KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2011. ( III.09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZTEMETŐ RENDJÉRŐL ÉS A TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kisbajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló 1999. Évi XLIII. Tv. 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya Kisbajcs község közigazgatási területén lévő két köztemető, az ott
folyó temetkezési és temető fenntartási, sírhelyhasználati tevékenységre, valamint a
temetői szolgáltatásokat igénybevevő, illetőleg a tevékenységeket végző természetes és
jogi személyekre terjed ki.
(2) Kisbajcs Község Önkormányzata fenntartásában lévő köztemető a Kisbajcs 65, 66, 67
hrsz-ú ingatlanon (továbbiakban kisbajcsi temető) és a Kisbajcs 512 hrsz-ú ingatlanon
(továbbiakban szőgyei temető) található.

Köztemetők fenntartása, üzemeltetése
2. §
(1)

Köztemetők fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik. A köztemetők
üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzat temetőgondnok
alkalmazásával látja el.

(2)

A kisbajcsi temető 67 hrsz-ú ingatlanrészének és a szőgyei temető esetében a
köztemető fenntartásáról az önkormányzat a Magyar Katolikus Egyházközséggel
kötött szerződés alapján gondoskodik.
Köztemetői létesítmények
3.§

(1) A kisbajcsi temetőben a kezelő által biztosítottak:
a) ravatalozó és technikai berendezései,
b) halott hűtő,
c) közlekedő utak, parkolók,
d) közművek (víz, villany)
e) hulladékgyűjtő edényzetek,
f) temetési helynek megfelelő terület,
g) a temető kerítése, mint meglévő létesítmények.

(2) A szőgyei temetőben a kezelő által biztosítottak:
a) ravatalozó és technikai berendezései,
c) közlekedő utak, parkolók,
d) közművek (víz)
e) hulladékgyűjtő edényzetek,
f) temetési helynek megfelelő terület,
g) a temető kerítése, mint meglévő létesítmények.
Temetési helyek kialakításának szabályai
4. §.
(1)

A temetkezésre szolgáló temetési helyek:
a) egyes sírhely
b) kettes sírhely
c) urnasírhely (urna földbe temetése)
d) sírbolt
5. §

(1)

A temetési helyek méretük és az eltemethető holtak száma szerint a következők:
a) egyes sírhely: területe 100x220 cm, egy koporsó helyezhető el benne.
b) egyes mélyített sírhely: területe 100 x 220 cm, két koporsó helyezhető el benne.
c) kettes sírhely: területe 200x220 cm, két koporsó helyezhető el benne.
d) kettes mélyített sírhely: területe 200x220 cm, négy koporsó helyezhető el benne.
e) urnasírhely: területe 80x120 cm, legfeljebb négy urna elhelyezése engedélyezett.
f) sírbolt: belső hossza 220-250 cm, belső szélesség kettő holttest esetén 150 cm,
négy holttest esetén 250 cm, mélysége 190 cm.

(2)

A sírgödör mélysége 200 cm, a sírdomb magassága 30 cm, felhantolása nem
kötelező.

(3)

A temetési helyek közötti távolság 50 cm. A sorok közötti távolság minimálisan 80
cm.

(4)

A köztemetőben kijelölt helyen az építési hatóság által engedélyezett sírbolt
építhető.

(5)

A hagyományos egyes sírhelybe további 2 urna rátemethető.

(6)

A hagyományos kettes sírhelybe további 4 urna rátemethető.

(7)

Urnás rátemetés esetén (5) és (6) bekezdésben meghatározott számú urna
elhelyezése kizárólag a korábban megváltott sírhely területén történhet úgy, hogy az
urnás sírhely kialakításának követnie kell a már korábban kialakított sírhely vonalát.

6. §
(1)

A sírhelysorokban a temetkezés az elhalálozás sorrendjében történhet, ennek
érdekében temetkezési szolgáltató vagy az elhunyt hozzátartozója egyezteti a
temetkezések idejét az üzemeltetővel.

(2)

Az újonnan megkezdett sorokban csak a sorban következő sírhelyet lehet igényelni.

(3)

A koporsós rátemetéshez sírnyitási engedély szükséges. Az engedélyt a
fenntartónak be kell mutatni.

(4)

A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek a fenntartótól kell kérni. A temetési
szándékot a megváltott temetkezési helyek igénybevételekor is mindenkor be kell
jelenteni a fenntartónak. Ugyancsak be kell jelenteni bármely okból bekövetkező
sírnyitási, temetési hely felbontási szándékot. Ilyen esetben a bejelentéskor be kell
mutatni a temetési hely megváltását igazoló befizetési csekket, vagy egyéb iratot,
mellyel bizonyítani, vagy legalább valószínűsíteni lehet a rendelkezési
jogosultságot.
7. §

(1)

Síremlék létesítése csak a köztemető üzemeltetőjének engedélye és nyilvántartásba
vétele után engedélyezett.

(2)

A síremlék maximális magassága a csatlakozó terepszinttől 1,8 m. Magasabb
síremlék csak a temető tulajdonos és az üzemeltető közös engedélyével létesíthető.

(3)

A síremlékek gondozásáról, esetleges helyreállításáról a létesítő, vagy örököse saját
költségén köteles gondoskodni.

(4)

A már felállított síremlékeket a rendelkezésre jogosult csak az üzemeltető
engedélyével távolíthatja el.

(5)

Sírbolt csak érvényes építési
hozzájárulásával létesíthető.
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Térítési díj
8.§
(1)

Temetési hely térítési díj ellenében váltható meg. A temetési hely az újbóli
megváltás idején érvényes időtartamra és díjért a rendelkezésre jogosult, vagy
annak leszármazója, örököse által újból megváltható. A kettős és a mélyített sírként
megváltott síroknál a rendelkezési jog idejét az utolsó rátemetéstől kell számítani.

(2)

A térítési díjakat a jelen rendelet 1. Sz. melléklete tartalmazza.

(3)

A temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás érdekében még élő személy részére
temetési hely nem foglalható le – kivétel a kettes, illetőleg a mélyített sírhelynél
van.

Temető fenntartási hozzájárulás
9.§
(1)

A temetőhasználatért a temetkezési szolgáltatást és a temetőben üzletszerű
tevékenységet végző vállalkozó, ill. gazdálkodó szervezet, temető fenntartási
hozzájárulási díjat köteles fizetni.

(2)

A díjat a tervezett munka, ill. a temetési hely igénybevételének bejelentésekor a
fenntartó részére kell megfizetni. A befizetésről szóló bizonylatot a munka
megkezdése előtt a temetőgondnoknak be kell mutatni.

(3)

A temető fenntartási hozzájárulási díjakat a jelen rendelet 1. Sz. melléklete
tartalmazza.
A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
10.§

(1)

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: általánosan 25 év, továbbá
a) sírbolt esetén: 60 év
b) sírhely esetén 25 év.

(2)

Az újból megváltott temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama az újbóli
megváltás időtartamával azonos.

(3)

A köztemetőkben lévő katonasíroknak, hősi temetkezési helyeknek, valamint a
kegyeleti emlékhelyeknek lejárati ideje nincs.
Temetési szabályok
11.§

(1)

A temetés hamvasztással, vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi vagy világi
szertartás keretében.

(2)

A temetés módjára és helyére, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett
rendelkezése, ennek hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy
rendelkezése az irányadó.

(3)

A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás (szertartás)
megkezdéséig nyitva lehet tartani a halottvizsgáló engedélye esetén. Nem lehet
nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.

(4) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell
felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem
érintkezhetnek.
(5)

A rátemetés a 25 év porladási idő előtti temetkezés. Rátemetés egyes és kettes
sírhelyre csak olyan esetben végezhető, ahol a második koporsó aljzata legalább 1,6
m mélységre kerül.

(6)

Urnát sírhelybe és sírboltba, sírnyitási engedély nélkül is lehet a 11. § (2) és (3)
bekezdésében meghatározottak szerint elhelyezni, de a rátemetés a használati időt
nem hosszabbítja meg.

(7)

Betemetett egyes felnőtt sírba 2 urna, kettős felnőtt sírba 2-2 urna rátemethető. Az
üres sírhelynél az engedélyezett urnaszám az előző kétszerese. Az urnát úgy kell
elhelyezni, hogy a talajszinttől legalább 0,5 m mélyre kerüljön.

(8)

Rátemetés, illetve mellétemetés esetén a balesetek elkerülése végett a síremléket a
temettetőnek le kell bontania és újra fel lehet állítania.

9)

A szőgyei temetőben - a vízbázis védelme miatt- új sírhely kialakítása tilos.
A temetők fenntartása
12.§

(1)

A köztemető építési és felújítási feladatairól a fenntartó gondoskodik. A feladat
ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a képviselő-testület az önkormányzat éves
költségvetésében biztosítja.

(2) A köztemetők ellenőrzését Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzője látja el.
(3) A temetőben fa ültetése a fenntartó hozzájárulásával engedélyezhető. Az ültetésnél az
örökzöld és a kis lombkoronájú fafajták elsőbbségét biztosítani kell.
(4)

A temető fenntartója a nyilvántartó könyv, a sírbolt könyv vezetése mellett köteles
urna könyvet és betűsoros névmutatót vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és
sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza.

(5)

A nyilvántartásnak az 1999. évi XLIII. törvény 18. § (2) bekezdésében foglaltakon
túlmenően tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét és címet, illetve
csatolni kell a halottvizsgálati bizonyítvány egy példányát.

(6)

Urna kiadása esetén az átvétel igazolása, illetőleg e körülmények nyilvántartásba való
feljegyzése a fenntartó feladata.

(7)

A köztemetők fenntartója köteles a nyilvántartó könyvvel összhangban
temetőtérképet vezetni. A temetési rend megváltoztatása, a temetőtérkép módosítása
csak a fenntartó hozzájárulásával történhet.
A temetők rendje
13. §

(1)

A köztemetők nyitvatartási ideje április elsejétől október harmincegyedikéig terjedő
időszakban 07.00 órától 20,00 óráig, november elsejétől március harmincegyedikéig
terjedő időszakban 08.00 órától 17.00 óráig tart.

(2)

Halottak napja alkalmával a temető nyitva tartása hosszabbított, melyet a polgármester
alkalmanként határoz meg.

(3) A köztemetőben a járműforgalom - kivéve a köztemetők fenntartását és a temetkezési
szolgáltatásokat ellátó járműveket - tilos.
(4) A köztemetőben mindenki köteles a helynek, a kegyeletnek megfelelő magatartást
tanúsítani.
(5) A köztemető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett
tartózkodhat.
(6) Kutyát - kivéve vakvezető kutyát, illetve a köztemetők őrzését szolgáló kutyát - vagy
egyéb más állatot a köztemető területére bevinni tilos.
(7) Mozgáskorlátozott látogató kérésére a sírhely megközelítése alkalmanként gépkocsi
igénybevételével is engedélyezhető.
14. §
(1) A köztemetőben csak a sírok, síremlékek, sírboltok díszítésére szolgáló olyan tárgyak
helyezhetők el, melyek mérete a sírhely méretét nem haladja meg.
(2) Egyéb tárgyak elhelyezéséhez a fenntartó írásos engedélye szükséges. Az engedély
nélkül elhelyezett, a temető rendjét zavaró tárgyakat a fenntartó jogosult eltávolítani.
(3) Szemetet csak az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyre szabad elhelyezni. A
hulladékgyűjtő edények kiürítéséről, a hulladék kezeléséről a köztemető fenntartója
gondoskodik.
(4) A köztemetőben kegyeleti gyertyát legkésőbb a köztemető zárása előtt egy órával
szabad meggyújtani. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell
megtennie, aki a gyertyát meggyújtotta.
(5) A sírok, síremlékek közötti terület gondozása 25 cm szélességben az örökös rendelkezni jogosult - kötelessége.
(6) A köztemető területére csak kész síremlék, vagy sírbolt építéséhez szükséges
építőanyag vihető be, valamint sírdíszítéshez szükséges virág és virágföld. A tárolt
anyag az utak forgalmát, a szomszédos sírok megközelíthetőségét nem zavarhatja.
(7) Az építkezéssel járó törmelék, hulladék elszállíttatása az építtető feladata. Ha az
elszállításról a létesítő 8 napon belül nem gondoskodik, az ő költségére a fenntartó
elszállíttathatja.
15.§
(1) A temetőben tilos:
a nyitvatartási időn túl tartózkodni,
a sírhely körül fát, bokrot ültetni, padot, beton lépcsőt, vagy egyéb tárgyat
elhelyezni,
szemetelni, az öntözőedényeket otthagyni,
lebontott sírjelet, síremléket tárolni,
a szinteket folyókákkal, árkokkal, töltésekkel megváltoztatni,

a hirdetőtáblán kívül hirdetményt elhelyezni,
a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, fákat, bokrokat, tájékoztató
táblákat, épületeket, illetve bármilyen ott elhelyezett tárgyat megrongálni,
beszennyezni,
a sírok díszítésére szolgáló virágokat letépni, eltávolítani, illetéktelenül elvinni, a
köztemetőből kivinni,
a sírok gondozása kivételével a talajt és a gyepet felásni, elszállítani, azt
sírhantolásra használni.
16.§
(1) A temetőben
a) sírgondozást a temetkezési hellyel rendelkezni jogosult, és az elhunyt hozzátartozói,
b) az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat a temető fenntartója által foglalkoztatott
temetőgondnok,
c) temetkezési szolgáltatásokat az arra jogosult vállalkozó, ill. gazdálkodó szervezet,
d) egyéb munkákat (a síremlékbontási-, állítási, sírboltépítési-bontási, valamint a fenntartó
megbízásából beruházási, javítási, felújítási feladatokat) szabadon választott magán,
vagy jogi személy végezhet.
17.§.
(1)

(2)
(3)

A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő
sírgondozást és a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető
fenntartójának – a munkavégzés megkezdése előtt legalább 5 nappal – írásban be
kell jelenteni.
Síremlék állításának, vagy felújításának szándéka esetén a bejelentéshez mellékelni
kell a síremlékről készült méretarányos rajzot, és a sírfelirat szövegét.
Sírbolt, urnasírbolt építéséhez mellékelni kell az építéshatósági engedélyt. A
bejelentés elmulasztásáért a munkát végző vállalkozó és a megrendelő is felel.
18. §

(1)

Szabálysértést követ el, és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki az 5. §
(1)-(3) bekezdésében, 13.§ (4) bekezdésében, 15.§ (1) bekezdésében foglaltakat
megszegi.

(2)

Akinek a rendelet 5.§ (1)-(3) bekezdésében foglaltak megsértése miatt
szabálysértésért való felelősségét megállapították, az köteles gondoskodni a
jogszerű állapot helyreállításáról.

(3)

A szabálysértési eljárás feljelentés, vagy a jegyző ellenőrzési jogkörében
tapasztaltak alapján hivatalból indul.

Záró rendelkezések
19. §
(1)

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről szóló
8/2001. (VIII.5.) Kr. számú és az azt módosító rendeletek.

Kisbajcs, 2011. március 8.
Kamocsai Sándor
Polgármester

Burányi Bernadett
Körjegyző

Kihirdetve: Kisbajcs, 2011. március 9.
Burányi Bernadett
Körjegyző

1. sz. melléklet

I.

A temetési helyek megváltási díjai

1. Egyes sírhely:
2. Egyes mélyített sírhely
3. Kettes sírhely:
4. Kettes mélyített sírhely:
5. Urnasírhely:
6. Sírbolt-hely

II.

4.000,- Ft
4.500,- Ft
7.000,- Ft
7.500,- Ft
5.000,- Ft
21.000,- Ft

Temető fenntartási hozzájárulási díjak

Síremlék, sírbolt építése, lebontása, felállítása, tisztítása, felújítása stb. munkálatok
végzéséhez biztosított infrastruktúra-használati díjak:
Villanyhasználatért:
Vízhasználatért:
Általános költség hozzájárulás

2.000,- Ft/nap
2.000,- Ft/nap
2.000,- Ft/nap

A ravatalozó és felszerelésének használatáért temetésenként:

2.000,- Ft

A temetőgondnok közreműködése esetén temetésenként
munkanapokon:
munkaszüneti napokon:

2.000 Ft
4.000 Ft

