
Vajta  Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2013.(XII.30) önkormányzati rendelet 

a temetőről és temetkezések rendjéről szóló 8/2001.(III.30.)Ktr. módosításáról 

 

Vajta Község Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

Törvény 41. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

 

1. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2001.(III.30.)Ktr. rendelet  (továbbiakban 

Rendelet) az alábbi11/A §-al és 11/B §-al 11/C §-al egészül ki: 

 

" Szociális temetés 

 

11/A. § (1) A szociális temetéseknek a koporsós és urnás temetések esetében egyaránt a 

Vajta 304 hrsz-ú temető ad helyet.  

 

(2) Szociális temetést az elhunyt személy eltemettetője írásban a Cecei Közös 

Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán igényelhet, amennyiben az elhunyt utolsó ismert 

lakóhelye Vajta. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igénylő azon nyilatkozatát, 

hogy az eltemettető vagy az általa felkért személy mely temetkezési szolgáltatásokat 

vállalja. 

 

(3) A szociális temetés igénybejelentését ezen rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon 

kell megtenni. 

 

(4) A szociális temetés igénylését követő egy munkanapon belül az igénybejelentést a Cecei 

Közös Önkormányzati Hivatal a temető üzemeltető részére továbbítja.  

 

 

  Kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei, 

végrehajtási szabályok 

 

11/B. §  (1) Aki a jelen rendeletben megállapított rendelkezéseket megszegi, megszegése 

miatt hivatalból eljárás indítható, amelynek során a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 

(2) A rendelet szabályainak megszegése miatti eljárásban az elkövetőre közigazgatási bírság 

szabható ki.  

(3) A   rendelet szabályainak megszegése miatti eljárásban közigazgatási bírság kiszabására a 

Képviselő-testület által jelen rendeletben átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.  

11/C. §  (1) A   rendelet szabályainak megszegése miatti az elkövető százötvenezer forintig 

terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  

(2) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha 

önálló keresete (jövedelme) vagy megfelelő vagyona van. 

(3) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető 

személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az elkövető az eljáró ügyintéző erre 

vonatkozó felhívására igazolja.  

(4)  A cselekmény összes körülményének mérlegelése alapján, a közigazgatási bírság 

kiszabása kivételesen mellőzhető.  
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(5) A rendelet szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot készpénz 

átutalási megbízáson vagy banki utalással Vajta  Község Önkormányzatának pénzforgalmi 

számlájára kell befizetni az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon 

belül 

 

2. § A  Rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

  "Záró rendelkezések 

 

12.§   Az e Rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 145/1999.(X.01.)Korm. rendelet 

rendelkezései az irányadók. 

(2) E rendelet 2014. január 01-én lép hatályba. 

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a temetőről és temetkezések 

rendjéről szóló 6/2001.(IV.01.)ÖR. rendelet és az azt módosító 1/2005. (II.16.) Ör. rendelet, 

valamint 8/2005. (VII.06.) ÖR. rendelet, 19/2009.(XII.17.)ÖR. rendelet." 

 

 

 

 

 

 

 

        Térmeg György      Albert Zsuzsanna  

         Polgármester                                                                           Jegyző 

 

 

 

 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Vajta , 2013. december 30. 

 

 

 

 

                                                                                               Albert Zsuzsanna 

                                                                                                       Jegyző 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 15/2013.(XII.30) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem 
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Szociális temetés igényléséhez 

 

Alulírott 

Név (születési név is) …………………………………………………………………………... 

Születési helye, ideje:………………………..………………………………………………… 

Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………… 

……………….…………………………………………………………..szám alatti lakos, mint 

eltemettetésre kötelezett szeretném kérni az önkormányzattól a szociális temetés 

igénybevételét az alábbi elhunyt személy eltemettetéséhez: 

Elhunyt személy neve (születési név is):……………………………………………….……… 

Születési helye, ideje:………………………………………………………………………….. 

Bejelentett lakcíme:……………………………………………………………………………. 

Halál bekövetkezett időpontja:…………………………………………………...………...… 

 

Nyilatkozatozom, hogy a következő temetkezési szolgáltatásokat magam végzem el 

  

 igen  nem 
 

vagy az általam felkért személy közreműködésével, végzem el:  igen  nem 

 

a) az elhunyt temetésre való előkészítése (mosdatása, felöltöztetése), igen  nem 

 

b) sír vagy urnasír kiásása és visszahantolása,  igen  nem 

c) koporsó, urna gépjármű nélküli szállítása a temetőn belül,  igen  nem 

d) a sírba helyezés vagy urnaelhelyezés  igen  nem 

*A megfelelő rész aláhúzandó! 

 

Az általam felkért személy neve: ……………………………………………….……………. 

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………….. 

Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………... 

Lakcíme:………………………………………………………………………………….……. 

 

 

Büntetőjogi felelőségünk tudatában, kijelentjük, hogy a szociális temetés igénybevétele 

során nem ajánlunk fel, illetve a személyes közreműködés esetén pedig nem fogadunk el 

semmilyen ellenszolgáltatást, 

 

Kérelmemet az alábbiakkal indokolom: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 
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…………………………, 20…………………… 

                                                                          

 

 ………………………… ………………………..  

 eltemettetésre kötelezett eltemettetésre kötelezett 

  által felkért személy 

 

 

 

 

Kötelezendően csatolandó melléklet: Halotti anyakönyvi kivonat vagy Halott vizsgálati 

bizonyítvány 

 

 

 

 

 


