajtákon belül a temetőben vállalkozás szerűen munkát végzők által fizetendő 
temetőfenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított 
megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át nem haladhatja meg. 
 
A tervezet új önkormányzati rendeletről szól, a korábbi vonatkozó önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezésével. 

  



Feladó: Dr. Novák Ferenc
Címzett: Nagy Gáborné
Tárgy: RE: B.újlak temetoi önkormányzati rendelet elozetes véleményezése
Dátum: 2023. március 3., péntek 13:27:45

Tisztelt Jegyző Asszőny!
Balatőnújlak új temetőrendeletével szemben kifőgással nem élünk.
 
                                                                                         Tisztelettel:
                                               
                                                            Dr. Nővák Ferenc elnök
                         Országős Főgy. védelmi Egyesület Sőmőgy m.-i
Szervezete
 
Küldte a Windőws Pősta

 
Feladó: Nagy Gábőrné
Elküldve: 2023. március 3., péntek 11:03
Címzett: 'Dr. Nővák Ferenc'
Tárgy: B.újlak temetői önkőrmányzati rendelet előzetes véleményezése

 
Tisztelt Nővák Ferenc Úr!
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi LXIII. törvény 40.§ (5) bekezdése értelmében „a
közgyulés a díj megállapításakőr kikéri a főgyasztók
területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét.”
 
Balatőnújlak Község Önkőrmányzatának Képviselő-testülete 2023. március 13-án tartandó
ülésére szeretnénk terjeszteni a mellékelt Ör-t elfőgadásra,
egyúttal a temetőről és a temetkezésről szóló 7/2006.(IV.25.) önkőrmányzati rendeletet hatályőn
kívül helyezve. Az új rendelet díjtételeket is tartalmaz.
 
Tisztelettel kérem, hőgy véleményüket szíveskedjen megküldeni.
 
Köszönettel: Nagy Gábőrné jegyző
 

 

mailto:novak.ferenc4@t-online.hu
mailto:nagy.gaborne@kethely.hu
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
mailto:nagy.gaborne@kethely.hu
mailto:novak.ferenc4@t-online.hu


TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2023.(III….) önkormányzati rendelet elfogadásához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló  
hatás: 

Egyéb  
hatás: 

A lakosság széles körét érinti a rendelet. A rendelet megalkotásának az 
önkormányzat költségvetésére a 
megfizetett díjbevételek, 
valamint a temetőfenntartási 
költségek viselése okán lesz 
hatása.  

Nincs Nincs Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a Somogy Vármegyei Kormányhivatal a Miniszterelnökség által kiadott 2022. évi ellenőrzési 
munkatervben foglaltaknak megfelelően vizsgálta, hogy az önkormányzatok képviselő-testületeinek a temetőkről és temetkezésről szóló 
rendeletei megfelelnek-e a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 
évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet rendelkezéseinek. 
A jogszabályi előírások érvényesülése érdekében a kormányhivatal indokoltnak tartja a Balatonújlaki önkormányzati rendelet teljes 
felülvizsgálatát és ha a képviselő-testület is indokoltnak tartja, akkor a tárgykörben új önkormányzati rendelet megalkotását. 
Az új temetőrendelet megalkotása a korábbi temetőrendelet 2006-os megalkotása óta eltelt időben történt jogszabályváltozások miatt is indokolt.  
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga 
után  
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  
Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 

 


