DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

13/2000. /XII. 07./ rendelete a
TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL

Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/ a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §. /1/ bekezdésében biztosított
jogkörben eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Tv.
/továbbiakban: törvény/ 40. §. /1/ bekezdésében és a 41. §. /3/ bekezdésében kapott
felhatalmazással, figyelemmel a törvény végrehajtásáról rendelkező 145/1999. /X. 1./ Korm.
rendelet /továbbiakban rendelet/ szabályaira az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §.
/1/ A rendelet hatálya Dunaegyháza Község közigazgatási területén fekvő temetőre, az ott
végzett temetkezési és temető fenntartási tevékenységre terjed ki.
/2/ Az önkormányzat a temetőre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési feladatok ellátásáról
saját maga gondoskodik a Polgármesteri Hivatal útján.
Temető létesítése, lezárása, megszüntetése,
újbóli használatba vétele
2. §.
A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a törvény és a
rendelet szabályait kell alkalmazni.
Temetési helyek, sírhelyek
3. §.
/1/ A temetőben koporsós és urnás temetésre van lehetőség.
/2/ Az önkormányzat a temetőben az alábbi tipusú temetési helyeket biztosítja:

a./ egyes sírhely
b./ kettős sírhely
/3/ Az egyes sírhely mérete 90 x 210 cm, a kettős sírhelyé 210 x 210 cm. A sírhelyek között
oldalirányban 50 cm, a sírok közötti távolság a lábbal egymás felé fordított sírok lábrészénél
40 cm, a fejrésznél 2 m.
/4/ Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye koporsós
temetési hely lehet.
4. §.
/1/ A sírhelyek megváltása a haláleset után, az erre vonatkozó igény bejelentésével és a díj
megfizetésével történik. Erről határozni nem szükséges.
Az igényt a Polgármesteri Hivatalban kell bejelenteni.
/2/ Az /1/ bekezdés szerinti esetben az igénybejelentés szerinti sorrendben a következő
temetési helyre kell temetni.
/3/ Lehetőség van előre váltani sírhelyeket – a temetőben erre kijelölt helyen - , mely lehet
egyes és kettős.
/4/ A sírhelyek feletti rendelkezési jog időtartama 25 év.
A jegyző a használati /megváltási/ idő lejártával felhívást tesz közzé az újraváltásra, amelyet a
temető hirdetőtábláján ki kell függeszteni.
A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell fizetni,
melynek összegét e rendelet melléklete tartalmazza.
5. §.
/1/ A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága
legfeljebb 2,5 méter. E magassági méreten belül a törvény és a rendelet rendelkezéseit
figyelembe véve sírjel az üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után, külön engedély
nélkül létesíthető.
/2/ Az /1/ bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel tervezett létesítését az építésügyi
hatóságnak be kell jelenteni. Ha a hatóság 15 napon belül írásban nem emel kifogást, akkor
azt úgy kell tekinteni, hogy engedélyezi a sírjel létesítését.
A temető infrastrukturális létesítményei és használata.
6. §.
/1/ Az Önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket
biztosítja:

-

gépkocsival is járható út,
ravatalozó
vízvételi lehetőség
hulladéktároló
kerítés
halotthűtő berendezés
zárható hirdetőtábla.

/2/ A Képviselőtestület a temetőfenntartással és az infrastrukturális létesítmények
igénybevételével kapcsolatos díjat nem állapít meg, illetve a szolgáltatásokat térítésmentesen
biztosítja. Ennek megfelelően:
-

bárki sírgondozás céljára a vizet ingyenesen használhatja, a keletkező
hulladékot, a koszorú- és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen
díjtalanul lerakhatja,

-

a temetőben az eltemettető és az eltemetést végző vállalkozó a ravatalozót és
berendezéseit a szükséges mértékig díjtalanul használhatja.
A temető rendje
7. §.

/1/ A jegyző a kegyeleti jogok gyakorlása céljából a Polgármesteri Hivatal pénztárosának a
nyilvántartó könyv vezetésére, a sírbolt könyv vezetésére, valamint a térkép aktualizálására
megbízást ad, melyet a munkaköri leírásában szerepeltet.
/2/ A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell
tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos
címét, valamint a temető térképét ki kell függeszteni.
A térképet a változásokkal legalább évente ki kell egészíteni.
/3/ A temető nyitvatartási ideje folyamatos.
/4/ A temetőben lévő utak szükség szerinti karban tartásáról, a közös használatú, parkszerűen
kialakított részeken, illetve a kerítés mentén a növényzet gondozásáról,
-

hulladéktároló szükség szerinti, de legalább havonkénti ürítéséről a
polgármester utasítása alapján a temetőőr gondoskodik.
8. §.

/1/ A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő
sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését annak megkezdése előtt
– a Polgármesteri Hivatalban be kell jelenteni.
/2/ A temetőben munkájukat végző vállalkozók a munkájukkal összefüggésben keletkezett
hulladékot kötelesek a helyszínről eltávolítani. A sírjelek, síremlékek, sírkövek elbontásából
származó hulladékot a temető területén nem, csak a községi hulladéklerakóhelyen lehet
lerakni.
/3/ A vállalkozók tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók
kegyeleti tevékenységét nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális
létesítményeiben kárt nem okozhatnak.
9. §.
/1/ Tilos
-

a temetőbe kutyát bevinni, a vakvezető kutya kivételével,
az üzemeltető előzetes engedélye nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani,
építési, vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani,
a hulladékot, a koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni,
a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni,
hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni.

/2/ Aki az e rendeletben foglalt tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
Záró rendelkezések
10. §.

E rendelet 2001. január 01-én lép hatályba.
A köztemetőről szóló módosított 3/1997. /IV. 07./ rendelet 2001. április 01. napján hatályát
veszti.
A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

Nagy Tamás
polgármester

Zsidóné Faragó Monika
jegyző

Melléklet

A temetési helyekkel kapcsolatos használati /megváltási/ díjak

1./ Halálesetkor /rendszerint/:
- egyes sírhely:
- kettes sírhely:

1.000.-Ft
2.000.-Ft

2./ Előreváltott sírhely:
- egyes sírhely:
- kettes sírhely:

25.000.-Ft
50.000.-Ft

