
Szám:394/…….../2022.                                    Előkészítésben közreműködött:
- Farkasné Szűcs Daniella/Nagyné Csergei Dóra  
  környezetvédelmi ügyintéző

Előterjesztés
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  Hatvan városi köztemető és az Újhatvani  köztemető
megfelelő fenntartása és üzemeltetése, a temetési helyek és sírjelek gondozása, valamint a kegyeleti jogok
gyakorlása feltételeinek és szabályainak megteremtése érdekében a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
rendeletet alkotott.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.
pontjában  meghatározott  feladatkörben  az  önkormányzatok  látnak  el  közfeladatokat.  A Hatvan  városi
köztemető és az Újhatvani köztemető üzemeltetési feladatainak ellátását a Hatvani Szolgáltató Kft. (3000
Hatvan, Szepes Béla utca 2.) végzi a Hatvan Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződés
alapján.

A Hatvani Szolgáltató Kft. javaslatot tett arra, hogy kerüljön a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló
52/2007.  (XI.  30.)  önkormányzati  rendeletben  (továbbiakban:  Rendelet)  szabályozásra  az,  hogy a  sorba
temetés  legyen kötelező tekintettel  arra,  hogy ennek hiányában jelenleg nincs  szabályozva a temetkezés
rendje, mely konfliktust eredményezhet az ügyfelekkel. Az üzemeltető kérte továbbá, hogy a Rendeletben
kerüljön rögzítésre, hogy a temetési hely megváltása, újraváltása esetén hulladékszállítási díjat kell fizetni. A
Rendelet  6.  melléklete  úgy  kerüljön  módosításra,  hogy  a  ravatalozó  használati  díja  9.300,-  Ft/elhaltról
9.300,-  Ft/alkalomra,  a  hulladékszállítási  díj  7.200,-  Ft/temetési  hely/alkalomról,7.200,-  Ft/temetési
hely/alkalom/ temetési hely újraváltására változzon.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  fenti  a  előterjesztést,  illetve  az  önkormányzati  rendelet
módosítására  készített  rendelettervezetet  szíveskedjék  megtárgyalni  és  a  mellékelt  rendelettervezetet
elfogadni. 

Hatvan, 2022. augusztus 29.

Látta:    

dr. Kovács Éva                  Horváth Richárd
     jegyző        polgármester



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2022. (......) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti  feladatkörben eljárva a következőket
rendeli el:

1. §

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) A temetőt sírhelytáblákra (parcellákra), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési
helyeket  a  temető  üzemeltetője  jelöli  ki.  A  sírhelytáblák  kialakítását,  a  temetési  helyek  beosztását,
számozását, azok elhelyezését a temető üzemeltetője állapítja meg.

(2) A köztemető részletes térképét az üzemeltető a köztemető bejáratánál függeszti ki, melyet a változásokkal
legalább évenként kiegészít.

(3) A sírhelytáblák és a sorok számozását a helyszínen is fel kell tüntetni.

(4) A temető üzemeltetőjének a sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni.

(5)  A temetési  helyek  vonatkozásában  a  sorba  temetés,  illetve  a  temetési  hely  feletti  rendelkezési  jog
megváltásában a sorba megváltás is kötelező, kivéve ha
a) az elhunytnak a temetőben van meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga
b) az eltemettetőnek a temetőben már van meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga,
c) a sorban, a sírhelyek között olyan fel nem használt terület van, amely alkalmas az 5. § (1) bekezdése

szerinti sírhelyek kialakítására, vagy
d) egy, a megváltási idő leteltét követően a rendelkezni jogosult által újra meg nem váltott  sírhelybe

történik a temetés.”

2. §

A köztemetőről  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  52/2007.  (XI.30.)  önkormányzati  rendelet  21.  §-a  a
következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Temetési hely megváltásakor és újraváltásakor a 6. melléklet szerinti hulladékszállítási díjat kell fizetni
temetési helyenként.”

3. §

A köztemetőről  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló 52/2007.  (XI.30.)  önkormányzati  rendelet  6.  melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.



4. §

A köztemetőről  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  52/2007.  (XI.30.)  önkormányzati  rendelet  13/F.  §  (1)
bekezdésében  a  „Hatvani  Közös  Önkormányzati  Hivatal”  szövegrész  helyébe  a  „Hatvani  Polgármesteri
Hivatal” szöveg lép.

5. §

Hatályát veszti a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet 22.
§ (4) bekezdése.

6. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 3-án lép hatályba.

Hatvan, 2022. …………...

dr. Kovács Éva Horváth Richárd
jegyző polgármester



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2022. (… ...) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Eredeti szöveg: Új szöveg: 

6. §

(1)2  Az  üzemeltető  a  köztemetőről  térképet
(vázrajzot)  készít,  amelyen  feltünteti,  hogy
mely  sírhelytáblák,  sorok  milyen  temetési
helyek céljára vannak fenntartva.

(2)3  A köztemető részletes térképét az üzemeltető a
köztemető  bejáratánál  függeszti  ki,  melyet  a
változásokkal legalább évenként kiegészít. 

6. §

(1)  A  temetőt  sírhelytáblákra  (parcellákra),  a
sírhelytáblákat  pedig  sorokra  kell  osztani.  A
sorokban  a  temetési  helyeket  a  temető
üzemeltetője  jelöli  ki.  A  sírhelytáblák
kialakítását,  a  temetési  helyek  beosztását,
számozását,  azok  elhelyezését  a  temető
üzemeltetője állapítja meg.

(2)  A köztemető részletes térképét az üzemeltető a
köztemető  bejáratánál  függeszti  ki,  melyet  a
változásokkal legalább évenként kiegészít.

(3)  A  sírhelytáblák  és  a  sorok  számozását  a
helyszínen is fel kell tüntetni.

(4)  A  temető  üzemeltetőjének  a  sírhelytáblát  a
folyamatos temetésre elő kell készíteni.

(5)  A  temetési  helyek  vonatkozásában  a  sorba
temetés,  illetve  a  temetési  hely  feletti
rendelkezési  jog  megváltásában  a  sorba
megváltás is kötelező, kivéve

a)  ha  az  elhunytnak  a  temetőben  van  meglévő
temetési hely feletti rendelkezési joga

b) ha az eltemettetőnek a temetőben már van meglévő
temetési hely feletti rendelkezési joga,

c)  ha  a  sorban,  a  sírhelyek  között  olyan  fel  nem
használt terület van, amely alkalmas az 5 § (1)
bekezdése szerinti sírhelyek kialakítására,

d)  ha  egy,  a  megváltási  idő  leteltét  követően  a
rendelkezni jogosult által újra meg nem váltott
sírhelybe történik a betemetés.

21 § (1a)1

(2)2  Az  üzemeltető  minden  év  november  15-ig
javaslatot  tesz  a  4-6.  melléklet  szerinti  díjak
változására.

21 § (1a)1

 (1a)1 Temetési helyenként meg kell fizetni a Rendelet
6.  melléklete  szerinti  hulladékszállítási  díjat,
temetési hely megváltásakor, újraváltásakor.

(2)  Az  üzemeltető  minden  év  november  15-ig
javaslatot  tesz  a  5-6.  melléklet  szerinti  díjak
változására.



„1. melléklet az ….../2022. (………..) önkormányzati rendelethez

Hatvan városi köztemetőben és az Újhatvani köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díj, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások

igénybevételéért fizetendő díj

Temetőfenntartási hozzájárulási díj:

egyszemélyes síremlék építése esetén: 3.150,- Ft

kétszemélyes síremlék építése esetén: 

háromszemélyes síremlék építése esetén: 

sírbolt építése esetén: 

egyéb tevékenységek végzése esetén: 

Ravatalozó használati díja: 9.300,- Ft/alkalom

Tárolási, hűtési díj: 2.300,- Ft/elhalt/nap

Hulladék  szállítási     díj  : 7.200,- Ft/temetési hely/alkalom/ temetési hely újraváltása

Első temetést megelőző sírhely kiásási díja:

felnőtt elhalt esetén: 33.100,- Ft

gyermek elhalt esetén: 17.600,- Ft

urna esetén: 8.200,- Ft

Szóróparcella használatának díja: 17.700,- Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

        


	A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben az önkormányzatok látnak el közfeladatokat. A Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető üzemeltetési feladatainak ellátását a Hatvani Szolgáltató Kft. (3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) végzi a Hatvan Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződés alapján.
	A Hatvani Szolgáltató Kft. javaslatot tett arra, hogy kerüljön a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) szabályozásra az, hogy a sorba temetés legyen kötelező tekintettel arra, hogy ennek hiányában jelenleg nincs szabályozva a temetkezés rendje, mely konfliktust eredményezhet az ügyfelekkel. Az üzemeltető kérte továbbá, hogy a Rendeletben kerüljön rögzítésre, hogy a temetési hely megváltása, újraváltása esetén hulladékszállítási díjat kell fizetni. A Rendelet 6. melléklete úgy kerüljön módosításra, hogy a ravatalozó használati díja 9.300,- Ft/elhaltról 9.300,- Ft/alkalomra, a hulladékszállítási díj 7.200,- Ft/temetési hely/alkalomról,7.200,- Ft/temetési hely/alkalom/ temetési hely újraváltására változzon.

