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E l ő t e r j e s z t é s 
A Képviselő-testület  2014. november 26-i ülésére. 

 
Tárgy: A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület  ! 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és 

temetkezésről szóló többször módosított 35/2000. (X.26.) számú önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: helyi rendelet) foglalkozik. Legutóbb a képviselő-testület 2012. novemberében 

foglalkozott a helyi rendelet felülvizsgálatával. 

 

A mostani felülvizsgálat, módosítás legfőbb indoka, hogy a parlament 2013. szeptember 

végén elfogadta a temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII.  törvény 

(továbbiakban: TTv) módosítását, amely bevezeti a szociális temetést. A TTv. 3. § j) pontja 

alapján a „szociális temetés: az eltemettető vagy az általa felkért személy személyes 

közreműködésével, az állam által biztosított kellékekkel ingyenes temetési helyre történő 

koporsós vagy hamvasztásos temetés, amely az eltemettető számára ingyenes.” Majd ezt  

követően a Kormány 2013. október végén elfogadta a temetőkről és temetkezésekről szóló 

1999. évi XLIII.  törvény végrehajtásról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: TeR.) módosítását, amelyben a szociális temetéssel kapcsolatos 

részletszabályok meghatározása mellett pontosította a sírboltokra, urnafülkékre vonatkozó 

szabályokat, továbbá felhatalmazza a temetők üzemeltetőit, hogy a temetőszabályzatnak nem 

megfelelő sírjeleket megszüntessék. Emellett egyszerűsítette a lezárt temetők, parcellák újbóli 

használatba vételét is. A módosítás szerint a sírhelyet a korábbi 20, illetve 25 év helyett 10 

évre is újra lehet váltani. 

 

Szociális temetésnél a hozzátartozó(ka)t nem terhelik költségek, az állam ingyenesen biztosít 

sírhelyet és koporsót vagy urnát, gondoskodik a holttest hűtéséről, szállításáról. A 

hozzátartozó azt vállalja, hogy ő vagy akit felkért, közreműködik az elhunyt temetésre való 

előkészítésében (mosdatásában, felöltöztetésében), a sír kiásásában és visszahantolásában, a 

koporsó vagy az urna szállításában a temetőn belül, továbbá a sírba helyezésben vagy az 

urnaelhelyezésben. Ha a haláleset kórházban történt, vagy az elhunytat felboncolták, az 

intézmény készíti elő a holttestet a temetésre. A szociális temetést az elhunyt hozzátartozói 

kérhetik az önkormányzattól 2014. január 1-jétől. A fenntartó minden köztemetőben köteles 

külön parcellát kijelölni a koporsós vagy urnás szociális temetésre, amennyiben az 

önkormányzat fenntartásában több köztemető van, akkor az önkormányzat dönthet arról, hogy 

melyik köztemetőben jelöl ki szociális parcellákat. Az előterjesztéshez csatolt 

rendeletmódosítási javaslat szerint a Szentgotthárd, Hunyadi úti temetőben lesz lehetőség 

szociális temetés céljára szociális parcella, illetve temetkezési hely kijelölésére. A szociális 

temetési helyekre sírhelymegváltási díj nem szedhető.  A szociális temetéshez szükséges 

koporsó, urna, sírjel előállításáról és a temetés helyszínére történő szállításáról az állam a 

bűntetés-végrehajtási szervezet útján gondoskodik. A szociális parcellákban a sír 

megjelölésére csak az állam által biztosított sírjel használható. A temetőn kívüli 

halottszállításokat az OEP téríti meg a végrehajtási rendeletben előírt mértékig. A hamvasztás 

esetén az önkormányzatnak kell állnia ennek költségét, a TeR. meghatározza ennek mértékét 
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(br. 10.000,- Ft), illetve a díj tartalmát (hamvasztóüzemben történő hűtés, hamvasztás 

költségét, ill. a hamvasztókoporsó, urnabetét és műanyag zsák díját kell tartalmaznia). A 

holttest temetőben történő tárolásának és hűtésének költségét a temető fenntartójának kell 

viselnie. 

Ha a hozzátartozó szociális temetést igényelt, de nem tudja teljesíteni az említett feladatokat, 

az önkormányzat közköltségen temetteti el az elhunytat. Ez esetben a temetési költségek 

hagyatéki teherként érvényesíthetők. Tehát az új temetkezési lehetőség nem zárja ki, hogy a 

gyászoló családok továbbra is igénybe vegyék a köztemetés lehetőségét. Ebben az esetben 

azonban a temetés költségét álló önkormányzat a hagyatékból igényt tarthat anyagi 

kompenzációra. 

A törvénymódosítás egyebek mellett arról is rendelkezik, hogy kórházak 200 méteres 

körzetében nem lehet temetkezési irodát létesíteni vagy működtetni. 

Továbbá az új szabályozás értelmében a SZET Szentgotthárdi Kft.-vel kötött kegyeleti 

közszolgáltatási szerződést is módosítani szükséges. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása abból a szempontból jelentős, hogy a 
törvényalkotó szándéka szerint segíteni kívánja a szociálisan nehéz helyzetben lévőket azzal, 
hogy a nehéz anyagi helyzetükben bekövetkező haláleset a temetés általában magas költségei 
miatt ne hozzák a szegényebb rétegeket még nehezebb helyzetbe. Ezért is fontos, hogy a 
szociális temetés kérdését helyi rendeletünkben szabályozzuk. 

gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet megalkotása elsősorban a szociális temetés miatt 
kötelező; ugyanakkor ez ró kötelezettséget az önkormányzatra. 

Környezeti és egészségi következménye: közvetlenül nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A változás okoz többletfeladatot az 
adminisztráció során 

A jogalkotás elmaradásának esetén: törvényességi észrevétel következik az illetékes 
szervezet részéről. 

 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntés 
meghozatalát. 
 

Határozati javaslat 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezi a SZET 
Szentgotthárdi KFT-vel megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés kiegészítését a 
szociális temetésre vonatkozó szabályok beemelése érdekében.  Felhatalmazza a 
polgármestert ennek aláírására. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Karsai Gábor ügyvezető 
             Huszár Gábor polgármester 
Szentgotthárd, 2014.  november 12.     
 Dr. Dancsecs Zsolt 
                                                                                                             Jegyző  
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1. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának ...../….. (…..) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000. (X.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdése alapján kapott 
felhatalmazás szerint, a 13.§(1) bek. 2. pontja szerinti feladatának ellátása során, az 1999. évi 
XLIII. tv. 6.§ (4) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
1. § Szentgotthárd Város Önkormányzatának a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000. 
(X.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet)  1.§ (3) bekezdése a következők 
szerint módosul:  
 

„1.§ (3) Halottakat eltemetni csak temetési helyen szabad. Az elhamvasztott halottak 

maradványait tartalmazó urnákat – a Ttv-ben, illetve TeR.-ben meghatározott kivételtől 

eltekintve - ugyancsak a temetőben szabad elhelyezni.” 

 
 
2. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„6. § (1) A köztemető mindenkori üzemeltetőjének feladata: 

a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, a szociális temetés és a temetőben végzett egyéb 
vállalkozási tevékenységek temetői rendjét; 
b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első 

temetést megelőzően - a szociális temetés kivételével - a sírhely kiásásáról (sírásás) való 
gondoskodást; 

c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt; 
d) biztosítja a ravatalozó technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb 
közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat; 
e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, 
zárását; 
f) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket; 
g) tájékoztatja a temetőlátogatókat; 
h) kijelöli a temetési helyeket; 
i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság 
mentesítését és a hó eltakarítását; 
j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot; 
k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 
l) összehangolja a temetéseket; 
m) gondoskodik az ügyfélfogadásról; 

n) ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, méretezésére vonatkozó előírások 

betartását; 

o) szociális temetés esetén biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a 

betemetéshez szükséges eszközöket, valamint gondoskodik a szociális temetési 

kellékeknek a szociális temetésre kijelölt Szentgotthárd, Hunyadi úti temető területén 

történő átvételéről, és az ottani tárolásáról; 

p)a szociális temetés lebonyolításában részt vevőket írásban tájékoztatja a temetéssel 

összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szabályokról; 



 4 

q) Szociális temetést végzők temetőben végzett tevékenységét ellenőrzi. A jogszabályban 

foglaltak be nem tartása esetén felhívja a szociális temetést végző(ke)t a munkavédelmi, 

közegészségügyi, járványügyi előírások betartására. 

r) szociális temetés esetén folyamatosan kapcsolatot tart a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó szervezeti egységével. 

s) beszedi a sírhelymegváltási díjakat.” 

 
3. § A Rendelet 12. § -a a következők (8) – (10) bekezdéssel egészül ki  

„(8) Szentgotthárd város közigazgatási területén szociális temetés céljára a 

Szentgotthárd, Hunyadi úti temetőben jelölhető ki a koporsós temetések számára  

szociális parcella, illetve az urnás temetések számára szociális temetkezési hely. Ebben a 

köztemetőben a temető üzemeltetője köteles a koporsós temetések számára szociális 

parcellát, urnás temetések számára szociális temetkezési helyet kijelölni és biztosítani. 

(9) A szociális temetésnél a Ttv. 24/A § (9) bekezdése szerinti nyilatkozatot a 

Szentgotthárd, Hunyadi úti temetőben lévő irodában a temetőt üzemeltető társaság 

dolgozójának vagy a temetőt üzemeltető székhelyén az üzemeltető gazdasági társaság 

vezetőjének vagy az általa kijelölt dogozójának lehet átadni. Törekedni kell arra, hogy 

az igény beadására  minél hamarabb, lehetőleg még a temetés tervezett időpontja előtti 

munkanapon sor kerüljön. A szociális temetésre is csak a temetői szabályzatban a 

temetésre kijelölt időszakban kerülhet sor. 

(10) Amennyiben az eltemettető a Ttv. 24/A § (11) bekezdése alapján szociális temetést 

igényelt, azonban nem tud gondoskodni a személyes közreműködés biztosításáról, erről 

lehetőség szerint írásban tájékoztatja az önkormányzatot, e tájékoztatásával egyidejűleg 

köteles kitölteni a közköltségen történő temetés igényléséhez szükséges nyomtatványt és 

csatolni köteles a szükséges dokumentumokat.” 

 
4.§ A rendelet 14. § (4) - (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul 
 

„14. § (4) Az urnafülke és urnasírhely esetén 10 évre, urnasírbolt esetén pedig 20 évre 

terjed. 

(5) A sírhelyek, sírboltok, urnasírhelyek, urnafülkék és urnasírboltok további használati joga 

az eredetivel azonos időtartamra - vagy a temetési hely felett rendelkezni jogosult 

kérelmére a TeR. előírásai szerinti rövidebb időtartamokra is - ismételten megváltható, 
kivéve, ha a temető ennél rövidebb időn belül előreláthatóan megszüntetésre kerül.  Ez 

esetben a megváltás időarányos része visszatérítésre kerül. A 14. § (1)-(4) bekezdésében 

foglaltaknál hosszabb használati időt is meghatározhat a temető tulajdonosának az 

eltemettetővel kötött megállapodása. ” 
 
5.§ A Rendelet 15. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul 
 

„15. § (1) A temetési helyek használatáért megváltási díjat kell fizetni, kivéve a szociális 

temetési helyek első sírhelymegváltási díját. A fizetendő díjtételeket az 1. melléklet 
tartalmazza. A második vagy többedik megváltáskor a mellékletben foglalt díjtételek 50 %-
kal megemelt összegét kell fizetni.A díjtételeket évente felül kell vizsgálni.” 
  
6.§ A Rendelet 23. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul 
 
„23. § (1) Ravatalozni csak a temetőben, az arra kijelölt helyen szabad. Ettől eltérni csak az 

illetékes tisztiorvos engedélyével lehet, továbbá a Ttv. 24/B§ (4) bekezdésében írt esetben 

(szociális temetés) esetében lehet.  
 
7. § A Rendelet 27. § (1) bek.  helyébe az alábbi (1) bek. lép 
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„27. § (1) A szociális temetés esetén a TTv. és a TeR. előírásai szerint kell eljárni. A 

szociális temetést a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyekkel 

foglalkozó szervezeti egységénél írásban kell bejelenteni. A temetési szertartást a 
hozzátartozók a szociális temetésen kívüli esetekben  csak kivételesen a polgármester külön 

engedélyével- végezhetik el.”  

 
 8.§ A rendelet 2015. január 01-én lép hatályba. 
 
 
 Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

 Polgármester jegyző 

 
Kihirdetés napja: 
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Indokolás 
 
1.§-hoz: A TeR., illetve a Ttv. szabályozza urnaelhelyezés lehetőségeit, helyi rendeletben 
történő szabályozására nincs szükség; 
 
2.§-hoz: A temető üzemeltetőinek faladatait ki kell egészíteni a szociális temetéssel 
kapcsolatos feladatokkal; 
 
3.§-hoz: A Ttv. 24/A. § (4) bekezdése értelmében a köztemető fenntartója köteles szociális 
parcellát, illetve temetkezési helyet kijelölni. A TeR. 17/A. § (2) bekezdése értelmében, ha az 
önkormányzat fenntartásában több köztemető is van, az önkormányzat határozhatja meg, hogy 
mely köztemetőben kerüljön sor szociális parcella, illetve temetkezési hely kijelölésére.  
Tovább Ttv. 24. § (9), illetve (11) bekezdései szerinti nyilatkozat benyújtásának, illetve 
tájékoztatás módjáról, határidejéről rendelkezni kell.   
 
4.§-hoz: A TeR. módosításával a kérelmére az újraváltás időtartama rövidebb is lehet a 
jövőben  
 
5.§-hoz: A TeR. 17/A. §. (4) bekezdése szerint a szociális temetéseknél az első 
sírhelymegváltási díjat nem kell megfizetni. 
 
6.§-hoz: Helyi rendeletünk szabályozza, hogy ravatalozóban lehet a holttesteket 
felravatolozni. Szociális temetés esetén ez történhet a sírnál is. 
 
7.§-hoz: Szociális temetés bejelentésével kapcsolatos előírás  
 
  
 
 


