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Szám: 241-……../2013. 

ELİTERJESZTÉS 
 
Készült:  A Képviselı-testület 2013. december 18–i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Temetkezésrıl szóló helyi rendelet módosítása 
 
Elıterjesztı:  Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyzı 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
Elfogadás:  egyszerő többség         
 
   minısített többség        

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A temetıkre és a temetkezésre vonatkozó országos szintő szabályozást a temetıkrıl és a 
temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 
1.) Korm. rendelet tartalmazza. Az e tárgyú önkormányzati rendeletek megalkotására való 
felhatalmazás a hivatkozott törvény 41. § (3) bekezdésében található. Az e tárgyú 
rendeleteknek ugyanakkor meg kell felelniük a magasabb szintő jogszabályoknak.  
Az alapvetı jogok biztosa vizsgálta az e tárgyú önkormányzati rendeletek magasabb szintő 
szabályozásnak való megfelelıségét elsısorban az önkormányzatok által szabályozott díjak 
tekintetében, errıl készült jelentésében (AJB-262/2012.) megállapította – többek között -, 
hogy „A törvény felhatalmazása alapján, kizárólag a felhatalmazás keretei között élhet 
szabályozási jogkörével a képviselı-testület, a felhatalmazás kereteit túllépı, azt meghaladó 
önkormányzati szabályozás ellentétes a törvénnyel, így a vizsgálat során feltárt jogcímeken 
kért fizetési kötelezettségek elıírása és alkalmazása a jogállamiság elvébıl eredı jogbiztonság 
követelményével, továbbá a helyi önkormányzáshoz való joggal összefüggésben visszásságot 
okoz.” 
A vizsgálat eredményeként tett intézkedés alapján szükséges a temetıkkel, temetkezéssel 
kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, és a magasabb szintő jogszabályoknak 
való megfelelés biztosítása. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének a temetırıl és a temetkezés 
rendjérıl szóló -  többször módosított - 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelete 
módosításáról szóló tervezet (a továbbiakban: tervezet) tehát a magasabb szintő 
szabályozásnak való megfelelést célozza.  
 

 Elızetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 
A rendelet-tervezet megjelölése és címe:    Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 

Képviselı-testületének …/2013. (XII.18.) önkormányzati 
rendelete a temetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló 11/2000. 
(IX.13.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Társadalmi-gazdasági hatása: A módosítással lehetıség nyílik arra, hogy nem alsónémedi 
lakóhellyel és kötıdéssel rendelkezık is temetkezhessenek a 
nagyközség köztemetıjében. Erre ugyanakkor a korábbiakban 
sem volt igazán igény, másrészt az általános temetkezési 
szokásokból kiindulva sem várható ez. 

Költségvetési hatása:  a helyi szokások és igények alapján jelentıs változásra nem 
számolhatunk, hisz köztemetés eddig is volt. 

Környezeti, egészségi következményei: nincs  
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 
Egyéb hatása:   Nincs. 
A rendelet megalkotásának szükségessége: A magasabb szintő jogszabállyal történı összhang 

megteremtése.  
 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:   - személyi: nincs 

- szervezeti: nincs 
- tárgyi: nincs 
- pénzügyi: nincs 

 
INDOKOLÁS 

 
Az önkormányzati rendeletek nem lehetnek ellentétesek a magasabb szintő jogszabályokkal. 
Amennyiben a Képviselı-testület valamely magasabb szintő jogszabály (jelen esetben a 
temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény; a továbbiakban: Tv.) 
felhatalmazása alapján, annak végrehajtására alkot önkormányzati rendeletet, ennek során a 
felhatalmazás kereteit nem lépheti túl. 
A tervezet elfogadása a magasabb szintő szabályozásnak való megfelelést szolgálja. 

A tervezet 1. §-ából a (2 ) bekezdést törölni kell, mert negatív diszkriminációt 
tartalmazott azáltal, hogy csak alsónémedi lakosok és közeli hozzátartozóik, valamint a 
temetıben lévık  közeli hozzátartozói részére engedélyezte az ide temetést. Ez egyrészt 
alaptörvényellenes, másrészt a gyakorlatban ellenırizhetetlen, sem a tulajdonos 
önkormányzat, sem az üzemeltetı nem rendelkezik olyan nyilvántartással, amibıl ez 
egyértelmően megállapítható lenne.  
 A 8.§ (2) bekezdését javítani szükséges (lehet, hogy csak elírás történt); a hatályos 
jogszabályok szerint: (2) A temetkezési helyeket a temettetınek meg kell váltania, aki ezzel a 
temetkezési hely felett rendelkezési jogosultságot szerez. 
A 8.§ (6) bekezdése a hatályos szabályozás szerint: 
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(6) Amennyiben a hozzátartozó a megváltási idı letelte elıtt az elhunytat áttemetteti, a 
megváltási díj idıarányos részét vissza kell téríteni. 
 
 A 9.§ (2) bekezdésében megjelölt hatóság változott; új elnevezése alapján:  
…A sírnyitási engedélyt a temetı fekvése szerint illetékes járási népegészségügyi intézet , a 
rátemettetésre vonatkozó engedélyt az üzemeltetı adja ki. 
    A 9.§ (3) bekezdésbıl a második mondatot törölni szükséges. 
 
A Temetı tv. a törvényi minimumokat határozza meg, a helyi rendeletben kell ezt 
szabályozni, de a törvényben foglaltaktól rövidebb idıt nem lehet.   
 
A 15.§ (5) bekezdésében az ellenırzı hatóság a járási hivatal.  
A törvény-módosítás adta lehetıséggel élve a 15.§ (6) bekezdését a következık szerint 
javaslom módosítani: 
A köztemetın belüli, az elhunyt hőtésével, ravatalozásával, a temetıben erre a célra 
rendszeresített szállító jármővön történı szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló 
berendezéssel történı szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, 
sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok 
ellátására az üzemeltetı szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelezı (az 
üzemeltetı által biztosított szolgáltatások). 
Mivel a Tv. a díjakkal kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy azokat az önkormányzat 
„megállapítja”, így mindhárom díjfajtáról rendelkezni kell, amennyiben valamelyiket nem 
kívánja az Önkormányzat beszedni, úgy ki kell mondani, hogy az 0 Ft. 
Az 1. melléklet módosítása szükséges azért, mert a Tv. alapján a díjakat a temetı 
üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült és indokolt költségek alapján kell 
megállapítani. A tervezet alapján ezek a díjak mindenki számára egységesek lennének.  
A Tv. alapján három típusú díjat szükséges megállapítani: 

a) a temetési hely, illetıleg az újraváltás díját, 
b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetıben vállalkozásszerően munkát végzık 

által fizetendı temetıfenntartási hozzájárulás díját, 
c) a temetıi létesítmények, illetve az üzemeltetı által biztosított szolgáltatások 

igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendı díjat. 
S végül a rendeletet ki kellett egészíteni a szociális temetés kapcsán az önkormányzat, mint 
fenntartó szabályozási körébe tartozó dolgokkal: parcellakijelölés, eljárási kérdések. 
Az üzemeltetıvel egyeztettünk, a javaslat az egyeztetés eredményét tükrözi, reméljük ezzel is 
elısegítve a kegyeleti közszolgáltatás színvonalának további emelését. 
 
A díjak kizárólag a sírhelydíjak esetében tartalmaznak emelésre vonatkozó javaslatot. A 
Temetı tv. értelmében a díjakat évente felül kell vizsgálni, a jelenleg alkalmazott díjak  
emelésére a rendelet hatályba lépése óta, több, mint 10 éve nem kerültek emelésre. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztést megvitatni szíveskedjenek. 
Alsónémedi, 2013. december 10. 
     
         Vincze József 
          polgármester   
 Az elıterjesztés törvényes!       
 
 Dr. Percze Tünde  
 jegyző 
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T E R V E Z E T 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 

…/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete  
a temetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelete 

módosításáról  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete a temetıkrıl és a temetkezésrıl 
szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Temetı tv.)   6.§ (4), valamint  41. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének a temetırıl és a temetkezés 
rendjérıl szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak 
szerint módosítja: 
      1.§. 
 
A R. 2.§.(2)  bekezdése hatályát veszi. 
      2.§. 
A R. 8.§ (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
8.§.  
(1) A sírhelyek árát a Képviselı-testület e rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg. 
(2) A temetkezési helyeket a temettetınek meg kell váltania, aki ezzel a temetkezési hely 
felett rendelkezési jogosultságot szerez. 
      3.§. 
 
A R.  8.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
8. §.  
(6) Amennyiben a hozzátartozó a megváltási idı letelte elıtt az elhunytat áttemetteti, a 
megváltási díj idıarányos részét vissza kell téríteni. 
 
      4.§. 
A R. 9.§ (2) és (3)  bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 9. §.  
(2) A sírnyitási engedélyt a temetı fekvése szerint illetékes járási népegészségügyi intézet 
, a rátemettetésre vonatkozó engedélyt az üzemeltetı adja ki. 
(3) Urna földbetemetése esetén a sírhely mérete általában 60-80 cm, mélysége pedig 1 
méter. 
 
      5.§. 
 
A R. A13.§ (1) - (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi (4) bekezdéssel 
egészül ki: 
 (1) A temetési hely felett annak van rendelkezési joga, aki azt megváltotta.  A temetési hely 
feletti rendelkezési jog idıtartama (használati idı): 

a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év; 
b) sírbolt esetén 60 év; 
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év; 
d) urnasírbolt esetén 25 év. 
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(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel, az (1) 
bekezdésben foglalt rendelkezési idı lejárta után meghosszabbítható (újraváltható). A 
temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás idıtartama: 

a) az (1) bekezdés a) és d) pontja esetében 25 év,  
b) az (1) bekezdés b) pontja esetében 60 év,  
c) az (1) bekezdés c) pontja esetében 10 év.  

 
(3) Ha az újraváltás idıtartama a megváltási idınél rövidebb, akkor az újraváltás díja nem 
lehet magasabb a megváltási díj idıarányosan csökkentett részénél. 
 
 

6.§. 
 

A R.  15.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
15.§. 
(1) A temetkezési szolgáltatók a temetı létesítményeit e rendelt 2. számú mellékletében 
meghatározott díjért vehetik igénybe. 
 
      7.§ 
 
A R. 15.§ (5) és (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
15.§.  
(5)  A létesítmények igénybevételének indokolatlan megtagadása esetén a vállalkozó az 
esetet követı 3 napon belül benyújtott írásos panasszal élhet a járási hivatalhoz, aki az 
esetet haladéktalanul kivizsgálja és megteszi a szükséges intézkedéseket.  
 
(6) A köztemetın belüli, az elhunyt hőtésével, ravatalozásával, a temetıben erre a célra 
rendszeresített szállító jármővön történı szállításával, továbbá a hamvaknak az erre 
szolgáló berendezéssel történı szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, 
sírba helyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos 
feladatok ellátására az üzemeltetı szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele 
kötelezı (az üzemeltetı által biztosított szolgáltatások). 
 
      8.§. 
 
A R. az alábbi 15/A.§-sal egészül ki: 

15/A.§ A szociális temetés 
 

1) Szociális temetésre a Temetı tv. 24/A.§ - 24/c.§-ban foglaltak az irányadóak. 
 

2)  A szociális temetésre vonatkozó igénylést az eltemettetésre kötelezett írásbeli kérelem 
formájában nyújthatja be a helyi hivatalba abban az esetben, amennyiben az elhunyt 
utolsó lakóhelye Alsónémedi nagyközség közigazgatási területe volt. 

 
3)  Az önkormányzat a szociális temetések számára: 

a) a koporsós temetésre szociális parcellaként a 16.   számú parcellát, 
b) urnás temetések számára a 16.  számú szociális temetkezési helyet jelöl ki. 

 
4) A szociális temetési helyekre vonatkozóan  a  jelen rendelet 9. §. (1) bekezdés a) 

pontjában  meghatározott  hantméretet kell alkalmazni 



6 
 

 
5) A szociális temetéseket munkanapokon 9.00 órától 12.00 óráig tartó idıszakban lehet 

lebonyolítani. 
 

6) A temetı üzemeltetıje ellenırzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, 
méretezésére vonatkozó elıírások betartását; és biztosítja a sírhely kiásásához, a 
koporsó leengedéséhez és a betemetéshez szükséges eszközöket. A munkák 
elvégzéséhez szükséges védıfelszerelésrıl és annak használatáról a temettetı, illetve a 
személyesen közremőködı köteles gondoskodni; ezzel kapcsolatos kötelezettség a 
temetı üzemeltetıjét nem terheli. 

 
7) Szociális temetés esetén az üzemeltetı a személyes közremőködést végzık temetıben 

végzett tevékenységét ellenırzi. A jogszabályban foglaltak be nem tartása esetén 
felhívja a személyes közremőködést végzıt a munkavédelmi, közegészségügyi, 
járványügyi elıírások betartására. Ezek nem teljesítése esetén megteszi a szükséges 
intézkedéseket a feladat elvégzése érdekében, melynek költségei a személyes 
közremőködést vállalót terhelik. 

 
      9.§. 
 
 A R. 16. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
16.§ 
(3) A temetkezési közszolgáltatási, üzemeltetı által biztosított egyéb szolgáltatási  és 
létesítmény igénybevételi díjakat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
      10.§. 
 
5. § Ez a rendelet 2014. január l-én lép hatályba és hatálybalépését követı napon hatályát 
veszti. 
 
 
   Vincze József       dr. Percze Tünde 
    polgármester              jegyzı 
 
A kihirdetés napja: 2013……………… 
 
 
   dr. Percze Tünde 
                    jegyzı   
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A temetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelete 
1. sz. melléklete 

 
 

                     Sírhelyhasználati díjak 
 
 Egyes sírhely:    6.000.- Ft + ÁFA     (1.000 Ft+ÁFA) 
 Kettes sírhely:  10.000.- Ft + ÁFA     (2.000 Ft+ÁFA) 

Sírbolt:  60.000.- Ft + ÁFA  (10.000 Ft+ÁFA) 
Urnasírhely:    4.000.- Ft + ÁFA       (1.000 Ft+ÁFA) 

 
 
A temetırıl és a temetkezés rendjérıl szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelete 

2. sz. melléklete 
 

Temetkezési közszolgáltatási, üzemeltetı által biztosított szolgáltatási  
és létesítmény igénybevételi díjak: 

 

Temetı fenntartási hozzájárulás:    3.500- Ft + ÁFA/alkalom  
       
(sírhelyek számtani átlagának 5 %-a a maximálisan megállapítható) 
 
Sírköves munkák alatti üzemeltetıi felügyelet: 
új sírkı állítása, sírkı felújítása,  
temetésre való felkészülés  
sírkı szétszedése, összerakása esetén 3.000.- Ft + ÁFA/alkalom  
 
(Eddig felújítás és sírkı szétszedés,  
összerakás esetén:      1.500.- Ft + ÁFA/alkalom volt) 
 
Ravatali terem igénybevételi díj    8.000.- Ft + ÁFA/alkalom  
Ravatal-berendezés    10.000.- Ft + ÁFA/alkalom  
Hőtı igénybevételi díj      1.000.- Ft + ÁFA/nap            
Temetın belüli halott szállítás díja    6.000.- Ft + ÁFA 
Sírásás, sírnyitás    14.000.- Ft + ÁFA 
Gyermeksír ásása      7.000.- Ft + ÁFA 
Urnasír ásás       8.000.- Ft + ÁFA 
Hantolás     10.000.- Ft + ÁFA 
Urnasír hantolása      6.000.- Ft + ÁFA 
Ravatalozás koporsós temetésnél   15.000.- Ft + ÁFA 
Ravatalozás urnás temetésnél    12.000.- Ft + ÁFA 
Exhumálás 5 éven  belül    90.000.- Ft + ÁFA 
                    5-15 év között    70.000.- Ft + ÁFA 
                    15 éven túl    50.000.- Ft + ÁFA 
 
 
 


