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Napirendi javaslat  
 

1. A temetőkr ől és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/11212. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Ékes Ilona (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Varga László (KDNP)  
Kulcsár Gergely (Jobbik)  
Zagyva György Gyula (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)  
Gajda Róbert (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) Wittner Máriának (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) Rónaszékiné Keresztes Monikának (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) Zagyva György Gyulának (Jobbik)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Papp Magdolna Emese főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Prutkay János szakértő (Belügyminisztérium)  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 30 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
napot kívánok! Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Az ülést 
megnyitom. Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Gajda Róbertet Ékes Ilona, 
Kőszegi Zoltánt Wittner Mária, Harrach Pétert Varga László, Gaudi-Nagy Tamást Zagyva 
György Gyula helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt 
határozatképes.  

A napirend kiegészítésére nem érkezett javaslat. Ki ért egyet a napirendi javaslattal? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai 
ülés napirendjét.  

A temetőkr ől és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11212. szám)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

1. napirendi pontunk a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása. Szeretettel köszöntöm dr. Papp Magdolna Emese főosztályvezető asszonyt és 
Prutkay János szakértő urat a Belügyminisztériumtól és kérdezem, hogy kormány- vagy 
tárcaálláspontot képviselnek-e.  

 
DR. PAPP MAGDOLNA EMESE főosztályvezető (Belügyminisztérium): 

Tárcaálláspontot képviselünk.  
 
ELNÖK: Két sillabuszt is kiosztottunk a képviselőknek. Először a T/11212/29. számú 

ajánlásból dolgozunk.  
Az ajánlás 2. pontjában az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslatot új 3. §-sal – a 

Ttv. 15. § (6) és (7) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
DR. PAPP MAGDOLNA EMESE főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (8) Ki nem támogatja? (0) Ki 

tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  
Az ajánlás 7. pontjában az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslatot új 5. §-sal – a 

Ttv. 18. § (8) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-
e.  

 
DR. PAPP MAGDOLNA EMESE főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (8) Ki nem támogatja? (2) Ki 

tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  
Az ajánlás 29. pontjában az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslatot új 18. §-sal – 

a Ttv. 40/F. §-át érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. PAPP MAGDOLNA EMESE főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca 

támogatja.  
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ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
Az ajánlás 30. pontjában – amely összefügg a 31. ajánlási ponttal – az Önkormányzati 

bizottság a törvényjavaslat 20. §-át új c-e) ponttal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  

 
DR. PAPP MAGDOLNA EMESE főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
Külön kiosztottuk az Önkormányzati bizottság ma reggeli indítványát, amelyben a 

bizottság azt javasolja, hogy a betegjogi képviselő egyben a kegyeleti jogot is lássa el. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. PAPP MAGDOLNA EMESE főosztályvezető (Belügyminisztérium): A 

Belügyminisztérium szakmailag támogatja a javaslatot, de szeretném jelezni, hogy a kérdés 
még további egyeztetést igényel az EMMI-vel.  

 
ELNÖK: Mivel tárcaálláspontot képviselnek, nekünk most elég az, hogy a 

Belügyminisztérium támogatja. Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A továbbiakban a 2013. június 17-ei keltezésű kiegészítő ajánlásból dolgozunk.  
A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Balla György a törvényjavaslatot új 5. §-sal – a Ttv. 

18. § (1), (6), (7) és (8) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
DR. PAPP MAGDOLNA EMESE főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
A kiegészítő ajánlás 2. pontjában Balla György a törvényjavaslat 5. § (1) 

bekezdésében a Ttv. 21. § (2) bekezdése szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. PAPP MAGDOLNA EMESE főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (6) Ki nem támogatja? (2) Ki 

tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  
A kiegészítő ajánlás 3. pontjában Balla György a törvényjavaslat 5. § (1) 

bekezdésében a Ttv. 21. § (2) bekezdése szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. PAPP MAGDOLNA EMESE főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca 

támogatja.  
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ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 
5. § (1) bekezdésében a Ttv. 21. § (2) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  

 
DR. PAPP MAGDOLNA EMESE főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (3) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 5. pontjában Balla György a törvényjavaslat 8. §-ában a Ttv. 
24/A. § (4) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. PAPP MAGDOLNA EMESE főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (8) Ki nem támogatja? (1) Ki 

tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  
A kiegészítő ajánlás 6. pontjában Varga László a törvényjavaslat 8. §-ában a Ttv. 

24/A. § (4) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. PAPP MAGDOLNA EMESE főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
A kiegészítő ajánlás 7. pontjában Balla György a törvényjavaslat 9. §-át új (1) 

bekezdéssel – a Ttv. 25. § (1) bekezdés c) pontját érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, 
hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. PAPP MAGDOLNA EMESE főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
A kiegészítő ajánlás 8. pontjában Balla György a törvényjavaslat 10. §-ában a Ttv. 

26. § (4) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. PAPP MAGDOLNA EMESE főosztályvezető (Belügyminisztérium): Szeretném 

jelezni, hogy a javaslat az Önkormányzati bizottság ma reggeli döntése alapján nem felel meg 
a Házszabály rendelkezéseinek. Egyébként a BM ezt támogatná.  

 
ELNÖK: Akkor mi bölcsen úgy döntünk, hogy erről nem szavazunk. Mivel az 

előttünk eljáró kijelölt főbizottság megállapította a módosító javaslat házszabály-ellenességét, 
mi nem szavazunk róla. (Rónaszékiné Keresztes Monika megérkezik az ülésre.) 

A kiegészítő ajánlás 9. pontjában Balla György a törvényjavaslat 11. § (2) 
bekezdésében a Ttv. 27. § (3) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  
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DR. PAPP MAGDOLNA EMESE főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (4) Ki nem támogatja? (6) Ki 

tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 10. pontjában Balla György a törvényjavaslat 11. § (2) 
bekezdésében a Ttv. 27. § (3) bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
DR. PAPP MAGDOLNA EMESE főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
A kiegészítő ajánlás 11. pontjában Varga László a törvényjavaslat 11. §-át új (3) 

bekezdéssel – a Ttv. 27. § (4) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  

 
DR. PAPP MAGDOLNA EMESE főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Meg tetszik indokolni, hogy miért nem támogatja?  
 
PRUTKAY JÁNOS szakértő (Belügyminisztérium): További egyeztetést folytattunk 

az EMMI-vel a kegyeleti szoba kialakításával kapcsolatosan és arra jutottunk, hogy ha az 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
jogszabályból kikerül, akkor egyrészt az egészségügyi intézmények nem lesznek tisztában 
azzal, hogy ez számukra kötelező előírás, másrészt pedig az EMMI tájékoztatása szerint az 
ellenőrzési jogtól is elesnek.  

 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Egy törvénnyel miért ne lennének tisztában az 

egészségügyi intézmények?  
 
PRUTKAY JÁNOS szakértő (Belügyminisztérium): A mi megítélésünk szerint az 

SZCSM-rendelet ugyanolyan jogszabály, mint a törvény, így annak a betartása a törvényhez 
hasonlóan kötelező.  

 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Meg tudná nekem mondani, hogy hány kórházban van 

kegyeleti szoba? Balla képviselő úr kérte, hogy mutassák ki, hány kórházban van ilyen.  
 
PRUTKAY JÁNOS szakértő (Belügyminisztérium): Amennyiben kötelező, 

mindegyikben van.  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): De nincs! Egyedül Telkiben van a kórházban, amely 

pénzes, másutt viszont nincs. Legalábbis tudomásunk szerint nincs.  
 
PRUTKAY JÁNOS szakértő (Belügyminisztérium): A szándékkal egyetértünk, de 

jogilag rendezettnek tartjuk a kérdést.  
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VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Nem rendezett, ezért próbáljuk most törvényben 

rendezni.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
A kiegészítő ajánlás 12. pontjában Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 

17. §-át új (2) bekezdéssel – a Ttv. 40. § (2) bekezdés d) pontját érintően – javasolja 
kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. PAPP MAGDOLNA EMESE főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem támogatja? (10) Ki 

tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 13. pontjában Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 
17. §-át új (2) bekezdéssel – a Ttv. 40. § (4) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. PAPP MAGDOLNA EMESE főosztályvezető (Belügyminisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem támogatja? (10) Ki 

tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

Köszönjük szépen a segítséget, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Egyebek 

Kérdezem, hogy az egyebekben van-e valakinek kérdése, megjegyzése, bármilyen 
bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Megköszönöm a részvételt és mindenkinek további jó munkát kívánok. Az ülést 
bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 44 perc)  

 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


