Vasmegyer Község Képviselı-testületének
16/2000. (X.1.) számú rendelete

A temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl
(egységes szerkezetben)

Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a temetıkrıl és a temetkezési
tevékenységekrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 41. §. (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkezı 145/1999. (X.1.)
Korm rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaira, a vasmegyeri köztemetı fenntartásával,
használatával és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatosan, a következı rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §.

(1) A rendelet hatálya, a Vasmegyer község közigazgatási területén fekvı köztemetıre, az ott
végzett temetkezési és temetı fenntartási tevékenységre terjed ki.
(2) A temetı területi elhelyezkedése: a vasmegyeri 0106. Hrsz-ú terület.

2. §.

(1) A temetı fenntartásáról és üzemeltetésérıl az Önkormányzat, kegyeleti közszolgáltatási
szerzıdés keretében, a KRYZANTÉN Betéti Társaság útján gondoskodik.
(2) A temetı mőködéséhez szükséges infrastrukturális létesítmények, közmőhálózatok (út,
víz, villany) kiépítettek. A rendeltetésszerő használathoz szükséges épületek (ravatalozó, hőtı,
illemhely) biztosítottak.
(3) A temetı üzemeltetıje gondoskodik a (2) bekezdésben meghatározott közmőhálózatok,
épületek karbantartásáról, folyamatos, üzemképes állapotban tartásáról.
(4) Kiemelt feladatként kell kezelni a közcélú zöldfelületek karbantartását, gondozását. A
sírhely kialakítása során is a temetı, park jellegének fenntartására kell törekedni.

A temetı használatának és igénybevételének szabályai
3. §.
(1) Tilos a temetıbe gépjármővel behajtani, kivéve:
- temetési szertartást,
- halott szállítást,
- sírköves munkák végzését,
- szemétszállítást,
- kertészeti munkák végzését,
- mozgásában korlátozott személy szállítását.
(2) A temetıben szemetet lerakni csak a kijelölt szemétgyőjtı helyeken szabad. A szemét
elszállításáról az üzemeltetı gondoskodik a szükségleteknek megfelelı gyakorisággal.
(3) Tilos a temetı területén olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeletet és a közízlést
sérti.
(4) Vakvezetı kutya kivételével állatot a temetıbe bevinni nem szabad.
(5) A temetıben égetni, gyertyát (mécsest) gyújtani fokozott körültekintéssel szabad.
(6) A temetıbe érkezı látogatók a temetı területén csak a sírok, sírboltok díszítésére szolgáló
tárgyakat helyezhetnek el.
(7) Tizenkét éven aluli gyermek a temetıben felügyelet nélkül nem tartózkodhat.

4. §.
(1) A temetıben végzendı mindennemő munkát be kell jelenteni az üzemeltetınek. A
bejelentésekrıl nyilvántartást kell vezetni.
(2) Nem kell bejelenteni a temetési hely növénnyel való beültetését, díszítését.
(3) A sírhely, sírjel gondozása a temetési hely felett rendelkezni jogosult feladata.
(4) Olyan sírjel, amely a kegyeletet, közízlést sérti, a temetı területén nem helyezhetı el.

5. §.
(1) A temetı nyitvatartása:
- január 1. - február 28. és
november 5. - december 31.
-

-

700- 1600 óráig

március 1. - május 31. és
szeptember 1. - november 4.

700 - 1800 óráig

június 1. - augusztus 31.

700 - 2000 óráig

(2) A nyitvatartási idı alatt a temetıt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat
gondozhatja.

Temetési hely
6. §.

(1) A halottakat az elhalálozás ideje szerint, a sorrendben következı sírba kell elhelyezni,
kivéve a kettıs, az elıre megváltott, a megüresedett sírhelyeket és a rátemetést.
(2) A temetési hely kijelölése az eltemettetı kérésére történik.
(3) A sírhelyet az eltemettetı és a sírhely kiásását végzı személyek együttes jelenlétében kell
kijelölni.
(4) A sírhely sorokban a temetési helyek kijelölése folyamatos, meg nem váltott sírhelyek
nem hagyhatók ki. A sorrendtıl való eltérı temetésre az üzemeltetı adhat engedélyt.

7. §.
(1) A temetıben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:
a.) Sírhelyek: - egyes sírhely
- kettıs sírhely
b.) Sírbolt (kripta)
c.) Urnafülke (kolumbárium)
d.) Urnasírhely
e.) Urnasírbolt

(2) A temetési helyek méretei:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

Egyes sírhely: 200 cm hosszú, 100 cm széles, 200 cm mély
Kettıs sírhely: 200 cm hosszú, 200 cm széles, 200 cm mély
Sírbolt: méretét a befogadó koporsók száma határozza meg
Urnafülke: 30 cm hosszú, 30 cm széles, 30 cm mély
Urnasírhely: 50 cm hosszú, 50 cm széles, 50 cm mély
Urnasírbolt: méretét a befogadó urnák száma határozza meg

(3) A sírhelyek, sírboltok, urnasírhelyek, urnasírboltok egymástól való távolsága 60 cm. A
sírhely, sírbolt, urnasírhely, urnasírbolt sorok egymástól való távolsága 100 cm.
(4) A sírhantok maximális magassága 50 cm. Sírhant kialakítását nem lehet kötelezıvé tenni.
(5) A hamvak szétszórására az üzemeltetı külön területet jelöl ki, melyet parkszerően kell
kialakítani.

8. §.
(1) A sírjel (síremlék, kereszt, fejfa stb.) magassága a 200 cm-t nem haladhatja meg és a
temetési helynél nagyobb területet nem foglalhat el. Ezen magassági méreten belül sírjel
az üzemeltetı részére történı elızetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthetı.
(2) A sírbolt, urnasírbolt, urnafülke építésügyi hatósági engedéllyel építhetı, a temetınek erre
a célra kijelölt helyén.

9. §.

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság idıtartama (használati idı):
a.)
b.)
c.)
d.)

Egyes, kettıs sírhely esetén: 25 év
Sírbolt esetén: 60 év
Urnafülke, urnasírhely esetén: 10 év
Urnasírbolt esetén: 20 év

(2) A temetési hely használati ideje meghosszabbítható.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzéséért az alábbi díjat kell fizetni:
-

Egyes sírhely használati díja: 2.000 Ft + áfa
Kettıs sírhely használati díja: 4.000 Ft + áfa
Sírbolt használati díja, személyenként: 50.000 Ft + áfa

(4) A temetési hely újraváltásának díja:
-

Egyes sírhely: 2.000 Ft + áfa
Kettıs sírhely: 4.000 Ft + áfa
Sírbolt személyenként: 50.000 Ft + áfa

10. §.

(1) Élı fa ültetését, kivágását a temetı üzemeltetıjének elızetesen be kell jelenteni.
(2) A fa gondozása, nyesése, kivágása a fát ültetı, illetve a sírhely felett rendelkezni jogosult
kötelessége.
(3) A fa lehullott lombozatát, letört ágait az ültetı, illetve a sírhely felett rendelkezni jogosult
köteles eltakarítani.
(4) Sírok, sírboltok díszítésére csak a kegyeletet, közízlést nem sértı tárgyakat, eszközöket,
virágokat szabad elhelyezni.

(5) Ülıpad elhelyezését elızetes bejelentés alapján az üzemeltetı engedélyezi, ha az nem
zavarja a temetı üzemeltetését, illetve a közlekedést.

A temetı üzemeltetése
11. §.

(1) A temetı üzemeltetıje:
a.) Meghatározza a temetési szolgáltatás, illetıleg a temetıben végzett egyéb
vállalkozási tevékenység ellátásának temetıi rendjét.
b.) Biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit.
c.) Megállapítja a temetıt látogatók kegyelet gyakorlásának feltételeit, a
nyitvatartási idıt.
d.) Biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, a hőtı, valamint a temetı
egyéb közcélú létesítményei karbantartását és mőködteti azokat.
e.) Gondoskodik a temetıbe kiszállított, elhunytak átvételérıl és biztosítja a
temetı nyitását, zárását.
f.) Nyilvántartó könyvet és sírbolt könyvet vezet.
g.) Tájékoztatja a temetı látogatókat.
h.) Kijelöli a temetési helyeket.
i.) Elvégzi a temetı és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását,
síkosság mentesítését és a hó eltakarítását.
j.) Összegyőjti és elszállítja a hulladékot.
k.) Gondoskodik a temetı rendjének betartásáról.
l.) Összehangolja a temetéseket.
m.) Gondoskodik az ügyfélfogadásról.
n.) Elvégzi a közcélú zöldfelületek karbantartását, felújítását és gondozását.
o.) Elvégzi a sírhely kiásását.1
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Módosította a 11/2001. (XI.1.) számú rendelet

(2) A temetı üzemeltetıje, a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést
nem alkalmazhat.
(3) A temetı üzemeltetıje, a temetıbe szállított halottat átveszi, ellenırzi, hogy az elhunytról
a halottvizsgálati bizonyítványt kiállították-e. Nyilvántartásba veszi az átvétel idıpontját, az
elhunyt adatait, a hőtés idıtartamát, a temetkezési szolgáltató adatait.

12. §.
(1) A temetıi létesítmények vállalkozók részérıl történı igénybevételének díjai:
a./ Temetkezési szolgáltató által fizetendı díjak:
- Halott fogadás és ravatalozó használati díj:
- Sírásás díja:
- Halott hőtés: két napig ingyenes, a 3. naptól, napi

6500 Ft + ÁFA
6250 Ft + ÁFA
500 Ft + ÁFA

b./ Egyéb vállalkozók (síremlék készítık) által fizetendı díjak:
- Temetı fenntartási hozzájárulás napi díja:

2000 Ft + ÁFA

(2) Hatályon kívül helyezve.2
(3) Hatályon kívül helyezve.3

13. §.

(1) A temetı területén munkát, szolgáltatást végzı vállalkozók tevékenységüket csak a temetı
nyitvatartási ideje alatt, az Üzemeletetı elızetes értesítésével, a Tv. és Vhr. Valamint e
rendelet szabályainak betartásával végezhetik.
(2) A temetıben végzendı vállalkozási tevékenység csak a temetı fenntartási hozzájárulás
napidíjának megfizetése után, annak igazolásával kezdhetı meg.
(3) A temetı területén munkát, szolgáltatást végzı vállalkozó legkésıbb a tevékenység
befejezését követı három napon belül a sírjel maradványok elszállításáról, saját költségén
gondoskodik.
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Hatályon kívül helyezte a 11/2001. (XI.1.) számú rendelet

Szabálysértési rendelkezések
14. §.
Szabálysértés követ el és 30.000 forintig terjedı pénzbírsággal sújtható az, aki:
a./ Gépjármővel a temetı területére a 3. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével behajt.
b./ A temetı területén a kijelölt szemétgyőjtı helyeken kívül, szemetet lerak.
c./ Olyan magatartást tanúsít, amely a kegyeletet, illetve közízlést sérti, feltéve, hogy a
cselekmény nem bőncselekmény.
d./ Vakvezetı kutya kivételével, állatot a temetı területére bevisz.
f./ A sírjel maradványokat, a rendeletben elıírt határidın belül nem szállítja el.
g./ A temetési hely méreténél nagyobb mérető sírjelet helyez el.
h./ Élı fa ültetését, kivágását a temetı üzemeltetıjének, elızetesen nem jelenti be, valamint a
fa gondozását elmulasztja.

Záró rendelkezések
15. §.

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2000. október 01. napján lép
hatályba. Kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
(2) A rendelet 7. §. (1) bekezdésének c., d. és e. pontja 2002. július 1. napján lép hatályba.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a temetıkrıl és temetkezésekrıl
szóló 8/1991. (VIII.2.) számú rendelet.

Vasmegyer, 2000. szeptember 29.

Szabó József sk.
polgármester

Dr. Hostyisovszki István sk.
jegyzı

