Nagytőke község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2004.(XI.25.)Ökt. rendelete
a köztemetőről és a temetkezési tevékenységről
Nagytőke község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40.§ (1-2) bekezdésének és a 41.§. (3)
bekezdésének a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezés
1.§.
A rendelet hatálya a Nagytőke község közigazgatási területén önkormányzati
tulajdonban lévő és az önkormányzat által működtetett köztemetőre (továbbiakban:
temető) és ravatalozóra terjed ki.
2.§.
(1)
E rendelet határozza meg a köztemető fenntartásának, üzemeltetésének és az ott
folyó temetések szabályait.
(2)
A temetők üzemeltetését a fenntartó (tulajdonos) saját maga látja el.
(3)
Nagytőke község Önkormányzata a köztemető, az önkormányzat tulajdonában
lévő ravatalozó fenntartására és üzemeltetésére a Polgármesteri Hivatalt, mint
költségvetési szervet bízza meg.
A temető fenntartása
3.§.
(1)
A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra használatba vételére a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.)
és annak végrehajtásáról szóló 145/1999(X.1.) Kormányrendelet (továbbiakban:
tvhr.) rendelkezései az irányadók.
(2)
A temető használatának rendjét a „Temető Szabályzat” határozza meg.
(3)
A Temetői Szabályzatot a temetőben ki kell függeszteni.
Temetkezési szolgáltatások, a temető felügyelete
4.§.
(1)
A temetőben a temetkezési szolgáltatások biztosításáról a temető üzemeltetője
gondoskodik. Az üzemeltető az egyes temetkezési szolgáltatások ellátásával más
gazdálkodó szervezetet vagy egyéni vállalkozót is megbízhat.
(2)
Az üzemeltető a szerződésben vállalt feladatait akkor is köteles ellátni, ha az
eltemettető más vállalkozó vagy gazdasági szervezet szolgáltatásait is igénybe
veszi.

(3)
A ravatalozók használatáról az üzemeltető azonos feltételek mellett
megállapodást köt a szolgáltatást végző felekkel a fizetési feltételek módjáról, a
helyiségek és az eszközök használatáról.
(4)
A rendelet mellékletében megállapított ravatalozó-használati díjat a
szolgáltatást végző fizeti meg a ravatalozó használatáért.
(5)
A ravatalozó használati díjából valamint a sírhelyhasználati díjból származó
bevételt az üzemeltető kezeli és azt kizárólag a ravatalozó ill. a temető fenntartására
és működési céljaira használhatja fel.
(6)
A sírhelyhasználati díjat az üzemeltető pénztárába kell befizetni.
5.§.
A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a temetőkről
és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 7.§.(1)-(4) bek. rendelkezéseinek
megfelelően a jegyző ellenőrzi.
A temetés módja, az eltemetésre kötelezettek
6.§.
(1)
A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartásrendjét az
eltemettetők határozzák meg.
(2)
A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett
nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy
rendelkezése az irányadó.
(3)
A temetési jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal
kapcsolatban kifogást jelentettek be. Ha jogosultságot az üzemeltető nem tudja
megállapítani, vagy ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az
eltemetés módja tekintetében nincs megegyezés, akkor a jegyző döntését kell kérni.
(4)
Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy
kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről Nagytőke község közigazgatási területén
történő elhalálozás esetén az önkormányzat gondoskodik a külön jogszabályban
meghatározottak szerint.
7.§.
(1)
A temetőt sírhely-táblákra (parcella) lehet felosztani.
(2)
A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal
sírhelyekre kell felosztani.
(3)
A sírhelytáblák és sorok kialakításáról, használatbavételéről, számozásáról a
Temető Szabályzat rendelkezik.
8.§.
(1)
(2)

Az eltemetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történhet.
Hamvasztásos temetés esetén

(3)

a./ az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet: sírhely, urnafal.
Az urna a koporsós temetési helyre rátemethető.
Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet: egyes sírhely, kettős sírhely.
9.§.

(1)
A temetés időpontjáról az eltemettető és a szolgáltató közösen állapodnak meg.
(2)
Az elhunytat az eltemettetésére kötelezett kérelmére, az általa megjelölt temetés
helyre kell temetni, ha afölött rendelkezési joga van.
(3)
Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs az adott temetőben meglévő
temetkezési hely felett rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben
következő temetési helyre kell temetni.
(4)
A ravatalozót legalább egy órával a temetés előtt ki kell nyitni.
(5)
Az elhaltak szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintéssel,
kímélettel, a kegyeleti szokások megtartásával kell végezni.
A temetési helyek használati ideje, a használati díjak
10.§.
(1)
Az egyes temetési helyeket az eltemettetést végzőknek, illetve
hozzátartozóiknak meg kell váltaniuk (egyszeri megváltás), és ezzel a temetési hely
felett rendelkezési jogosultságot szereznek.
(2)
A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a koporsós betemetés illetve a
rátemetés napja. 1 (Hatályos 2006. január 30-tól)
(3)
Az egyszeri megváltás időtartama:
a./ egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától
számított 25 év
b./ kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év.
(4)
A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető
vagy a sírhelytábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre.
(5)
A használati idő korlátozása esetén, továbbá akkor, ha a rendelkezésre jogosult
a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási
díj időarányos részét vissza kell téríteni.
(6)
Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha:
a./ a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár
b./ ha a temetési hely megszűnik
c./ a holttest új temetési helyre történő áthelyezésével (áttemetés)
d./ a holttest elhamvasztásával, kivéve abban az esetben, ha az urnát ugyanarra a
temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.
(7)
A megváltott de fel nem használt temetkezési hely megváltáskori díját – a
megváltástól számított egy éven belül a kezelési költség levonásával az ügyfél
kérelmére vissza kell téríteni.
(8)
A megváltási díjakat a rendelet melléklete határozza meg. A temetési helyek
használati díját a temettetőnek előre kell megfizetnie.
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Módosította a 2/2006.(I. 30.)Ökt. rendelet 1. §-a

A temetési helyek mérete
11.§.
A temetőkben a sírhelyek méretei:
a./ Felnőtt egyes sírhely: 2,40 m hosszú, 2,00 m mély, 1,40 m széles
b./ Felnőtt kettős sírhely:2,40 m hosszú, 2,00 m mély, 2,40 m széles
A rátemetés
12.§.
Egy felnőtt sírhelybe – az üzemeltető engedélye alapján – az időarányos használati díj
megfizetése mellett még kettő felnőtt- vagy gyerek koporsó temethető.
(1)
Kettős sírhely 2 nagy koporsó egymás melletti elhelyezésére szolgál. A kettős
sírhely egy-egy részébe az (1) bek.-ben meghatározottak szerint történhet rátemetés.
(2)
Rátemetésre vonatkozó engedélyt az üzemeltető a sírnyitásra vonatkozó
szabályok betartása mellett adhatja meg.
(3)
A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, más el nem bomló anyaggal
kibélelni tilos.
A temetők rendje
13.§.
(1)
A temető nyitva tartását a Temető Szabályzat tartalmazza.
(2)
A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.
(3)
A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.
(4)
A temetőkben mindenki a hely rendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást
köteles tanúsítani.
(5)
A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem
tárolható, azt a kijelölt tárolóba kell elhelyezni.
(6)
A sírok kerítéssel nem határolhatók körül.
(7)
A temetőkben gyertyát gyújtani legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig
szabad. Az avar égetése tilos! Ügyelni kell arra, hogy gyertyagyújtás tűzveszélyt ne
okozzon.
(8)
A temető területére kutyát bevinni- a vakvezető kutyák kivételével – tilos.
(9)
A vállalkozók jeles ünnepek alkalmával – karácsony, újév, március 15, húsvét,
május 1., pünkösd, augusztus 20., október 23, november l. - a temetőben nem
dolgozhatnak, továbbá munkájukkal nem zavarhatják a szertartásokat.
14.§.

(1)
Az üzemeltetőnek előzetesen be kell jelenteni az építési vagy bontási munkák
elvégzéséhez az építőanyag temetőbe való szállítását.2 (Hatályos 2006. január 30tól)
(2)
A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból –
csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

15.§.
(1)

A temetkezési hely birtokosa által engedély nélkül végezhető munkák
a. egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
b. cserepes, vágott- vagy művirág elhelyezése
c. olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el
a 2m-es magasságot.3 (Hatályos 2006. január 30-tól)
(2)
A sírhely birtokosa köteles a sírhely és környékének gondozásáról,
gyomtalanításáról rendszeresen gondoskodni.
16.§.4
(Hatályos 2006. január 30-tól)
(1)

Síremlék és annak tartozékai elhelyezését, valamint a 15. §-ban felsoroltakon
kívüli egyéb munkavégzést annak megkezdése előtt 15 nappal be kell jelenteni a
temető üzemeltetőjének, illetve az elhelyezés előtt be kell mutatni az elkészült
terveket.
(2) A temető és a temetkezési emlékhely építményei, közművei és egyéb létesítményei
építéséhez, bővítéséhez – a külön jogszabályban előírtak alapján – a tulajdonosnak
építési engedélyt kell kérnie az építési hatóságtól.
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17.§.5
(Hatályos 2006. január 30-tól)
(1) A temetőbe gépjárművel és segéd-motorkerékpárral behajtani és ott közlekedni
csak indokolt esetben lehet (mozgáskorlátozottak szállítása, építőanyag be- és
kiszállítása, kárelhárítás stb.)
(2) A mozgáskorlátozottak kivételével az eseti behajtási engedélyeket a
temetőgondnok kivételesen engedélyezheti.

18.§.
(1)
A temető rendjének részletes szabályait a Temető Szabályzat tartalmazza.
(2)
Az ügyintézést naponta a temetői szabályzatban meghatározott időszakban a
temetőgondnok látja el.
(3)
A temetők üzemeltetésével kapcsolatban panaszok ügyintézése a fenntartónál
történik.

Záró rendelkezések
19.§.
(1)
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
„Záradék6:
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK. irányelvnek megfelel.”

Staberecz Ferenc sk.
polgármester

Kihirdetve: 2004. november 30.

Dr. Dóczi Margit sk.
jegyző
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Módosította a 2/2006.(I. 30.)Ökt. rendelet 5. §-a
Záradékkal ellátta a 19/2009.(XI. 26.)rendelet

Dr. Dóczi Margit sk.
jegyző

1. számú melléklet7

Temetkezési helyek használati díjai:
1. Sírhely árak:
- egyes sírhely: 3.000,- Ft+Áfa/25 év
- kettes sírhely: 6.000,- Ft+Áfa/25 év
2. Ravatalozó használati díj: 1.500,- Ft+áfa/alkalom

7

Módosította a 2/2014.(II.07.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. február 8. napjától

2. számú melléklet 8 (Hatályos 2005. december 28-tól)

Temető Szabályzat

1) Nagytőke Község Önkormányzat köztemetője és a tulajdonában lévő ravatalozó
fenntartására és üzemeltetésére Nagytőke Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalát bízza meg.
2) A temető nyitva tartása a látogatók számára: 7.00 – 20.00 óráig
A temetőből a látogatóknak a nyitvatartási idő leteltéig – külön felszólítás nélkül – el
kell távozniuk.
3) A létesíthető sírhelyek méretei:
 egyes sírhely: 2,40 m hosszú; 2,00 m mély; 1,40 m széles
 kettes sírhely: 2,40 m hosszú; 2,00 m mély; 2,40 m széles
4) A sírhelyek használati díjai:
 egyes sírhely: 1.500,- Ft/25 év
 kettes sírhely: 2.500,- Ft/25 év
 ravatalozó használati díja: 1.500 Ft/alkalom
5) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal
ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad.
6) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók által történő
sírgondozást, valamint a sírhely díszítésére szolgáló növénybeültetést a temető
üzemeltetőjének engedélyével lehet végezni.
7) A temető területén a temetési hely díszítésére szolgáló tárgyak (pl.: virágtartók)
helyezhetők el.
8) A temető területén úgy végezhető munka, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a
látogatók kegyeleti érzéseit, illetve ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását.
unkavégzés során a szomszédos sírhely ne sérüljön, az eredeti állapotot nem
szabad megváltoztatni. Amennyiben a szomszédos sírhelyben kár keletkezik,
annak okozója köteles az eredeti állapotot visszaállítani. A munkavégzés ideje
alatt a temetkezési helyek látogatását nem lehet akadályozni.
9) A sírhelyekről eltávolított növényeket, hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet
gyűjteni.
10) Az építéssel, bontással keletkező törmelék, hulladék és felesleges föld az építés,
illetve a bontás befejezését követően azonnal elszállításra kerül, mely az építtető
feladata.
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Hatályba helyezte a 26/2005.(XII. 28.)Ökt. rendelet 1. §-a

11) A megváltott sírhelyeket a hozzátartozó köteles gondozni.
12) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások
betartásával, állandó felügyelet mellett szabad.
13) Tilos a temetőben:
 olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy a látogatókat
megbotránkoztatja
 a sírok, síremlékek és egyéb kegyeleti tárgyak jogosulatlan áthelyezése, vagy
eltávolítása, rongálása, környezetének beszennyezése
 nem a temetőből származó hulladék elhelyezése
 reklám, vagy hirdetés elhelyezése, virág vagy egyéb árusítása.
14) A temetőben gépkocsin, motorkerékpáron közlekedni tilos. A temető üzemeltetője
ez alól – indokolt esetben (pl.: mozgáskorlátozottak szállítása) – felmentést adhat.

