Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete
a köztemető rendjéről, a temetkezésről

Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §-ában foglalt felhatalamazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elhaltak
eltemetésére – felekezet való tartozásra vagy egyéb megkülönböztetésre tekintet
nélkül – köztemetőt tart fenn.
2. § Olaszliszka Községben elhunyt halottat a halottvizsgálat megtörténte után
legkésőbb a halálesetről való értesüléstől számított 6 órán belül a köztemető
ravatalozójába kell szállíttatni.
3. § (1) A köztemetőben lévő – koporsós temetés esetén – a temetési helyek
típusa, a sírhelyek mérete a következő:

egyes sírhely
kettős sírhely
sírbolt (kripta)

2.00 m x 2.50 m
4.00 m x 2.50 m
2.00 m x 3.50 m (legalább két koporsó
elhelyezésére szolgál)

(2) Hamvasztásos temetés alkalmával, az urna a koporsós temetési helyre
rátemethető.
(3) A sírhelyen megépített síremléket körülvevő járdával együtt sem foglalhat el a
sírhelynél nagyobb területet.
4. § (1) A sírhelyek megváltási ideje 25 év, amely meghosszabbítható.
(2) Azon sírhelyek megváltási ideje, amelyen sírbolt épült, 60 év.
5. § (1) A sírhelyek megváltási díját e rendelet melléklete tartalmazza.
(2) A sírhelyhasználat díjat a temetést megelőzően készpénzben és egy összegben
kell a Községi Önkormányzat költségvetési számlájára befizetni.
6. § Mentesül a sírhelyhasználati díj megfizetése alól, aki olyan elhalt
eltemettetéséről gondoskodott, akinek utolsó állandó lakóhelye Olaszliszka
községben volt.
7. § Az elhaltakat az elhalálozás ideje szerinti sorrendben, a sírhelytábla
megkezdett sírhelysorának a sorrendben következő sírhelyére kell temetni.
8. § Az Önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális
feltételeket biztosítja:
a. szilárd burkolatú út a közúttól a ravatalozóig;
b. a temetőben keletkezett hulladék szükség szerinti, de legalább két hetenkénti
elszállítása;
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c. közkifolyós vízvételi lehetőség;
d. jogszabályi előírásoknak megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkező ravatolozó.
9. § (1) A 8. § -ban felsorolt infrastrukturális feltételek közül sírgondozás céljára a
vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú- és
virágmaradványt az erre kijelölt tárolókba díjtalanul elhelyezheti.
(2) A temetőben lévő közüzemi szolgáltatások (víz villany) vállalkozási
tevékenységgel összefüggő használatáért egyszeri díjat kell fizetni. A díjat a
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

10. § (1) A köztemetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja,
azonban 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete
mellett tartózkodhat.
(2) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak
megkezdése előtt – az Önkormányzat Hivatalába be kell jelenteni.
(3) A temetőben munkáját végző vállalkozó működése során az e rendeletben
foglaltakat köteles betartani. Tevékenységével a szertartások rendjét nem
zavarhatja, a látogatók kegyeleti érzését nem sértheti, a szomszédos sírokban és a
temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhat.
11. § Tilos
a. a temetőbe kutyát bevinni, a vakvezető kutya kivételével;
b. hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt tárolókon kívül más egyéb
helyen lerakni;
c. hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni;
d. hangoskodással,
zajkeltéssel
a
szertartások
rendjét
zavarni,
a
temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni.

2. A szociális temetésre vonatkozó rendelkezések
12. § (1) A szociális temetésre vonatkozóan e rendelet rendelkezéseit az alábbi
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A szociális temetésre vonatkozóan a köztemető fenntartója koporsós temetés
céljára külön parcellát, urnás temetések számára külön szociális temetkezési helyet
jelöl ki.
(3) A szociális temetés iránti igényt e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak
szerint kell benyújtani. Az igénylés során az igénylő nyilatkozatban vállalja a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Ttv.) 24/A. § (7)
bekezdésében foglalt feladatok elvégzését.
(4) A szociális temetés kapcsán sírhely megváltási díjat nem kell fizetni.
(5) Egyebekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLII. törvény 24/A
– 24/C. §-ainak rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

3. Jogkövetkezmények
13. § A rendeletben foglaltak betartását és a közszolgáltató vállalásainak
megvalósulását a jegyző ellenőrzi.
14. § (1) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályai
megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi
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személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely e rendelet 10. § (2-3)
bekezdésében, valamint 11. §-ában írt kötelezettségeket megszegi, és ezen
magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a
tilalmak megszegőjével szemben 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírság (közigazgatási
bírság) szabható ki, e rendeletben meghatározott eltérésekkel a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
rendelkezéseinek megfelelően.
(3)Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a
tilalmak megszegése miatt lefolytatott eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely
akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.
(4)Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a
tilalmak megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása
a jegyző hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti kérelmet Olaszliszka Község
Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet benyújtani.

(5)A 11. §-ban meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak
megszegőjével szemben a közigazgatási hatósági eljárás a cselekmény
elkövetésétől számított 30 napon belül indítható meg. Ezt követően az (1)
bekezdésben meghatározott magatartás, vagy mulasztás elkövetése miatt eljárás
nem indítható.
(6) A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell
venni
a. a magatartás vagy mulasztás súlyát és a felróhatóság mértékét,
b. az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az
erre vonatkozó tájékoztatásra igazolja.
15. § (1) A 13. § (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával,
vagy a tilalmak megszegőjével szemben kiszabott közigazgatási bírságot átutalási
postautalványon vagy banki utalással a(z) Olaszliszka Község Önkormányzatának
11734169-15349583-00000000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

(2) A pénzbírság kiszabása helyett „felszólítás” alkalmazható, amennyiben a
magatartás, vagy mulasztás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú,
és a magatartás, vagy mulasztás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel
ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható.
(3) A közigazgatási bírság kiszabása miatt lefolytatott eljárás nem mentesíti az
elkövetőt a helyreállítási kötelezettség alól.
4. Záró rendelkezések
16. § (1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2000.(XI.28.) önkormányzati rendelete a köztemető rendjéről, a temetkezésről.
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Kerekes Attila s.k.
polgármester

dr. Csapó Csaba s.k.
jegyző

A rendeletet
2013.december 31-én
kihirdettem.

dr. Csapó Csaba s.k.
jegyző

1. számú Melléklet a 20/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelethez

1
.
2
.
3
.

Díjjegyzék (forintban)
A
Egyes-kettős sírhely megváltási díja 25 évre –
bekezdés
Sírbolt megváltási díja 60 évre – 4. § (2) bekezdés

4. § (1)

Közmű vállalkozással összefüggő használata – 9. § (2)
bekezdés

__________
2. számú Melléklet a 20/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelethez

Szociális temetés iránti igény bejelentőlap
BEJELENTÉS SZOCIÁLIS TEMETÉSRŐL

Az elhunyt

A
temettetésr
ől
gondoskod
ó

neve
születési
helye
születési
ideje
anyja neve
lakcíme:
neve

születési
helye

B
5.000,15.000,1.000,-
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születési
ideje
anyja neve
lakcíme:
A temetés időpontja
Alulírott kijelentem, hogy a szociális temetésre vonatkozó tudnivalókat, melyek a
bejelentőlap hátoldalán találhatók, áttanulmányoztam, megértettem.
Olaszliszka, 20…év…hó…napján
…………………………….
.
bejelentő
Kivonat
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényből
“24/A. § (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,
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.”

