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E l ő t e r j e s z t é s  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. december 20-án tartandó ülésére 
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  önkormányzati rendelet módosítása 

E l ő a d ó: Zsombok Lajos polgármester                      

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I.) Az elmúlt hónapokban Önkormányzatunk a Lengyeltóti K-i temetőben a III. parcellától É-i 

irányban téglaszerkezetű, 20 darab urnafülkét magában foglaló urnafalat, valamint az urnafal 

előtti területen 16 darab urnasírhellyel rendelkező urnasírkertet alakított ki. Tekintettel arra, hogy 

a kialakított, új temetési helyeket és az azokkal kapcsolatos előírásokat a temetőkről és a 

temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) önkormányzati rendeletünk nem tartalmazza, 

szükséges annak módosítása.  

 

A módosítást indokolja továbbá, hogy a K-i temető korábbi helyrajzi száma megváltozott; 

külterületi ingatlanná minősítését követően vált lehetővé pályázati forrás igénybe vételével az új 

temetési helyek kialakítása, így ezt is át kell vezetni a jogszabályon. 

A fentiek szerint kialakított új temetkezési helyek megváltási és újraváltási díjaira vonatkozóan 

szükséges döntést hoznia a Képviselő-testületnek. A K-i temetőben kialakított új urnafali 

sírhelyekre vonatkozóan (figyelemmel azok frekventáltságára) a díj mértékét 50.000,-Ft+ÁFA 

összegben; az új urnasírkerti sírhelyek díját - hasonlóan a ravatalozó melletti, lent kialakított 

urnasírkerti helyekhez - 25.000,-Ft+ÁFA összegben javaslom meghatározni. A jelenleg hatályos 

díjtételeket az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza tájékoztató jelleggel.  

 

Kiegészítésre javaslom rendeletünket a tervezett síremlékek tervének/vázrajzának a Közös 

Önkormányzati Hivatal Műszaki csoportja felé történő bemutatási kötelezettséggel. A módosítást 

indokolja a beruházással érintett temetőben az egységes temetőkép kialakítása, továbbá személy- 

és vagyonbiztonsági okok. Rendeletünk 2012. áprilisától – összhangban a törvényi rendelkezéssel 

- csak az üzemeltető felé történő síremlék-terv bemutatásáról rendelkezik. 

 

II.) A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi 

CXXXVIII. törvény, továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013.(X.25.) Korm. rendeletben foglalt, 2014. január 1-

én hatályba lépő módosítások is szükségessé teszik helyi rendeletünk több ponton való 

módosítását.  

 

A szociális temetés intézményének megteremtésével a törvénymódosítás alanyi jogon 

mindenkinek választási lehetőséget biztosít az elhunyt ingyenes eltemetésére. Fontos 

megjegyezni, hogy ezzel párhuzamosan nem szűnik meg a köztemetés és a temetési segély – 

minden eddigi temetési forma megmarad.  

A szociális temetésre vonatkozó törvényi és annak végrehajtási rendeleti szabályozását kivonatos 

formában az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 

 

A szociális temetés bevezetése bármely eltemettető számára egy ingyenes temetési formát 

biztosít, amelyet az elhunyt utolsó lakhelye szerinti önkormányzatnál kell igényelni. A szociális 

temetés költségei hagyatéki teherként nem érvényesíthetőek.  
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A szociális temetés tartalmazza az elhunyt szállítását, hűtését, boncolás utáni öltöztetését, 

hamvasztását, az eltemetéshez szükséges sírhelyet és kellékeket. A szolgáltatás tartalmától eltérni 

nem lehet. Abban az esetben, ha az eltemettető a csomag tartalmától mégis eltér, az addigi 

juttatások árát vissza kell fizetnie. 

Szociális temetésre akkor kerülhet sor, ha az eltemetést a halálesetet megelőzően más 

szerződésben (pl. temetési előszerződésben, eltartási szerződésben vagy más eltemettetésre 

irányuló szerződésben) nem vállalta. 

 

A szociális temetés keretében az eltemettető vállalja, hogy ő maga, vagy az általa felkért személy 

a temetés során személyesen közreműködik. A törvényben meghatározott temetkezési 

szolgáltatási tevékenységek közül a következők tartoznak a személyes közreműködés keretébe: az 

elhunyt öltöztetése, előkészítése (kizárólag abban az esetben, ha nem kórházban történt a haláleset 

és boncolásra sem kerül sor, tehát pl. az illető otthonában történő halál esetén), a sír kiásása és 

visszahantolása, a koporsó sírba helyezése vagy urnaelhelyezés, temetőn belüli halottszállítás. 

Ezen elemek elvégzéséhez temetkezési szolgáltató nem vehető igénybe, és a tevékenység 

ellátásáért ellenszolgáltatást sem felajánlani, sem elfogadni nem lehet.  

Amennyiben utóbb kiderül, hogy a kérelmező mégsem tudja vállalni a személyes közreműködést, 

akkor az önkormányzat gondoskodik a temetésről közköltségen történő temetés keretében. Ebben 

az esetben a temetési költségek hagyatéki teherként megjelennek. 

 

A felsorolt tevékenységeket a hozzátartozó saját felelősségére végzi. A temető üzemeltetője a 

temetői munkavégzéshez szükséges szabályokról a hozzátartozókat tájékoztatja. Ha a 

jogszabályban foglalt munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi előírásokat nem tartják be az 

üzemeltető felhívására, úgy az üzemeltető megteszi a szükséges intézkedéseket a feladat 

elvégzése érdekében, melynek költségei a személyes közreműködést vállalót terhelik. Ha mégsem 

tudja a hozzátartozó vállalni a személyes közreműködést, az önkormányzat az elhunyt 

közköltséges eltemetéséről gondoskodik. Az új törvényi szabályozás szerint az üzemeltető 

ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezkedésére, méretezésére vonatkozó előírások 

betartását, továbbá biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a betemetéshez 

szükséges eszközöket. 

 

Közegészségügyi, járványügyi, kegyeleti okokból a halottvizsgálatot végző orvos a személyes 

közreműködést korlátozhatja vagy megtilthatja. Boncolást követően az egészségügyi intézmény 

az elhunyt temetésre való előkészítését, öltöztetését szociális temetés esetén elvégzi, azonban a 

holttest rekonstruálása, kozmetikázása, maszkolása nem része a holttest előkészítésének. 

 

A köztemető fenntartója a köztemetőben köteles külön parcellát kijelölni a koporsós vagy urnás 

szociális temetési helyek számára. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 2014. január 1-jén 

hatályba lépő 17/A.§ (2) bekezdése szerint amennyiben az önkormányzat fenntartásában több 

köztemető is van, a települési önkormányzat határozza meg, hogy mely köztemetőben kerüljön sor 

szociális parcella, temetkezési hely kijelölésére. A kijelöléssel egyidejűleg a Képviselő-testületnek 

döntenie kell arról is, hogy a szociális temetési helyekre vonatkozóan egységes hantméretet vagy 

hant nélküli parcellát határoz meg. 

Javaslom a szociális parcellát a város Ny-i temetőjében kijelölni egységes hantméret 

meghatározásával.  

 

Ezekben a parcellákban a sírhely első alkalommal történő megváltása az eltemettető számára 

ingyenes. Szociális temetési helyre második koporsós betemetés nem, csak urnás rátemetés 

történhet. 

A temetéshez kizárólag az állam által biztosított kellékeket (koporsó, urna, sírjel) használhatja fel 

az eltemettető. Szociális temetés esetén a ravatalozás, búcsúztatás a sírnál is történhet. 

 

Fontos megjegyezni, hogy a temető törvény új, 24/C.§-ának rendelkezései szerint a szociális 

temetés keretében a holttest hamvasztásának költségét az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti 

önkormányzat viseli; a holttest köztemetőben történő tárolásának és hűtésének költségét a 
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köztemető fenntartója viseli. A 2014. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat 2. 

mellékletében szerepel a köztemető fenntartásával kapcsolatos normatíva, amiből a költségeket 

meg kell oldanunk.  

 

Korábbi képviselő-testületi ülésen felmerült a sírhelyek újraváltása esetén rövidebb időtartam 

meghatározásának lehetősége. A Vhr. módosítása ezt rendezte, lehetőséget teremt a rövidebb 

használati idő megváltásra, azonban pontosan meghatározza annak minimális időtartamát.  

A Vhr. 18.§-a szerint az újraváltás időtartama koporsós betemetés, illetve rátemetés és urnasírbolt 

esetén legalább 10 év; sírbolt esetén legalább 30 év, urnafülke és urnasírhely esetén legalább 5 év. 

Az újraváltás díja nem lehet magasabb a megváltási díj időarányosan csökkentett részénél.  

A meghosszabbítás megtagadásának esete is kibővült, ezeket a rendelkezéseket is a helyi 

rendeletbe átemeltük. 

 

Tekintettel a szociális temetéshez kapcsolódó, jogszabályokban rögzített rendkívül rövid eljárási 

határidőkre (1 munkanapos értesítési-egyeztetési idők; a temetés 7 napon belüli lebonyolítása) 

célszerű az ezzel kapcsolatos hatáskört a polgármesterre átruházni. Ezzel kapcsolatosan az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1999.(III.25.) rendeletünk 

módosítását is elkészítettük. 

 

III.) Az alábbiakban a rendelet módosítását nem igénylő jogszabályi változásokat foglaltuk össze 

tájékoztató jelleggel. 

 

Egyre gyakoribb, hogy a temetésre kötelezettek hazaviszik az elhunyt hamvait. Ezzel egyrészt 

akadályozzák más hozzátartozók kegyeletgyakorlását, másrészt a hamvak helyének nyilvántartása 

sem megoldott. A problémák kiküszöbölése érdekében a módosított temető törvény a jelenlegi 

gyakorlathoz képest némileg szigorodik: az urna hazavitele abban az esetben lehetséges, 

amennyiben azt az elhunyt végrendeletében kérte, vagy a temetésre kötelezett teljes bizonyító 

erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy más hozzátartozók számára a kegyeleti jog 

gyakorlásának lehetőségét biztosítja. A törvényi szabályozás szerint ezekről a nyilatkozatokról a 

temető üzemeltetője vezet nyilvántartást és a temető nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást ad a 

kegyeleti jogokat gyakorolni kívánó részére az elhunyt temetési helyéről és a hamvak 

elhelyezkedésének helyéről. 

 

A 2014. január 1-jei módosítást követően a parkosítás kikerül a temetőtulajdonost terhelő kötelező 

infrastruktúrák köréből (az utak sorfásítása megmarad); ugyanakkor törvényi szintre emelik azt a 

szabályozást, hogy nem szedhető díj a temetőlátogatásért, a temetői utak használatáért és a 

temetési hely gondozásához igénybe vett vízért. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezeteket 

szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni. 

 

Lengyeltóti, 2013. december 9.           

 

 

         Zsombok Lajos 

           polgármester 

 

 

Készítette:    Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska   dr. Szatmári Ibolya 

aljegyző    jegyző 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

 

A temetkezési hely megváltási és újraváltási díjak 

 

 

 

1) Lengyeltóti Város K-i temetőben: 

 Felnőtt sírhely I-es 10.000 Ft+ÁFA 25 évre 

 Felnőtt sírhely II-es 20.000 Ft+ÁFA 25 évre 

           Urnafali hely  20.000,-Ft +ÁFA    25 évre 

           Urnasírkerti hely  25.000,-Ft+ÁFA 25 évre 

 

2) Lengyeltóti Város Ny-i temetőben:  

 Felnőtt sírhely I-es 10.000 Ft+ÁFA 25 évre 

 Felnőtt sírhely II-es    20.000 Ft+ÁFA 25 évre 

 Urnafali hely  25.000,-Ft+ÁFA 25 évre 

 Urnasírkerti hely  20.000,-Ft+ÁFA 25 évre 

 

3) Sírbolt (Kripta) 

 Mindkét temetőben:  

 2 koporsós sírbolt 60 évre 23.000 Ft+ÁFA 

 4 koporsós sírbolt 60 évre 34.000 Ft+ÁFA 

 6 koporsós sírbolt 60 évre 51.000 Ft+ÁFA 

 

4.) Pusztaszentgyörgy-i temetőben: 

      Felnőtt sírhely            I-es           10.000,-Ft+ÁFA     25 évre 

      Felnőtt sírhely           II-es           20.000,-Ft +ÁFA   25 évre 

 

 

A díszsírhelyek térítésmentesek a temetőben! 

 

A sírhelyek árát a kijelöléskor a temető üzemeltetőjénél kell befizetni.  
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Kivonat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 2014. január 1-én 

hatályba lépő rendelkezéseiből: 

„A szociális temetés
1
 

24/A. §
2
 (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 

                                                 
1
 Beiktatta: 2013. évi CXXXVIII. törvény 10. §. Hatályos: 2014. I. 1-től. 

2
 Beiktatta: 2013. évi CXXXVIII. törvény 10. §. Hatályos: 2014. I. 1-től. 
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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
 (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. §
2
 (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.” 

 

------ §------ 

 

Kivonat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999.(X.1.) Korm. rendelet 2014. január 1-én hatályba lépő rendelkezéseiből: 

 

„A szociális temetés
3
 

17/A. §
4
 (1) A köztemetőben - a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 

köztemető fenntartója a szociális temetés céljára koporsós temetések esetére külön parcellát, 

urnás temetések esetére külön temetkezési helyet jelöl ki. 

(2) Ha a települési önkormányzat fenntartásában több köztemető is van, a települési 

önkormányzat határozza meg, hogy mely köztemetőben kerüljön sor szociális parcella, 

temetkezési hely kijelölésére. 

(3) Hősi temetőben nem kerül sor szociális parcella, temetkezési hely kijelölésére. 

(4) A szociális temetési helyek mentesülnek az első sírhelymegváltási díj alól. 

(5) Földbetemetés esetén szociális temetési helyekre vonatkozóan a szabályzat egységes 

hantméretet vagy hant nélküli parcellát határoz meg. A szociális parcellákban a sír 

megjelölésére csak az állam által biztosított sírjel használható. 

(6) A szociális temetéshez szükséges koporsó, urna, sírjel előállításáról és a temetés 

helyszínére történő szállításáról az állam a büntetés-végrehajtási szervezet útján gondoskodik. 

                                                 
1
 Beiktatta: 2013. évi CXXXVIII. törvény 10. §. Hatályos: 2014. I. 1-től. 

2
 Beiktatta: 2013. évi CXXXVIII. törvény 10. §. Hatályos: 2014. I. 1-től. 

3
 Beiktatta: 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 6. §. Hatályos: 2014. I. 1-től. 

4
 Beiktatta: 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 6. §. Hatályos: 2014. I. 1-től. 
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17/B. §
1
 (1) A Tv. 24/A. § (2) bekezdésében meghatározott igénylést az eltemettetésre 

kötelezett írásbeli kérelem formájában nyújthatja be. 

(2) Az elhunyt lakóhelye szerint illetékes települési 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. 

(3) A szociális temetést az igény bejelentését követő 7 napon belül le kell bonyolítani. 

17/C. §
2
 (1) A szociális temetés az eltemettető választása szerint koporsós vagy 

hamvasztásos temetés lehet. 

(2) Az elhunyt utolsó ismert lakóhelye szerinti illetékes települési önkormányzat a szociális 

temetés igénylését követő 1 munkanapon belül 

a) felhívja a temető üzemeltetőjét, hogy a köztemetőben jelöljön ki temetési helyet, 

b) hamvasztásos temetés igénylése esetén a legközelebbi hamasztóüzemnél megrendeli a 

hamvasztást, 

c) megrendeli a holttest, hamvak szállítását, 

d) tájékoztatást nyújt a büntetés-végrehajtási szervezet részére a szociális temetés helyéről, 

valamint megrendeli a szükséges kellékek előállítását és helyszínre szállítását. 

(3) A szociális temetéshez kapcsolódó, temetőn kívüli szállítást végző szolgáltatók 

elérhetőségeit az önkormányzat közzéteszi. 

(4) A büntetés-végrehajtási szervezet a megrendelést követő 3 munkanapon belül 

gondoskodik a szociális temetéshez szükséges kellékek szociális temetés helyszínére történő 

szállításáról. 

(5) A köztemető fenntartója gondoskodik a szociális temetési kellékek átvételéről, 

tárolásáról. 

17/D. §
3
 (1) A szociális temetéshez kapcsolódó, temetőn kívüli halottszállításokat az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) a szállítási feladatot végző 

szolgáltató részére az elhunyt lakó- vagy tartózkodási helye szerint a kórboncolás elvégzésére 

egyébként területi ellátási kötelezettséggel rendelkező fekvőbeteg-szakellátási szolgáltató 

útján megtéríti. A halottszállításért felszámítható díjat, valamint az elszámolás részletes 

szabályait az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

állapítja meg. 

(2) Szociális temetés esetén az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazandóak abban az esetben 

is, ha az elhunyt temetőbe, temetkezési emlékhelyre történő elszállítása a haláleset helyéről 

vagy a hamvasztóüzemből történik, illetve abban az esetben is, ha kórboncolásra nem kerül 

sor. 

(3) A szociális temetés igénylését megelőzően történt szállítás esetén a szállítási feladatot 

ellátó szolgáltató a kifizetett szállítási díjat az eltemettető vagy a szállítást fizető részére 

visszafizeti, és a szállítási díjról - a Rendeletben meghatározott szállítási díj mértékéig - az (1) 

bekezdés szerinti fekvőbeteg-szakellátási szolgáltató részére a számlát kiállítja. 

(4) E rendelet alkalmazásában a halottszállításért felszámítható szállítási díj tartalmazza a 

szállítójármű telephelyről történő kiállásának és telephelyre történő visszaállásának, a holttest 

szállítójárműbe történő behelyezésének és szállítójárműből történő kivételének, valamint 

szállítás alatti hűtésének díját is. 

(5) A szociális temetés igénybevételekor a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követően 

a holttest egészségügyi intézményben történő hűtésének költségét az OEP az egészségügyi 

intézmény részére megtéríti.” 

 
 

                                                 
1
 Beiktatta: 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 6. §. Hatályos: 2014. I. 1-től. 

2
 Beiktatta: 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 6. §. Hatályos: 2014. I. 1-től. 

3
 Beiktatta: 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 6. §. Hatályos: 2014. I. 1-től. 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(XII…21.) önkormányzati rendelete  TERVEZET 

 

a 16/2007.(VI.22.), 4/2008.(III.28.), 13/2009.(VI.26.), 19/2009.(IX.25.), 26/2009. (XI.27.), 

2/2010.(I.29.), 2/2011.(I.28.), 8/2011.(II.25.), 11/2012.(IV.25.), 16/2012.(V.31.), 26/2012.(X.19.), 

15/2013. (IX.13.) önkormányzati rendeletekkel módosított 

 

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 6.§ (4) bekezdésében, 41.§ (3) bekezdés b), d) – f) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

R.) 3.§ (6) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

{A tervezett síremlék felállítási kérelmét /tervét/vázrajzát/ az üzemeltetőnek a kivitelezés megkezdése 

előtt be kell nyújtani.} 

 

„A tervezett síremlék felállítási kérelmét (tervét/vázrajzát) az üzemeltetőnek és a Lengyeltóti Közös 

Önkormányzati Hivatal Műszaki csoportjának a kivitelezés megkezdése előtt be kell nyújtani.”  

 

 

2.§ 

 

Az R. kiegészül az alábbi 3/B.§ szakasszal, egyúttal a következő szakasz számozása 3/C.§-ra változik: 

 

„3/B.§ 

 

(1) Az önkormányzat az általa fenntartott 066/2. hrsz-ú, keleti temető területén, a III. parcellától É-i 

irányban, a helyi védettség alatt álló kereszt mögötti területen íves vonalú, vakolatlan tégla 

szerkezetű, kétsoros kialakítású urnafalban 20 db urnafali sírhelyet biztosít.”       

 

(2) Az urnafali sírhelyek 34 x 34 cm szélességi és magassági méretűek, 40 cm mélységűek.  Az 

urnafali sírhelyek lezárása maximum 40 x 40 cm-es záró lappal történhet. 

 

(3) Az urnafalon urnafülkénként 1 db az urnafülke szélességét meg nem haladó koszorú helyezhető 

el. 

 

(4) Kegyeleti okokból történő mécses- és gyertyaégetés az urnafülkék előtti kiugró téglaperemen 

engedélyezett. 

 

(5) Az urnafali sírhelyek megváltási díját jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.” 

 

 

3.§ 

 

(1) Az R. 3/C.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:            

 

„(3) Az önkormányzat az általa fenntartott 066/2. hrsz-ú, keleti temető területén a III. parcellától É-

i irányban és a helyi védettség alatt álló kereszttől D-re fekvő, 16x1,4 m nagyságú területen 16 db 

urna elhelyezésére szolgáló urnasírkerti nyugvóhelyet biztosít.” 

 

(2) Az R. 3/C.§ (5) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

{A síremlék anyaga lehet műkő, gránit, márvány, kő, fém, fa.} 
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„A síremléket megfelelő rögzítéssel (vasalással) kell ellátni; anyaga lehet műkő, gránit, márvány, 

kő, fém, fa.” 

 

4.§ 

 

Az R. a következő 3/D.§-sal és „Szociális temetés” alcímmel egészül ki:                                                 

 

„3/D.§ 

 

Szociális temetés 

 

(1) Az önkormányzat a szociális temetést a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 24/A.§-ában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet 17/A.§ - 17/C.§-ában foglaltak szerint 

biztosítja. 

 

(2) Lengyeltóti Város Önkormányzata szociális temetés céljára az általa fenntartott 910. hrsz-ú, 

nyugati. temetőben, a központi kereszttől DK-re lévő terület alsó harmadában, a temetőkerítés 

mellett, 16  db; valamint a központi kereszttől ÉNY-i irányban a központi járda bal oldalán lévő 

terület alsó harmadában 10 db temetési helyet jelöl ki. 

 

(3) A szociális parcellában lévő temetési helyek szélessége 90 cm, hosszúságuk 210 cm, a sírhelyek 

egymástól való távolsága 60 cm, a sorok távolsága 60-100 cm. A temetési helyek hantmérete a 

sírhelyek nagyságánál nagyobb, magasságuk 50 cm-nél nagyobb nem lehet.”  

 

 

5.§ 

 

Az R. 4.§ (3) – (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés kerül: 

 

„(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (4) bekezdésben foglalt kivétellel, a (2) bekezdésben 

foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltható). A temetési hely felett 

rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama a (2) bekezdésben meghatározott 

használati időnél lehet rövidebb, de legalább a (2) bekezdés a), b) és d) pontja esetében 10 

év, a (2) bekezdés c) pontja esetében 5 év, a (2) bekezdés e) pontja esetében 30 év. Ha az 

újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja nem lehet 

magasabb a megváltási díj időarányosan csökkentett részénél. 

 

(4) 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.§ 

 

Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete kerül. 

 

 

7.§ 

 

Az R. 

1. 3.§ (7) bekezdés „Lengyeltóti Városi Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a 

„Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg, 

2. 3/C.§ (2) bekezdés „34 hrsz-ú” szövegrész helyébe a „066/2. hrsz-ú” szöveg 

lép. 
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8.§ 

 

(1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Jelen rendelet 4.§ és 5.§-a 2014. január 1-jén lép hatályba.                    

 

Lengyeltóti, 2013. december 20.       

 

 

 

dr. Szatmári Ibolya                                                                          Zsombok Lajos     

                    jegyző                                                                                      polgármester  

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2013. december 21-én.                  

  

                                                                                              dr. Szatmári Ibolya 

                                                                                                        jegyző   
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1. melléklet a …/2013.(XII.21.) Ör-hez    

 „1. melléklet a 11/2000.(III.23.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A temetkezési hely megváltási és újraváltási díjak 

 

 

 
1) Lengyeltóti Város K-i temetőben: 

 Felnőtt sírhely    I-es 10.000 Ft+ÁFA 25 évre 

 Felnőtt sírhely    II-es 20.000 Ft+ÁFA 25 évre 

            Urnafali hely (ravatalozó mellett)   20.000 Ft+ÁFA 25 évre 

            Urnafali hely (III. parcella feletti felső keresztnél) 50.000 Ft+ÁFA 25 évre 

 Urnasírkerti hely     25.000 Ft+ÁFA 25 évre 

  

 

2) Lengyeltóti Város Ny-i temetőben:  

 Felnőtt sírhely  I-es 10.000 Ft+ÁFA 25 évre 

 Felnőtt sírhely  II-es 20.000 Ft+ÁFA 25 évre 

 Urnafali hely   25.000,-Ft+ÁFA 25 évre 

 Urnasírkerti hely  20.000,-Ft+ÁFA 25 évre 

 

3) Sírbolt (Kripta) 

 Mindkét temetőben:  

 2 koporsós sírbolt 60 évre 23.000 Ft+ÁFA 

 4 koporsós sírbolt 60 évre 34.000 Ft+ÁFA 

 6 koporsós sírbolt 60 évre 51.000 Ft+ÁFA 

 

4.) Pusztaszentgyörgy-i temetőben: 

      Felnőtt sírhely            I-es           10.000,-Ft+ÁFA     25 évre 

      Felnőtt sírhely           II-es           20.000,-Ft +ÁFA    25 évre 

 

 

A díszsírhelyek térítésmentesek a temetőben. 

 

A sírhelyek árát a kijelöléskor a temető üzemeltetőjénél kell befizetni.” 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete  TERVEZET 

 

a 16/1999.(XII.30.), 4/2001.(II.23.), 10/2001.(IX.26.), 6/2002.(VIII.23.), 8/2002.(X.30.), 

12/2002.(XII.12.), 16/2004.(VI.30.) , 26/2004.(XII.15.), 14/2005.(V.27.), 19/2005.(IX.30.), 

13/2006.(IV.26.), 22/2006.(X.11.), 7/2007.(II.23.), 14/2008.(V.30.), 26/2008.(XI.28.), 

19/2009.(IX.25.), 22/2009.(X.30.), 1/2010.(I.29.), 5/2010.(II.24.), 13/2010.(VI.29.), 

18/2010.(X.14.), 27/2011. (IX.30.), 1/2012.(I.30.), 18/2012.(VI.1.), 27/2012.(XI.15.), 

36/2012.(XII.18.), 2/2013.(II.8.), 11/2013.(VI.28.), 17/2013.(X.31.) önkormányzati rendeletekkel 

módosított 

 

 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

6/1999.(III.25.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 41.§ (4) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1999.(III.25.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: R.) 3. melléklet „Átruházott hatáskörök jegyzéke” Népjóléti, Oktatási, 

Művelődési, Sport- és Ifjúságpolitikai Bizottság cím a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

{dönt átmeneti segély iránti kérelmekről} 

 

„a) dönt önkormányzati segély iránti kérelmekről.” 
 

(2) Az R. 3. melléklet „Átruházott hatáskörök jegyzéke” Polgármester cím a) pontja helyébe 

a következő rendelkezés lép: 
{megállapítja a temetési segélyt} 

 

„a) megállapítja a temetési célú önkormányzati segélyt,” 

 

(3) Az R. 3. melléklet „Átruházott hatáskörök jegyzéke” Polgármester cím kiegészül az alábbi 

rendelkezéssel: 

 

„n) gyakorolja a szociális temetéssel kapcsolatos hatáskört” 

 

(4) Az R. 3. melléklet „Átruházott hatáskörök jegyzéke” Jegyző cím kiegészül az alábbi 

rendelkezéssel: 

 

„b) Megállapítja a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot.” 

 

 

2.§ 

 

Hatályát veszti az R. 3. melléklet „Átruházott hatáskörök jegyzéke” Népjóléti, Oktatási, 

Művelődési, Sport- és Ifjúságpolitikai Bizottság cím b) pontja {dönt rendkívüli gyermekvédelmi 

ellátásokról, bérlettámogatás és tankönyvtámogatás iránti kérelmekről}. 
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3.§ 

 

 

Jelen rendelet 2014. január 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Lengyeltóti, 2013. december 20.    

 

 

 

 

dr. Szatmári Ibolya                                                                         Zsombok Lajos 

                    jegyző                                                                                      polgármester  

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2013. december 21-én.             

  

                                                                                                 dr. Szatmári Ibolya 

                                                                                                           jegyző  

 

 

 


