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Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonakali  Község  Önkormányzata  (a  továbbiakban:  Önkormányzat)  Képviselő-testülete  (a
továbbiakban:  Képviselő-testület)  által  alkotott,  a  köztemetőkről  és  a  temetkezésről  szóló
5/2007. (IV.02.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Ör.)  szemben, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (1)
bekezdés  a)  pontjában,  134.  §  (1)  bekezdésében  biztosított  hatáskörömben  eljárva  a  helyi
önkormányzatok  törvényességi  felügyeletének  részletes  szabályairól  szóló  119/2012.  (VI.26.)
Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

törvényességi felhívással 
élek.

1. Az Ör. bevezető része nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM
rendelet (a továbbiakban: Jszr) 55. § (1) bekezdésének, mert hiányzik a feladatkört meghatározó
jogszabály feltüntetése.

2. A Jszr. 51. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy Preambuluma mely jogszabályoknak lehet,
valamint a Jszr. 51. § (3) bekezdés határozza meg, hogy a jogszabály célját  a preambulum
tartalmazza.  Az  Ör.  1.  §  (1)  bekezdése  a  hivatkozott  jogszabályhelyeket  sértő  módon
meghatározza az Ör. célját.

3.  A  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  6.  §  (1)  -  (3)  bekezdése  rendelkezik  a
jogszabályok területi és személyi hatályáról, így azt az önkormányzati rendeletben szabályozni
jogszabálysértő.
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4. Az Alaptörvény XV. cikke mondja ki az egyenlő bánásmód elvét, mellyel összhangban a Ttv.
1.§  (1)  bekezdése  kimondja,  hogy  a  tisztességes  és  méltó  temetés,  valamint  a  halottak
nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit megillet. Továbbá az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség  előmozdításáról  szóló  2003.  évi  CXXV.  törvény  1.  §  szerint  az  egyenlő
bánásmód követelménye alapján Magyarország területén tartózkodó természetes személyekkel,
ezek  csoportjaival,  valamint  a  jogi  személyekkel  és  a  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező
szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel,
az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni. Ezzel ellentétes az Ör.
11. § (1) bekezdése, mely szerint a Balatonakali településen állandó lakhellyel rendelkezőket,
illetve annak eltemettetőjét a megváltási díjból 80% kedvezmény illeti meg.

5.  Az Alaptörvény 32.  cikk (2)-(3)  bekezdése határozza meg az önkormányzat  tevékenységi
körét.  A  temetőkről  és  a  temetkezésről  szóló  1999.  évi  XLIII.  törvény  végrehajtásáról  szóló
145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (3) bekezdése határozza
meg a sírgödör mélységét. Így az Ör. 1.mellékletében a sírgödör mélységének meghatározása
jogszabálysértő.

6.  Az  Ör.  mellékleteinek  megjelölése  nem  felel  meg  a  Jszr.  128.  §  (1)  bekezdésében
foglaltaknak, mert az arab számozáson kívül tartalmazza a "számú" megnevezést is.

Felhívom  a  Képviselő-testületet,  hogy  2023.  január  31-ig  a  törvénysértés
megszüntetéséről  intézkedni,  s  intézkedéséről,  egyet  nem értése  esetén  indokolásáról
írásban – a Nemzeti Jogszabálytár felületén keresztül – tájékoztatni szíveskedjen.
Tájékoztatom  a  Képviselő-testületet,  hogy  amennyiben  a  jogszabálysértés  megszüntetésére
nyitva  álló  határidő  eredménytelenül  telik  le,  az  Mötv.  134.  §  (2)  bekezdése  alapján  a
törvényességi  felügyeleti  eljárás  egyéb  eszközeinek  alkalmazásáról  mérlegelési  jogkörben
döntök.

Veszprém, időbélyegző szerint

    Tisztelettel:

Takács Szabolcs
       főispán
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