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1/2019. (I.31.) sz. előterjesztés 

 

 

E L ŐT E R J E S Z T É S 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. január 31-i ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat az elidegenítési és a temetkezési tevékenységre vonatkozó rendeletek 
módosítására. 

 
 
 

 

Készítette: Pál József főosztályvezető 

 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

 

Egyeztetve:  dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
  

 

 

 

 

 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat az elidegenítési és a temetkezési tevékenységre vonatkozó rendeletek 
módosítására. 

 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. Lakáselidegenítési rendelet  
 
A lakások elidegenítésekor figyelembe vehető vételár kedvezmény mértéke legutóbb 2018. 
december 1-jétől módosult 20%-ról 5%-ra, 2 éves tartozás mentesség esetén. Tekintettel arra, hogy a 
rendelet módosítása előtt is voltak már megkezdett értékesítési eljárások, a mostani módosítás 
lehetővé teszi ezen bérlők számára a magasabb kedvezmény érvényesítését. A rendelet 1. sz. 
melléklete aktualizálásra került az időközben értékesített lakások kikerültek belőle, továbbá a Posta 
közben lévő ingatlanunkat is kivettük az értékesítésre kerülő ingatanok közül. 
 
II. Temetői rendelet 
 
A temetőkről és a temetkezési díjakról szóló rendeletünkben a 6.§-. (2)/e pontban az urna sírhely 
megváltása 20 évre lehetséges, azonban az 1. sz. melléklet 1. pontjában az urna sírhely 
megváltásánál 10 év szerepel. Az eltérés miatt szükséges a melléklet javítása 20 évre. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-a alapján az előterjesztésben foglaltak egyben a 
rendelet indoklása is. 
 
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, a 
rendeletmódosítási javaslat elfogadására. 
 

 
I. Rendeletalkotási javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat tulajdonában 
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló rendeletének 
módosításáról szóló rendeletét. 
 
 

II. Rendeletalkotási javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a Város tulajdonában álló 
temetőkre, és a temetkezési tevékenységre vonatkozó rendeletének módosításáról szóló rendeletét. 
 
 
Budakalász, 2019. január 16. 

 Rogán László 

 polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2019. (..) önkormányzati rendelete az  

önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének 
feltételeiről szóló 23/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 9. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1.§ 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének 
feltételeiről szóló 23/2017. (IV.28.) rendelet ( a továbbiakban:R) 7. § (2) bekezdés a) pontjának első 
mondata az alábbi szövegrésszel egészül ki:  
 

„ …kivéve azon bérlőket, akik 2018. november 30.-ig írásban lakásvásárlási kérelmet nyújtottak be, ez 

esetben a vételár kedvezmény mértéke 20% .” 

2.§ 

A R 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 

3.§ 

Záró rendelkezés 

 

Ez a rendelet 2019. február 2. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
   Rogán László       dr. Udvarhelyi István  

   polgármester                jegyző 

 

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2019. 01. 31-ei ülésén fogadta el, kihirdetése 2019. 

február 1. napján megtörtént. 

 

dr. Udvarhelyi István 

jegyző 
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1. melléklet a …/2019.(…) önkormányzati rendelethez 

 
HRSZ Cím Ajtó m2 

 
ÁLLAMI 

 
NEM ÁLLAMI 

1745 Budai út 38. fsz. 1. 51 X   

1745 Budai út 38. fsz. 2. 24 X   

1745 Budai út 38. fsz. 3. 64 X   

1747/A/1 Budai út 40 fsz. 1. 43 X   

1747/A/2 Budai út 40.  fsz. 2. 48 X   

1747/A/3 Budai út 40.  fsz. 3. 47 X   

1747/A/4 Budai út 40.  fsz. 4. 38 X   

1747/A/5 Budai út 40.  fsz. 5. 40 X   

1747/A/6 Budai út 40.  fsz. 6. 64 X   

2348 Budai út 93.   42  X  

2341 Budai út 99. fsz. 1. 36 X   

2341 Budai út 99.  fsz. 2. 33 X   

2308 Budai út 139.  fsz. 1. 34 X   

2308 Budai út 139. fsz. 2. 21 X   

2308 Budai út 139. fsz. 3. 34 X   

2308 Budai út 139.  fsz. 4. 23 X   

2308 Budai út 139. fsz. 5. 20 X   

135 Damjanich u. 13. fsz. 1. 27  X  

135 Damjanich u. 13.  fsz. 2. 38  X  

135 Damjanich u. 13. fsz. 3. 54  X  

299/8 Fürj u. 8.   48 X   

299/10 Fürj u. 10.   48 X   

299/92 Fürj u. 14/1.   46 X   

299/92 Fürj u. 14/2.    46 X   

299/92 Fürj u.14/5.   46 X   

2881 József Attila u. 58/b.   53 X   

2882/A/1 József Attila u. 62. fsz. 1. 43 X   

2882/A/3 József Attila u. 62. fsz. 3. 43 X   

2882/A/12 József Attila u. 62. fsz. 12. 36 X   

362 Rigó u. 4/a.  43 X   

362 Rigó u. 4/b.  43 X   

1294/4/A/.. Szentendrei út 15. II/1. 78 X   

1294/4/A/.. Szentendrei út 15. II/2. 78 X   

2086 Vasút sor 98.  36 X   
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2019. (..) önkormányzati rendelete az  

a Budakalász Város tulajdonában álló temetőkre, és a temetkezési tevékenységre vonatkozó 
szabályokról szóló 37/2017. (XII.1.), önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában és a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLII. törvény 6.§. (4), a 40.§ (1)-(4), a 41. § (3) 
bekezdéseiben, és a 42. §-ba foglalt felhatalmazás alapján, valamint az annak végrehajtására kiadott 
145/1999. (X.1.) kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel, az elhunyt személyek emlékének 
méltó megőrzése, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének helyi érvényesítése, 
valamint a temetők és a temetkezési kultúra fejlesztése érdekében a a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:  
 
 

1.§ 

A Budakalász Város Önkormányzata tulajdonában álló temetőkre, és a temetkezési tevékenységre 
vonatkozó szabályokról szóló 37/2017. (XII.1.) rendelet 1. mellékletének 1. pontjában az „ 
Urnasírhely: (10 év)” szövegrész helyébe  az „Urnasírhely: (20 év)” szöveg lép. 
 

2.§ 

Záró rendelkezés 

 

Ez a rendelet 2019. február 2. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
    Rogán László       dr. Udvarhelyi István  

    polgármester                jegyző 

 

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2019. 01. 31-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2019. 

február 1. napján megtörtént. 

 

dr. Udvarhelyi István 

jegyző 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati 

rendelet módosításának előzetes hatásvizsgálata 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 

a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 

törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 

hatásvizsgálata. 

 
1. A Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 

Társadalmi hatás:  Nincs, korábbi kedvezmény érvényesül még.  
Gazdasági hatás:  Nem várható. 
Költségvetési hatása: Nem releváns.  
 

 
2. A Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
 

Nincs. 
 
 
3. A Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 

Nincs. 
 
 
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 

A már korábban biztosított kedvezőbb fizetési feltétellel vásárolhatják meg a bérlakást. A 

pontosítás, ill. méltányosság alkalmazásának elmaradása. Melléklet aktualizálása szükséges.  

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

 
A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további 
feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budakalász Város tulajdonában álló 

temetőkre, és a temetkezési tevékenységre vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati 
rendeletek módosításának előzetes hatásvizsgálata 

 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 

a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 

törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 

hatásvizsgálata. 

 
6. A Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 

Társadalmi hatás:  A módosításnak nincs társadalmi hatása. 
Gazdasági hatás:  Nem várható. 
Költségvetési hatása: Nincs 
 

 
7. A Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
 

Nincs. 
 
 
8. A Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 

Nincs. 
 
 
9. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 

Pontosítás kell, elmaradása jogértelmezési problémát okozhat.    

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

 
A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további 
feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 


