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Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2013. (XII.04.) önkormányzati rendelete 

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 

8/2007.(III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 6. § (4) bekezdésében, figyelemmel a Tv. végrehajtására 

kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm.rend.) foglaltakra, a 

tisztességes és méltó temetés, a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga feltételeinek 

biztosítása, a temetés lebonyolításában résztvevők együttműködése feltételeinek 

megteremtése érdekében az alábbi rendeletet (továbbiakban: „R”) alkotja. 

 

1. § 

 

(1) A R. 3. § n.) pontját követően az alábbi ponttal egészül ki: 

 

„o.) szociális temetés: az eltemettető vagy az általa felkért személy személyes 

közreműködésével, az állam által biztosított kellékekkel ingyenes temetési helyre történő 

koporsós vagy hamvasztásos temetés, amely az eltemettető számára ingyenes.” 

 

 

(2) A R. 14. §-át követően az alábbi szakasszal egészül ki: 

 

„Szociális temetés 

14/A. § 

 

(1) Szociális temetést az eltemettetésre kötelezett akkor igényelheti, ha az elhunyt 

utolsó lakóhelye Petőfibánya volt. 

 

(2) A szociális temetés igénylését az eltemettetésre kötelezett írásbeli kérelem 

formájában nyújthatja be a Polgármesteri Hivatalban. 

 

(3) A szociális temetéshez a koporsót, az urnát és a sírjelet az állam biztosítja, azok 

előállításáról és a temetés helyszínére történő szállításáról az állam a büntetés-

végrehajtási szervezet útján gondoskodik. 

 

(4) Petőfibánya Község Önkormányzata a köztemetőben a koporsós temetések 

számára szociális parcellát, urnás temetések számára szociális temetkezési helyet 

jelöl ki. 

 

(5) Szociális temetés esetén az eltemettetőt temetési költségek nem terhelik, és azok 

hagyatéki teherként sem érvényesíthetők. Abban az esetben viszont, 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.” 
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(3) A R. 14/A. §-át követően az alábbi szakasszal egészül ki: 

 

„14/B. § 

 

(1) Szociális temetésre nem kerülhet sor, ha a temetést szerződésben vállalták. 

 

(2) Az eltemettető a szociális temetés igénylése során nyilatkozatban köteles vállalni, 

hogy maga látja el a következő temetkezési szolgáltatásokat: az elhunyt temetésre 

való előkészítése (mosdatása, felöltöztetése), sír vagy urnasír kiásása és 

visszahantolása, koporsó, urna gépjármű nélküli szállítása a temetőn belül, és a 

sírba helyezés vagy urnaelhelyezés. 

 

(3) Az eltemettető vagy a szociális temetésben közreműködő a szociális temetés 

esetén köteles nyilatkozni arról, hogy az eltemettető nem ajánl fel, a személyes 

közreműködő pedig nem fogad el semmilyen ellenszolgáltatást. 

 

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

 

(5) A szociális temetési helyek újraváltás díjai megegyeznek a nem szociális temetési 

helyek újraváltás díjaival.” 

 

 

2. § 

 

(1) A R. 24. §-a helyébe a következő szöveg lép:  

 

„24. §  

(1) A rendelet hatálya alá tartozó köztemetőben a kegyeleti közszolgáltatási díjak 

fajtájáról, mértékéről Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

rendelet 4-5. számú mellékletében található díjszabást alkot. 

 

(2) Élő személy részére elhunyt hozzátartozó temetési helye mellett soron következő 

maximum 2 temetési hely váltható meg. Az ettől több temetési hely után a (3) 

bekezdésben meghatározott összeg fizetendő. 

 

(3) Amennyiben a temetési helyet előre kívánják megváltani, az alapár 5-szörösét kell 

megfizetni.” 

 

 

(2) A R. 4. számú melléklete helyébe a következő szöveg lép:  

 

„4. számú melléklet a 8/2007.(III.1.) Önkormányzati rendelethez 

A temetési helyek és az újraváltás díjai 

(Ft-ban, mely az ÁFA-át is tartalmazza) 

 

Sírhely árak 25 évre 

 

Egyes sírhely 15.000Ft 

Kettes sírhely 25.000 Ft 

Gyermek sírhely 10.000 Ft 
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Urnafülke 15.000 Ft 

Urnasírhely egyes 10.000 Ft 

Urnasírhely kettes 20.000 Ft 

Sírbolt (kripta) 10.000 Ft/m2 

 

 

(3) A R. 5. számú melléklete helyébe a következő szöveg lép:  

 

5. számú melléklet a 8/2007.(III.1.) Önkormányzati rendelethez 

A köztemetőben a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított 

szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak 

(Ft-ban, mely az ÁfÁ-át is tartalmazza.) 

 

 

Ravatalozó igénybevételi, használati díja 8.000 Ft 

síremlék építése (új, első alkalommal) 2.000 Ft 

Egyszeri hulladékszállítási díj 1.000 Ft 

 

 

(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és 2014. január 2-án hatályát veszti. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva sk.                                         Dr. Gyirán Viktor sk. 

          Polgármester                                Jegyző 

 

 
Záradék: 
A rendeletet 2013.12.04. napján kihirdettem. 
Dr. Gyirán Viktor 
jegyző 

 


