Et. 11. sz. 1. melléklet

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésben, 40. § (3) bekezdésben 41. § (3) bekezdésében és a 42. §-ban
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Fót Város Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), mint a köztemető
tulajdonosára, a köztemető fenntartását, üzemeltetését ellátó természetes és jogi személyre
(továbbiakban: Üzemeltető), valamint a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes
és jogi személyre (továbbiakban: temetkezési szolgáltató), és arra a természetes és jogi személyre
terjed ki, akinek a rendelet hatálya alá tartozó tevékenység ellátása során, azzal összefüggésben jogai
és kötelezettségei keletkeznek.
(2) A rendelet szabályait kell alkalmazni a halva született magzatok, csonkolt testrészek és
szervmaradványok hamvasztása, vagy földben történő eltemetése esetén is.
(3) A rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában lévő
a)
Fót, Vörösmarty u. 72. szám alatti 900/2 helyrajziszámú kivett ravatalozó, sírkert és
b)
Fót, Kisalag 0278, 0279/1 helyrajziszámú kivett temető
köztemetőkre terjed ki.
(4) A rendelet szabályait kell alkalmazni a megváltott, de a megváltás időtartama alatt be nem temetett
temetési helyekre is.
2. Értelmező rendelkezés
2. §
E rendelet alkalmazásában díszsírhely a köztemető központi temetőrészében, vagy központi helyen
elhelyezkedő – koporsós, vagy hamvasztásos eltemetést biztosító – temetkezési hely, melyben az
Önkormányzat díszpolgára, továbbá állami-, politikai és művészeti élet kiemelkedő személye
helyezhető el.
3. A köztemető létesítése, üzemeltetése
3. §
(1) Fót Város közigazgatási területén köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról, ismételt
használatbavételéről, illetve kegyeleti park céljára szolgáló átalakításáról az Önkormányzat
Képviselő-testülete dönt.
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(2) A lezárt köztemetők ismételt használatba vételéről, illetve a kegyeleti park céljára szolgáló
átalakításkor a létesítésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(3) A köztemetőben a gépjárműforgalmat az üzemeltető a jogszabályok keretei között önállóan
szabályozhatja. Az utak rendszeres karbantartása, takarítása, sár- és síkosság-mentesítése az
üzemeltető feladata.
(4) A lezárt köztemetőben az üzemeltető gondoskodik az utak - közlekedésnek megfelelő karbantartásáról.
4. §
Az Önkormányzat a köztemetők és létesítményeik fenntartásáról, üzemeltetéséről kegyeleti
közszolgáltatási szerződés alapján és keretein belül gondoskodik.
5. §
(1) Az üzemeltetés keretében az üzemeltető összehangolja a temetések időpontját, feltételeit,
működteti, karbantartja a technikai rendszereket, illetve építményeket (ravatalozó, hűtő, egyéb
kiszolgáló helyiségek), gondoskodik a tisztán tartásról, a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a kegyeleti közszolgáltatási szerződés végrehajtásának
tapasztalatait évente értékeli az üzemeltető éves üzleti beszámolója során.
(3) Az üzemeltető negyedévente beszámolót készít az Önkormányzat részére az üzemeltetési
feladatok ellátásáról, teljesüléséről.
4. A köztemető infrastruktúrája
6. §
Az Önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához az alábbi építményeket, közműveket,
egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételeket biztosítja:
a)
ravatalozó,
b)
halotthűtő berendezés,
c)
vezetékes villanyáram
d)
vezetékes vízellátás,
e)
burkolt út és
f)
illemhely.
7. §
(1) A ravatalozó és technikai berendezései, a tárolók és a hűtők, valamint a temetők egyéb közcélú
létesítményei karbantartása és biztonságos működtetése az üzemeltető feladata.
(2) A ravatalozók esztétikai megjelenésének, berendezési tárgyainak kifogástalan minőségűnek kell
lennie, biztosítva a méltó kegyeletgyakorlást.
8. §
(1) A halott-hűtők üzemi hőmérsékletét az üzemeltető technológiai utasításban határozza meg a
jogszabályokban előírtak betartása mellett.
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(2) A hűtőket hetente egyszer ki kell tisztítani és el kell végezni jogszabályi előírásoknak megfelelően
a kötelező fertőtlenítésüket.
(3) A hűtőkről üzemeltetési és fertőtlenítési naplót kell vezetni, melyben az ezekkel kapcsolatosan
elvégzett feladatokat időrendben fel kell jegyezni.
9. §
A létesítmények karbantartásával, felújításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat a
közegészségügyi és műszaki feltételekre vonatkozó jogszabályi előírások mellett a kegyeleti
közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályok szerint, a szerződésben rögzített feltételekkel
kell biztosítani.
10. §
(1) Az üzemeltetőnek biztosítania kell a látogatók számára a temetők használatát, illetve emellett a
különféle temetői tevékenységek rendezett működését.
(2) A temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben meghatározott üzemeltetési feladatokon túl az
üzemeltető gondoskodik
a)
a köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és
infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartásáról,
gondozásáról, szükség szerinti felújításáról és pótlásáról (szükség szerinti takarítás /gépi, kézi/,
kaszálás, gyomirtás, zöldhulladékgyűjtés, balesetveszélyes fák ki- és visszavágása, hó- és
síkosságmentesítés, parkgondozás),
b)
a hulladékgyűjtő-helyek kijelöléséről és a hulladék-gyűjtő helyeken felhalmozott hulladék
kijelölt lerakóhelyre történő elszállításáról, vagy elszállíttatásáról,
c)
a díszsírhelyek, a közös sír, valamint az azokon lévő síremlékek gondozásáról és fenntartásáról,
d)
a ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről a közegészségügyi és
higiéniai előírásoknak megfelelő módon, és
e)
a temetési helyek nyilvántartásáról.
(3) Az üzemeltető biztosítja a temetkezési szolgáltatás, illetve a temetőben végzett egyéb vállalkozási
tevékenység ellátásának feltételeit, temetői rendjét, tevékenységüket koordinálja, ellenőrzi, felügyeli.
5. Temetési helyre vonatkozó szabályok
11. §
(1) A felnőtt sírhelyekbe 10 évnél idősebb korban elhunytak, gyermeksírhelybe 10 éves vagy ennél
fiatalabb korban elhunytak betemetése lehetséges. Meglévő gyermeksírhelybe urna is betemethető.
(2) A koporsós sírhelybe (sírboltba) temethető urnák számát azok befogadóképessége határozza meg.
(3) Díszsírhelybe - a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett az elhunyt özvegye, közvetlen felmenő és lemenő ági hozzátartozói (szülők, gyermekek), továbbá az
élettárs is elhelyezhetők.
(4) A díszsírhelyre - temetés jellegétől függően - a koporsós sírhelyre, illetve az urnasírhelyre
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy díszsírhelybe kizárólag a Képviselő-testület
jóváhagyásával lehet temetkezni, továbbá a díszsírhelyen létesített síremlék fenntartásáról, továbbá a

3

Et. 11. sz. 1. melléklet
temető átrendezése vagy megszüntetése esetén áthelyezéséről a létesítő (adományozó) köteles
gondoskodni.
12. §
(1) A köztemetőben levő sírhelyek méretei:
a)
egyes felnőtt sírhely: 1,90-2,10 m hosszú, 0,95-1,10 m széles, 2,00 m mély;
b)
kettős sírhely: 1,90-2,10 m hosszú, 1,90-2,10 m széles, 2,00 m mély;
c)
gyermeksírhely: 1,30-1,50 m hosszú, 0,65-0,80 m széles, 2,00 m mély;
d)
az ún. alacsony hantos parkszerű sírhely alapmérete az egyes, illetőleg a kettős sírhely
méretének felel meg;
e)
az építhető sírbolthelyek legkisebb mérete a kettős sírhely méretével azonos.
(2) A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 60 cm, a gyermeksíroknál 30 cm kell legyen. A
sorok között 0,60 m-1 m távolságot kell hagyni, kivéve az új kiképzésű (fej-fej alatti) sírhelytáblák
sorait, ahol a sírok fejrészei között a távolságnak 30 cm-nek, a sorok között pedig 1,50 m-nek kell
lennie.
(3) A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet. A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem
kötelező.
13. §
(1) Egyes és kettős sírhelyen sírboltot kiépíteni nem lehet.
(2) A sírboltokat legalább kettő koporsó befogadására alkalmas al- és felépítményként lehet
megépíteni. A köztemető területén sírbolt 30 m2alapterületet és 3,0 m építménymagasságot meg nem
haladó méretben építhető.
(3) A sírboltokban 2-16 nagy koporsó helyezhető el, illetve egy nagy koporsó helyén két kis koporsó
is elhelyezhető.
(4) A sírbolt megváltási díja az igénybe vett sírhelyek díjának összegeként számítandó.
(5) Sírboltban halottat fa koporsó használata esetén csak kettős koporsóban szabad elhelyezni, melyek
közül az egyiket légmentesen kell lezárni.
14. §
(1) Az urnafülkében az elhamvasztottak urnái helyezhetők el. A kötelezően biztosítandó urnafülke
elölnézeti mérete 30x30 cm.
(2) Az urnasírhely mérete 60x80 cm, mélysége 100 cm.
(3) Urnasírba, urnasírboltba - a rendelkezésre jogosult döntése szerint - legfeljebb 4 urna helyezhető
el. Az urnasír ikresíthető, vagyis abba újabb urna helyezhető el a rendelkezésre jogosult engedélyével.
(4) Az urnafülkét a Vörösmarty úti ravatalozó kolumbárium falában egységesítés érdekében az
üzemeltető által biztosított előlappal kell lefedni. Egyedi díszítésként az üzemeltető biztosítja a vázát
és a gombot.
15. §
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(1) A köztemető üzemeltetője köteles jegyzéket készíteni a temető területén lévő képző- vagy
iparművészeti szempontból értékes sírokról, sírépítményekről akkor is, ha azok nem állnak műemléki
védelem alatt.
(2) Jogi személy a rendelet hatálya alá tartozó köztemetőben temetési helyet csak abból a célból
válthat meg, hogy oda a saját halottjának tekintett elhunyt természetes személyt, vagy a jogi
személlyel munkaviszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban állt természetes
személy elhunyt holttestét vagy hamvait helyezze el. A temetkezési hely magán- és jogi személyek
között csere, adás-vétel, ajándékozás tárgya nem lehet.
6. A temetési hely, sírjel fenntartásának szabályai
16. §
(1) A temetési helyen csak az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethetők ki 1 méternél
magasabbra növő fák, cserjék, bokrok. Temetési helyen olyan fa, cserje és bokor ültethető, mely teljes
kifejlettségében nem magasabb 1,5 méternél és átmérője nem haladja meg a 0,6 métert. Az engedély
nélkül ültetett fákat, cserjéket, bokrokat az üzemeltető eltávolíttathatja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott növénnyel való beültetést, valamint a díszítési munkálatot a
temetkezési hely jogosultja köteles az üzemeltető ügyfélszolgálatán a munka megkezdése előtt
írásban bejelenteni. Az üzemeltető a bejelentés kézhezvételét követő 15 napon belül a temetkezési
hely jogosultja részére írásban engedélyezi, vagy elutasítja növény ültetését vagy díszítését.
(3) A köztemető biztonságos használatát veszélyeztető sírjel, vagy sírbolt észlelése esetén az
üzemeltető haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül írásban értesíti az Önkormányzatot a veszély
fennállásáról megjelölve a temetési hely felett rendelkezni jogosultat és rendelkezésre álló adatait.
(4) A köztemető tisztasága és rendje érdekében sír áthelyezése, sír bontása, új síremlék állítása miatt,
exhumálás következtében vagy egyéb okból feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok, bontási
törmelék elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja 15 napon belül köteles
intézkedni.
(5) A sírbontás megkezdése előtt a rendelkezési jog jogosultja, vagy megbízottja köteles az
üzemeltetőnek bejelenteni a bontást. Amennyiben a síremlék elbontása mellett új síremléket kívánnak
állítani, ezt is be kell jelenteni.
(6) Az üzemeltető joga, hogy az elhanyagolt, elgyomosodott, s ezáltal a környezetet is veszélyeztető
temetési hely helyreállításához szükséges munkálatokat – a rendelkezési jog jogosultjának
eredménytelen írásbeli felszólítását követően – a rendelkezési jog jogosultjának költségére
elvégeztesse. A környezetet veszélyeztető sírjelek esetén azok eltávolításáról az üzemeltető a
jogszabályi előírások figyelembevételével gondoskodik.
(7) A rátemetéskor lebontott síremlék – kivéve ha jogszabály vagy az építésügyi hatóság határozata
eltérően nem rendelkezik - egy éven belül visszaállítandó. A lebontott síremléknek a temető területén
történő tárolása az üzemeltetőnek nem kötelezettsége, azért nem terheli felelősség.
(8) A síremlék bontásáról, tárolásáról, értékesítéséről és megsemmisítéséről az üzemeltető köteles
nyilvántartást vezetni és azokat öt évig megőrizni. Az értékesítésből származó bevételnek a bontás és
a tárolási díj összegén felüli részét ezen időtartamon belül az írásban figyelmeztetett kötelezett részére
vissza kell fizetni.
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(9) Az elvi „Nemzeti Panteon” részeként számon tartott sírhelyek, sírépítmények korlátlan ideig
fenntartandók, azokat elbontani, újraértékesíteni nem lehet.
7. Sírhelygazdálkodás
17. §
(1) Az üzemeltető által a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján elkészített éves sírhely
gazdálkodási terv köztemetőnként bemutatja a temetési hely szükségletet, a temetőbővítés lehetséges
irányait, megvalósításának költségeit, ütemezését és tervezett finanszírozását, továbbá a lezárt
(lezárandó) temető, vagy temetőrész kiürítésére vonatkozó terveket.
(2) Az üzemeltető a sírhelygazdálkodás körében naprakész nyilvántartást vezet a szabad temetési
helyekről.
18. §
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog
a)
egyes sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év;
b)
kettős (sövényes kettős) sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év;
c)
sírbolt esetén 60 év, vagy a temető üzemeltetőjével kötött megállapodástól függően legfeljebb
100 év;
d)
az urnafülke és az urnasírhely esetén 10 év;
e)
urnasírbolt (urnakripta) esetén 20 év.
(2) Az 1948. év előtt vásárolt örök sírhelyek használati ideje 60 év, amennyiben sírbolttá kialakítva
nincsenek.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejárta előtt 6 hónappal az üzemeltető írásban tájékoztatja
a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a lejárat időpontjáról, az újraváltás lehetőségéről –
vagy annak hiányában az elutasítás indokáról – és díjáról.
(4) Ha a rátemetést, újraváltást megrendelő nem azonos a temetési hely feletti rendelkezési jog
jogosultjával, akkor a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának nyilatkoznia kell
hozzájárulásáról az üzemeltető felé.
(5) Az üzemeltető a megváltott, de még igénybe nem vett, vagy lejárat előtt kiürített temetési helyet
felajánlás esetén – ha a temetési hely még értékesíthető - köteles visszaváltani azzal, hogy a
temetkezési hely megváltásának időpontjában érvényes, befizetett megváltási díj időarányos részét
köteles a jogosult részére a felajánlástól számított 60 napon belül – 10% kezelési költség levonása
után visszatéríteni.
(6) A temetkezési hely feletti rendelkezési jog újraváltásának időtartamára az üzemeltető és a
rendelkezési jog jogosultjának megállapodása irányadó.
(7) Az áthelyezett temetési hely használati ideje az eredetileg megváltott temetési hely használati
idejéhez képest nem változhat, ha az áthelyezés indokolt esetben, az üzemeltető vagy a temető
tulajdonosa körében felmerült okból történik.
8. Az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeinek biztosítása,
19. §
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(1) A köztemető halottasházába szállított elhunyt átvétele csak az előírt okmányok alapján lehetséges.
Az átvétel során az azonosító cédulákon szereplő adatoknak a megrendelés és a halott-vizsgálati
okmányok adataival egyezniük kell. Az átvétel tényét és időpontját a kísérő iratokon igazolni kell.
(2) A halott átvevőnek a tételes átvételt követően a halott-átvételi naplóban kell rögzíteni az átvétel
időpontját, a halott teljes nevét, azt hogy honnan szállították be az elhunytat, a beszállítást végző
vállalkozó nevét.
(3) Amennyiben az átvételnél megállapítást nyer, hogy a halotton ékszer, nemesfémből vagy
drágakőből készült tárgy van, azokat a testről el kell távolítani, mely tényt jegyzőkönyvben kell
rögzíteni és azokat az eltemettető, vagy meghatalmazottja részére át kell adni.
9. Nyilvántartások
20. §
(1) Az üzemeltető az alábbi nyilvántartásokat köteles vezetni:
a)
halottak főkönyve (nyilvántartó könyv);
b)
betűrendes névmutató;
c)
sírhely újraváltó könyv;
d)
parcellakönyv;
e)
áthelyezési főkönyv;
f)
áthelyezési mutató;
g)
sírkőkönyv;
h)
sírboltkönyv;
i)
urnaátadó könyv;
j)
halott átvételi napló;
k)
halotthűtő üzemeltetési és fertőtlenítési naplója; és
l)
díszsírhely nyilvántartás.
(2) A nyilvántartásokba az alábbi adatokat kell bejegyezni:
a)
folyószám (kódszám);
b)
temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja;
c)
az elhalt neve, leánykori neve;
d)
születési ideje;
e)
anyja neve;
f)
legutolsó lakóhelyének címe;
g)
az elhalálozás időpontja;
h)
a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma;
i)
a rendelkezési jog jogosultjának neve, lakcíme;
j)
ha az eltemettető nem azonos a rendelkezési jog jogosultjával, az eltemettető neve, lakcíme; és
k)
a síremlékre vonatkozó bejegyzések.
(3) A nyilvántartásokba történő bejegyzést időrendi sorrendben kell teljesíteni.
(4) Urnakiadáskor a nyilvántartásnak tartalmaznia kell: az urnakiadás időpontját, az átvevő nevét és
adatait, a hamvasztó-üzemet, a hamvasztás sorszámát.
(5) Az urnakiadás - a kiadást kérő kérelmére - tértivevényes postai küldeménnyel is megtörténhet.
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(6) A sírboltkönyvet a sírbolt számának feltüntetésével kell vezetni. A sírboltkönyvbe be kell jegyezni
a sírbolt felett rendelkezni jogosult személynek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is.
(7) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, az
eljárás ügyszámát.
(8) A nyilvántartó könyv és a sírboltkönyv adataiba az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni
jogosult - személyazonosságának igazolása mellett – tekinthet be.
(9) A temetkezéssel kapcsolatos feladatok során készített nyilvántartásokat a köztemető lezárásáig a
temető üzemeltetője köteles megőrizni, míg lezárás után a Magyar Nemzeti Levéltár részére kell
átadni megőrzés végett. A nyilvántartások esetleges megsemmisülése esetére a nyilvántartó könyvből
és sírboltkönyvből másolat készítése kötelező.
10. A temetési szolgáltatás, illetve a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység
ellátásának rendje
21. §
(1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatás, valamint egyéb vállalkozók köztemetőben történő
munkavégzése az üzemeltetőnél történő előzetes írásbeli bejelentés alapján végezhető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a munkálat megkezdését megelőző legalább 3 munkanappal
kell megtenni az üzemeltető ügyfélszolgálatán.
(3) Az üzemeltető feladata annak vizsgálata, hogy a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó,
valamint egyéb vállalkozó a szolgáltatás végzése során rendelkezik-e a jogszabályokban előírt
követelményekkel.
(4) A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó (1) bekezdés szerinti bejelentésének az alábbiakra
kell kiterjednie:
a)
a tevékenység gyakorlására jogosító engedélyek megléte, másolati példányának csatolása
(vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyző végzés, illetve a 30 napnál nem régebbi
cégkivonat - továbbiakban: vállalkozási engedély -, előzetes jegyzői hozzájárulás);
b)
munkavégzéssel érintett köztemető megnevezése;
c)
munkavégzéssel érintett temetési hely megjelölése;
d)
a teljes körű temetkezési szolgáltatás köréből ellátni szándékozott tevékenységek megjelölése;
e)
temetkezési szolgáltatás ellátásához megjelölt telephely létesítésével kapcsolatos jegyzői, járási
hivatali engedély;
f)
annak tudomásul vétele, hogy a köztemető területén - az erre a célra kijelölt hely kivételével temetkezési szolgáltatásra utaló reklám- és hirdetőtáblát nem helyezhet el;
g)
annak tudomásul vétele, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az
eltemettetőnek a temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését - az egyházi temetés esetén az
egyházi szertartás rendjének megfelelően - tiszteletben tartani; továbbá
h)
holttest szállítása esetén a közegészségügyi és járványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti
feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járművel való rendelkezés.
(5) Ha a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó a (4) bekezdésben foglalt feltételeket az
üzemeltető kérésére nem igazolja, az üzemeltető köteles a hatáskörrel rendelkező szerv megfelelő
intézkedését kezdeményezni. A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a temetkezési
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szolgáltatást végző vállalkozó köteles az üzemeltetőnek haladéktalanul, de legfeljebb a változás
bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül írásban bejelenteni.
(6) Ha a temetkezési szolgáltató - bizonyítható módon - ismétlődően és súlyosan megsérti a temető
rendjére vonatkozó előírásokat, sértve a látogatók, az eltemettetők és a szertartásokon részt vevők
kegyeleti érzését, vagy az üzemeltető technológiai utasításait megsértve veszélyezteti a temetői
létesítmények biztonságos működtetését, az üzemeltető köteles az (5) bekezdés szerinti eljárás
kezdeményezésére a fogyasztóvédelmi szervek megfelelő tájékoztatásával.
(7) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók részére - a kifejtett szolgáltatás
tekintetében - azonos feltételeket köteles biztosítani, tiszteletben tartva a versenysemlegesség elvét.
(8) A temetkezési szolgáltatónak megfelelő módon biztosítania, illetve igazolnia kell az üzemeltető
részére az elhunyt személy azonosítását, továbbá az eltemettető, illetve a rendelkezési jog
jogosultjának kilétét. Ezen adatokat köteles az üzemeltető rendelkezésére bocsátani.
(9) A temetkezési szolgáltatók munkavégzésének összhangját az üzemeltetőnek biztosítania kell oly
módon, hogy
a)
a temetkezési szolgáltatók - az általuk végzett egyes temetési szolgáltatások jellegéhez is
igazodóan - azonos feltételekkel, lehetőség szerint az erre irányuló igénybejelentés
sorrendjének megfelelően vehessék igénybe a temetői létesítményeket, az azt szolgáló
infrastruktúrát; továbbá
b)
olyan nyilvántartásokat kell vezetnie, illetve ügyfélszolgálatának működtetését úgy kell
megszerveznie, melyből az a) pont alatti szolgáltatói igények nyomon követhetők.
22. §
Az egyéb vállalkozói tevékenységek (kőfaragó, sírgondozó, emlékkészítő stb.) végzése feltételeinek
biztosítására a 21. § (9) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók az alábbi eltérésekkel:
a)
a vállalkozó a munkavégzés megkezdése előtt legalább egy munkanappal előbb köteles
bejelenteni az ügyfélszolgálati irodában azt, hogy melyik temetőben, annak melyik temetési
helyén, milyen jellegű munkát végez, mely személy megbízása alapján;
b)
a vállalkozó az a) pontban fennálló esetben a vállalkozási engedélyét a felszólításra köteles
felmutatni;
c)
a vállalkozó a köztemetők nyitvatartási idejében munkanapokon végezhet munkálatokat;
d)
a vállalkozó a munkavégzés érdekében - ha az indokolt - gépjárművel is behajthat a temetőbe,
köteles azonban az üzemeltető előírásait betartani;
e)
a vállalkozó a munkálatok befejezését követően, illetve több napos folyamatos munkavégzés
esetén az utolsó napon köteles a törmelék, szemét, lom stb. elszállításáról gondoskodni és a sír
környezetét rendezetten, tisztán hagyni; továbbá
f)
a vállalkozónak a munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy azzal a köztemető látogatók
kegyeletgyakorlását, a köztemető rendjét, nyugalmát és a temetési szertartásokat ne zavarja.
11. A köztemető használatának rendje és a kegyeletgyakorlás szabályai
23. §
(1) A köztemető nyitvatartási idejéről, a nyitva tartás módosításáról, valamint meghosszabbított
nyitva tartásról az üzemeltető a változást megelőzően tájékoztatja a tulajdonost.
(2) A köztemető nyitásáról és zárásáról az üzemeltető gondoskodik.
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24. §
(1) A köztemetőt 12 éven aluli gyermek, illetőleg cselekvőképtelen személy kizárólag cselekvőképes,
nagykorú személy kísérete mellett látogathatja.
(2) A köztemetőbe gépjárművel behajtani és ott közlekedni kizárólag erre a célra kijelölt utakon lehet
a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok szerint. A gépjárművel történő közlekedés során a
keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a látogatókat, illetőleg a temetési, búcsúztatási
szertartásokat.
(3) A köztemetőbe gépjárművel behajtani kizárólag
a)
súlyos mozgássérültet szállító járművel,
b)
temetkezési tevékenységet végző járművel, vagy
c)
az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével
lehet.
(4) Köztemetőbe kerékpárral behajtani, és ott kerékpárral közlekedni nem lehet. Köztemetőbe
kizárólag fogyatékosságot segítő állatot lehet bevinni.
25. §
(1) A temetőlátogató kötelessége a köztemetői terület, az ingó és ingatlan létesítmények, tárgyak
rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása, tartózkodás bármiféle károkozástól, rongálástól.
(2) Tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldterületek, zöldfelület egyéb elemeinek,
tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, pusztítása, károsítása
vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely értékük csökkenésével jár.
(3) A köztemető területén a látogató sem végezhet olyan tevékenységet, amely egészségre ártalmas,
szennyeződést, bűzt, egyéb káros környezeti hatást gyakorol, mások kegyeleti jog gyakorlását
akadályozza, korlátozza, balesetveszélyt okoz.
(4) A látogatónak tartózkodnia kell minden olyan tevékenységtől, amely mások kegyeleti érzéseit
zavarhatja (hangoskodás, zenehallgatás).
(5) A köztemetőben biztosított közüzemi szolgáltatással (vízvételi jog) az ésszerűség határán belül
takarékoskodni kell.
26. §
(1) Köztemetőbe a látogató - az üzemeltető külön engedélye nélkül - szokásos, rendszeresen magánál
tartott személyes használati tárgyain túlmenően kizárólag a temetési helyek díszítésére, gondozására
szolgáló tárgyakat (pl. koszorú, vágott élő virág, művirág, váza, öntözőkanna) és a kegyeleti jog
gyakorlás kellékeit (pl. mécses, gyertya) viheti be.
(2) A köztemetőkből koszorúkat, virágokat, növénymaradványokat, kertészeti hulladékokat, egyéb
hulladékot az üzemeltető hozzájárulása nélkül kivinni nem lehet, azokat az ezek elhelyezésére kijelölt
helyeken kell elhelyezni.
27. §
(1) A temetési hely kertészeti jellegű gondozására
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a)
a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja, illetőleg halála esetén örököse,
b)
az elhunyt személy(ek) hozzátartozója,
c)
az elhunyt személy(ek) örököse, vagy
d)
az a) pontban írt személyek által megbízott cég alkalmazottja vagy megbízott személy
jogosult.
(2) Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerződés eltérően nem
rendelkezik, a temetési helyen elhelyezett síremlék, sírjel, egyéb díszítés, felújítására, restaurálására,
elmozdítására, eltávolítására, köztemető területéről történő kivitelére és bevitelére
a)
a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja, illetőleg halála esetén örököse,
b)
az elhunyt személy(ek) hozzátartozója,
c)
az elhunyt személy(ek) örököse, vagy
d)
az a) pontban írt személyek által megbízott cég alkalmazottja vagy megbízott személy
jogosult.
28. §
(1) A kegyeleti jog gyakorlásának elősegítése érdekében az üzemeltető megfelelő tájékoztatást
köteles nyújtani a látogatók részére akár egyedi, akár közérdekű ügyben. A temetőben történő
eligazodás érdekében az üzemeltető megfelelő tájékoztató és információs táblákat, és ügyfélszolgálati
irodát működtet.
(2) Az üzemeltető az ügyfélszolgálati irodában hetente legalább egy alkalommal a köztemető
nyitvatartási idejével megegyező időtartamban köteles ügyfélfogadást tartani.
29. §
(1) Köztemetőben hulladékot csak az erre a célra kijelölt helyen szabad elhelyezni.
(2) Köztemetőben a folyékony és szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről az
Önkormányzatnak a települési környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak
szerint, a rendeletben megjelölt gazdálkodó szervek útján, az önkormányzati rendeletben foglalt
szabályok mellett az üzemeltető gondoskodik.
(3) Köztemetőben az üzemeltető köteles legalább egy illemhelyet létesíteni.
12. Kegyeleti közszolgáltatások díja
30. §
A kegyeleti közszolgáltatási díjtételeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
13. Záró rendelkezések
31. §
Hatályát veszti a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 46/2016 (XI.24.) önkormányzati
rendelet.
32. §
Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.
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1. melléklet
Temetkezési fenntartói és szolgáltatási díjak
Temetkezési fenntartói- és szolgáltatási díjak
Számla tételek

Nettó (Ft)

2.3. Elhunyt hűtése (Ft / nap), maximum 8000 Ft

Bruttó (Ft)

1 243

1 579

22 058

28 013

4.2. Ravatalozás eszközeinek használati díja (Ft/alkalom)

7 562

9 604

4.3. Kegyeleti szakszolgáltatás ravatalozóban (Ft/alkalom)

9 554

12 134

4.4. Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen belül (Ft/alkalom)

9 554

12 134

4.5. Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül (Ft/alkalom)

9 554

12 134

5.1.1 Sírásás nyári (Ft/alkalom)

21 504

27 310

5.1.2 Sírásás téli - november 1-jétől március 31-ig (Ft/alkalom)

31 437

39 924

4.1. Létesítmény igénybevételének díja (Ft/alkalom)

5.1. Sírásás, urnasír ásás

5.1.3 Sírásás urnasír (Ft/alkalom)

4 017

5 102

5.1.4 Sírásás mélyített (Ft/alkalom)

30 770

39 078

5.1.5 Sírásás gyermek (Ft/alkalom)

17 673

22 445

5.4. Hantolás
5.4.1 Hantolás koporsós sírhely (Ft/alkalom)

21 504

27 310

5.4.2 Hantolás kriptába (Ft/alkalom)

6 961

8 840

5.4.3 Hantolás urnasír (Ft/alkalom)

4 017

5 102

5.5. Sír felkoszorúzása (Ft/alkalom)

4 452

5 654

6.1. Koporsó temetési helyre való behelyezése (Ft/alkalom)

10 837

13 763

7.2.1 Elhunyt szállítása közigazgatási határon kívül (Budapest, illetve 30 km-en belül) (Ft/alkalom)

21 351

27 116

7.2.2 Elhunyt szállítása közigazgatási határon kívül (30 km-en túl) (Ft/km)

124

158

7.3. Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül (helyi) (Ft/alkalom)

12 458

15 822

7.5. Elhunyt szállítása ügyeletben

14 238

18 082

9.1. Urna temetési helyre való elhelyezése temetőben (Ft/alkalom)

3 819

4 851

25 000

31 750

11.1.1 0-5 éves tetem (Ft/alkalom/tetem)

69 653

88 460

11.1.2 6-10 éves tetem (Ft/alkalom/tetem)

55 607

70 621

11.1.3 11-20 éves tetem (Ft/alkalom/tetem)

41 855

53 156

11.1.1 21- éves tetem (Ft/alkalom/tetem)

27 905

35 440

3 819

4 851

Sírhely 25 év szimpla (Ft/sírhely)

22 459

28 523

Sírhely 25 év kettős (Ft/sírhely)

32 013

40 656

Gyermeksírhely 25 év (Ft/sírhely)

17 673

22 445

Kolumbárium 1 fülkés 10 év (Ft/sírhely)

17 673

22 445

Kolumbárium 2 fülkés 10 év (Ft/sírhely)

27 233

34 586

10.1. Hamvak szórása temetőben (szórókút)
11.1. Koporsóban eltemetett felnőtt ember exhumálása

11.3. Urna kiemelése (kolumbárium falból, sírból) (Ft/alkalom)
1.1. Temetési hely megváltásának díja ás újraváltásának díja

Kripta szimpla 60 év (Ft/sírhely)

66 732

84 750

Kripta dupla 60 év (Ft/sírhely)

133 464

169 500

Kripta 4 személyes 60 év (Ft/sírhely)

266 929

338 999

Urnakripta 20 év (Ft/sírhely)

44 488

56 500

Keszon sírhely 10 év (Ft/sírhely)

25 804

32 771

3 272

4 156

Temető-fenntartási hozzájárulás
Temető-fenntartási hozzájárulás (temetőben munkát végzés) (Ft/alkalom)

12

Et. 11. sz. 1. melléklet

Általános indokolás
Fóton a köztemetők üzemeltetője, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. a kötelező önkormányzati
feladat mellett sok év óta temetkezési szolgáltatási tevékenységet is végez. Azonban míg a többi
önkormányzat java része ezt az önként vállalt tevékenységet már évek óta nem végzi, addig Fót 2016ban a köztemetőkön belül a saját Kft-jére korlátozta a temetkezési szolgáltatás végzésének jogát.
A korlátozás a temetkezési tevékenységek azon feladataira vonatkozik, amelyet a temető területén
végez a szolgáltató: temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra
rendszeresített szállító járművön történő szállításával, a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel
történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással,
újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok. A korlátozás nem terjedhet ki olyan
feladatokra, mint a temetőn kívüli szállítás, az elhunyt előkészítése, a hozzátartozók kellékekkel való
ellátása.
A hatályos rendelet megalkotásakor a korlátozás célja kettős volt egyrészt biztosítani a Fótiak számára
a szeretteikhez méltó kegyeleti szolgáltatást, és a temetkezési szolgáltatás nyereségéből fedezni a
temető fenntartásának költségeit.
Döntő többségben piaci vállalkozások végzik a temetkezési szolgáltatást és az önkormányzat csak a
kötelező feladatát, a köztemetők üzemeltetését és fenntartását látja el. A piaci vállalkozások célja a
hozzátartozók magas szintű kiszolgálása, megnyugvással teli távozásuk a garancia arra, hogy az
egyébként nagyon éles piaci helyzetben a vállalkozás talpon maradhasson.
Egy piaci vállalkozás megélhetéséhez éves szinten 400 körüli temetésszám szükséges, amit a Fótnál
népesebb Dunakeszi példája jól mutat, a pár éve még 2 temetkezési szolgáltatót eltartó piac mára egy
szereplőssé csökkent.
A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. folyamatosan jó színvonalon végezte a temetkezési szolgáltatási
tevékenységet, azonban Fóton az éves körülbelül 180-as temetésszám, melyből 120 temetés esetében
látja el a Kft a temetkezési szolgáltatást, nem eredményez megfelelő mértékű nyereséget, a fenntartási
költségek fedezéséhez.
2021. decemberében a Kft. javaslatot nyújtott be a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy szüntesse meg
a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft kizárólagosságát a köztemetőkben végzett temetkezési
szolgáltatások vonatkozásában és ezzel együtt állítson fel olyan biztosítékokat, ami garantálja a
Fótiak méltó kegyeleti kiszolgálását.
A Kft. által tett javaslat alapján a hatályos köztemetőkről és temetkezésről szóló rendelet
felülvizsgálatra került és megállapítást nyert, hogy számos pontjában jogtechnikailag ütközik a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-ának rendelkezésébe, mely szerint a szabályozás
nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A Rendelet számos esetben a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. számú törvény
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) számú Kormányrendeletben szabályozott rendelkezések
megismétlését tartalmazza.
A hivatkozott jogszabályi probléma önmagában azt eredményezi, hogy célszerű a hatályos rendelet
hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása.
Ennek keretében az új rendelet kidolgozása során kivettük a magasabb szintű normaszöveg
megismétlését tartalmazó részeket, illetve a Kft. javaslata nyomán kivezetésre kerültek a temetkezési
szolgáltatás kizárólagosságát szabályozó rendelkezések, azaz a temetkezési szolgáltatás
vonatkozásában a fóti lakosok bármely piaci szereplő szolgáltatását igénybe vehetik a
jogszabályokban biztosított garanciák szem előtt tartásával.
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Az új szabályozás megalkotása során a korábban is alkalmazott és az önkormányzat rendeletalkotási
tárgykörébe helyezett rendelkezések érintetlenül átvételre kerültek, például a temetkezési helyek
méretére, típusára, a sírhely megváltására, a nyilvántartások vezetésére vonatkozó rendelkezések,
illetve a tervezet továbbra is tartalmazza azt a garanciát, hogy a Fóti Nonprofit Közhasznú Kft, mint
a köztemetők üzemeltetője szigorú kontrollt gyakorol a temetkezési szolgáltatók és az egyéb
vállalkozási tevékenységet végzők felett.
További technikai változás, hogy a hatályos Rendelet mellékletében helyet kapott rendelkezések a
törvényi, kormányrendeleti előírásoknak megfelelően beépítésre kerültek a rendelet-tervezet
törzsszövegébe.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Tervezet az szabályozás személyi és tárgyi hatályát határozza meg.
A 2. §-hoz
A Tervezet értelmező rendelkezést rögzít a köztemetőben a díszsírhely meghatározására
vonatkozóan. A díszsírhely fogalmát magasabb szintű jogszabály nem rendezi, ezért célszerű
ennek a magyarázatnak a rendeletben történő rögzítése.
A 3–5. §-hoz
Köztemető létesítése és üzemeltetése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján az Önkormányzat feladata. A temetőkről
és a temetkezésről szóló 1997. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Törvény) alapján az
Önkormányzat közszolgáltatási szerződést köthet az üzemeltetési feladatok ellátására. A Tervezet
rögzíti, hogy Fót Város Önkormányzata közszolgáltatási szerződés keretében üzemelteti a
köztemetőket, melynek keretében az üzemeltető beszámolási kötelezettséggel tartozik a
tulajdonos felé.
A 6–9. §-hoz
A Törvény 41. § (3) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a települési önkormányzat rendeletben
állapítja meg - különösen - a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi
és infrastrukturális feltételeket. A Tervezet 6. §-a rögzíti, hogy az Önkormányzat milyen
építményeket, közműveket és egyéb infrastrukturális feltételeket biztosít.
Szigorú szabályozás vonatkozik a halott-hűtők üzemeltetésére, karbantartására, melynek
minimális feltételeit a Tervezet rögzíti.
A 10. §-hoz
Az üzemeltető feladatait a temetőkről és temetkezésről szóló törvény 16. §-a részletesen
meghatározza. A Tervezet az általánosságban megfogalmazott kötelességek részletezettebb,
helyben szokásos eljárás szerinti leírását tartalmazza.
A 11. §-hoz
A Törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) határozza
meg a temetkezési helyek típusát. A Tervezet ahogy a hatályos szabályozás is olyan temetkezési
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hely típusokat határoz meg, melyeket helyben alkalmazunk, de a Kormányrendelet nem
kifejezetten nevesít.
A 12–15. §-hoz
A Törvény 41. § (3) bekezdés d) pontja szerint rendeletben állapítja meg a települési
önkormányzat a sírhely méretezését. A Tervezet a hatályos szabályozás alapján - annak
változtatása nélkül - határozza meg a sírhelyek méretét, valamint azok egymástól való távolságát.
A 16. §-hoz
A temetési hely, sírjel fenntartására, gondozására vonatkozó szabályozási kötelezettséget szintén
magasabb szintű jogszabály rögzíti. A köztemető biztonságos üzemeltetése a tulajdonos
felelőssége, ezért kötelessége veszély észlelése esetén felhívni a jogosultat annak
megszüntetésére. Megszüntetés hiányában köteles a tulajdonos elhárítani a veszélyt.
A 17. §-hoz és a 18. §-hoz
Sírhelygazdálkodás körében szigorú nyilvántartási kötelezettség áll fenn, melyet a Tervezet az
üzemeltető feladataként jelöl meg. A Tervezet rögzíti a temetési hely feletti rendelkezési jog
időtartamát, ugyanis a Kormányrendelet csak a minimum időtartamokat határozza meg. A
temetési hely újbóli hasznosításának szabályai akként változtak, ha rendelkezési jog lejártától
számított egy év már eltelt.
A 19. §-hoz
Az eltemetés feltételeinek szabályait a magasabb szintű jogszabályok részletesen szabályozzák, a
Tervezet minimális pontosítást rögzít.
A 20. §-hoz
A Kormányrendelet 41. §-a rendelkezik a temetés nyilvántartásáról. A szakszerű és pontos
munkavégzéshez azonban elengedhetetlen többfajta nyilvántartás pontos, naprakész vezetése. A
Tervezet rögzíti, hogy az üzemeltetőnek milyen nyilvántartások vezetése kötelező, valamint
azoknak milyen adattartalommal kell rendelkezni.
A 21. §-hoz és a 22. §-hoz
A Törvény 41. § (3) f) pontja rendeleti szabályozást ír elő a temetési szolgáltatásra, illetőleg a
temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának rendjére vonatkozóan. A hatályos
szabályozás szerint Fóton köztemetőben csak a Kft. végezhet temetési szolgáltatást, valamint
kikötésre került, hogy csak az üzemeltető szakszemélyzete vehető igénybe temetési
szolgáltatáshoz.
A Tervezet ez fel kívánja oldani akként, hogy a jövőben a köztemetők üzemeltetését (működtetés,
fenntartás, magasabb szintű jogszabályból fakadó kötelezettségek teljesítése) a Kft. látja el
Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés alapján. A Kft. a jövőben nem végezne temetési
szolgáltatást, hanem megnyílhat a piac a magánszolgáltatók részére. Ugyanakkor a temetési
szolgáltatás nem válik teljesen kontroll nélkülivé, mert a szolgáltatást nyújtóknak bejelentkezési
kötelezettségük van az üzemeltető felé, valamint a Tervezet részletesen rögzíti milyen szigorú
dokumentációs feltétele van a temetési szolgáltatás végzésének.
A Tervezet szintén részletezi az egyéb vállalkozói tevékenység köztemetőn belüli
munkavégzésének feltételeit.
A 23–29. §-hoz
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A köztemető használatának rendjét a hatályos szabályozás mellékletben rögzítette, ugyanakkor ez
jogtechnikailag nem megfelelő. A Kormányrendelet rögzíti, hogy temetőszabályzatban kell
rendelkezni a temető használatának általános szabályairól. A Törvény 42. §-a arról rendelkezik,
hogy amennyiben az Önkormányzat a köztemető fenntartásáról kegyeleti közszolgáltatási
szerződés keretében gondoskodik a temető használatának szabályait rendeletben kell
megállapítani. Ennek ismeretében a temető használatának szabályai beépítésre kerültek a Tervezet
törzsszövegébe a hatályos szabályozás szerinti tartalommal.
A 30. §-hoz
A Törvény 40. § (2) bekezdése előírja, hogy köztemető esetében az Önkormányzat a temető
üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan milyen költségeket, díjakat állapít meg. Ez a
hatályos szabályozás szerint díjtáblázat formájában szerepelt a rendelet mellékletében. A Tervezet
rögzíti, hogy milyen tételekre kíván az Önkormányzat díjszabást alkalmazni ezt tartalmazza a
szakasz, a díjszabás mértékére vonatkozó rendelkezést pedig továbbra is a melléklet tartalmaz.
A díjtételek megfelelnek a hatályos - 2020. évtől hatályos - szabályozásban foglaltaknak, nem
kerültek átdolgozásra, mert a hatályos szabályozás alapján 2022. június 30-ig nincs lehetőség
díjemelésre.
A 31. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
A 32. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz
Az 1. melléklethez
A temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült költségek és díjak mértékét
határozza meg a melléklet.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a köztemetőkről és temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez
1. Társadalmi hatások
Döntő többségben piaci vállalkozások végzik a temetkezési szolgáltatást és az önkormányzat csak
a kötelező feladatát, a köztemetők üzemeltetését és fenntartását látja el. A piaci vállalkozások
célja a hozzátartozók magas szintű kiszolgálása, megnyugvással teli távozásuk a garancia arra,
hogy az egyébként nagyon éles piaci helyzetben a vállalkozás talpon maradhasson.
A Tervezet ez fel kívánja oldani akként, hogy a jövőben a köztemetők üzemeltetését (működtetés,
fenntartás, magasabb szintű jogszabályból fakadó kötelezettségek teljesítése) a Kft. látja el
Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés alapján. A Kft. a jövőben nem végezne temetési
szolgáltatást, hanem megnyílhat a piac a magánszolgáltatók részére. Ugyanakkor a temetési
szolgáltatás nem válik teljesen kontroll nélkülivé, mert a szolgáltatást nyújtóknak bejelentkezési
kötelezettségük van az üzemeltető felé, valamint a Tervezet részletesen rögzíti milyen szigorú
dokumentációs feltétele van a temetési szolgáltatás végzésének.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
Egy piaci vállalkozás megélhetéséhez éves szinten 400 körüli temetésszám szükséges, amit a
Fótnál népesebb Dunakeszi példája jól mutat, a pár éve még 2 temetkezési szolgáltatót eltartó
piac mára egy szereplőssé csökkent.
A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. folyamatosan jó színvonalon végezte a temetkezési
szolgáltatási tevékenységet, azonban Fóton az éves körülbelül 180-as temetésszám, melyből 120
temetés esetében látja el a Kft a temetkezési szolgáltatást, nem eredményez megfelelő mértékű
nyereséget, a fenntartási költségek fedezéséhez.
3. Környezeti hatások
A Tervezet biztosítja a temetkezési szolgáltatás és temetőüzemeltetés körében a környezetvédelmi
szabályok betartását.
4. Egészségügyi hatások
Nem releváns.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív terhek minimálisan
csökkennek. Azzal, hogy a Kft. a jövőben nem végez temetési szolgáltatást humán erőforrás
kapacitást szabadít fel, melyet egyéb feladatai végrehajtására tud fordítani.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A hatályos köztemetőkről és temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálatra került és megállapítást
nyert, hogy számos pontjában jogtechnikailag ütközik a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 3. §-ának rendelkezésébe, mely szerint a szabályozás nem lehet indokolatlanul
párhuzamos vagy többszintű. A Rendelet számos esetben a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
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törvény és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. számú törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.
(X.1.) számú Kormányrendeletben szabályozott rendelkezések megismétlését tartalmazza.
A hivatkozott jogszabályi probléma önmagában azt eredményezi, hogy célszerű a hatályos
rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása.
Ennek keretében az új rendelet kidolgozása során kivezetésre kerültek a magasabb szintű
normaszöveg megismétlését tartalmazó részek.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak. Azzal, hogy a Kft. a jövőben nem végez temetési szolgáltatást humán
erőforrás kapacitást szabadít fel, melyet egyéb feladatai végrehajtására tud fordítani.
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