Takácsi Község Képviselő-testülete
15/2003. (XII. 22.)
sz. módosított rendelete
a temetőről és a temetkezésről
(egységes szerkezetben)
Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. tv. 41. §. (3) bekezdésében és a 42. §-ban kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja
1. §.
(1)

A rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában levő köztemetőre terjed ki.

(2)

A temető üzemeltetését, fenntartását az önkormányzat végzi.

(3)

A temetőben temetkezési szolgáltatást a külön jogszabályban előírt feltételekkel
rendelkező szolgáltató végezhet.
2. §.

(1)

Az önkormányzat gondoskodik a temető kialakításáról és az üzemeltetéshez szükséges
infrastruktúra kiépítéséről, a temető bekerítéséről, ravatalozó építéséről, a
működtetéshez szükséges személyi feltételek biztosításáról.

(2)

Az üzemeltető feladata többek között:
a.) a temető területén levő utak fenntartása
b.) a temető kerítésének javítása
c.) a ravatalozó és egyéb létesítmények karbantartása
d.) vízvételi hely biztosítása
e.) a temetői parkok gondozása
f.) katonasírok, történelmi értékű sírok, díszsírhelyek gondozása
g.) hűtőkamra működtetése
h.)1 temetési szolgáltatás feltételeinek biztosítása a szolgáltatók részére díj ellenében
(3. sz. melléklet szerint)
i.) sírhelyek használati jogának eladása
j.) előírt nyilvántartások vezetése
k.) temetői szolgáltatások feltételeinek biztosítása temetkezési szolgáltatók részére
l.) hulladék rendszeres gyűjtése, elszállítása
m.) köztemetés
n.) temető rendjének betartása és betartatása
o.) a temető közös használatú területeinek tisztántartása

(3) A temetőt vízzel és legalább egy csatlakozási ponton elektromos árammal el kell látni. A
csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell.
(4) A temető bekerítésének módjáról a hatályos jogszabályok szerint kell gondoskodni.
1 Módosította: Takácsi Község Képviselő-testülete 2/2004. (II. 3.) sz. rendelete 1. §-a. Hatályos: 2002. február.03-tól.
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(5) A fenntartó a temetkezési vállalkozóktól beszedett díjat továbbá a általa végzett temetési
szolgáltatás bevételi többletét köteles a temetők fenntartására fordítani.
3. §.
(1) A temető temetési helyei:
a.) sírhely – használati ideje 25 év, ami meghosszabbítható
b.) kettős, hármas, négyes sírhely – használati ideje az utolsó betemetés napjától
számított 25 év, ami meghosszabbítható
c.) urnafülke (kolumbárium ) – használati ideje 10 év, ami meghosszabbítható
d.) urnasírhely – használati ideje 10 év, ami meghosszabbítható
e.) urnasírbolt – használati ideje100 év, ami meghosszabbítható
f.) sírbolt (kripta) – használati ideje 100 év, ami meghosszabbítható
g.) gyermeksírhely – használati ideje 25 év, ami meghosszabbítható
h.) díszsírhely – használati ideje a temető fennállásáig
i.) közös sírhely – használati ideje a temető fennállásáig
j.) hamuszóró hely
k.) sírkert.
4. §.

(1)

A sírhelytáblákat (parcellákat) a jogszabályi előírások szerint kell kialakítani.

(2)

Az egyes sírhely mérete 110 cm x 210 cm. A sírgödör mérete 80 cm x 210 cm. A
kettős sírhely mérete 190 cm x 210 cm, a sírgödör mérete 160 cm x 210 cm.
A sírhelytáblákon belül a sírok között legalább 40 cm távolságot kell tartani, a sorok
között pedig legalább 120 cm széles utat kell tartani.

(3)

(4)

Az egyes sírhelytáblákon belül a már meglevőket kivéve új urnasírbolt, sírbolt száma
sírhelytáblánként legfeljebb a sírhelyek számának 2 %-a lehet. Az egyes urnasírboltok,
sírboltok egymástól legalább 20 m távolságra helyezkedhetnek el és körülöttük
legalább 150 cm-es szabad területet kell hagyni. A sírboltok jogszabály szerint
számított homlokzatmagassága a 270 cm-t, a legmagasabb pontja a 450 cm-t nem
haladhatja meg.

(5)

A sírboltok építéséhez a temető tulajdonosának hozzájárulása szükséges, helyét a
tulajdonos jelöli ki.

(6)

Az urnafülke (kolumbárium) és az urnasírbolt építésügyi hatósági engedély alapján
építhető. Urnafülke elsősorban természetes építőanyagokból (kő, tégla, fa, cserép)
készülhet.
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5. §.

(1)

Az önkormányzat ingyenes díszsírhelyet adományozhat Takácsi község érdekében
végzett kiemelkedő tevékenységet kifejtő személy részére.

(2)

Díszsírhelynek kijelölt parcellában egyéb temetkezési hely nem adható ki.
6. §.

(1)

Közös sírhely több halott együttes eltemetésére, vagy holttest maradványok
elhelyezésére létesíthető.

(2)

A temető üzemeltetője a mesterséges, vagy spontán abortusz folytán távozó magzat,
csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére külön sírhelytáblát jelöl
ki.
7. §

(1)

A temetőben a szolgáltatást igénylő kérelmére az üzemeltető köteles gondoskodni a
hamvak szétszórásához és annak talajba történő bemosódásához füvesített,
parkszerűen kialakított hamuszóró hely létesítéséről.

8. §.
(1)

A sírjel megengedett magasságát a helyi építési szabályzat határozza meg. A sírjeleket,
emlékoszlopokat, síremlékeket és tartozékaikat a közízlést nem sértő, egyszerű
formában, lehetőleg természetes anyagból kell készíteni.

9. §.

(1)

A temetési helyek használati jogának megváltása díjköteles. A díjakat az 1. sz.
melléklet tartalmazza.

(2)

A díjakat minden esetben a használati
meghosszabbításakor kell megfizetni.

(3)

A megváltott temetési hely nem ruházható át.

jog

megváltásakor,

valamint
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10. §.
(1)

Betemetett sírba sírnyitási engedéllyel rátemetés a jogszabályi előírások alapján
történhet.

(2)

Rátemetéskor a megváltott sírhely hátralevő idejével arányosan csökkentett díjat kell
fizetni.
11. §.

(1)

A temető üzemeltetője évente megállapítja a megváltott temetési helyek használati
idejének lejártát.

(2)

Minden év utolsó negyedében az üzemeltető felhívást tesz közzé a temetési helyek
használati idejének lejártáról.

(3)

A temetési hellyel rendelkezni jogosult a használati jogot a felhívás megjelenését
követő év május 31-ig az előírt díj befizetésével meghosszabbíthatja.

(4)

Amennyiben az érdekeltek a temetési helyek használati idejét nem hosszabbítják meg
a jelzett határidőig a temető üzemeltetője jogosult a holttestek maradványait közös
sírhelyben elhelyezni. Az így megürült temetési helyek újból értékesítésre kerülnek
12. §.

(1)

A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő
sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető
üzemeltetőjének be kell jelenteni. Fákat az üzemeltető engedélyével lehet ültetni és
kivágni.
13. §.

(1)

Temetőn kívül ravatalozni az ÁNTSZ engedélyével lehet.
14. §.

(1)

Kőfaragó, emlékkészítő írásbeli engedéllyel és a szükséges díj befizetésével végezhet
munkát, s veheti igénybe a szükséges infrastruktúrát (víz, elektromos energia, út).
A temető fenntartási díjat e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
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(2)

A munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti
érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a
szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota
ne változzon.

(3)

Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang és egyéb hatás nem zavarhatja a
szertartást.
15. §.

(1)

Egy időben több temetési szertartás nem végezhető.

(2)

A temetőben a temetkezési szertartáson kívül egyéb rendezvény csak a tulajdonos
hozzájárulásával történhet, kivéve az elhunytakkal kapcsolatos megemlékezéseket.
16. §.

(1)

A temető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva tartás
idejéről, valamint a temető használatának szabályairól.

(2)

A temetővel kapcsolatos közérdekű tájékoztatás a hirdetőtáblán történhet.

(3)

A temető területén csak a temetési helyek díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú,
virágcsokor, dísznövény, váza, mécses, sírlámpa stb.) szabad elhelyezni

(4)

A temetőben a sírokat, az azokon levő tárgyakat, a síremlékeket, a fákat, bokrokat, a
növényzetet, az épületet megrongálni, beszennyezni, a virágokat letépni, a sírok
díszítésére szolgáló tárgyakat illetékteleneknek elvinni vagy eltávolítani tilos.

(5)

Elszáradt koszorút és virágot vagy szemetet csak a kijelölt hulladékgyűjtő konténerbe
szabad tenni.

(6)

A temető területén égetés (kivéve a gyertya és mécses gyújtás, kegyeleti szertartáshoz
kötött kandeláber gyújtása) tűzrakás tilos.

(7)

10 éves gyermek kísérő nélkül a temetőben nem tartózkodhat.

(8)

A temető kultúrált kiépítésének és gondozottságának biztosítása érdekében az
eltemettető, a síremléket létesítő vagy a sírhely megújítója köteles a temetkezési hely
ápolásáról gondoskodni.

(9)

A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést sérti vagy
sértheti, a látogatókat megbotránkoztathatja.
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17. §.

(1)

Aki e rendelet 12-16. §. rendelkezéseit megsérti, szabálysértést követ el és 30.000 Ftig terjedő pénzbírsággal sújtható.
18. §.

(1)

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

K.m.f.
Szabó Endréné
polgármester

Vida László Gábor
jegyző

1. sz. melléklet.

Temetési helyek használati díja:
Egyes sírhely:

3.000 Ft

Kettős sírhely:

7.000 Ft

Családi sírhely:

10.000 Ft

Urnasírhely: (1)

4.000 Ft

(1) Megállapította: Takácsi Község Képviselő-testülete 12/2005. (X. 28.) sz. rendelete

2. sz. melléklet

A temetőben vállalkozói tevékenységet végzők által fizetendő
temető fenntartási díjak:
Díjköteles vállalkozói tevékenységek:
a.) új sírkő, sírbolt, kripta építés,
b.) sírkő, sírbolt, kripta felújítás, rekonstrukció.
A temetőben végzett munkavégzés esetén a fent felsorolt
vállalkozói tevékenységre:
napidíj:

2.000 Ft/megkezdett nap

3. sz. melléklet

(2) Hatályon kívül helyezte: Takácsi Község Képviselő-testülete 6/2006. (IV. 12.) sz. rendelete

2 Megállapította: Takácsi Község Képviselő-testülete 2/2004. (II. 3.) sz. rendelete. Hatályos 2004. február 3-tól

