Kislıd község Önkormányzata Képviselı-testületének
a temetıkrıl és a temetkezés rendjérıl szóló 11/2008. (XI.26.) rendelete
Kislıd község Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület)
a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 40. §
(1) és (2) bekezdéseiben és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással élve,
figyelemmel a Tv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya a Kislıd község közigazgatási területén mőködı köztemetıre (
Hrsz.: 775.) terjed ki.
(2) A rendelet hatály kiterjed a eltemettetıre, a temetıt látogatóra, a köztemetıben
temetkezési szolgáltatást ellátó, valamint a köztemetıben egyéb temetıi munkát végzı
természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre.
(3) A temetıben polgári, valamint egyházi szertartással történı temetés egyaránt
lebonyolítható.
A temetı üzemeltetése
2. §
(1) A köztemetı üzemeltetıje a települési önkormányzat. A Római Katolikus
Egyházközösség tulajdonában álló temetı üzemeltetésérıl a Római Katolikus
Egyházközösség gondoskodik.
(2) Az üzemeltetı feladata a rendeletben megfogalmazottakon túl: a temetı nyitva
tartásának biztosítása, a ravatalozó helyiségeinek és környékének tisztántartása, a hőtı kibekapcsolása, napközbeni ellenırzése, utak tisztítása /hó eltakarítás, csúszásveszély
elhárítása/, fák, bokrok, sövények ápolása, locsolása, a temetkezések idıpontjának
egyeztetése.
(3) A temetırıl temetıtérképet kell készíteni, amely tartalmazza folyamatosan a
felhasznált és üres sírhelyeket.
(4) A temetıi nyilvántartások és a térkép vezetése az üzemeltetı feladata.
Temetési helyek, sírjelek
3. §
(1) A temetıben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:
a.) egyes sírhely
b.) kettıs sírhely
c.) urna földbe temetése
(2) A sírgödröt olyan méretőre kell kiásni, hogy a koporsó abban elhelyezhetı legyen.
Koporsóban történı rátemetés esetén, a sírhelyet szükség szerint úgy kell mélyíteni, hogy
a felülre kerülı koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.
(3) A sírhelyek méretezése:

a) egyes sírhely:

b) kettıs sírhely:

c) urna földbe temetése:

220 cm hosszú
100 cm széles
200 cm mély
220 cm hosszú
200 cm széles
200 cm mély

80 cm hosszú
60 cm széles
100 cm mély

(4) Az egyes sírhelybe 4 darab urna helyezhetı el.
(5) A sírok egymástól való távolsága 60 cm. A sorok közötti távolság 60-100 cm. A
sírhelytáblák között legalább 2 m széles utat kell hagyni.
(6) A temetési helyen elhelyezhetı sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága:
1,60 méter. E magassági méreten belül sírjel az üzemeltetı részére történı elızetes
bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthetı.
(7) A (6) bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel elhelyezését és tervezett
méreteit az építési hatóságnak be kell jelenteni, aki 15 napon belül nyilatkozhat a méretek
korlátozása tárgyában. Amennyiben az építési hatóság e határidın belül nem nyilatkozik,
egyetértését vélelmezni kell.
4. §
(1) Az elhunytat – ha az eltemettetınek nincs a temetıben meglevı temetési hely felett
rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következı temetési helyre kell
temetni.
(2) Az (1) bekezdéstıl eltérıen kell eljárni, amennyiben ez az elhunyt végakarata, vagy
idıs illetve mozgásában korlátozott eltemettetı esetén kedvezıbb megközelítési
lehetıség az indok.
A temetési helyek feletti rendelkezési jog
5. §
(1) A 3.§ (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog idıtartama:
a) egyes sírhely esetén 25 év,
b) kettıs sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,
d) az urna földbe temetése esetén 20 év,
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idıtartam lejártát követıen a sírhelyeket újra kell
váltani.
(3) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint az újraváltásáért az
alábbi összegő díjat kell fizetni:
- egyes sírhely esetén 15.000 Ft
- kettıs sírhely esetén 30.000 Ft
(4) A rendelkezési jogosultság kezdı napja a megváltás napja (megváltás hiányában a
sírhelyre történı elsı temetés napja), befejezı napja a lejárat évének utolsó napja.

Temetési szolgáltatások
6. §
(1) A temetıben temetkezési szolgáltatást bármely temetkezési szolgáltató végezhet.
(2) Temetkezési szolgáltatások körébe tartozik:
a./ Temetések lebonyolítása, ezen belül a halott felravatalozása, sír kiásása,
hantolása, a halott sírhoz való kivitele, leengedés, vagy sírboltba való
behelyezése,
b./ halott-szállítás.
A temetı infrastrukturális létesítményei
7. §
(1) Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetıben az alábbi infrastrukturális
feltételeket biztosítja:
- hullaház,
- ravatalozó helyiség,
- koporsóhőtı
- villany,
- közkifolyó,
- utak,
- szeméttároló,
(2) Sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkezı hulladékot,
koszorú-és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja;
(3) Mozgássérültek parkolási engedélyük birtokában, az egészségi állapotuk vagy
életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyek pedig a temetı üzemeltetıjének
írásos engedélye alapján a temetıben kiépített utakat gépjármővel ingyenesen
használhatják.
A temetı rendje
8. §
(1) A temetı bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel
kell tüntetni a temetı nyitva tartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltetı megnevezését,
pontos címét valamint a temetı részletes térképét ki kell függeszteni.
(2) A temetı nyitva tartási ideje: minden nap 8 – 20 óráig.
(3) A nyitva tartási idı alatt a temetıt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat
gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetıben csak felnıtt személy felügyelete mellett
tartózkodhat.
(4) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak
megkezdése elıtt – a temetı üzemeltetıje részére be kell jelenteni.
(5) A temetıben munkáját végzı vállalkozók mőködésük során az e rendeletben
foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják,
a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temetı
infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

(6) Építıanyag beszállítását a köztemetı területére, temetıbe, építési vagy bontási munka
megkezdését, vagy bontási anyag elszállítását az üzemeltetı felé be kell jelenteni. Az
építési hulladékot a keletkezésétıl számított 3 napon belül el kell szállítani.
9. §
(1) Tilos
a) a temetıbe kutyát bevinni, a vak vezetı kutya kivételével;
b) az üzemeltetı elızetes hozzájárulása nélkül a temetıbe építıanyagot beszállítani,
építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani;
c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen
lerakni;
d) hulladékot, koszorú-és virágmaradványt a temetıben elégetni
e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetılátogatók
kegyeleti érzéseit megsérteni;
f) a sírokat és a temetı infrastrukturális berendezéseit eltávolítani, megrongálni.
(2) Aki az (1) bekezdésében foglalt tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el, és
30.000 forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.
Záró rendelkezések
10. §
(1) E rendelet 2008. december 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejőleg
hatályát veszti a Képviselı-testület temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 8/2004. (IV.30.)
rendelete.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a Körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik.
Kislıd, 2008. november 26 .

P. H.

Somogyi Anna
polgármester

dr. Szivák Péter
körjegyzı

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem
Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem
tartalmaz.
Kislıd, 2008. november 26.

körjegyzı

