
 

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 9/2004. (VI.8.) rendelet módosításáról 
 

 
Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
következőket rendeli el: 
 
 

1.§ 
 
Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 9/2004. (VI.8.) rendelete (továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal 
egészül ki: 
 
„ 

1/A.§ 
 
(1) Szociális temetés a köztemetőben a (2)-(7) bekezdésekben meghatározottak szerint 

történhet.  
(2) Szociális temetés esetén a sír vagy urnasír kiásása az üzemeltetővel előre egyeztetett 

időpontban, munkanapokon 8:00-14:00 óráig történhet az üzemeltető által biztosított kézi 
szerszámokkal. Az üzemeltető átvételi elismervény ellenében adja át a szükséges 
eszközöket, egyidejűleg tájékoztatást ad a sírhely méreteiről.  

(3) Szociális temetés esetén a sír vagy urnasír kiásásából kitermelt földet, a sírhely közvetlen 
közelében – a szomszédos sírhelyek tiszteletben tartásával, a munkavédelmi, 
balesetvédelmi előírások megtartása mellett – kell elhelyezni és a helyben szokásos 
sírhant kialakításával hiánytalanul visszahantolni. A sír, urnasír kiásását legkésőbb a 
szociális temetés megkezdését megelőző 3 órával be kell fejezni és az üzemeltető felé 
készre jelenteni.  

(4) A temető üzemeltetője a szociális temetés során ellenőrzi a munkavégzést és annak 
eredményét, továbbá a jogszabályban foglaltak be nem tartása esetén azok betartására a 
figyelmet felhívja. Ha az eltemettető vagy a személyes közreműködésben részt vevők 
nem tesznek eleget kötelezettségeiknek, az üzemeltető erről jegyzőkönyvet vesz fel és 
megteszi a szükséges intézkedéseket.  

(5) A sír megjelölésére csak az állam által biztosított sírjel használható, egyéb sírjel, 
sírszobor, sírkő vagy síremlék nem emelhető. Amennyiben az eltemettető az állam által 
biztosított sírjelen kívül vagy az állam által biztosított sírjel helyett utólag más sírjellel 
jelöli a sírt, az üzemeltető köteles az eltemettetőt az észlelést követő nyolc napon belül – 
határidő tűzésével – a jogszabályi következményekre figyelmeztetni. Az üzemeltető a 
kitűzött határidő eredménytelensége esetén a költségviselő szervet tájékoztatja.  

(6) Az elhunyt ravatalozása, búcsúztatása a külső ravatalozási helyen vagy a sírnál történhet. 
A ravatalozáshoz a kellékekről az eltemettetésre kötelezett gondoskodik. Az üzemeltető 
képviselője a szertartás végén átvételi elismervény ellenében visszaveszi a szociális 
temetéshez biztosított eszközöket.  

(7) Szociális temetés esetén nem kérhető az eltemettetőtől üzemeltetéssel kapcsolatos 
szolgáltatási díj.” 

 
2. § 

 
A R. 1§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítését az önkormányzat részéről 



a jegyző ellenőrzi, szerződésszegés esetén jelzéssel él a Képviselő-testület, 

jogszabálysértés esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Baktalórántházai Járási Hivatala felé.” 

3.§ 
 

A R. 10.§ (1) bekezdése a következő rendelkezésekkel egészül ki: 
 
„ n) ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, méretezésére vonatkozó előírások 

betartását; 
    o) szociális temetés esetén biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a 

betemetéshez szükséges eszközöket.” 
 

4.§ 
 
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 
hatályba.  
(2) Az 1.§ és a 3.§ 2015. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
Ófehértó, 2013. december 18. 
 
 
 

                      Simon József           Dócsné dr. Görömbei Gréta 

           polgármester                  jegyző 

 

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:  

Ófehértó, 2013. december 19. 

 

        Dócsné dr. Görömbei Gréta 

            jegyző 

 


