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E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2014. augusztus 18.-i ülésére

Tárgy: A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet megalkotása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A temetőkről, temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése szerint a
köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A
díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. Emlékeztetőül az alábbiak szerint közlöm a jelenlegi
díjakat:

1./ A temetkezési helyekért fizetendő díjak: (ÁFA nélkül)

a./ sírbolt esetében
- két személyes 60.000 Ft
- négy személyes 80.000 Ft
- hat személyes 100.000 Ft

b./ urnahely, urnafülke esetén
- szabványos urnahely 5.000 Ft
- urna elhelyezése kriptában5.000 Ft

c./ sírhely esetén
- gyermek sírhely 1.000 Ft
- felnőtt egyes sírhely 5.000 Ft
- felnőtt kettes sírhely 8.000 Ft

     
2./ Temetői létesítmények, illetve az üzemeltetés által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak: /ÁFA nélkül/

- temetői létesítmények igénybevétele 14.000 Ft
- elhunyt hűtése 2.000 Ft/nap
- sírnyitás (sírásás, sírnyitás): - normál 5.600 Ft

 - mélyített 6.500 Ft

3./ Temető fenntartási hozzájárulási díj: /ÁFA nélkül/

- a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő díj: 1.500 Ft

A 2013. évi CXXXVIII. törvény módosította a temetőkről, temetkezési tevékenységről szóló
1999. évi XLIII. törvényt. A szociális temetésre vonatkozó rendelkezéseket 2015. január 1-től
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alkalmazni kell. Az önkormányzati rendeletalkotásra való felhatalmazást adó 1999. évi XLIII.
törvény 41. § (3) bekezdésének f) pontja az önkormányzati feladatokat kibővíti azzal, hogy ön
kormányzati rendeletben kell szabályozni a szociális temetés ellátásának rendjét is.

A törvény szociális temetésre vonatkozó rendelkezései kimondják, hogy az ilyen temetést az
elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzatnál lehet igényelni. Szociális temetés esetében
az elhunyt hűtéséről, szállításáról, az eltemettető választása szerint esetleges hamvasztásáról
az állam gondoskodik. A szociális temetésre az állam sírhelyet, koporsót, urnát és sírjelet
biztosít.

A köztemetőkben a szociális temetések számára szociális parcellát, az urnás temetések
számára szociális temetkezési helyet kell kijelölni. Ezeken a helyeken kizárólag szociális
temetés végezhető.

A szociális temetés esetén az eltemettetőt temetési költségek nem terhelik, azok hagyatéki
teherként nem mutathatók ki. 

Az eltemettető vagy az általa felkért személy a szociális temetés igénylésekor nyilatkozatban
vállalja, hogy maga látja el a következő szolgáltatásokat:

 az elhunyt temetésre való előkészítése (mosdatás, felöltöztetés),
 sír vagy az urnasír kiásása és visszahantolása,
 koporsó, urna gépjármű nélküli szállítása a temetőn belül, és
 a sírba helyezés vagy urnaelhelyezés.

A temetésben közreműködőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a fentebb felsorolt
tevékenységekért az eltemettető nem ajánl fel, a közreműködők pedig nem fogadnak el
semmilyen ellenszolgáltatást. Nyilatkozniuk kell arról, hogy őket a temető üzemeltetője
tájékoztatta a munkavégzés szabályairól, továbbá arról, hogy a munkavégzés során előforduló
baleset miatt kártérítési igénnyel sem a temető tulajdonosa, sem az üzemeltetője, sem az
eltemettető felé nem élhetnek. A nyilatkozatot az üzemeltetőnek a munkavégzést
megelőzően át kell adni, annak hiányában a munkavégzést meg kell akadályozni. 

Amennyiben az eltemettető szociális temetést igényelt, ám a feltételeket nem tudja teljesíteni,
erről tájékoztatja az önkormányzatot, amely gondoskodik a közköltségen történő temetésről.
Ez esetben a költségek hagyatéki teherként érvényesíthetők.

Szociális temetés esetén a ravatalozás, búcsúztatás a sírnál is történhet.

Amennyiben a szociális temetés keretében hamvasztásos temetésre kerül sor, a holttest
hamvasztásának költségét az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat viseli. A
temető fenntartója viseli a holttest köztemetőben történő tárolásának, hűtésének
költségét.

A szociális temetési forma tehát bármely eltemettető számára egy ingyenes temetési formát
biztosít, költségei hagyatéki teherként nem mutathatók ki. A szociális temetés tartalmazza az
elhunyt szállítását, hűtését, boncolás utáni öltöztetését, hamvasztását, az eltemetéshez
szükséges sírhelyet és kellékeket. A szolgáltatás tartalmától eltérni nem lehet. Abban az
esetben, ha ez mégis megtörténik, az addigi juttatások árát vissza kell fizetni.
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Tekintettel arra, hogy a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló törvény és
végrehajtási rendelete a helyi rendelet elfogadása óta többször módosult, a hatályos
rendeletünk több vonatkozásban is módosításra szoruló rendelkezéseket tartalmaz. 

Javasolom a tárgykör újraszabályozását a megváltozott illetve új feladatokat is megszabó
jogszabályi változások figyelembevételével. Az 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése
az önkormányzat számára a következő felhatalmazó rendelkezéseket adja meg:

A települési önkormányzat rendeletben állapítja meg a köztemetőkre 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 újraváltásának díját, a temető-fenntartási hozzájárulás díját, illetve a
létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének
díját;

f) a temetési szolgáltatás, a szociális temetés és a temetőben végzett egyéb
vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom
a Tisztelt Képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

 társadalmi hatása: a kegyeleti szokások zavartalan feltételeinek biztosítása,

 gazdasági hatása: a köztemetők fenntartásához történő hozzájárulás a temetői díjak
megállapításával, anyagi segítségnyújtás azon hozzátartozóknak, akik nem tudnak
gondoskodni elhalt hozzátartozóik eltemettetéséről,

 költségvetési hatása: jelentős.

b) környezeti és egészségi következmények:

 a közszolgáltatás által biztosított az elhunytak kegyeleti szokásoknak megfelelő
eltemetése, a szociális temetések feltételeinek biztosítása.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
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 a nyilvántartások vezetése, pontosítása, folyamatos adminisztrációt feltételez, követel
meg.

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

 a rendelet megalkotása, a meglévő rendelet évenkénti felülvizsgálata a díjak
tekintetében kötelező,

 a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet.

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

 a személyi feltétel: temetőgondnok hiányában nem biztosított.

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek
egyben a jogszabály indokolását is adják.

Javasolom a beterjesztett rendelet elfogadását.

Segesd, 2014. július 18.

Veszner József
címzetes főjegyző
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