Előterjesztés
A Képviselő-testület 2014. augusztus 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 2014. januárjában
foglalkozott a helyi rendelet felülvizsgálatával.
A városban lévő temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat a SZET
Szentgotthárdi Kft.-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik. Az
üzemeltető SZET Szentgotthárdi Kft. részére már többen jelezték, hogy előre meg szeretnék
váltani a sírhelyüket. Az üzemeltető tapasztalata szerint elsősorban abból az okból
szeretnének előre megváltani sírhelyeket, mert bizonyos temetőkben már korlátozott a „jó
helyen” lévő sírhelyek száma (pl.: Zsidai városrészi temetőben). Ebben az esetben problémát
fog jelenteni, hogy idő előtt megtelik az adott temető „lefoglalt sírhelyekkel”, és így annak
ellenére, hogy látszólag még számos szabad sírhely van a temetőben de ténylegesen temetni
csak a közvélemény szemében „rosszabb” vagy „eldugottabb” helyen lehet. Az is előfordulhat
amennyiben ez a folyamat valójában elindul, hogy ezzel előbbre kellhet hozni még a
temetőbővítés(ek) szükségességét is. Azt kéri az üzemeltető, hogy az önkormányzat
egyértelműen szabályozza ezt a kérdéskört.
Jelenlegi szabályozás ezt az előre megváltást kifejezetten nem tiltja. Ezt megelőző 2000. évig
érvényes 29/1997. (IX.25.) ÖKT rendeletünkben viszont tiltva volt a sírhelyek előre
megváltásának lehetősége (6. § (1) bek. „Élők számára előre sírhelyet megváltani tilos,
kivéve, ha kettes, vagy hármas, illetve kripta sírhely kerül megváltásra.”)
A. variáció:
Amennyiben továbbra is megmarad a jelenlegi szabályozás és előre meg lehet váltani
sírhelyeket, akkor a jövőben problémaként jelentkezhet, hogy ugyan látszólag még számos
szabad sírhely található egy adott temetőben, de a temetőt bővíteni kell, tehát előbbre hozhatja
a temető bővítésének szükségességét és ennek költségeit. Ha ez a szabályozás marad, akkor
ebben az esetben javasoljuk, hogy ha valaki előre meg szeretné váltani a sírhelyet, akkor a
sírhelymegváltási díjak 50 vagy akár 100 %-kal megemelt összegét fizesse. Ezt a melléklet
szerinti A. variáció szerinti rendeletmódosítással érhető el.
B. variáció:
Amennyiben az előre megváltást a korábbi szabályozáshoz hasonlóan az önkormányzat tiltani
szeretné, akkor a helyi rendeletünket a mellékelt B. varáció szerinti szabályozással ki kell
egészíteni.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell.
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: Az A. variáció (az előre megváltás
lehetőségének biztosítása 50 (100) %-os megemelt sírhelymegváltási díjakkal) valósan
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jelentkező lakossági igényeket elégítene ki az ennek következtében időben korábban
eredményezhet jelentősebb bevételt a temető üzemeltetőjének. A tiltás bevezetése korlátozná
azokat, akik valamilyen okból előre szeretnék megváltani a sírhelyüket.
A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása: az A. variáció szerinti
rendeletmódosítás (az előre megváltás lehetőségének biztosításánál) az 50 %-kal megemelt
sírhelymegváltási díjjal részben fedezetet nyújthatna az előre megváltott sírhelyek
következtében időben korábban jelentkező temetőbővítés költségeire. A B. variáció szerinti
rendeletmódosítással, a tiltással a tervezethez képest nem jeletkeznének előre a temető
bővítés(ek) költségei.
Környezeti és egészségi következménye: Közvetlenül nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem okoz jelentős többletfeladatokat az
adminisztráció során.
A jogalkotás elmaradásának esetén: marad a jelenlegi szabályozás, amely ugyan nem tiltja
az előre megváltás lehetőségét, de nem is jelent magasabb bevételt a sírhelymegváltási
díjakból, amely részben fedezetet nyújthatna az időben korábban jelentkező temető
bővítés(ek) költésgeire.
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és rendeletmódosításával kapcsolatos döntés
meghozatalát.
Szentgotthárd, 2014. augusztus 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:
A. variáció:
1. § Szentgotthárd Város Önkormányzatának a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000.
(X.26.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 35/2013. (XI.28.) önkormányzati
rendeletének (továbbiakban Rendelet) 15. § (1), illetve (2) bekezdését az alábbiak szerint
módosítja.
15. § (1) A temetési helyek használatáért megváltási díjat kell fizetni. A fizetendő díjtételeket
az 1. számú melléklet tartalmazza. A második vagy többedik megváltáskor, valamint előre
megváltott sírhelyek esetében a mellékletben foglalt díjtételek ….. %-kal megemelt
összegét kell fizetni. A díjtételeket évente felül kell vizsgálni.
(2) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa megbízott, az
újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni. A díjakat - az előre
megváltás kivételével - minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell
megfizetni.
B. variáció:
1. § Szentgotthárd Város Önkormányzatának a temetőkről és temetkezésekről szóló 35/2000.
(X.26.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 35/2013. (XI.28.) önkormányzati
rendeletének (továbbiakban Rendelet) 14. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
14. § (1) A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni.
Élők számára előre sírhelyet megváltani tilos kivéve, ha a temettető kettes, vagy hármas
sírhelyett vált meg az elhunyt részére, illetve sírbolthely (kripta hely) kerül megváltásra.
A megváltástól számított 1 éven belül a sírbolthelyet (kriptát) fel kell építeni.
2.§ E rendelet. 2014. szeptember 01-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Huszár Gábor

Dr. Dancsecs Zsolt

Polgármester

jegyző

Kihirdetés napja:
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Indokolás
1.§-hoz:
A. variáció esetén az előre megváltás lehetősége biztosított %-kal megemelt összegű
sírhelymegváltási díj fizetésével.
B. variáció esetén nem lehetne az élők számára előre sírhelyet megváltani.
2. §-hoz a rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza.
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