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Tisztelt Képviselő-testület!
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 24/A. –
24/C. §-ai 2014. január hó 1. napjától új jogintézményt létrehozva megalkották a szociális
temetés szabályait, melyek végrehajtásáról szóló rendelkezéseket a 145/1999. Korm. rendelet
tartalmazza. A Ttv. 3. § j) pontja értelmében 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.
A szociális temetés lényege az alábbiak szerint foglalható össze:
- Szociális temetés keretében az elhunyt hűtéséről, szállításáról, továbbá az eltemettető
választása szerint a hamvasztásról az állam gondoskodik, sírhelyet, koporsót, urnát és
sírjelet biztosít.
- Szociális temetés választása esetén az eltemettetőt temetési költségek nem terhelik, és
azok hagyatéki teherként sem érvényesíthetők.
- Az eltemettető vagy az általa felkért személy a szociális temetés igénylése során
nyilatkozatban vállalja, hogy maga látja el a következő temetkezési szolgáltatásokat:
- az elhunyt temetésre való előkészítése (mosdatása, felöltöztetése), kivéve
egészségügyi intézményben elhunytnál, boncolás esetén, illetve ha a
halottvizsgálati bizonyítványt kiállító orvos a holttesttel való közvetlen
érintkezést a szociális temetésben személyes közreműködést ellátók számára
közegészségügyi, járványügyi vagy kegyeleti okokból megtiltja,
- sír vagy urnasír kiásása és visszahantolása,
- koporsó, urna gépjármű nélküli szállítása a temetőn belül, és
- a sírba helyezés vagy urnaelhelyezés.
- 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.
- Amennyiben szociális temetés keretében hamvasztásos temetésre kerül sor, a holttest
hamvasztásának költségét az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat viseli.

-

Szociális temetés igénybevételekor a holttest köztemetőben történő tárolásának és
hűtésének költségét a köztemető fenntartója viseli.

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=39628.927792 - foot1#foot1A Ttv. 24/A.
§ (4) bekezdése értelmében „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.”
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről
szóló 16/2007. (III.30.) rendelete (a továbbiakban: Helyi Rendelet) 2. §-a rögzíti, hogy az
önkormányzat a köztemető fenntartásával kapcsolatos kötelezettségét a Békés 3732 hrsz. alatt
található Rózsa temetőben teljesíti, amely temető tulajdonosa, fenntartója és üzemeltetője a
Református Egyház.
A Békési Református Egyházközség, mint a temető fenntartója - szociális parcella és
szociális temetkezés hely kijelölése iránti kérésünk kapcsán, helyszíni bejárást követően –
javasolta Békés Város Önkormányzatának, hogy az új urnaparcella mögötti területet jelölje ki
tárgyi ügy céljára, amely parcellaszáma: 50.
A szociális temetkezési hely kijelölése a Helyi Rendeletben történik, annak módosítása által.
A szociális temetés feladatát a Tvt. az önkormányzatra telepíti, amely feladat- és hatáskör
gyakorlását javasoljuk a polgármesterre átruházni. Ez Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 1. mellékletének a polgármesterre
átruházott hatásköröket tartalmazó 1. pontjában is rögzítésre kell kerüljön.
Előző előterjesztések tárgyát képezte szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló,
illetve a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletek módosítása,
amelyekben új ellátásként szabályozásra került az önkormányzati segély, megszűnt viszont az
átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. A változás az
1. melléklet 1. pontjának nagyszámú alpontját érinti, ezért az SZMSZ 1. számú mellékletének
teljes módosítása vált indokolttá, amit e helyen teszünk meg.
A temetőkről és a temetkezésről szóló helyi rendelet módosításának társadalmi és gazdasági
hatása a lakosságra nézve az, hogy tárgyhoz kapcsolódó tevőleges magatartásért cserébe
anyagi terhei nem keletkeznek egy egyébként viszonylag drága szolgáltatás vonatkozásában.
Az Önkormányzat részéről anyagi teher az adminisztráció költsége, illetve a holttest
hűtésének, a holttest hamvasztása költségének viselése. A rendelet módosítása sem
környezeti, sem egészségügyi hatást nem von maga után. A tervezett önkormányzati
rendeletnek az adminisztratív terheket befolyásoló hatása jelentős, a szociális temetés
ügyintézésére meglehetősen szoros határidők, illetve több felé irányuló értesítési, felhívási,
megrendelési kötelezettség tartozik. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az eddigiek szerint adottak, a jelenlegi ügyintézői
létszámmal kell ellátni a feladatot, állami feladatfinanszírozás az ellátás vonatkozásában
jelenleg nem látható.

Az SZMSZ módosítása kapcsán a tervezetnek társadalmi hatása nincs, jelentősebb gazdasági
és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. Közvetlen környezeti és egészségi
következményei nincsenek, az adminisztratív terheket nem befolyásolja. A módosítás a
polgármesterre ruházott feladat- és hatásköröket érinti, a módosítások elmaradása jogellenes
állapotot idézne elő. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek adottak, rendelkezésre állnak, többlet feltételeket nem igényelnek.
Kérjük T. Képviselő-testületet, hogy az 1. és a 2. sz. melléklet szerinti rendelet-tervezeteket
elfogadni szíveskedjen.
Békés, 2013. december 5.
Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

1. melléklet
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./….. (…. ….)
ön k ormán yzati r en d el ete
A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL
szóló 16/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet
mód osí tásáról
(T E RVE ZE T )
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében,
valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés f)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel e törvény végrehajtására kiadott
145/1999. (X.1.) Korm. rendelet előírásaira, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló 16/2007. (III.30.) rendelete 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„5. § (9) Szociális temetés céljára - a koporsós és urnás temetések esetében is – az 50-es
számú parcella szolgál.”
2. § E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és hatályát veszti a hatálybalépését követő
napon.
B é k é s, 2013. december 5.

Izsó Gábor
polgármester
A rendelet kihirdetésre került:
2013. december ….. napján
Tárnok Lászlóné
jegyző

Tárnok Lászlóné
jegyző

2. melléklet
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./….. (…. ….)
ön k ormán yzati r en d el ete
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
szóló 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete mód osí tásáról
(T E RVE ZE T )
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában, a 143. § (4) bekezdés a) pontjában
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete 1. mellékletének 1. pontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
1. A polgármesterre átruházott hatáskörök:
1.1 Az arra rászorulónak –tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére– önkormányzati
segélyt, étkeztetést, illetve szállást biztosít, annak megtérítését követelheti a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervtől (1993. évi III. törvény /a
továbbiakban Szt./ 7. § (1) és (2) bekezdés).
1.2 Ha a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés
összegét illetve a pénzegyenérték és a kamat összegét –amennyiben annak megfizetése
a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné-, méltányosságból elengedheti,
csökkentheti, illetve részletekben fizettetheti meg (Szt. 17. § (5) bekezdés).
1.3 Méltányossági ápolási díjat vizsgál felül (Szt. 25. § (4) bekezdés a) pont, Szt.43/B. §
(1) bekezdés)
1.4 Önkormányzati segélyt nyújt (Szt. 45. § (1) bekezdés).
1.5 A köztemetés költségét az Szt. 48. § (1) bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti,
az Szt. 48. § (3) bekezdése szerint költségeket hagyatéki teherként az illetékes
közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésére köteles személyt a köztemetés
költségeinek megtérítésére kötelezi, az Szt. 48. § (3) bekezdésének b) pontja szerint
különös méltánylást igénylő esetekben a megtérítési kötelezettség alól az
eltemettetésre köteles személyt részben vagy egészben mentesítheti.

1.6 Közgyógyellátással kapcsolatban az Szt. 50. § (4) bekezdésében és az 53. § (3)
bekezdésében, a 63/2006. (III. 17.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Korm.
rendelet) 48. § (1) bekezdésében valamint a (3) bekezdés a) és b) pontjában, továbbá
a (4) és az (5) bekezdésében meghatározott feladatok.
1.7 Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatban az Szt. 55. § (1) bekezdésében, az 55/A.
§ (3) és (5) bekezdéseiben, az 55/B. § (1) bekezdésében, és a Korm. rendelet 52. § (3)
bekezdésében meghatározott feladatok.
1.8

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
feltételek szerinti autóbuszbérlet-támogatást, életkezdési támogatást nyújt.

1.9

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 24/A. § (2) bekezdése
alapján szociális temetést biztosít.

1.10 Jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem
tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel
és beszámolási kötelezettséggel a képviselő-testület következő ülésére, kivéve az
önkormányzat nevében beadandó beruházási célú pályázatokat, melyekről minden
esetben képviselő-testületi döntés szükséges.
1.11 Önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok
felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről a pénzügyi
beszámolóban tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.
1.12 A képviselő-testület nevében jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanokat érintő átalakításhoz, beruházáshoz, fejlesztéshez,
amennyiben az elvégezni kívánt munkálatok nem építési engedély-kötelesek.
1.13 Az önkormányzat rendeleteiben meghatározott egyéb átruházott hatásköröket
gyakorol.”
2. § E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és hatályát veszti a hatálybalépését követő
napon.
B é k é s, 2013. december 5.

Izsó Gábor
polgármester
A rendelet kihirdetésre került:
2013. december ….. napján
Tárnok Lászlóné
jegyző

Tárnok Lászlóné
jegyző

