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Tisztelt Képviselő-testület!
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
e törvény 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a temető használatának
és a temetkezési tevékenységek helyi szabályait a többször módosított 13/2000. (IX.
30.) önkormányzati rendeletében szabályozza.
A rendelet felülvizsgálatát részben a jogszabályi változások, részben pedig a
sírhelyfoglalásra felmerült igények indokolják. Továbbá figyelembe kell venni, hogy
jelenleg folyik a temető 2. parcellával történő bővítése és a ravatalozó felújítása,
amely keretében urnasírhelyek kialakítására is sor kerül.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló
61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásainak való megfelelőség – a módosítások
jelentős számára és az áttekinthetőségre való tekintettel – új rendelet alkotását teszi
szükségessé az eddig hatályos rendelet hatályon kívül helyezése mellett.
Az új rendeletben egyik új elem, hogy sírhelymegváltási díjak kerültek megállapításra,
azonban nem kell megváltási díjat fizetni, amennyiben a temetkezési helyre (sírhely,
sírbolthely, urnasírhely, urnafülke, urnasírbolt) olyan elhunytat temetnek, akinek az
utolsó bejelentett lakóhelye Eplény községben volt vagy az eltemettető bejelentett
eplényi lakhellyel rendelkezik.
A másik új elem, a 2014. január 1-től hatályba lépő szociális temetéssel kapcsolatos
rendelkezés, amely a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
24/A. § – 24/C. §-ai alapján a szociális parcella kijelölésére vonatkozik.
„24/A. § (1) Szociális temetés esetén e törvény rendelkezéseit ebben az alcímben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Szociális temetést az eltemettetésre kötelezett igényelhet az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti
önkormányzattól.
(3) Szociális temetés keretében az elhunyt hűtéséről, szállításáról, továbbá az eltemettető választása
szerint a hamvasztásról az állam gondoskodik. A szociális temetéshez az állam sírhelyet,
koporsót, urnát és sírjelet biztosít.
(4) A köztemető fenntartója jogszabályban meghatározott esetben a köztemetőben a koporsós
temetések számára szociális parcellát, urnás temetések számára szociális temetkezési helyet jelöl ki.
Vallási közösség tulajdonában lévő köztemetőben a helyi önkormányzat szociális parcellát,
szociális temetkezési helyet jelöl ki minden esetben, ha a helyi önkormányzat tulajdonában a
településen nincs köztemető. A szociális parcella, szociális temetkezési hely elhelyezkedéséről az
önkormányzat a vallási közösség tulajdonában levő temető fenntartójának véleménye kikérését
követően dönt. Szociális parcellában, szociális temetkezési helyen kizárólag szociális temetés
végezhető.
(5) Szociális temetés választása esetén az eltemettetőt temetési költségek nem terhelik, és azok
hagyatéki teherként sem érvényesíthetők. Ha az eltemettető a szociális temetésre vonatkozó
jogszabályi előírásoktól eltér, köteles a temetéshez kapcsolódó előkészítés, öltöztetés, szállítás, hűtés,
esetleges hamvasztás költségét, a sírhely megváltási díját, a felhasznált koporsó vagy urna és sírjel
árát a költségviselő szervezet részére megtéríteni.

(6) Szociális temetésre nem kerülhet sor, ha a temetést szerződésben vállalták.
(7) Az eltemettető vagy az általa felkért személy a szociális temetés igénylése során nyilatkozatban
vállalja, hogy maga látja el a következő temetkezési szolgáltatásokat:
a) az elhunyt temetésre való előkészítése (mosdatása, felöltöztetése), kivéve a 24/B. § (1) és (2)
bekezdésében meghatározott esetet,
b) sír vagy urnasír kiásása és visszahantolása,
c) koporsó, urna gépjármű nélküli szállítása a temetőn belül, és
d) a sírba helyezés vagy urnaelhelyezés
(a továbbiakban együtt: személyes közreműködés).
(8) Az eltemettető és a szociális temetésben közreműködők nyilatkoznak továbbá arról, hogy
a) a (7) bekezdésben meghatározott tevékenységek elvégzése kapcsán az eltemettető nem ajánl fel, a
személyes közreműködők pedig nem fogadnak el semmilyen ellenszolgáltatást,
b) a szociális parcellával rendelkező temető üzemeltetője a munkavégzés szabályairól őket
tájékoztatta, a munkavégzés során esetlegesen előforduló baleset miatt kártérítési követeléssel sem a
temető tulajdonosa, sem a temető üzemeltetője, sem pedig az eltemettető felé nem élhetnek.
(9) A (7) és (8) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat legkésőbb a munkavégzés megkezdése
előtt a szociális parcellával rendelkező temető üzemeltetője részére az eltemettető köteles átadni,
ennek hiányában a munkavégzés megkezdését a temető üzemeltetőjének meg kell akadályoznia.
(10) Ha a szociális temetés iránti igény bejelentését követően olyan igazolható körülmény merül fel,
ami a személyes közreműködést vállalót megakadályozza a személyes közreműködés ellátásában,
az eltemettető más személyt kérhet fel és erről tájékoztatja az önkormányzatot.
(11) Amennyiben az eltemettető szociális temetést igényelt, azonban nem tud gondoskodni a
személyes közreműködés biztosításáról, erről tájékoztatja az önkormányzatot, amely közköltségen
történő temetés keretében gondoskodik az elhunyt eltemettetéséről. A költségek hagyatéki teherként
érvényesíthetők.

24/B. § (1) Egészségügyi intézményben elhunytnál és boncolás esetén nincs lehetőség a személyes

öltöztetésre. Egészségügyi és boncolást végző intézmény a boncolást követően a szociális temetés
igénylésének igazolása alapján a holttestet a kegyeleti szempontok figyelembevételével helyreállítva és
felöltöztetve adja át.
(2) A halottvizsgálati bizonyítványt kiállító orvos a holttesttel való közvetlen érintkezést a szociális
temetésben személyes közreműködést ellátók számára közegészségügyi, járványügyi vagy kegyeleti
okokból megtilthatja.
(3) Szociális temetés esetén kizárólag a 24/A. § (3) bekezdésében meghatározott kellékeket lehet
felhasználni.
(4) Szociális temetés esetén az elhunyt ravatalozása, búcsúztatása a sírnál is történhet.
(5) Szociális temetési helyre az első betemetéstől számított 25 éven belül kizárólag szociális temetés
keretében urna elhelyezése történhet.
(6) A szociális temetés ezen alcímben meghatározott előírásai vallási közösség szertartásai szerint
végzett temetés esetén a vallási közösség hitéleti tevékenységét, vallási szokásait nem érintik.

24/C. § (1) Amennyiben szociális temetés keretében hamvasztásos temetésre kerül sor, a holttest

hamvasztásának költségét az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat viseli.
(2) Szociális temetés igénybevételekor a holttest köztemetőben történő tárolásának és hűtésének
költségét a köztemető fenntartója viseli.
(3) A szociális temetés keretében a sírhely és a kellékek ingyenes biztosítása nem minősül
ajándékozásnak, illetékfizetési kötelezettséget nem keletkeztet.”

Az nyilvánvaló, hogy a fenti, a szociális temetésre vonatkozó jogszabályhelyek
sokakban válthatnak ki ellenérzést, továbbá nem veszik figyelembe a települési
méreteket, az évtizedek, évszázadok óta kialakult helyi szokásokat és adottságokat
sem. Kistelepüléseken a parcella kijelölése nem igazán értelmezhető fogalom,
különösen az életszerűen, várhatóan felmerülő igények számára való tekintettel sem.
A rendeletünkben mi is csak sírhelysorokat tudunk kijelölni, hangsúlyozva, hogy
kizárólag csak is a törvényi előírásra való tekintettel.
Az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolom a rendelettervezetet.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az 1. mellékeltként
csatolt rendelettervezet elfogadására.
Eplény, 2013. november 27.
Fiskál János

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
…./2013. (……..) önkormányzati rendelete
a temetőhasználatról és a temetkezési tevékenység helyi szabályairól

A rendelettervezet teljes szövege az 1. mellékletben található.

A temetőhasználatról és a temetkezési tevékenység helyi szabályairól szóló
………../2013. (………….) önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata
I.
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:
17.§ (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét
tájékoztatni kell. [...]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás
elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételeket”.
II.
A temetőhasználatról és a temetkezési tevékenység helyi szabályairól szóló rendelet
tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2)
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.
1.

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa) A Tervezet társadalmi hatásai:
A tervezet a szociális temetés részletszabályaival annak végrehajthatóságát
teszi lehetővé.
ab) A Tervezet gazdasági hatása:
Eplény község lakosságára gazdasági hatása nincsen.
ac) A Tervezet költségvetési hatása:
A változtatás minimális bevétel növekedést jelent a költségvetésben, az
előre megváltott temetkezési helyek díjbevételéből.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A változásnak környezeti és egészségi következményei nincsenek.

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

2.

A
jogszabály
megalkotásának
szükségessége,
a
jogalkotás
elmaradásának várható következményei
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről
szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásainak való megfelelőség új
rendelet alkotását tette szükségessé az eddig hatályos rendelet hatályon kívül
helyezése mellett.

3.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest
többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

