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Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete2
a temetőkről és temetkezésről

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, valamint 42. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Jelen rendelet hatálya Tiszaföldvár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő
temetőre és létesítményeire, valamint ennek fenntartására és a temetkezésekkel kapcsolatos
tevékenységre terjed ki.
(2) Tiszaföldvár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, működő temető az alábbi
területeken fekszik:
a) Tiszaföldvár 1256 és 1258 helyrajzi számú, Újtemető út 2. szám alatti temetőrész
b) Tiszaföldvár 1129 helyrajzi számú, Damjanich úti külső temetőrész.
(3) A temető fenntartója, mint tulajdonos Tiszaföldvár Város Önkormányzata.
(4) A temetőt a fenntartó kegyeleti, közszolgálati szerződés alapján gazdálkodó szervezet
(Tiszaföldvári Városüzemeltető és Foglalkoztatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.)
útján üzemelteti.
2. § (1) A temető fenntartásának költségeit az Önkormányzat biztosítja a melléklet szerinti
temetkezési szolgáltatások nyújtásából befolyt díjakból és egyéb bevételekből.
(2) A temető üzemeltetője évente, a tárgyévet követő év május 31-ig köteles a temető
üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységéről, bevételeiről, kiadásairól az Önkormányzatot
írásban tájékoztatni, és azt a polgármester útján a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(3) A temető üzemeltetésére vonatkozó szerződést, határozott - tíz éves - időtartamra kell
megkötni. Az üzemeltetővel megkötött szerződésben fel kell hívni az üzemeltető figyelmét a
hatályos jogszabályokban és a jelen rendeletben foglalt szabályok maradéktalan betartására.
2. A temető használatának rendje
3. § A temetőben világi és egyházi szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható.
4. § (1) A temető nyitvatartási rendje:
a) március 1-től szeptember 30-ig: reggel 6 órától este 20 óráig
b) október 1-től március 1-ig: reggel 8 órától délután 16 óráig
c) október 28-tól november 4-ig: éjjel-nappal folyamatosan.
(2) A temetőben csak a 4. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott nyitvatartási időben
lehet tartózkodni.
(3) A látogatók részére a közlekedés a temető nyitvatartási ideje alatt az alábbi kapuknál
történhet:
a) Zöldfa út felőli kapu
b) Damjanich út felőli kapu
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c) Nyíl út felőli kapu
d) Újtemető út felőli kapu.
5. § (1) A vakvezető kutya és rendőrkutya kivételével a temetőbe állatot bevinni tilos.
(2) A üzemeltető köteles a temetőben elhelyezhető síremlékek méretét szabályozó
hirdetményeket a temető bejáratánál jól látható helyen kifüggeszteni.
(3) Szemetet kizárólag az arra kijelölt helyen szabad gyűjteni.
(4) A temetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtani legkésőbb zárás előtt fél órával szabad. A
tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy
mécsest meggyújtotta.
6. § (1) A látogatók gépjárműveiket csak a temetőn kívüli területen helyezhetik el.
(2) A temetőben tilos gépjárművel közlekedni, kivéve
a) temetkezési tevékenységben részt vevő járművet,
b) a temető üzemeltetéséhez szükséges járművet,
c) a mozgásában korlátozott személyt szállító járművet.
(3) Az üzemeltető a munkavégzés céljából behajtó járműveknek behajtási engedélyt adhat.
7. § (1) A temetések időpontját az üzemeltetővel történt egyeztetés után lehet kijelölni.
Temetéseket munkanapokon – hétfőtől péntekig – 8 óra és 16 óra között kell megtartani.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérő temetési időpontokhoz az üzemeltető hozzájárulása és a
mellékletben meghatározott mértékű különdíj megfizetése szükséges.
8. § (1) A temetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a
temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – a temető üzemeltetőjének 5
nappal a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni.
(2) Padot, ülőhelyet elhelyezni csak az üzemeltető engedélyével és az üzemeltető által kijelölt
helyre lehet.
(3) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, síremlék építési és bontási munkát megkezdeni,
vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési
hulladékot keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. Az építéshez szükséges
ömlesztett anyagot (pl. betont) csak vaslemezen lehet előkészíteni.
(4) A temetőben szakipari munkát végző vállalkozók kötelesek a temető üzemeltetőjének
megfizetni az általuk felhasznált energia használati díját, továbbá építőipari anyag tárolása
esetén az egyébként fizetendő közterület-foglalási díjat.
(5) A temetőn belül sír-és sírhelynyitással kapcsolatos feladatok kizárólag az üzemeltető
írásbeli hozzájárulásával végezhetőek.
9. § (1) A temető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése, minden
látogató kötelessége.
(2) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával
szabad. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a temetőben tilos.
(3) A temető területéről sírkövet, síremléket, sírjelet (fejfát) kiszállítani csak az üzemeltető
írásos engedélyével lehet.
(4) A temető bejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét
parkszerűen kell kialakítani és gondozni.
(5) A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást, és ne
akadályozza a közlekedést.
(6) A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírok és síremlékek esetleges
megrongálásáért sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt anyagi felelősség nem terheli.
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3. A temető üzemeltetése
10. § Az üzemeltető köteles együttműködni a temetkezésben érintett más szolgáltatókkal,
illetve hatóságokkal.
11. § (1) A temető területe és létesítményei feletti rendelkezési jog még ideiglenesen sem
adható át, használatukra bérleti szerződés sem köthető.
(2) A temető korlátozott használatú közterületnek minősül.
(3) A temető fenntartására irányuló tevékenységet csak a temető üzemeltetője és az
Önkormányzat végezhet. Amennyiben az üzemeltető lát el fenntartói feladatokat, annak során
az önkormányzat megbízásából jár el, képviseli érdekeit, együttműködik más szolgáltatókkal,
illetve hatóságokkal.
(4) A temető üzemeltetője megbízás alapján jogosult a sírok ápolására, díszítésére vállalkozni.
12. § Az üzemeltetőt a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenysége ellátásáért (nyilvántartás
vezetése, sírkijelölés, felügyelet stb.) valamint a létesítmények és eszközök biztosításáért - a
szolgáltatást igénybe vevőktől – üzemeltetői közreműködői díj illeti meg. Ennek mértékét a
melléklet tartalmazza.
4. A kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai
13. § (1) A temetőben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti
jelleget nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, vagy a temető
rendjét zavaró tárgyakat, növényeket a temető üzemeltetője eltávolítja, illetőleg az
elhelyezővel eltávolíttatja.
(2) Fát, cserjét a temető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez – de az
üzemeltetőnek be kell jelenteni – a sírra ültetett azon örökzöld, amely teljes kifejlettségében
nem magasabb 1,5 méternél és átmérője nem több 0,6 méternél.
(3) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat bepiszkítani, rongálni,
eltávolítani és a temetőben szemetelni tilos.
14. § (1) A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más elhunyt
hozzátartozójának, illetve a látogatóknak kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a
sírgondozásban.
(2) A sírhely gondozása, illetve egyéb munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem
sérülhet, illetve búcsúztatás alatt munkavégzéssel összefüggő hang vagy egyéb hatás nem
zavarhatja a szertartást.
(3) A sírhely gondozása során keletkező hulladékot, nyesedéket az üzemeltető által kijelölt
helyen kell tárolni.
(4) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.
5. A temetkezési helyek kialakításának szabályai
15. § (1) A sírhelyek (sírgödrök) mérete:
a) egyes sír esetén 2,1 méter hosszú, 0,9 méter széles
b) kettős sír esetén 2,1 méter hosszú, 1,9 méter széles
c) gyermeksír esetén 1,3 méter hosszú, 0,60 méter széles
d) kétkoporsós sírbolt esetén 2,5 méter hosszú, 2 méter széles
e) négykoporsós sírbolt esetén 2,5 méter hosszú, 2,5 méter széles.
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(2) A sírok egymástól való távolsága 0,6 méter. A régi sírok esetében a feltételeket adottnak
kell tekinteni. A sírgödröt a talajban nem lebomló anyaggal kifalazni tilos.
(3) A kolumbáriumban az urnák tárolása 30 x 30 x 45 centiméteres belméretű és szilárd
alappal légmentesen lezárt urnafülkében történhet.
(4) Urna földbe temetése esetén az urnasírhely mérete általában 80 x 60 centiméter, mélysége
legalább 1 méter.
(5) A díszsírhely hossza 2,5 méter, szélessége 1 méter.
16. § (1) A díszsírhelyek a temetőkben esetenként kijelölt egyes sírhelyek, amelyeket az
elhunyt személy kimagasló érdemeinek elismeréséül Tiszaföldvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete örök temetkezési hely céljára adományoz. A Képviselő-testület
díszsírhelyek síremlékeinek felállításáról esetenként határoz. A díszsírhelyek mentesülnek a
megváltási és újraváltási díj alól.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő elhunyt személy házastársa rátemetéssel a díszsírhelybe
temethető.
17. § (1) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa
felhatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el.
(2) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb
területet. Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremléket felállítani tilos.
(3) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a temető
üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.
6. A temetkezési helyek használati ideje és díja
18. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
a) koporsós betemetés esetén a temetés napjától számított 25 év
b) kettes sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év.
c) rátemetés esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év
d) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év
e) sírbolthely (kripta) esetén 60 év.
19. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jogért fizetendő megváltási díjakat a melléklet
tartalmazza. A díjakat a Képviselő-testület évente felülvizsgálja.
(2) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával az eltemettető vagy az általa megbízott
személy, az újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni. A díjakat
minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.
(3) Amennyiben kettes sírhelybe az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb
temetés nem történik, úgy a temetési hely feletti rendelkezési jog megszűnik, kivéve akkor, ha
az arra jogosult a sírhelyet ismételten megváltja.
(4) Ha a temetési hely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó - a használati idő lejárta előtt
- a holttest maradványokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, vagy másik
temetőben lévő új sírba helyezi el, az új temetési hely megváltási díja az eredeti sírhely
megváltási díjának időarányos összegével csökken.
(5) A rokoni háttér nélküli, elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra
lehet értékesíteni, ha a sírokat nem váltja meg újra senki. Az üzemeltető hat hónap
időtartamon belül legalább kétszer országos és helyi lapban, valamint a temetőben jól látható
helyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé.
(6) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.
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7. A temető lezárása, megszüntetése
20. § Ha a temetőn belül temetőrész, sírhelytábla telik meg, annak lezárását az üzemeltető
határozhatja el, a tulajdonos Önkormányzat egyidejű értesítése mellett.
21. § (1) Ha a temető (temetőrész, sírhelytábla, sor) lezárásától a jelen rendelet szerinti
sírhelyhasználati idő eltelt, az újabb temetések lehetővé tétele céljából az Önkormányzat
dönthet a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megszüntetéséről.
(2) A temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megszüntetését megelőzően
hirdetményben, továbbá legalább három alkalommal a helyi és országos sajtóban, és helyben
szokásos módon közzé kell tenni úgy, hogy az első közzététel a megszüntetését megelőzően
hat hónappal, a továbbiakban pedig két havonként történjenek. A hirdetményt a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján, a temetőkapun, a ravatalozón, és az érintett temetőrészen ki kell
függeszteni.
22. § A kiürítés folytán így megüresedett sírhelyek térítés nélkül kerülnek vissza a temető
tulajdonosának (üzemeltetőjének) a birtokába.
23. § (1) Ha a sírjel, síremlék létesítője, illetőleg annak örököse a temető kiürítésére megjelölt
időpontig azzal nem rendelkezik a síremléket a temető fenntartója értékesítheti. A síremlékért
kapott összeg kizárólag a temető fenntartására fordítható.
(2) Ha valamely urnafülke, illetőleg urnasírhely használati ideje lejár, a temető üzemeltetője
hirdetményben tartozik a hozzátartozók figyelmét a lejárat előtt legalább hat hónappal erre
felhívni. A hirdetményt ilyen esetben az urnafülkét tartalmazó építmény, illetőleg urnasírhelytábla jól látható helyén és a temető kapuján kell hat hónap időtartamra kifüggeszteni.
24. § (1) A művészettörténeti, vagy művészi értéket képviselő síremléket, továbbá az ország,
vagy Tiszaföldvár város életében jelentős szerepet játszó személyiségek, sírhelyét (urnáját),
síremlékét lebontani, felszámolni nem lehet, azok fenntartásáról, esetleges áthelyezéséről a
Képviselő-testület gondoskodik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti sírhely (urna), illetve síremlék megőrzésére javaslatot a település
bármely polgára tehet. A döntés a Képviselő-testület hatáskörbe tartozik.
8. A temetésre vonatkozó szabályok
25. § (1) A halott a ravatalozóban a szertartás megkezdése előtt legfeljebb 3 órával, de
legalább 1 órával korábban helyezhető el. A ravatalozásig a halottat hűtőben kell tárolni.
(2) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával, de minden esetben a
ravatalozás megtörténte után azonnal ki kell nyitni. A ravatalra helyezett koporsót a szertartás
kezdetéig a belső ravatalozó helyiségben lehet nyitva tartani. Nem lehet nyitva tartani a
koporsót, ha a holttest már oszlásnak indult, vagy súlyosan roncsolódott állapotban van.
(3) A temetést végző temetkezési vállalkozó köteles a ravatalozásra vonatkozó szabályokat
megismerni és betartani.
26. § (1) Sírhelyre maximum 4 urna helyezhető.
(2) Urnasírhelybe maximum 4 urna helyezhető.
(3) Urnafülkébe egy urna helyezhető.
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27. § A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre egy 25 évnél régebben elhunyt
holttestmaradvány rátemethető.
28. § (1) Az elhunytakat az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre
kell temetni, kivéve a kettős sírhelyeket. Indokolt esetben a temető üzemeltetője ettől eltérhet.
(2) Az elhunyt hamvait tartalmazó urna a lezárt temetőben levő sírban is elhelyezhető, ezért
külön megváltási díjat fizetni nem kell.
29. § (1) Rátemetésre vonatkozó engedélyt csak akkor lehet adni, ha a sírhelytáblát még nem
zárták le. A később eltemettetett részére sírhely esetén 25 év, urnasírhely esetén 10 év
nyugvási idő biztosítható.
(2) Rátemetés csak a sírnyitásra vonatkozó szabályok betartása mellett végezhető.
9. Temetőfenntartási hozzájárulás
30. § (1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző (kőfaragó, sírgondozást végző, stb.) a
temető használata után a melléklet szerinti temetőfenntartási hozzájárulási díjat köteles fizetni
a temető üzemeltetőjének.
(2) A vállalkozó a temetőfenntartási hozzájárulási díjat minden olyan megkezdett nap után
köteles a temető üzemeltetőjének megfizetni, amelyen a temetőben vállalkozási tevékenységet
folytat.
10. A temetői létesítmények, szolgáltatások igénybevételi díja
31. § (1) A temetkezési szolgáltató a temető létesítményeit (ravatalozó, hűtő, közmű, stb.),
valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat a mellékletben meghatározott díjak
fejében veheti igénybe, melyet az üzemeltető részére - az igénybevételt megelőzően - köteles
megfizetni.
(2) A temetői létesítmények, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételére vonatkozó igényeket az üzemeltető felé kell bejelenteni, a ravatalozó
használata esetén legalább az igénybevételt megelőző 24 órával.
(3) Az üzemeltető az igényekről nyilvántartást vezet.
(4) Az üzemeltető a létesítmény átadását az igénylőtől - a más vállalkozó részéről történt
korábbi lefoglalás esetét kivéve - nem tagadhatja meg.
(5) A létesítmények igénybevételének indokolatlan megtagadása esetén a vállalkozó az esetet
követő három napon belül benyújtott írásos panasszal élhet az Önkormányzat felé. Az esetet
az illetékes haladéktalanul kivizsgálja és megteszi a szükséges intézkedést.
11. Záró rendelkezések
32. § Ez a rendelet 2014. január 01-én lép hatályba.

12. Európai Unió jogának való megfelelés
33. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző
rendelkezést nem tartalmaz.
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13. Hatályon kívül helyező rendelkezés
34. § Hatályát veszti a temetőkről és temetkezésekről szóló 24/2005. (IX.19.) ÖR számú
rendelete.

Tiszaföldvár, 2013. december 20.

Hegedűs István s.k.
polgármester

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin s.k.
címzetes főjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 2/2018. (I.26.) önkormányzati
rendelettel 2018. február 1-i hatállyal.

Tiszaföldvár, 2018. január 26.

Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző jogkörében eljárva:

dr. Csala István s.k.
aljegyző
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Melléklet a 34/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelethez3
A temetkezési szolgáltatások díjai
A.

S.sz.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

3

Szolgáltatás
Temetői létesítmények használati díja:
ravatalozó használat (I. oszt.)
szociális helységek használata
Előravatalozó használata külső
Ravatalozással (II. oszt.)
szociális helységek használata
Üzemeltető által biztosított szolgáltatások
halott átvétele munkaidő után, hétvégén
keretes sírásás
koporsós sírásás
urna sírásás
mélyített sírásás
gyermek sírhely ásás
Zeneszolgáltatás
polgári temetés esetén
egyházi temetés esetén
egyéb üzemeltetői közreműködés
Hűtés
alapdíj (48 óra)
továbbiakban naponta
Temetőfenntartási hozzájárulás (napi)
temetőben vállalkozást végzők
által fizetendő (kőfaragó, sírgondozó, stb)
1 férőhelyes sírhely (haszn.idő:25év)
1 férőhelyes I.oszt.út melleti sírhely (h.idő:25év)
2 férőhelyes sírhely (haszn.idő:25év)
2 férőhelyes I.oszt.út melleti sírhely (h.idő:25év)
Sírbolthely sírhelyenként (haszn.idő 60 év)
Urnafalban 1 férőhelyes sírhely (h.idő: 10 év)
Urna sírhely földbe mélyített 1 férőh. (h.idő:10 év)
Urna sírhely földbe mélyített 2 férőh. (h.idő:10 év)
Urna földbe helyezése meglévő sírhelyen
Urna sírhely föld feletti maximum 4 férőhelyes
(haszn.idő:10 év)/urnahely
Gyermek sírhely (haszn.idő:25 év)
Felügyeleti díj (temetőben munkát végző
temetkezési vállalkozók felé)
Külön díj (eltérő temetési időpontok esetén)
Koporsós temetés
Urnás temetés

Módosította a 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 2018. február 1-i hatállyal.
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B.
Fizetendő szolgáltatási díj (Ft)

8803,-Ft+ÁFA

4402,-Ft+ÁFA
5496,-Ft+ÁFA
14.504,-Ft+ÁFA
12.102,-Ft+ÁFA
4.803,-Ft+ÁFA
14,701,-Ft+ÁFA
6.000,-Ft+ÁFA
2598,-Ft+ÁFA
1.732,-Ft+ÁFA
4402,-Ft+ÁFA
4402,-Ft+ÁFA
1 102,-Ft+ÁFA

709,-Ft+ÁFA
9.102,-Ft+ÁFA
14.299,-Ft+ÁFA
18.094,-Ft+ÁFA
28.598,-Ft+ÁFA
33.000,-Ft+ÁFA
9701,-Ft+ÁFA
9701,-Ft+ÁFA
19.402,-Ft+ÁFA
6.000,-Ft+ÁFA
9700,-Ft+ÁFA
5496,-Ft+ÁFA
8.795,-Ft+ÁFA
16.504,-Ft+ÁFA
11.000,-Ft+ÁFA
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Indokolás
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a helyi
önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény ( a továbbiakban: Törvény) 6.
§ (4) bekezdése alapján a temető használatának rendjéről, a 42. § alapján pedig a temető
használatának szabályairól a települési önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia.
A Törvény 41. § (3) bekezdése szerint a helyi rendeletben rendelkezni kell a következőkről:
- a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális
feltételekről,
- a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályairól,
- a temetési hely gazdálkodási szabályairól,
- a sírhely méretezéséről, sírjelek alkalmazásáról, a kegyeleti tárgyak, növényzet
elhelyezéséről, a sírgondozás szabályairól,
- temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeiről, a temetési hely megváltásának és
újraváltásának díjáról, a temetőfenntartási hozzájárulás díjáról, illetve a létesítmények és az
üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díjáról,
- a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek
ellátásának temetői rendjéről.
A Képviselő-testület 2005. évben alkotta meg a temetőkről és temetkezésekről szóló 24/2005.
(IX.19.) ÖR számú rendeletet (a továbbiakban: Rendelet). A jogszabályi környezet változása
miatt a Rendelet bevezető részének felhatalmazó rendelkezést megállapító jogszabályi
rendelkezései, valamint a feladatkört megállapító jogszabályi rendelkezései tekintetében is
változások történtek. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)
8.§ (2) bekezdésének megfelelően nem lehet módosítani a rendelet bevezető részét, ezért
szükséges új rendelet megalkotása.
A Jat. 3. §-a szerint a jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan
jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.
Mivel ez a rendelkezés számos szerkezeti egységet érintett a korábbi rendeletből, indokolttá
vált új rendelet megalkotása.
A szabályozás célja, hogy a település területén a helyi viszonyok figyelembevételével
biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó
temetés garantálása érdekében. Szabályozza a temetők működési rendjét, a temetés
lebonyolításának zavartalanságát, a temető használatának rendjét, üzemeltetésének szabályait.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
A rendelettervezet 1. §-hoz
Kimondja a rendelet hatályát az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő temető és
létesítményei vonatkozásában, rendelkezik az üzemeltetés módjáról.
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A rendelettervezet 2. §-hoz
Rendelkezik a temetőfenntartás pénzügyi forrásairól, valamint a temető üzemeltetőjének az
Önkormányzat felé történő tájékoztatási kötelezettségéről és az üzemeltetővel megkötött
szerződés időtartamáról, tartalmáról.
A rendelettervezet 3-10. §-hoz
A Törvény 6. § (4) bekezdése alapján a temető használatának rendjéről is rendelkezni kell a
helyi rendeletben. Ezeket a rendelkezéseket tartalmazza a rendelettervezet 3-10. §-a.
A rendelettervezet 10-12. §-hoz
A köztemető üzemeltetőjének feladatait tartalmazza a rendelettervezet 10-12. §-a. A Törvény
16. § alapján a temető üzemeltetését az e törvényben, kormányrendeletben, továbbá
temetőszabályzatban vagy köztemető esetén önkormányzati rendeletben és a kegyeleti
közszolgáltatási szerződésben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni.
A rendelettervezet 13-14. §-hoz
A Törvény 41. § (3) bekezdése d) pontja szerint a helyi rendeletben rendelkezni kell a
kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezéséről, a sírgondozás szabályairól. Ezeket a
rendelkezéseket tartalmazza a rendelettervezet 13-14. §-a.
A rendelettervezet 15-17. §-hoz
A Törvény 41. § (3) bekezdés d) pontjának megfelelően a rendelettervezet 15-17. §-a
tartalmazza a sírhely méretezésére, sírjelek alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket.
A rendelettervezet 18-19. §-hoz
A Törvény 41. § (3) bekezdés e) pontja szerint a helyi rendeletben ki kell térni a temetési hely
megváltásának és újraváltásának díjára. A rendelettervezet 18-19. §-a rendezi a temetési hely
feletti rendelkezési jog időtartamának kérdéskörét, valamint a megváltási és újraváltási díjra
vonatkozó szabályokat. A megváltási és újraváltási díjakat tételesen a rendelettervezet
melléklete tartalmazza.
A rendelettervezet 20-24. §-hoz
A rendelettervezet 20-24. §-a a temető lezárásának és megszüntetésének helyi sajátosságait
tartalmazza. A Törvény 10. § (1) és (2) bekezdése ad lehetőséget a tulajdonos részére a temető
lezárásához, valamint megszüntetéséhez.
A rendelettervezet 25-29. §-hoz
A rendelettervezet 25-29. §-a temetés helyi szabályait, elsősorban a ravatalozó használatára
vonatkozó szabályokat tartalmazza. Ezekre a rendelkezésekre a Törvény 41. § (3) bekezdés b)
pontja alapján van szükség.
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A rendelettervezet 30. §-hoz
A temetőfenntartási hozzájárulás díját a Törvény 41. § (3) bekezdés e) pontja alapján
szükséges helyi rendeletben szabályozni.

A rendelettervezet 31. §-hoz
A temetői létesítmények, szolgáltatások igénybevételi díját a Törvény 41. § (3) bekezdés e)
pontja alapján helyi rendeletben kell szabályozni.
A rendelettervezet 32. §-hoz
A rendelettervezet 32.§-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
A rendelettervezet 33. §-hoz
A rendelettervezet 33.§-a Európai Uniós jogharmonizációs rendelkezést tartalmaz.
A rendelettervezet 34. §-hoz
A rendelettervezet 34.§-a hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
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Előzetes hatásvizsgálat

A tervezet jogszabály várható következményei, különösen
I. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás
A tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása csekély.
II. Környezeti és egészségügyi következmények
A jogszabályi környezet rendelkezéseinek maradéktalan betartása és az eddigi helyes
gyakorlat garantálja azt, hogy jelentős környezeti és egészségügyi következménnyel ne
kelljen számolni.
III. A jogszabály
következménye

megalkotásának

szükségessége,

elmaradásának

várható

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdése alapján a
temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben kell rendelkezni. Ez indokolja a
rendelettervezet megalkotását.
Helyi rendelet estében a felhatalmazó jogszabály megjelölése érvényességi kellék, mert az
önkormányzat csak annak közbejöttével válik normaalkotóvá. Önálló cél hiányában igazodik
a felhatalmazó jogszabály által elérendő célhoz, tárgyhoz és keretekhez. Ezért a végrehajtó
jelleggel megalkotandó önkormányzati rendelet jogalap nélkül marad akkor, ha a bevezető
részben megjelölt törvény nem ad a megalkotásra felhatalmazást. A rendeletalkotásra
felhatalmazást adó jogszabályok hiányos, vagy téves megjelölése az önkormányzati rendelet
érvénytelenségét vonhatja maga után. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-a
szerint a jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály
rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. A
hivatkozott jogszabályoknak megfelelően szükség van új rendelet megalkotására.
IV. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelettervezet nem követel meg pótlólagos személyi, tárgyi és pénzügyi forrásokat, a
rendelet végrehajtásához a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak.
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Tiszaföldvár Város Polgármestere
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy Zs. út 2.
Postafiók: 56. Telefon: 56/470-017.

Előterjesztés
a temetőkről és temetkezésről szóló
…………./2013. (……..) önkormányzati rendeletről

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2005. évben alkotta meg a temetőkről és temetkezésekről szóló 24/2005.
(IX.19.) ÖR számú rendeletet (a továbbiakban: Rendelet). A jogszabályi környezet változása
miatt a Rendelet bevezető részének felhatalmazó rendelkezést megállapító jogszabályi
rendelkezései, valamint a feladatkört megállapító jogszabályi rendelkezései tekintetében is
változások történtek. Mivel a Jat. 8.§ (2) bekezdésének megfelelően nem lehet módosítani a
rendelet bevezető részét, ezért új rendelet megalkotására van szükség.
A Jat. 3. §-a alapján a rendelet nem ismételheti meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály
rendelkezését, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. Mivel ez a
rendelkezés számos szerkezeti egységet érintett a korábbi rendeletből, indokolttá vált új
rendelet megalkotása.
A Törvény szerint a helyi rendeletben rendelkezni kell a következőkről:
temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális
feltételekről,
- a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályairól,
- a temetési hely gazdálkodási szabályairól,
- a sírhely méretezéséről, sírjelek alkalmazásáról, a kegyeleti tárgyak, növényzet
elhelyezéséről, a sírgondozás szabályairól,
- temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeiről, a temetési hely megváltásának és
újraváltásának díjáról, a temetőfenntartási hozzájárulás díjáról, illetve a létesítmények és az
üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díjáról,
- a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek
ellátásának temetői rendjéről.

- a

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelettervezet
elfogadására.
Tiszaföldvár, 2013. december 12.
Hegedűs István s.k.
polgármester
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2/2018.(I.26.)

Általános és részletes indokolás
Tiszaföldvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a temetőkről és temetkezésről szóló
34/2013. (XII.20) önkormányzati rendelet módosításához

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, valamint 42. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta a 34./2013. (XII.20)
önkormányzati rendeletét a temetőkről és temetkezésről.
A szabályozás célja volt, hogy a település területén a helyi viszonyok figyelembevételével
biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó
temetés garantálása érdekében. Szabályozza a temetők működési rendjét, a temetés
lebonyolításának zavartalanságát, a temető használatának rendjét, üzemeltetésének szabályait.
A temető fenntartója, mint tulajdonos Tiszaföldvár Város Önkormányzata. A temetőt az
Önkormányzat a 748/16/2016. ügyiratszámú kegyeleti, közszolgálati szerződés alapján a
Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. útján üzemelteti.
A 34/2013. (XII.20) önkormányzati rendeletét 2. § (1) bekezdése értelmében, a temető
fenntartásának költségeit az Önkormányzat biztosítja a rendelet melléklete szerinti
temetkezési szolgáltatások nyújtásából befolyt díjakból és egyéb bevételekből.
A temető üzemeltetője 2018. üzleti terve előkészítése keretében javaslatot tett a köztemető
szolgáltatási díjainak emelésére. Ennek indoka, hogy az üzemeltetési kiadások az utóbbi
időben megemelkedtek, miközben a bevételek stagnálnak, a szolgáltatási díjak 2012. óta
változatlanok.
A képviselőtestület a javaslat alapján átlagosan 10 százalékos díjemelést fogadott el. A
díjemelésre az üzemeltetési költségek kompenzálása miatt volt szükség.
A megváltozott díjtételeket a rendelet melléklete tartalmazza.
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás
A rendelet-tervezet gazdasági hatása a díjemelések révén keletkező bevétel növekedés, amely
– ha az egyéb tényezőket változatlannak tekintjük – 10 százalékos bevétel növekedést
eredményez az üzemeltető gazdasági társaságnál.

II.

Környezeti és egészségügyi következmények
A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következménye nincs.

III.

A piaci, közigazgatási, lakossági és egyéb nem piaci szereplőket érintő
adminisztratív terhekre gyakorolt és igazgatási következmények
A rendelet-tervezet lakossági hatásaként kell figyelembe venni, hogy a temetői szolgáltatások
igénybevétele 10 százalékos többletköltséget ró a lakosságra.
IV.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható
következményei

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a megnövekedett temető üzemeltetési költségek
a fenntartó önkormányzatra és az üzemeltetőre többletköltséget róna.
V.

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet-módosítás közvetlenül nem követel meg pótlólagos személyi, tárgyi és pénzügyi
forrásokat, a rendelet végrehajtásához a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak.
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Tiszaföldvár Város Polgármestere

Előterjesztés
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. január 25. napján tartandó ülésére a temetőkről és a temetkezésről szóló 34/2013.
(XII.20) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a temetőkről és a
temetkezésről szóló 34/2013. (XII.20) önkormányzati rendeletét. A rendelet hatálya
Tiszaföldvár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő temetőre és létesítményeire,
valamint ennek fenntartására és a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységre terjed ki.
A temető fenntartója, mint tulajdonos Tiszaföldvár Város Önkormányzata. A temetőt az
Önkormányzat a 748/16/2016. ügyiratszámú kegyeleti, közszolgálati szerződés alapján a
Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. útján üzemelteti.
A 34/2013. (XII.20) önkormányzati rendeletét 2. § (1) bekezdése értelmében, a temető
fenntartásának költségeit az Önkormányzat biztosítja a rendelet melléklete szerinti
temetkezési szolgáltatások nyújtásából befolyt díjakból és egyéb bevételekből.
A Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft. vezetője a társaság 2018. üzleti terve
előkészítése keretében javaslatot tett a köztemető szolgáltatási díjainak emelésére. Ennek
indoka, hogy az üzemeltetési kiadások az utóbbi időben megemelkedtek, miközben a
bevételek stagnálnak, a szolgáltatási díjak 2012. óta változatlanok.
A javaslat előterjesztésem mellékletét képezi, mely szerint átlagosan 10 százalékkal
kerülnének a díjak megemelésre. A javaslat az összehasonlíthatóság végett egymás mellett
tartalmazza a jelenlegi és a javasolt díjakat. A társaság javaslata megtételéhez áttekintette a
környező települések díjait is.

S.sz.
1.

2.
3.

Szolgáltatás
Temetői létesítmények használati díja:
ravatalozó használat (I. oszt.)
szociális helységek használata
Előravatalozó használata külső
Ravatalozással (II. oszt.)
szociális helységek használata
Üzemeltető által biztosított szolgáltatások
halott átvétele munkaidő után, hétvégén
keretes sírásás
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2017
Jelenlegi
összeg

2018
Javasolt
összeg

8.000,- Ft+ÁFA

8803,-Ft+ÁFA

4000,-Ft+ÁFA

4402,-Ft+ÁFA

5000,-Ft+ÁFA
13.169,-Ft+ÁFA

5496,-Ft+ÁFA
14.504,-Ft+ÁFA
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

koporsós sírásás
urna sírásás
mélyített sírásás
gyermek sírhely ásás
Zeneszolgáltatás
polgári temetés esetén
egyházi temetés esetén
egyéb üzemeltetői közreműködés
Hűtés alapdíj (48 óra)
továbbiakban naponta
Temetőfenntartási hozzájárulás (napi)
temetőben vállalkozást végzők
által fizetendő (kőfaragó, sírgondozó, stb)
1 férőhelyes sírhely (haszn.idő:25év)
1 férőhelyes I.oszt.út melleti sírhely (h.idő:25év)
2 férőhelyes sírhely (haszn.idő:25év)
2 férőhelyes I.oszt.út melleti sírhely (h.idő:25év)
Sírbolthely sírhelyenként (haszn.idő 60 év)
Urnafalban 1 férőhelyes sírhely (h.idő: 10 év)
Urna sírhely földbe mélyített 1 férőh. (h.idő:10 év)
Urna sírhely földbe mélyített 2 férőh. (h.idő:10 év)
Urna földbe helyezése meglévő sírhelyen
Urna sírhely föld feletti maximum 4 férőhelyes
(haszn.idő:10 év)/urnahely
Gyermek sírhely (haszn.idő:25 év)
Felügyeleti díj (temetőben munkát végző
temetkezési vállalkozók felé)
Külön díj (eltérő temetési időpontok esetén)
Koporsós temetés
Urnás temetés

11.000,-Ft+ÁFA
4331,-Ft+ÁFA
13.331,-Ft+ÁFA
5.500,-Ft+ÁFA

12.102,-Ft+ÁFA
4.803,-Ft+ÁFA
14,701,-Ft+ÁFA
6.000,-Ft+ÁFA

2402,-Ft+ÁFA
1.598,-Ft+ÁFA
4000,-Ft+ÁFA
4000,-Ft+ÁFA
1000,-Ft+ÁFA

2598,-Ft+ÁFA
1.732,-Ft+ÁFA
4402,-Ft+ÁFA
4402,-Ft+ÁFA
1 102,-Ft+ÁFA

674,-Ft+ÁFA

709,-Ft+ÁFA

8.252,-Ft+ÁFA
13.000,-Ft+ÁFA
16.500,-Ft+ÁFA
26.000,-Ft+ÁFA
30.000,-Ft+ÁFA
8.799,-Ft+ÁFA
8.799,-Ft+ÁFA
17.598,-Ft+ÁFA
5.500,-Ft+ÁFA

9.102,-Ft+ÁFA
14.299,-Ft+ÁFA
18.094,-Ft+ÁFA
28.598,-Ft+ÁFA
33.000,-Ft+ÁFA
9701,-Ft+ÁFA
9701,-Ft+ÁFA
19.402,-Ft+ÁFA
6.000,-Ft+ÁFA

8799,-Ft+ÁFA

9700,-Ft+ÁFA

5.000,-Ft+ÁFA

5496,-Ft+ÁFA

8.000,-Ft+ÁFA

8.795,-Ft+ÁFA

15.000,-Ft+ÁFA
10.000,-Ft+ÁFA

16.504,-Ft+ÁFA
11.000,-Ft+ÁFA

A díjakat a temetkezési szolgáltatások díjait a 34/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet
melléklete tartalmazza, azok megváltoztatásához a rendelet módosítása szükséges.
A javaslattal egyetértek, a díjak módosítására az abban foglaltak szerint teszek indítványt a
rendelet módosítására a képviselő-testületnek.
Kérem az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és arról döntést hozni.
Tiszaföldvár, 2018. január 17.

Hegedűs István s.k.
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