Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése
folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés
koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen
formájában nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A dokumentum célja a
társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat átláthatóvá tétele,
amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet valamennyi
tartalmi és formai eleme módosulhat!
A tervezet előterjesztője
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ELŐTERJESZTÉS
a Kormány részére

a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010.
(XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Budapest, 2011. október
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
I. A végrehajtás feltételei
A közpolitikai cél megvalósításához egyéb kormányzati intézkedés nem szükséges. A döntés
végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, költségvetési feltételek rendelkezésre állnak.
Kockázata kizárólag az előterjesztés el nem fogadásának van, mivel ha nem változik a jogi
szabályozás, nem lenne garantált a nemzeti sírkertbe tartozó temetők fenntartóinak, valamint a
temetési helyekre épített sírjelek, síremlékek felett a Bizottság rendelkezési jogának létrejöttét
megelőzően rendelkezési jogot gyakorlók együttműködési kötelezettsége, ezáltal nem biztosítható a
megfelelő szakmai kontrollt biztosító forrásfelhasználás.
II. A társadalmi hatások összefoglalása
1. Elsődleges, célzott hatások
Az intézkedés elsősorban szimbolikus jelentőségű, így előnyei is e téren jelentkeznek. A nemzeti
sírkert állapotának javítása, fenntartása, az állagromlás megakadályozása eszköz ahhoz, hogy a
nemzeti emlékezet kialakuljon, formálódjon, fennmaradjon, így nemzeti identitásteremtő és
megtartó erővel bírjon.
2. Másodlagos hatások
Az intézkedésnek nincsenek másodlagos hatásai.
III. Társadalmi költségek
a) A vállalkozások pénzügyi terhei
Az előterjesztés nem érinti a vállalkozások pénzügyi terheit.
b) A háztartások pénzügyi terhei
Az előterjesztés nem érinti a háztartások pénzügyi terheit.
c) Az előterjesztéssel érintett valamely konkrét társadalmi csoport terhei
Nincs olyan konkrét társadalmi csoport, amelynek terheit érintené az előterjesztés.
d) Hatékonysági és versenyképességi költségek
Nem jelentkeznek hatékonysági és versenyképességi költségek.
e) Az előterjesztés adminisztratív terhei
Nem változnak az adminisztratív terhek.
IV. Költségvetési hatások
Nincsenek költségvetési hatások.
V. Egészségügyi hatások
Nincsenek egészségügyi hatások.
VI. Környezeti hatások
Nincsenek környezeti hatások.
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…/2011. (….) Korm. rendelet
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010 (XI. 12.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés f)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. §
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet a
következő új 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § A Bizottság felügyeletét a miniszterelnök-helyettes látja el. A nemzeti sírkert fenntartásával
kapcsolatos feladatok végrehajtására a miniszterelnök-helyettes a nemzeti sírkertbe tartozó temetők
fenntartóival és amennyiben van ilyen, a temetési helyekre épített sírjelek, síremlékek felett a
Bizottság rendelkezési jogának létrejöttét megelőzően rendelkezési jogot gyakorlóval, halála esetén
örökösével, együttműködési megállapodást köt.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

