ELŐTERJESZTÉS
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. június 25.- i ülésének
7. napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!
A folyamatosan változó jogszabályi
környezet miatt áttekintettük a temetőkről
és a temetkezésről szóló 5/2001.(VII.11.)
önkormányzati rendeletet, melynek során
megállapítottuk, hogy a hatályos rendelet
már nem felel meg a magasabb szintű
jogszabályoknak.
A temetőkről és a temetkezésről szóló
1999.évi XLIII. tv. (a továbbiakban. Tv.),
valamint a törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. r.) időközben olyan
területeket is szabályozott, amelyeket az
önkormányzati rendelet is tartalmazott. A
temetkezési szolgáltatásokkal kapcsolatos
díjak a rendelet megalkotása óta nem
változtak.
A temetési helyre és az urnaelhelyezésre
vonatkozó szabályokról a következő
tájékoztatást adom:
A Korm. r. 11. § (1) bekezdése rendelkezik
koporsós temetés esetén a temetési helyről:
a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős
sírhely és sírbolt.
A Korm. r. 12. § (1) bekezdése és a 33. § a alapján a hamvakat tartalmazó urnát
urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni
vagy sírhelybe, sírboltba rátemetni
egyaránt szabad. Urnát urnatartóban a sír
felületére is el lehet helyezni. Az egy
urnafülkébe vagy urnasírba elhelyezhető,
valamint a sírhelybe (sírboltba) temethető
urnák számát a temető tulajdonosa
(üzemeltetője) a szabályzatban határozza
meg, melyet a rendelet-tervezet tartalmaz.

A temetési hely feletti rendelkezési jog
időtartamát az önkormányzati rendelet
határozza meg, azzal, hogy a Tv. 22. § (4)
bekezdése és a Korm. R. 18. § (1)
bekezdése alapján annak időtartama nem
lehet kevesebb, mint a koporsós betemetés,
illetve rátemetés napjától számított 25 év,
sírbolt esetén 60 év, urnafülke és
urnasírhely esetén 10 év, urnasírbolt esetén
20 év, Velemben viszont urnafülke,
urnasírhely, urnasírbolt nincs, az urnákat
sírhelybe temetik. A képviselő-testületnek
a díjakra tett javaslatát az Országos
Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas Megyei
Szervezete a Tv. 40.§ (5) bekezdése
alapján véleményezte, melyet csatolok az
előterjesztéshez.
Fentiekre
tekintettel
új
rendelet
megalkotása indokolt, amely kevesebb
szabályozási elemet tartalmaz, mint a
jelenleg hatályos rendelet, azonban a
hatályos szabályozást minden szükséges
területen megtartottuk, például a temetési
helyek mérete, temető rendje .
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv
17.
§-a
alapján
az
előkészített
jogszabályhoz a mellékelt előzetes
hatásvizsgálat készült.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet
elfogadni szíveskedjék.
Velem, 2014. június 17.
Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző

TERVEZET
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezésről

Velem
községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 6.§ (4) bekezdésében és 41.§ (3)
bekezdésében
kapott
felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1)
bekezdésében
meghatározott
feladatkörében eljárva, a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 40. § (5) bekezdésében a díjak
megállapítása
tekintetében
biztosított
véleményezési
jogkörében
eljáró
fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti
szervének
véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) Velem belterület 059/2 hrsz és 059/4
hrsz. alatt nyilvántartott köztemetőre (a
továbbiakban: köztemető),
b) a köztemetőben tartózkodó, vagy ott
tevékenységet
folytató
természetes
személyekre, jogi személyekre, jogi
személyiséggel
nem
rendelkező
szervezetekre.
(2) A köztemető fenntartásáról és
üzemeltetéséről
Velem
községi
Önkormányzat
(a
továbbiakban:
Önkormányzat) gondoskodik.
(3) A köztemetőben elhelyezett sírok
síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési
illetve
kártérítési
felelősség
az
Önkormányzatot nem terheli.
2. A köztemetők rendje, használatuk,
igénybevételük szabályai
2.§

(1) A köztemető nyitvatartási ideje:
az év minden napján 08.00 – 21.00 óráig.
(2) A köztemető rendjét szabályozó
hirdetményeket a köztemető bejáratánál jól
látható helyen ki kell függeszteni.
(3) A köztemetőben csak a sírok,
síremlékek stb. díszítésére szolgáló tárgyak
(koszorúk, vázák, virágok, mécsesek,
gyertyák stb.) helyezhetők el. Szemetet
kizárólag az arra kijelölt helyen szabad
letenni.
(4) A köztemetőkön belüli úthálózatot –
gépjárművel is – járható állapotban kell
tartani.
(5) A köztemetőkben tilos járművel
közlekedni, kivéve
a) a súlyos mozgássérültet szállító
járművet,
b) a temetkezési tevékenységben részt
vevő járművet
c) síremlék állítási munkát végzők
járműve.
(6)
A
köztemetőkben
keletkezett
hulladékok gyűjtéséről hulladékgyűjtő hely
kijelölésével
kell
gondoskodni.
A
keletkezett szemét elszállításáról az
önkormányzat a szilárd hulladék szállítását
végző közszolgáltató útján gondoskodik.
(7) A köztemetőkben gyertyát, vagy
mécsest gyújtani legkésőbb zárás előtt fél
órával szabad, a Halottak Napját kivéve. A
tűzveszély
elkerüléséhez
szükséges
intézkedéseket annak kell megtennie, aki a
gyertyát, vagy mécsest meggyújtotta.
(8) A köztemetőkbe állatokat bevinni, a
vakvezető és a mozgáskorlátozottak segítő
kutya kivételével tilos.
(9) Fát, cserjét a köztemetők területén
magánszemély nem ültethet. Ez alól
kivételt képez a sírra ültetett örökzöld,
amely
teljes
kifejlettségében
nem
magasabb 1,5 m-nél, és átmérője nem több
0,6 m-nél. A 2 méter magasságot elérő,
nem gondozott ültetvények eltávolítása

érdekében az Önkormányzat felhívja a
sírhely feletti rendelkezési jog jogosultját a
növény eltávolítására. Amennyiben a
rendelkezési jog jogosultja nem tesz eleget
a
felhívásban
foglaltaknak,
az
Önkormányzat az ültetvényt eltávolíthatja,
és az eltávolítás költségeit a sírhely feletti
rendelkezési jog jogosultjával szemben
megtéríttetheti.
(10) A köztemetőben végzendő minden
munkát – kivéve a sírok gondozását – 3
nappal előbb írásban be kell jelenteni az
Önkormányzatnak.
3. A temetési helyek
3.§
A temetési helyek méretei (hosszúság x
szélesség x mélység):
a) egyes sírhely: 2,1 m x 0,9 m, x 2 m,
b) kettős sírhely: 2,1 m x 1,9 m x 2 m,
c) gyermeksírhely: 1,3 m x 0,6 m x 2 m,
d) díszsírhely: 2,5 m x 1 m x 2,2 m.
e) urnafülke (kolumbáriumban): 0,3 m x
0,3 m x 0,45 m.
f) urnasírhely: 0,8 m x 0,6 m x 1 m.
4.§
(1) A sírok egymástól való legkisebb
távolsága 0,6 m. A régi temetők esetében a
feltételeket adottnak kell tekinteni.
(2) A sírgödröt kifalazni tilos.
(3) A díszsírhelyek a köztemetőben
esetenként kijelölt egyes sírhelyek,
amelyeket az elhunyt személy kimagasló
érdemeinek elismeréséül Velem községi
Önkormányzat Képviselő-testülete örök
temetkezési hely céljára adományoz. A
képviselő-testület
díszsírhelyek
síremlékeinek felállításáról esetenként
határoz.
(4) A sírhelybe (sírboltba) temethető urnák
száma:
a) felnőtt sírhely esetén: 6 db,
b) gyermek sírhely esetén: 2 db.

helyeket lebontani, felszámolni nem lehet,
azok kijelöléséről, fenntartásáról, esetleges
áthelyezéséről a képviselő-testület dönt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott
sírjelekről,
temetési
helyekről
az
Önkormányzat külön nyilvántartást vezet.
4. A temetési hely feletti rendelkezési jog
6.§
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog
(használati idő) időtartama:
a) egyes sírhely használati ideje: 25 év,
b) kettős sírhely használati ideje: 25 év,
c) gyermeksírhely használati ideje: 25 év,
d) sírbolt (kripta), használati ideje: 60 év.
(2) A rendelkezési jog az eredetivel azonos
időtartamra ismételten megváltható.
5. Díjak
7.§
(1) A temetési helyek megváltási és
újraváltási díjait a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat temetőfenntartási
hozzájárulási
díjat,
valamint
a
létesítmények és az általa biztosított
szolgáltatások igénybevételéért díjat nem
állapít meg.
(3) A megváltási és újraváltási díjat az
Önkormányzat szedi be.
6. Záró rendelkezések
8.§
(1) Ez a rendelet 2014. június 1-jén lép
hatályba.
(2) Hatályát veszti Velem Község
Képviselő-testületének a temetőkről és a
temetkezésről szóló 5/2001. (VII. 11.)
önkormányzati rendelete, valamint az azt
módosító 8/2001. (X. 22.), 10/2009. (XI.
30.), 14/2012. (V. 31). önkormányzati
rendelet.
Velem, 2014. június 25.

5.§
(1) A művészettörténeti, vagy művészi
értéket képviselő sírjeleket, temetési

Szél Józsefné s.k.
Polgármester

Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző

1. melléklet a .../2014. (VI. 26..) önkormányzati rendelethez
Temetési hely megváltási és újraváltási díjak
A
1 Egyes sírhely 25 évre
Többes sírhely díja
2 sírhelyenként 25 évre
3 Gyermek sírhely 25 évre
4 Sírbolthely 60 évre

B
1000 Ft
1000 Ft
500 Ft
50 000 Ft

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a köztemetőkről és a temetkezésről szóló
önkormányzati rendelettervezethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai:
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Temető tv.)-ben
megfogalmazott alapelvek maradéktalan érvényesülése, az állampolgárok számára
bizonytalan jogi szabályozás – esetenként egymásnak ellentmondó törvényi,
kormányrendeleti és önkormányzati rendeleti szabályok kiküszöbölése.
II. gazdasági hatásai:
A temetkezési szolgáltatásokat igénybe vevők, valamint a köztemetőben vállalkozásszerűen
munkát végzők számára kiadásnövelő hatása van. Velem községben a temetkezéssel
kapcsolatos díjak 2001 óta nem kerültek módosításra.
III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása nincs.
IV. környezeti következményei:
A pontosabb szabályzás révén még hatékonyabb lehet a köztemetőben keletkező hulladék
elszállítása.
V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
VII. megalkotásának szükségessége:
Jogszabályváltozások – a Temető tv., és a törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.)
Korm. rendelet magasabb szinten szabályozta az önkormányzati rendelet előírásainak nagy
részét, ezért a szabályozható elemek terjedelme is változott szükség van a temetőkről és a
temetkezésről szóló 5/2001. (VII. 11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, és
a hatályos szabályozásnak megfelelő új önkormányzati rendelet megalkotására.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása jogszabálysértést eredményez és a kormányhivatal
törvényességi intézkedését vonja maga után.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

