Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésről
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében és 42.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés
2.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§ (1) A rendelet hatálya Tiszaszentimre Község Önkormányzata tulajdonában álló, működő és
lezárt köztemetőkre terjed ki, ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti.
(2) A Tiszaszentimre Községi Önkormányzat tulajdonában lévő köztemetők:
a) tiszaszentimrei 1414 hrsz.-ú ingatlan
b) tiszaszentimrei 0120 hrsz.-ú ingatlan.
2. A temető fenntartása és üzemeltetése, az üzemeltetető nyilvántartási kötelezettsége
2.§ (1) Tiszaszentimre Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában álló köztemetők fenntartásáról, üzemeltetéséről, kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében a
ROZ 2002. Kft.(5350. Tiszafüred, Piac tér 6.) mint üzemeltetető gondoskodik.
(2) A temető üzemeltetője a temetőkben a temetési helyekről, a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti nyilvántartásokat köteles vezetni.
3. Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra használatbavétele
3.§ A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra használatba vételére a Törvény rendelkezései az irányadóak.

4. Temetési helyek gazdálkodási szabályai, a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama, sírhelyek méretezése, sírjelek alkalmazása
4.§ A köztemetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre:
a) egyes sírhelyek
b) kettős sírhelyek
c) urnasírhelyek
d) sírboltok
e) urnafülke
f) örök emléksírok.

5.§ (1) Az örök emléksírok a temetőnek erre a célra rendelt tábláján fenntartott sírhelyek, vagy
sírboltok, melyet Tiszaszentimre Község Képviselő-testülete kiváló érdemek elismeréséül, örök
temetkezési hely céljára díjmentesen adományoz.
(2) Az örök emléksírokat akkor is fenn kell tartani, ha a sírokat kiürítik. A temető átrendezése,
vagy megszüntetése esetén az emléksírokat az új parcellának, vagy temetőnek erre a célra kijelölt helyére kell áthelyezni.
6.§ (1) A temetőben rendelkezésre álló temetési helyek méretei:
a) egyes sírhely: 2 m hosszú, 1 m széles, 2 m mély
b) kettős sírhely: 2 m hosszú, 2 m széles, 2 m mély
c) gyermeksírhely: 1,3 m hosszú, 0,6 m széles, 2 m mély
d) urnasírhely: 0,8 m hosszú, 06 m széles, 1 m mély.
(2) A sírboltok méreteit a rendelet 2.melléklete tartalmazza.
(3) A soroknak egymástól legalább 0,8 m, a gyermek síroknál és urnasírhely esetében pedig 0,5
m távolságra kell lenniük.
7.§ (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;
b) sírbolt esetén a megváltástól számított 100 év;
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;
(2) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni, a díjak mértékét a rendelet
1. melléklete tartalmazza.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama annak lejárta után egy éven belül díjfizetés
mellett, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999.(X.1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 18.§-ában foglalt rendelkezések alapján meghosszabbítható.
(4) Az újraváltás sírhelydíja, amennyiben az újraváltás időtartama a megváltási idővel azonos,
megegyezik az érvényben lévő sírhelydíjjal. Amennyiben az újraváltás időtartama a megváltási
időnél rövidebb, úgy azt a Kormányrendelet 18.§ (2) bekezdése alapján kell megállapítani.
8.§ (1)A sírjelek alkalmazása során be kell tartani a Kormányrendelet 13-15.§-aiban meghatározott szabályokat.
(2) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét(vázrajzát) a temető üzemeltetetőjének az elhelyezés előtt legalább 5 nappal be kell mutatni. Amennyiben a temető üzemeltetetője
úgy ítéli meg, hogy a felállítandó síremlék balesetveszélyes, annak felállítását nem engedélyezi.
Vitás esetekben az illetékes építéshatóság, vagy statikus véleményét ki kell kérni. Ennek kötelezettsége a síremlék létesítőjét terheli.
5. A köztemető infrastrukturális létesítményei
9.§ (1) A tulajdonos köztemetőt fenntartó önkormányzat a temetők rendeltetésszerű használatához az alábbi építményekkel, közművekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik mindkét köztemetőben:
a a ravatalozó helyiség,
a a hűtő helyiség,
a a tároló helyiség,
a a boncolóhelyiség-csoport,
a a WC,
a a ivóvízvételi lehetőség,
a a ravatalozóhoz vezető út- és gyalogjárók,
a a hulladéktároló hely.

(2) Az üzemeltetőnek a temető fenntartó önkormányzat részére bérleti díjat, valamint temető
fenntartási hozzájárulást nem kell fizetnie.
(3) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díj, és a sírhely újraváltási díj az
önkormányzat bevétele.
6. A temető használati és igénybevételi rendje
10.§ (1) A temetőhasználók a sírok gondozását, növénnyel való beültetését, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. Ezen kívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető
üzemeltetőjének (pl. pad elhelyezése, stb.).
(2) A temetőben munkáját végző vállalkozó (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató, stb.) tevékenysége során az e rendeletben, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat köteles
betartani. Tevékenységük gyakorlása során a temető látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a
szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.
(3) A vállalkozónak a munka megkezdését 3 nappal korábban be kell jelentenie a temető üzemeltetőjének, valamint befizetni a közüzemi költségtérítést. Ennek díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
11.§ (1) A temető látogatók tájékoztatását a temető bejáratánál elhelyezett tábla szolgálja. A tájékoztató tábla tartalmazza többek között az üzemeltető megnevezését, elérhetőségét, a temetőgondok nevét, elérhetőségét, az ügyfélfogadás rendjét, a temető használatának és igénybevételének
rendjét, a fizetendő díjakat.
(2) A temetőkben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.
(3) A temetőt bárki, korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.
(4) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.
(5) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.
(6) Kutyát - a vakvezető kutya kivételével - a temetőbe bevinni tilos.
(7) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási
anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani.
(8) A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni, kivéve a halottaskocsit és a mozgáskorlátozott személyt szállító járművet, valamint az üzemeltető írásos engedélyével, síremlék készítés
céljából szállítást végző járművet, tilos.
(9) A temetőbe gépjárművel való behajtás ingyenes.
(10) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.
(11) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A temetőben
keletkezett hulladék rendszeres, a keletkező hulladék mennyiségétől függő, de legalább havi egy
alkalommal történő elszállításáról a Tiszafüredi Regionális Hulladéklerakóba az üzemeltető gondoskodik.
(12) A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.
(13) Előzetes bejelentést követően, csak az üzemeltetető engedélyével lehet a sírra ültetni olyan
bokrot, melynek várható méretei meg fogják haladni a sírhely méretét, és magassága eléri a 1,5
m-t.
(14) A temetőben fa ültetésére csak a fenntartó önkormányzat jogosult.
(15) Tilos olyan tárgyak a temető területén történő elhelyezése, mely nem a sír, sírbolt díszítésére
szolgál, valamint a padok, ülőhelyek az üzemeltetető engedélye nélküli elhelyezése.

7. A ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai
12.§ (1)A temető ravatalozójának használata nem kötelező, ha a temetőbe szállított halott – a kötelező azonosítást követően – haladéktalanul eltemettetésre kerül.
(2) A temetőbe beszállított – kötelező azonosítást követően – haladéktalanul eltemettetésre nem
kerülő holttesteket a temetésig a ravatalozó épületében kell tartani.
8. A temetési szolgáltatás rendje
13.§ A temetési szolgáltatás tevékenységek ellátásának temetői rendjére vonatkozóan a Törvény
25.§(1)-(2) bekezdését, valamint a Kormányrendelet 50.§(2) bekezdését kell alkalmazni.
9. A létesítmények és szolgáltatások igénybevételének díja
14.§ Annak a temetkezési szolgáltatónak, aki igénybe veszi a temetői létesítményeket, valamint a
temető üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat, igénybevételi díjat kell fizetnie. A fizetendő
díjat a rendelt 1. melléklete tartalmazza.
10. Záró rendelkezések
15.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16.§ Hatályát veszti Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről
és a temetkezésről szóló 1/2014.(II.4.)önkormányzati rendelete.
17.§ Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást
tartalmaz.
Tiszaszentimre, 2014. április 30.

Koczúrné Tóth Ibolya sk.
polgármester

Juhászné Papp Irén sk.
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2014. május 7-én kihirdetésre került.

Kelt: Tiszaszentimre, 2014. május 7.

Juhászné Papp Irén sk.
jegyző

1. melléklet a 8/2014. (V.7.) önkormányzati rendelethez
1) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díjak mértéke:
A
1
2
3
4
5
6
7

B

egyes sírhely
kettős sírhely
gyermeksírhely
rátemetés
sírbolt 1 halottra
urnafülke
urnasírhely

5000 Ft
10000 Ft
3000 Ft
4000 Ft
20000 Ft
10000 Ft
5000 Ft

2) Közműköltség hozzájárulás:
1
2
3

A
Síremlék felállítása miatti közműköltség hozzájárulás:
Egyéb munkák utáni vállalkozói fenntartói hozzájárulás
napi:
Sírbolt felállítása miatti közműköltség hozzájárulás:

B
8000 Ft+áfa
1000 Ft+áfa
10000 Ft+áfa

3) Igénybevételi díj:
A
1
2
3
4

B
3000 Ft+áfa
2000 Ft+áfa
9000 Ft+áfa
2000 Ft+áfa

Halott átvétel
Hűtési díj
Ravatalozó épülete és felszerelés használata
Boncolás utáni fertőtlenítés

2. melléklet a 8/2014. (V.7.) önkormányzati rendelethez
Az egyes sírboltok méretei
A

B

Megnevezés

Méret
jellege

1
2
3
4
5
6
7
8

Kettő koporsóra
Négy koporsóra
Hat koporsóra

Belső
Külső
Belső
Külső
Belső
Külső

C
hoszsza
250
300
250
300
250
300

D
Sírbolt hely

E

szélessége

mélysége

150
200
150
250
250
300

190
220
250
-

F
A sírboltok
maximális
magassága
150
150
150

