Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2001. (V. 4.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezési tevékenységről
Hidegség Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 40. § (1) bekezdésében és a 41. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező
145/1999. (X. 1.) Korm. rend. (a továbbiakban: Vhr.) szabályaira az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1. §.
(1) A rendelet hatálya Hidegség község közigazgatási területén, az önkormányzat
tulajdonában lévő köztemetőre (a továbbiakban: temető) terjed ki.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésében foglalt temetőre vonatkozó fenntartási és
üzemeltetési kötelezettségét a Polgármesteri Hivatal útján teljesíti.
Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele
2. §.
A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a Vhr.
szabályait kell alkalmazni.
Temetési helyek, sírhelyek
3. §.
(1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:
a)
b)
c)
d)
e)

1 személyes felnőtt sírhely
2 személyes felnőtt sírhely
gyermek sírhely
urnafülke
sírboltok (kripták)

(2) A temetési helyek méretét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) A temetési helyek egymástól való távolsága:
a) sírok oldaltávolsága: 60 cm
b) sorok közötti távolság: 60-80 cm
c) sírdombok magassága: 30 cm
(4) A temetőben az állampolgár tulajdona az általa létesített síremlék (sírjel) és a sírbolt
(kripta). A temetkezési hely nem képezi az állampolgár tulajdonát.
A temetési helyek feletti rendelkezési jog
4. §.
(1) A 3. § (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:
a) sírhely használata (egyes, kettős, gyermek):
b) urnafülke használata:
c) sírbolt használata:

25 év
10 év
60 év

(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell
fizetni, melynek összegét a 2. számú melléklet tartalmazza. 1 A díjak mértékét a Képviselőtestület évente felülvizsgálja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti temetkezési helyek használata meghatározott idő eltelte után
újabb díjfizetés mellett újabb használati időszakra meghosszabbítható.
Rátemetés
5. §.
(1) A rátemetés a porladási idő (25 év) előtti temetkezés ugyanabba a sírhelybe.
(2) Rátemetni csak olyan sírba és olyan módon szabad, hogy a felső koporsó felett 160 cm-es
(urna esetében 100 cm-es) takaróréteg legyen.
(3) Rátemetni csak koporsót vagy két urnát –kettős sírhely esetén egy-egy koporsót vagy kétkét urnát- szabad.
Síremlékek, sírboltok létesítése
6. §.
(1) A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet, a magassága legfeljebb 150 cm
lehet.
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(2) A sírbolt létesítése építési engedély köteles.
(3) A temető területére csak kész síremlékek, sírhelyek valamint a sírboltépítéshez szükséges
építőanyag vihető be. Ezeket úgy kell elhelyezni és az építési munkát oly módon kell végezni,
hogy a temetőben a közlekedés zavartalan maradjon.
(4) Az építtető az építési munkák befejezését követő 24 órán belül köteles az építési
törmeléket elszállítani, és a területet megtisztítani.
(5) A jelen rendelettől eltérő, engedély nélküli, illetve attól eltérő építési tevékenység esetén
az önkormányzat határidő kitűzése mellett felhívhatja az építtetőt a sérelmes tevékenység
leállítására, és a sérelmes állapot megszüntetésére. A határidő eltelte után a szabálysértési
eljárás megindításával egyidejűleg az építtető költségére és kockázatára elvégezteti a
szükséges munkát.
Temetkezési rend
7. §.
(1) Az elhunytat –ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti
rendelkezési joga- az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell
temetni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően kell eljárni, ha a temetőben már nincs soron következő sírhely,
de korábbi kiadott sírhelyek között üres sírhely, illetve lejárt, meg nem váltott sírhely
található. Ebben az esetben az eltemettető kérésének megfelelő üres sírhelyet kell kiadni,
illetve lejárt sírhelyet kell biztosítani.
(3) A (2) bekezdésben foglalt eltérésre csak akkor kerülhet sor, ha a sírhely olyan
sírhelytáblában található, amely használatbavételének a Tv. 10. § (3) bekezdésére tekintettel
nincs akadálya.
Temető infrastrukturális létesítményei
8. §.
(1) Az önkormányzat a tulajdonában álló temetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket
biztosítja:
a) szilárd burkolatú (betonos) utat a temető bejáratától a ravatalozóig,
b) 2 ravatalozót a szükséges felszerelésekkel együtt,
c) vízvételi lehetőséget közkútról,
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d) temető drótkerítéssel való körbehatárolása,
e) temetőben keletkezett hulladék gyűjtése, konténerekben történő elhelyezése, a
hulladék elszállítása,
f) 3 illemhelyet,
g) biztosítja a temető folyamatos tisztántartását, parkosítását, zöldfelület gondozását.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt létesítmények használatáért az önkormányzat díjat nem
számol fel.

A temető rendje
9. §.
A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell
tüntetni a temető nyilvántartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos
címét, valamint a temető részletes térképét.

10. §
(1) A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli
gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.
(2) A sírok gondozásán kívül minden egyéb tevékenységet –annak megkezdése előtt- a
Polgármesteri Hivatalban be kell jelenteni.
(3) A temetőben munkájukat végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat
kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók
kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális
létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

11. § 4

3
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Záró rendelkezések
12. §.
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A már megváltott –kifizetett- temetkezési
helyekre a használati idő lejártáig újabb díjat, vagy díjkülönbözetet nem kell fizetni.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hidegség Község
Önkormányzatának 10/1995. (XI. 10.) számú rendelete.

Kuntzl Ottó
polgármester

Rasztovits Anna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2001. május 4.-én

Rasztovits Anna
jegyző

1. számú melléklet

A sírhelyek, sírboltok méretei

1) A sírhelyek méretei (cm-ben)
a) 1 személyes sírhely
b) 2 személyes sírhely
c) gyermeksírhely
d) urnafülke

hosszúság
210
210
130

szélesség
90
190
60

mélység
160
160
160

szabványméret szerint az urnafal mérete alapján

2) A sírboltok felszíni méretei (cm-ben)
a) 2 személyes sírbolthely
b) 4 személyes sírbolthely
c) 6 személyes sírbolthely

hosszúság
350
350
350

szélesség
250
320
380

hosszúság
210
210
130

szélesség
90
190
60

1) A sírboltok belső méretei (cm-ben)
a) 2 személyes sírbolthely
b) 4 személyes sírbolthely
c) 6 személyes sírbolthely

mélység
160
160
160

2. számú melléklet 5

Temetési helyek megváltási díjai

1) A sírhelyek 25 évre vonatkozó díja:
a) 1 személyes sírhely:
b) 2 személyes sírhely:
c) gyermeksírhely (10 éven aluli halott):
2) Urnafülke 10 évre vonatkozó díja:

2500 Ft
5000 Ft
1500 Ft

8000 Ft

3) Sírbolthely 60 évre vonatkozó díja:
a) 2 személyes sírbolthely:
b) 4 személyes sírbolthely:
c) 6 személyes sírbolthely:
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20.000 Ft
30.000 Ft
40.000 Ft
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