NAGYDOROG NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8/2000. (XI.1.) ÖR. RENDELETE
A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL
(Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 20/2008. (XII.19.) ÖR. rendelettel,
22/2009. (X.1.) ÖR. rendelettel, 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelettel, 17/2013.
(XII.12.) önkormányzati rendelettel valamint 13/2014. (XII.19.) önkormányzati
rendelettel.)
Nagydorog Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülte az elhunytak emlékének ápolására,
megőrzésére a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41.§. (3) bekezdése
felhatalmazása alapján – a temetkezés kegyeleti és közegészségügyi szabályairól, a temetők
használatának és igénybevételének szabályairól a következő rendeletet alkotja:
I.

fejezet

Általános rendelkezések
1.§.
A rendelet hatálya
(1)

A rendelet hatálya kiterjed a Nagydorog Nagyközségben temető tulajdonnal
rendelkező egyházakkal kötött megállapodásban biztosított köztemetőre és az ott
történő temetésekkel kapcsolatos temetkezési tevékenységre.

(2)

E rendelet határozza meg a temetők fenntartásának, üzemeltetésének és a
temetéseknek a szabályait
2.§.
Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában a temető fenntartása: a temető rendeltetésszerű használatához
szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastruktúrális létesítmények, valamint a
közcélú zöldfelületek kialakítása, karbantartása, szükség szerint felújítása és gondozása.

II. fejezet
A temetők fenntartása
3.§.
(1)

Az első paragrafus első bekezdésével biztosított temetkezési hely fenntartásáról az
önkormányzat maga vagy más kegyeleti feladatot ellátó szervezet útján gondoskodik.

(2)

A temető használatának rendjét a Temető Szabályzat határozza meg.
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III. fejezet
Temetkezési szolgáltatások, a temetők felügyelete
4.§.
A temetőben a temetkezési szolgáltatások biztosításáról a hozzátartozók által megbízott
vállalkozó gondoskodik.
5.§.
(1)

A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a jegyző
ellenőrzi.

(2) A jegyző ellenőrzési jogkörében:
a) felhív a jogszabályokban és a Temető Szabályzatban foglalt rendelkezések betartására,
b)szabálysértési eljárást folytathat le,
c) ellenőrzése során a köztemetőben vezetett nyilvántartásokba betekinthet, továbbá
vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát.
(3)

Az építésügyi hatóság a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint
engedélyezi sírbolt, urnafülke, urnasírbolt létesítését.
IV. fejezet
A temetés módja, az eltemetésre kötelezettek
6.§.

A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők
határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási
szokásainak tiszteletben tartásával történik.
7.§.
(1)

A temetőt parcellákra, a parcellákat sorokra kell osztani. A sorokban a temetési
helyeket az üzemeltető jelöli ki.

(2)

A parcellák és sorok kialakításáról, használatbavételéről, számozásáról a Temető
Szabályzat rendelkezik.

(3)

A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek számára az egységes gondozás
céljából külön parcellát vagy sorokat lehet kijelölni.
8.§.

(1)

Az eltemetetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történhet, egyházi vagy világi
szertartás szerint.
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(2)

A hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet
kolumbárium, urnasírhely, urnasírbolt. Az urna a koporsós temetési helyre
rátemethető.

(3)

Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet: egyes sírhely, kettő sírhely és sírbolt.
9.§.

(1)

A temetés időpontjáról az eltemetető és a temetési szolgáltatást végző közösen
állapodik meg.

(2)

Az elhunytat az eltemettetésére kötelezett kérelmére, az általa megjelölt temetési
helyre kell temetni, ha a megjelölt temetési hely fölött rendelkezési joga van.

(3)

Az elhunytat – ha az eltemetetőnek nincs a temetőben meglévő temetkezési hely felett
rendelkezési joga - az – elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési
helyre kell temetni.

(4)

A sírboltba temetés rendjét a sírboltkönyv határozza meg.

(5)

A ravatalozót legalább egy órával a temetés előtt ki kell nyitni.

(6)

Az elhaltak szállítását, ravatalozását, eltemetetését a legnagyobb körültekintéssel,
kímélettel, a kegyeleti szokások megtartásával kell végezni.
10.§.
A temetési helyek használati ideje, a használati díjak

(1)

Az egyes temetési helyeket az eltemettetést végzőknek, illetve hozzátartozóinak meg
kell váltaniuk (egyszeri megváltás) és ezzel a temetési hely felett rendelkezési
jogosultságot szereznek.

(2)

A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.

(3)

Az egyszeri megváltás időtartama:
a) egyes sírhelyek esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós temetés napjától
számított 25 év
b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25év
c) sírbolt esetén a temető üzemeltetőjével kötött megállapodásától függően
legfeljebb 100 év
d) urnafülke vagy urnasírhely esetén 10 év
e) urnasírbolt esetén a temető üzemeltetőjével kötött megállapodástól függően
legfeljebb 60 év

(4)

A használati idő azonos időtartalommal akkor váltható meg újra, ha a temető vagy a
sírhelytábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre.

(5)

Ha a rátemetés miatt a sír használati ideje meghosszabbodik, a használati díj arányos
részét meg kell fizetni. Ez a díj az öt évre eső díjnál kevesebb nem lehet.

4

(6)

A használati idő korlátozása esetén, továbbá akkor, ha a rendelkezésre jogosult a
holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj
időarányos részét vissza kell téríteni.

(7)

Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása ha:
a) a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár
b) ha a temetési hely megszűnik
c) a holttest új temetési helyre történő áthelyezésével,
d) a holttest elhamvasztásával kivéve abban az esetben, ha az urnát ugyanarra a
temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.

(8)

A megváltott de fel nem használt temetkezési hely megváltáskori díját – a
megváltástól számított egy éven belül – a kezelési költség levonásával az ügyfél
kérelmére vissza kell téríteni.

(9)

A temetési helyek használati joga nem ruházható át az nem örökölhető.

(10)

A megváltási díjakat a jelen rendelet melléklete határozza meg. A temetési helyek
használati díját a temettetőknek előre kell megfizetnie.
11.§.
A temetési helyek mérete

a)A felnőtt egyes sírhelyeknek 250 cm hosszúnak, 150 szélesnek, 160 vagy 200 cm mélynek,
b)A kettő sírhelynek 250 cm hosszúnak, 250 cm szélesnek,160 cm vagy 200 cm mélynek,
c)A gyermeksírhelynek 130 cm hosszúnak, 100 cm szélesnek, 160 cm mélynek,
d)az urnasírhelynek 130 cm hosszúnak, 60 cm szélesnek, 130 cm mélynek,
e) a sírboltnak 2 koporsóra 300 cm hosszúnak, 200 cm szélesnek, 210 cm mélynek,
f) a sírboltnak 4 koporsóra 400 cm hosszúnak, 300 cm szélesnek, 210 cm mélynek kell lennie.
12.§.
A rátemetés
(1) Egy felnőtt sírhelyre – az üzemeltető engedélyével – és az időarányos használati díj
megfizetése mellett
a)
b)

még egy gyermekkoporsó
a sír mélyítése mellett még egy felnőtt koporsó temethető

(2) Kettős sírhely két felnőtt koporsó egymás melletti elhelyezésre szolgál. A kettős sírhely
egy-egy részébe az első bekezdésében meghatározottak szerint történhet rátemetés.
(3) A rátemetésre vonatkozó engedélyt a sírnyitásra vonatkozó szabályok betartása mellett
lehet megadni.
(4) Sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni vagy más el nem bomló anyaggal
kibélelni tilos.
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13.§.
Sírboltba temetés
(1)

Sírboltot az üzemeltető által kijelölt helyen hatósági engedéllyel lehet felállítani. A
felállítás előtt a sírbolt vázlatát vagy leírását az üzemeltetőnek be kell mutatni és azt
nyilvántartásba kell venni.

(2)

Az engedély meglétét az építési munka megkezdésekor az üzemeltető köteles
ellenőrizni.

(3)

A sírbolt alját és oldalfalait a vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell
képezni.

(4)

A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a megállapított sírbolthely díját
megfizette és rendelkezői minőségét a sírboltkönyvbe bejegyeztette.

(5)

Ha sírbolt létesítője nem rendelkezett arról, hogy kik temetkezhetnek a sírboltba,
annak házastársát, egyenesági rokonait továbbá az utóbbiak házastársait lehet benne
eltemetni.

(6)

A sírbolt használati ideje alatt a sírboltot eltávolítani vagy arról a halott nevét letörölni
tilos.

(7)

A sírboltot átépíteni csak az üzemeltető véleményének kikérése után lehet.
14.§.
Díszsírhelyek

(1)

A Képviselő-testület a temetőben díszsírhelyet adományozhat azoknak a meghalt
személyeknek, akik a közösség fejlődése érdekében kimagasló gazdasági,
tudományos, művészeti vagy társadalmi tevékenységet fejtettek ki.

(2)

A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját írásban
értesíteni kell.

(3)

A díszsírhelyre – a sírnyitás és a rátemetés szabályainak megtartásával – az elhunyt
özvegye is rátemethető.

(4)

A rátemetésnél a sírnyitás és az esetleges sírmélyítés költségeit kell az eltemettetőnek
megfizetnie.

(5)

A díszsírhelyek gondozásáról és ápolásáról az elhaltak hozzátartozói, ilyenek
hiányában az önkormányzat köteles gondoskodni.
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15.§.
A síremlékek
(1)

Síremléket felállítani az üzemeltető véleményének kikérésével lehet. Felállítása előtt a
síremlék vázlatát, leírását az üzemeltetőnek be kell mutatni

(2)

A kegyeletet sértő síremlék lebontását el kell rendelni.

(3)

A síremlék szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását az üzemeltető ellenőrzi.

(4)

A síremlék köré szilárdburkolatú kísérő járda építhető a sírhely határain belül.

(5)

A sírhely használati ideje alatt a síremléket eltávolítani vagy arról a halott nevét
törölni tilos.

(6)

A meglévő síremléket kicserélni csak a kegyeleti igények tiszteletben tartásával és a
kezelő hozzájárulásával lehet.
16.§.
A temető rendje

(1)

A temetkezési tevékenységet esztétikus környezetben és eszközökkel, ruházattal, a
kegyeleti követelmények megtartásával kell végezni.

(2)

Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni csak az
üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3
napon belül el kell szállítani. Ömlesztett építési anyagot csak vaslemezen szabad
előkészíteni.

(3)

A temető tisztántartására az üzemeltető feladata. E feladat az üzemeltetői felelősség
mellett szerződéssel vállalkozóra is átruházható

(4)

A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani

(5)

A temetőbe járművel behajtani és azzal a temető területén közlekedni csak az
üzemeltető írásos engedélyével szabad.

(6)

A kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat bepiszkítani, rongálni,
eltávolítani, a temetőben szemetelni tilos.

(7)

A sírhelyek gondozása során keletkező szemetet az üzemeltető által kijelölt helyre kell
vinni.

(8)

A vakvezető kutya kivételével állatot a temetőbe bevinni nem szabad.

(9)

A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások
betartásával szabad. Tilos avart, elszáradt koszorút, virágmaradványt stb. a temető
területén elégetni.
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(10)

12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül a temetőben nem tartózkodhat.

(11)

A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfákat kiszállítani csak az üzemeltető
írásos engedélyével szabad.

(12)

A temető területén csak a sírhelyek, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló
tárgyak helyezhetők el. Más tárgyat elhelyezni (bokrot vagy fát ültetni) csak az
üzemeltető előzetes engedélyével szabad.

(13)

Tilos a sírhelyeket környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre
használni.
17.§.
Vegyes és záró rendelkezések
Hatályon kívül.

(1)

1

(2)

Ez a rendelet 2001.január 1.-jén lép hatályba.

(3)

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.2
„A szociális temetéssel kapcsolatos önkormányzati hatásköröket a polgármester
gyakorolja.”3

(4)

Nagydorog, 2000. december …..
Pinczési László sk.
polgármester

Dr. Tóth Lajos sk.
jegyző

Kihirdetve!
Nagydorog, 2000. november 1-én
Dr.Tóth Lajos sk.
jegyző

1

Hatályon kívül helyezte: 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan: 2012. május 1-

2

Beiktatta: 22/2009. (X.1.) ÖR. rendelet 2.§ (4) bek. Hatályos: 2009. október 1-től.
Beiktatta: 17/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2013. december 13-tól.

3
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Melléklet
a 8/2000.(XI.1.) ÖR. rendelethez45
„1.A köztemetőben kijelölt temetkezési helyek díjtételei
1 személyes sírhely

4.000,-Ft

1személyes kifalazott sírhely

7.000,-Ft

2 személyes kriptahely (sírbolt)
4 személyes kriptahely (sírbolt)
6 személyes kriptahely (sírbolt)

13.000,-Ft
20.000,-Ft
30.000,-Ft

2. A köztemetőben található temetkezési helyek megváltásának díjtételei
1 személyes sírhely (25 évre)

4.000,-Ft

1 személyes kifalazott sírhely (25 évre)
2 személyes kriptahely (sírbolt) (60 évre)
4 személyes kriptahely (sírbolt) (60 évre)
6 személyes kriptahely (sírbolt) (60 évre)
3.

7.000,-Ft
13.000,-Ft
20.000,-Ft
30.000,-Ft

A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási
hozzájárulás díj mértéke

275,-Ft/alkalom
4. A köztemetőben az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési
szolgáltatók által fizetendő díjak
Hűtőkamra használata
Ravatalozó használata

1.500,-Ft/alkalom
4.500,-Ft/alkalom

5. A köztemetőbe történő behajtás ingyenes.
A díjtételek az Áfa-t nem tartalmazzák.”

Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg hiteléül.
Nagydorog, 2015. január 16.
dr. Sátor Vera
jegyző
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Módosította: 20/2008. (XII.19.) ÖR. rendelet Hatályos:2009. január 1Utoljára módosította: 13/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet Hatályos:2015. február 1-

