Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013.(
) rendelete
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
13/2007.(V.4.) rendeletének módosításáról

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezések
rendjéről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a temetőkről
és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2007. (V.4.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet)
az alábbiak szerint módosítja.
1. §
(1) Ahol a Rendelet „nagyközség” elnevezést használ, a szövegrész helyébe „város”
szöveg lép.
2. §
(1) A Rendelet 3. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5) A köztemető fenntartójának tevékenysége felett a felügyeleti jogkört a Pest
Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala látja el.”
(2) A Rendelet 3. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
3. §
A Rendelet 14. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere, ajándékozás vagy
adásvétel tárgya nem lehet.”
4. §
A Rendelet 20. § (1) bekezdésében az „úthasználati díj” kifejezés helyébe a „behajtási díj”
szöveg lép.
5. §
A Rendelet 21. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(3) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha
a) a temető tulajdonosa a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni;
erről a temetési hely felett rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet,
b) a temetési hely, sírjel nem felel meg a szabályzat előírásainak.
6. §
A Rendelet 23. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
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7. §
A Rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározott megrendelési idő a „legalább 24 órával
korábban” helyett „legalább 72 órával korábban”-ra módosul.
8. §
A Rendelet 25. § szövege az alábbiak szerint módosul:
„25. § A köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a
célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak
az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással,
sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és
exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének
és berendezésének igénybevétele kötelező (az üzemeltető által biztosított
szolgáltatások).”
9. §
A Rendelet a következő 25/A. §-sal egészül ki:
Szociális temetés
25/A. §
(1) Szociális temetést az eltemettetésre kötelezett igényelhet az önkormányzattól, ha az
elhunyt utolsó állandó lakhelye Halásztelken volt. Az igénylést az eltemettetésre
kötelezett írásbeli kérelem formájában nyújthatja be a Polgármesteri Hivatalba. A
szociális temetés az eltemettető választása szerint koporsós vagy hamvasztásos temetés
lehet.
(2) 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. Szociális temetés esetén kizárólag
ezeket a kellékeket lehet felhasználni.
(3) Az Önkormányzat a köztemetőben a koporsós temetések számára szociális parcellát,
urnás temetések számára szociális temetkezési helyet jelöl ki. Szociális parcellában,
szociális temetkezési helyen kizárólag szociális temetés végezhető. A szociális temetési
helyek mentesülnek az első sírhelymegváltási díj alól. Földbetemetés esetén szociális
temetési helyekre vonatkozóan egységes hantméretet vagy hant nélküli parcella
határozható meg.
(4) 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.
(5) Szociális temetésre nem kerülhet sor, ha a temetést szerződésben vállalták.
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(6) 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)
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).
(7) Az eltemettető és a szociális temetésben közreműködők nyilatkoznak továbbá arról,
hogy
a) a (6) 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.
(8) A (6) és (7) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat legkésőbb a munkavégzés
megkezdése előtt a temető üzemeltetője részére az eltemettető köteles átadni, ennek
hiányában a munkavégzés megkezdését a temető üzemeltetőjének meg kell
akadályoznia.
(9) 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.
(10) 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.
(11) Szociális temetés esetén az elhunyt ravatalozása, búcsúztatása a sírnál is történhet.
(12) Szociális temetési helyre az első betemetéstől számított 25 éven belül kizárólag
szociális temetés keretében urna elhelyezése történhet.
(13) A szociális temetés előírásai vallási közösség szertartásai szerint végzett temetés
esetén a vallási közösség hitéleti tevékenységét, vallási szokásait nem érintik.
(14) Az Önkormányzat a haláleset tényéről és az elhunyt ismert adatairól történt értesítést
követően egy munkanapon belül tájékoztatja az eltemettetésre kötelezettet a szociális
temetés lehetőségéről. Az eltemettetésre kötelezett az Önkormányzat tájékoztatását
követő 3 napon belül nyilatkozik arról, hogy igényli-e a szociális temetést.
(15) A szociális temetést az igény bejelentését követő 7 napon belül le kell bonyolítani. A
szociális temetés időpontját az üzemeltető ezen határidő betartására, továbbá a már
megrendelt temetésekre figyelemmel határozza meg (ide értve a sírásás időpontját is).
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(16) A temető üzemeltetője ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére,
méretezésére vonatkozó előírások betartását; és biztosítja a sírhely kiásásához, a
koporsó leengedéséhez és a betemetéshez szükséges eszközöket.
(17) Az üzemeltető az eszközök átadását külön átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti,
mely tartalmazza azok felsorolását, darabszámát és jellemző tulajdonságait. Az
átadásra e rendelet 2. sz. mellékletében rögzített kaució megfizetését követően kerülhet
sor.
Az üzemeltető a kaucióból jogosult és köteles azon összeg levonására, mely a
megrongálódott, használhatatlanná vált vagy elveszett eszközök pótlásához szükséges,
és mely összegeket ugyancsak e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
A kaució visszajár, amennyiben a jegyzőkönyvben megjelölt eszközök maradéktalanul
és az átadáskori állapotban kerülnek visszaadásra.
Amennyiben az üzemeltető él az e rendeletben rögzített levonási jogával, úgy a
temettető illetve a személyesen közreműködő részére a különbözet kerül
visszafizetésre.
Amennyiben a kaució összege nem fedezi az eszközök pótlásához szükséges összeget,
úgy az átvevő köteles a különbözetet az üzemeltető részére haladéktalanul megtéríteni.
(18) Az üzemeltető gondoskodik arról, hogy a szociális temetés lebonyolításában részt
vevők megismerhessék a temetéssel összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi,
járványügyi szabályokat.
(19) Szociális temetés esetén az üzemeltető a személyes közreműködést végzők temetőben
végzett tevékenységét ellenőrzi. A jogszabályban foglaltak be nem tartása esetén
felhívja a személyes közreműködést végzőt a munkavédelmi, közegészségügyi,
járványügyi előírások betartására. Ezek nem teljesítése esetén megteszi a szükséges
intézkedéseket a feladat elvégzése érdekében, melynek költségei a személyes
közreműködést vállalót terhelik.

10. §
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
11. §
A Rendelet az alábbi 2. számú melléklettel egészül ki:
2. sz. melléklet
A szociális temetéshez az üzemeltető által biztosított eszközök listája
eszközök megnevezése
palló hosszú
palló rövid
leengedő kötél
lapát
ásó
csákány
koporsótartó rúd
létra

darabszáma
2
2
2
4
1
1
2
1

értéke / darab
10.000.- Ft
5.000.- Ft
7.500.- Ft
8.000.- Ft
8.000.- Ft
6.000.- Ft
5.000.- Ft
10.000.- Ft
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Az eszközök biztosítására a sírhely mérete és az időjárás függvényében kerül sor (a fenti
darabszámok a maximális mértéket jelölik).
A temettető illetve a személyesen közreműködő által fizetendő kaució összege: 50.000.- Ft
11. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Halásztelek, 2013. december

Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Halásztelek, 2013.

Baloghné dr. Nagy Edit jegyző

Szentgyörgyi József
polgármester
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1. sz. melléklet
Díjak
I.

A behajtási díj mértéke gépjárművel történő minden behajtáskor: 160.- Ft +
ÁFA/behajtás, illetve éves bérlet váltható, melynek ára 4 000.- Ft+ ÁFA/év.

II.

A sírhely megváltásának díjai:
Egyszemélyes sírhely
Kétszemélyes sírhely
Gyermeksírhely
Urnafülke
Kettes urnafülke
Urnasírhely
Kripta

használati ideje 25 év
használati ideje 25 év
használati ideje 25 év
használati ideje 10 év
használati ideje 10 év
használati ideje 10 év
használati ideje 99 év

10 000.-Ft+ÁFA
20 000.-Ft+ÁFA
ingyenes
8 000.-Ft+ÁFA
16 000.-Ft+ÁFA
10 000.-Ft+ÁFA
100 000.-Ft+ÁFA

III.

A temető fenntartási hozzájárulás díj mértéke: 5 000.- Ft+ÁFA/nap.

IV.

A temető egyes létesítményei vállalkozók részéről történő igénybevételének
díjai:
Ravatal-berendezés
10 000.- Ft + ÁFA alkalmanként
Épület bérleti díj
10 000.- Ft + ÁFA
Kriptába helyezés
20 000.- Ft + ÁFA
Urnafülke (kolumbárium) meglévő
sírhelybe behelyezés
3 000.- Ft + ÁFA
Urnafülke (kolumbárium) lap
behelyezése
1 000.- Ft + ÁFA
hűtés-tárolás
1 000.- Ft + ÁFA/nap.

V.

A sírásás szolgáltatása vállalkozók részéről történő igénybevételének díja:
Sírásás
16 000.- Ft + ÁFA
Sírnyitás
18 000.- Ft + ÁFA
Mélyített sírásás
18 000.- Ft + ÁFA
Gyermeksír ásása
7 500.- Ft + ÁFA
Hantolás
8 500.- Ft + ÁFA
Urna sírásás
6 000.- Ft + ÁFA
Urnasír hantolás
3 000.- Ft + ÁFA

VI.

Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjai
Elhunyt- és hamvak átvétele
Temetőn belüli szállítás
Ravatalozás koporsós temetésnél
Ravatalozás urnás temetésnél
Exhumálás
5 éven belül
5-15 év között
15 éven túl

24 000.- Ft + ÁFA
8 000.- Ft + ÁFA
16 000.- Ft + ÁFA
12 000.- Ft + ÁFA
90 000.- Ft + ÁFA
70 000.- Ft + ÁFA
50 000.- Ft + ÁFA

