Kunpeszér Község Önkormányzat
22/2005.(IX.15.)sz.
rendelete
a temetőről és a temetkezésről
Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( továbbiakban: önkormányzat ) a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (1)-(2) bekezdésének és a
41.§ (3) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1.§
(1)

A rendelet hatálya kiterjed Kunpeszér község közigazgatási területén lévő, az
Önkormányzat tulajdonában álló temetőkre és létesítményeire.

(2)

Az Önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét a
tulajdonában lévő és a kunpeszéri ingatlan nyilvántartásban
a.) 311 hrsz-ú
b.) 300/30 hrsz-ú

8451 m2 nagyságú belterületi és
2553 m2 nagyságú belterületi

temetők vonatkozásában teljesíti.
(3)

E rendelet alkalmazásában a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény ( a továbbiakban: törvény ) 3.§-ában, valamint a végrehajtására
kiadott 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet ( továbbiakban: rendelet ) értelmező
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4)

Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben a törvény illetve a
rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
2.§
Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetők fenntartásáról, üzemeltetéséről saját
maga gondoskodik.
A köztemető beosztása
3.§

(1)

A köztemetőt be kell keríteni. A köztemető területét parcellákra, ezeket pedig
sírhelyekre kell felosztani.

(2)

A parcellákba és a sírhelysorokba a temetkezés az elhalálozás idejének megfelelő
sorrendben történik. Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben már
meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint
sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

(3)

A köztemetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre:
a.) koporsós temetés:
aa.) egyes sírhely
ab.) kettős sírhely ( ikersír )
A temetőben rendelkezésre álló temetési helyek méretei
Sírhelyek
4.§

(1)

A 3.§ (3) bekezdés aa.) pontja esetén ( egyes sírhely ):
-

szélessége: 1 méter
hosszúsága: 2,5 méter

Betemetett egyes nagysírba külön engedély alapján és a meghatározott díj kifizetése
mellett – a rendeletben meghatározottak szerint – még egy nagykoporsó temethető.
(2)

A 3.§ (3) bekezdés ab.) pontja esetén ( kettős sírhely, ikersír ):
-

szélessége: 2 méter
hosszúsága: 2,5 méter.

A kettős ( iker ) sír 2 nagy koporsó elhelyezésére szolgál. A kettős sírhely egyegy részébe ugyanolyan mértékben és feltételek mellett történhet a rátemetés mint az
egyes nagysírba.
(3)

Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározottak esetében a sírok egymástól 0,6
méter távolságra, a két sor egymástól 0,9 méter távolságra kell, hogy legyenek.
Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama és díja
5.§

(1)

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamára ( használati idő) a
Rendelet 18.§-ában meghatározottakat kell alkalmazni.

(2)

A temetési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni. A díjak mértékét e
rendelet melléklete tartalmazza. Minden további temetés alkalmával ki
kell fizetni azt a díjkülönbözetet, amellyel a – 25 éves porladási idő biztosítása
érdekében – a használati idő szükségképpen meghosszabbodik.

Síremlékek
6.§

(1)

Síremléket felállítani, felújítani, átépíteni, lebontani, elvinni a bemutatott tervek és
írásbeli kérelem alapján a temető kezelőjének, illetve az építési hatóság
engedélyével lehet.

(2)

A temető kezelője, illetve az építési hatóság 15 napon belül nyilatkozhat a
korlátozás tárgyában. A mennyiben e határidőn belül nem nyilatkoznak,
egyetértésüket vélelmezni kell. Az építési hatóság nyilatkozatának beszerzéséről a
temető kezelője gondoskodik.

(3)

A temetők komolyságát, a kegyeletet, a közízlést sértő síremlék feliratok nem
engedélyezhetők.

(4)

A síremlék, vagy szegélykő nem terjedhet túl a sír megállapított területén.

(5)

A síremlék szabályszerű felállítását a temető kezelője köteles ellenőrizni.
A temető fenntartása és üzemeltetése
7.§

Az önkormányzat a temető fenntartói jogosítványa keretében a temető rendeltetésszerű
használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális
létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról
maga gondoskodik.
A temető infrastrukturális létesítményei
8.§
Kunpeszér Község Önkormányzata a temető rendeltetésszerű használatához
ravatalozó épülettel, valamint víz, villany közművekkel rendelkezik.
A temető üzemeltetése
9.§
(1)

A sírgondozási munkákat az érintettek szabad belátásuk szerint végezhetik vagy
végeztetik. Ezen kívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető
üzemeltetőjének.

(2)

A sírok bekerítésénél szolgáló bármilyen szegélyek, síremlékek csak is a sírhelyen
helyezhetők el. A sír területén kívül egyéb helyet elfoglalni nem szabad. A sírokra
olyan növényzet ültethető, amely terjedelménél fogva a sírkörüli utakon a közlekedést
nem gátolja.

(3)

A temetőbe munkáját végző vállalkozó (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató
stb.) tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani. Tevékenységük
gyakorlása során a temető látogatóinak kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos

sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel
a szertartásokat nem zavarhatják.
A temetők rendje
10. §
(1)

A temetőben és annak közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás,
amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat
megbotránkoztatja. A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat
gondozhatja.

(2)

A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

(3)

A temetőbe való belépés és az öntőző víz használata díjtalan.

(4)

Ebet – a vakvezető eb kivételével – a temetőbe bevinni tilos.

(5)

Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építeni, vagy bontási munkát megkezdeni, vagy
bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési
hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani.

(6)

Más tulajdonát képező kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényzetet és a temetőbe
bevitt virágokat kivinni nem lehet.

(7)

A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A
temetőben keletkezett hulladék elszállításáról évente 2 alkalommal (tavasszal és
ősszel) az önkormányzat gondoskodik.

(8)

A temetőben gyertyát gyújtani úgy lehet, ott tűzveszély ne keletkezzék

(9)

A már felállított síremléket és a sír egyéb tartozékait a temetőből – még javítás céljára
is – csak a kezelő engedélyével lehet elszállítani.
Nyilvántartások vezetése
11. §

(1)

A törvényben és a Kormányrendeletben meghatározott nyilvántartásokat a temetőben
kell elhelyezni és vezetni.

(2)

A sírhelyre történő rátemetés, vagy földelés (exhumálás) adatait fel kell jegyezni.

(3)

A nyilvántartások szabályszerű vezetését a jegyző ellenőrzi.

(4)

A temetőkre vonatkozó nyilvántartó könyvek nem selejtezhetők. A betelt és
használaton kívüli nyilvántartó könyvek megőrzéséről a temető tulajdonosa
gondoskodik.

Szabálysértés1
12. §
Záró rendelkezések
13.§
Ezen rendelet 2005. szeptember 15-én lép hatályba és egyidejűleg hatályát veszti a
17/2005.(IV.15.) számú ( A temetőről és a temetkezésről) rendelet.
Kunpeszér, 2005. szeptember 5.
Sipos Gyuláné
polgármester

Boskóné Dr. Tabányi Annamária
jegyző

Záradék:
Ezen rendelet 2005. szeptember 15-én kihirdetésre került.
Kunpeszér, 2005. szeptember 15.
Boskóné Dr. Tabányi Annamária
jegyző

1

Hatályon kívül helyezte a 11/2012.(V.29.) sz. r. 5. §-a, hatálytalan 2012. május 30-tól

Melléklet2
A községi köztemetőben alkalmazandó sírhelyárak megállapítása

-

1 személyes sírhely: 4.000 Ft

-

2 személyes sírhely: 8.000 Ft

-

szociális temetés esetén a sírhelydíj O Ft

-

Egyes urnahely az urnafalban

40.000,-Ft

-

Kettes urnahely az urnafalban

60.000,- Ft

-

A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők
(síremlék leszállításáért ) temető fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni, melynek
mértéke a sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának
5%-a, azaz 300,- Ft.

2

Módosította a 13/2012.(V.29.). sz. r., hatályos 2012. június 01-től

