Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2017. (III.30.)
önkormányzati rendelete
a köztemető fenntartásáról,
használatáról és igénybevételéről

Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 41.
§ (3) bekezdésben és 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének,
mint a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerve véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
I.
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet meghatározza a Szabolcs község közigazgatási területén fekvő köztemető
(továbbiakban:
temető)
fenntartásával,
üzemeltetésével,
használatával
és
igénybevételével kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket és feladatokat.
(2) A temető területi elhelyezkedése: szabolcsi 033 hrsz-ú, 14.038 m2 nagyságú ingatlan c)
jelű, kivett temető megnevezésű, 5.743 m2 területű része.
2. § (1) A temető fenntartásáról Szabolcs Község Önkormányzata gondoskodik.
(2) A temető üzemeltetéséről Szabolcs Község Önkormányzata – kegyeleti közszolgáltatási
szerződés alapján – Ladomérszki István (4465 Rakamaz, Temető út 5.) temetkezési
vállalkozó (továbbiakban: üzemeltető) útján gondoskodik.
II.
A temető rendeltetésszerű használatához szükséges
egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek
3. § (1) A temető fenntartója gondoskodik a temető működéséhez szükséges infrastrukturális
létesítmények - a közműhálózatok, úthálózat, ivóvízhálózat, elektromos energia hálózat,
épületek – működtetéséről, karbantartásáról állandó üzemképes állapotban tartásáról,
valamint a tárolókban elhelyezett kommunális hulladék heti rendszerességgel történő
elszállítatásáról.
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(2) A temető üzemeltetője a magasabb szintű jogszabályokban foglalt feladatain felül
gondoskodik a temető területén lévő kertészeti, parkgondozói feladatok szakszerű
ellátásáról.
(3) A sírhelyek kialakítása során a temető park jellegét fenn kell tartani, és a közcélú
zöldfelületek, élő sövény karbantartását, folyamatos gondozását kiemelt feladatként kell
kezelni.
III.
A temető használatának és igénybevételének szabályai
4. § (1) Kutyát – vakvezető, munka és szolgálati kutya kivételével – vagy más állatot a
temetőbe bevinni tilos. A temetőben a legeltetés tilos.
(2)

A temetőben a szeméttárolókon kívüli szemét lerakása, a talaj vagy a gyep felásása
tilos. A kigyomlált növények, a száradt koszorúmaradványok csak az arra kijelölt
helyen helyezhetők el.

(3) A temetőben gyertyát gyújtani, égetni fokozott körültekintéssel lehet.
(4) Tilos a temető területén mindennemű olyan magatartás, amely a kegyeletet és a
közízlést sérti.
(5) 12 éven aluli gyermek a temetőben felügyelet nélkül nem tartózkodhat.
(6) A temetőt látogatók a temető területén csak a sírok és sírboltok díszítésére szolgáló
tárgyakat (koszorú, virágcserép, váza, sírlámpa, stb.), valamint - az üzemeltető előzetes
írásban történő hozzájárulásával - az üzemeltető által kijelölt és nyilvántartásba vett
helyen, a közlekedés és a temetkezési tevékenység rendjének zavarása nélkül ülőpadot
helyezhetnek el.
(7) A sírokon, a sírboltokon elhelyezett tárgyakért a temető üzemeltetője anyagi
felelősséggel nem tartozik.
5. § (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. A bejelentéseket (végzendő munka kezdetének,
várható befejezésének időpontja, stb.) nyilván kell tartani.
(2) A sírhely, sírjel gondozása a temetési hely felett rendelkezni jogosult feladata.
(3) Kegyeletet, közízlést sértő sírjel a temető területén nem helyezhető el.
(4) Sírjel maradványokat (fejfa, sírkő) a temető üzemeltetőjének felhívására a sírhely felett
rendelkezni jogosult köteles elszállítani. Amennyiben ezen felhívásnak 15 napon belül
nem tesz eleget a sírhely felett rendelkezni jogosult, úgy a temető üzemeltetője a
hátrahagyott sírjel maradványokat elszállítja, 6 hónapig megőrzi, ezután értékesítheti,
illetve azzal sajátjaként rendelkezhet. Erre a tényre a kötelezett figyelmét a felhívásban
fel kell hívni.
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6. § (1) A temető nyitva tartása:
a) január 1-től február 29-ig és november 10-től május 31-ig: 7-16 óráig,
b) március 1-től május 31-ig és szeptember 1-től október 20-ig: 7-18 óráig,
c) június 1-től augusztus 31-ig: 6-20 óráig,
d) október 21-től november 9-ig: 6-22 óráig.
(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.
(3) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

IV.
A temetési hely gazdálkodásával kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az elhunytakat az elhalálozás ideje szerint, a sorrendben a következő sírba kell
elhelyezni, kivéve a kettős, az előre megváltott és a megüresedett sírhelyeket, valamint
a rátemetést.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól történő eltérést a temető üzemeltetője állapítja
meg.
8. § (1) A temetési hely kijelölése az eltemettető kérésére történik.
(2) A sírhelyet az eltemettető, a sírhely kiásását, sírbolt, urnasírbolt nyitását végző
gazdálkodó szervezet és a temető üzemeltetőjének együttes jelenlétében kell kijelölni.
9. § Az első temetést megelőző sírhely kiásása, átadása a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben, egyéb esetekben az üzemeltető által meghatározott feltételek szerint történik.
A feltételekről az eltemettetőt a temető üzemeltetője tájékoztatja.
10. § A temetési helyek beazonosíthatósága, azok nyilvántartással való össze-egyeztethetősége
érdekében a sírhelytáblákat római számmal kell sorszámozni.
11. § A sírhely sorokban a temetési helyek kijelölése folyamatos, meg nem váltott sírhelyek nem
hagyhatók ki.
V.
A temetési hely méretezése, sírjelek alkalmazása,
kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése,
sírgondozás szabályai
12. § (1) A temetőben alkalmazott temetési helyek:
a) sírhely:
aa) egyes sírhely (legfeljebb két koporsó és két urna elhelyezésére szolgál);
ab) kettős sírhely (legfeljebb négy koporsó és négy urna elhelyezésére
szolgál).
b) sírbolt (kripta):
ba) felépítménnyel;
bb) felépítmény nélkül
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bba) teljesen a talajba süllyesztve, a fedőlap felett növényzet ültetés
céljából legfeljebb 50 cm-es földréteggel, vagy
bbb) a fedőlapnak a föld felszínén látható építmény jellegű képzésével.
A sírbolt létesíthető fülkékre osztottan, vagy közös sírüreggel.
c) urnafülke /kolumbárium/ (legfeljebb két urna elhelyezésére szolgál);
d) urnasírhely (legfeljebb egy urna elhelyezésére szolgál),
e)urnasírbolt (legfeljebb négy urna elhelyezésére szolgál).
(2) A temetési helyek mérete:
a) egyes sírhely:
220 cm hosszú, 100 cm széles, 200 cm mély;
b) kettős sírhely:
220 cm hosszú, 200 cm széles, 200 cm mély;
c) a sírbolt hosszúsága 220 cm, szélességi és mélységi méretét a befogadható
koporsók száma határozza meg;
d) urnafülke (kolumbárium): 30 cm hosszú, 30 cm széles, 45 cm mély;
e) urnasírhely:
50 cm hosszú, 50 cm széles, 50 cm mély;
f) urnasírbolt: 100 cm hosszú, 60 cm széles, 40 cm mély.
(3) A sírhelyek, sírhely sorok egymástól való távolsága:
a) sírhelyek, sírboltok, urnasírhelyek, urnasírboltok esetén 60 cm,
b) sírhely-, sírbolt-, urnasírhely-, urnasírbolt sor esetén 100 cm,
(4) Legalább 2 sírhelysor alkot egy sírhelytáblát.
(5) A sírhelytáblák közötti távolság legalább 250 cm, amelyek a közlekedési úthálózatot
alkotják a temető területén.
(6) A sírhantok magassága legfeljebb 50 cm. A sírhant kialakítása nem kötelező.
13. § A hamvak szétszórása a temető területén nem megengedett.
14. § A sírjel tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezést megelőzően be kell
mutatni.
15. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság időtartama (használati idő)
a) egyes, kettős sírhely esetén: 25 év;
b) sírbolt esetén:
75 év;
c) urnafülke, urnasírhely esetén: 10 év;
d) urnasírbolt esetén:
40 év.
(2) A temetési hely használati ideje visszaváltható.
16. § (1) A sírhelyek, sírboltok díszítésére csak a kegyeletet, közízlést nem sértő tárgyak, eszközök, virágok szolgálhatnak.
(2) Ülőpad a temető működésének és forgalmának zavarása nélkül, a temetési hely méretén
belül, a temető üzemeltetőjéhez történő előzetes bejelentés alapján helyezhető el.
17. § (1) Élőfa ültetését, kivágását a temető üzemeltetőjének előzetesen be kell jelenteni, aki
kijelöli a fa ültetésének helyét.
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(2) A fa gondozása, nyesése, kivágása, közterületnek, sírhelynek a fa lehullott
lombozatától, letört ágaitól való megtakarítása a fát ültető, illetve a sírhely felett
rendelkezni jogosult kötelessége.
18. § A temetési hely gondozásáról az azzal rendelkezni jogosult gondoskodik. Amennyiben
ezen kötelességét nem teljesíti, és kötelességének felhívásra sem tesz eleget, a temető
üzemeltetője a sírhely felett rendelkezni jogosult költségére a sírhely gondozását
elvégeztetheti.

VI.
A temetési hely megváltásának díjai, a létesítmények vállalkozók részéről történő
igénybevételének díjai, a temető-fenntartási hozzájárulás díja
19. § (1) Temetési hely megváltásának, használatának díja:
a) egyes sírhely megváltási díja:
3.000.- Ft + ÁFA
b) kettős sírhely megváltási díja:
6.000.- Ft + ÁFA
c) sírbolt használati díja
személyenként:
25.000.- Ft + ÁFA
d) urnafülke használati díja:
3.000.- Ft + ÁFA
e) urnasírhely használati díja:
3.000.- Ft + ÁFA
f) urnasírbolt használati díja:
3.000.- Ft + ÁFA
(2) Temetési hely újraváltásának díja:
a) egyes sírhely:
b) kettős sírhely:
c) urnasírhely:
d) urnafülke:
e) sírbolt személyenként:
f) urnasírbolt:

3.000.- Ft + ÁFA
6.000.- Ft + ÁFA
3.000.- Ft + ÁFA
3.000.- Ft + ÁFA
25.000.- Ft + ÁFA
3.000.- Ft + ÁFA

20. § Temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj:
a) Ravatalozó használati díja:
6.000.- Ft + ÁFA;
b) Halott hűtés napidíja:
1.800.- Ft + ÁFA.
21. § A temetőben vállalkozásszerűen munkát
végzők (kőfaragó, síremlék készítő, kertész, stb.) által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja:

788.- Ft/nap + ÁFA.

22. § Temetési hely kiásásának, nyitásának díja:
(1) Sírhely kiásásának díja:
a) egyes sírhely:
b) kettős sírhely:
c) urnasírhely:

8.000.- Ft + ÁFA
16.000.- Ft + ÁFA
3.000.- Ft + ÁFA
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(2) Sírbolt, urnafülke nyitásának díja:
a) legfeljebb két koporsó elhelyezésére
alkalmas sírbolt:
b) kettőnél több koporsó elhelyezésére
alkalmas sírbolt:
c) urna elhelyezésére alkalmas sírbolt:
d) urnafülke (kolumbárium):

8.000.- Ft + ÁFA
16.000.- Ft + ÁFA
3.000.- Ft + ÁFA
3.000.- Ft + ÁFA.

23. § (1) A temető üzemeltetésével kapcsolatos díjakat (pld.: temetési hely megváltási díj, sírhely
kiásásának díja, ravatalozó használati díja, stb.) a sírásás megkezdése előtt az
üzemeltetőnek kell megfizetni.
(2) Egyéb vállalkozók által fizetendő díjat a vállalkozói tevékenység megkezdése előtt kell
az üzemeltetőnek megfizetni.
VII.
A temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben
végzett egyéb vállalkozói tevékenységek
ellátásának temetői rendje
24. § (1) A ravatalozó helyiséget és technikai berendezéseit a temetés előtt 1 órával leltár szerint
a temetkezési szolgáltatást végző rendelkezésére kell bocsátani. A szolgáltató a
ravatalozó helyiséget a ravatalozás megtörténte után, de legalább a temetés időpontja
előtt fél órával az elhunyt hozzátartozói rendelkezésére bocsátja.
(2) A szolgáltató a temetést követően haladéktalanul, leltár szerint adja vissza a temető
üzemeltetője részére a ravatalozó helyiséget és technikai berendezéseit.
25. § (1) A temetőben végzendő vállalkozói tevékenység csak a temető-fenntartási hozzájárulás
napidíjának megfizetése után, annak igazolásával kezdhető meg.
(2) A temető területén munkát, szolgáltatást végző vállalkozó legkésőbb a tevékenység
befejezését követő 3 napon belül a sírjel-maradványok elszállításáról saját költségén
gondoskodik. Az elszállítást a temető üzemeltetőjének előzetesen be kell jelenteni.
(3) A vállalkozó a temető területén végzett tevékenysége során okozott kárért felelősséggel
tartozik.

VIII.
Záró rendelkezések
26. § (1) Ez a rendelet 2017. május 01-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Szabolcs Község Önkormányzatának a temetőkről és temetkezési
tevékenységről szóló 6/2009. (VII.30.) önkormányzati rendelete.

Csegei László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző
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INDOKOLÁS

Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló 97/2016. (XII.15.)
határozatával elrendelte a Szabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről
és a temetkezési tevékenységről szóló 6/2009. (VII.30.) önkormányzati rendeletének
felülvizsgálatát követően új rendelet megalkotását.
A rendelet megalkotása a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4)
bekezdésében, 41. § (3) bekezdésben és 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a temetőkről és
a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezetének, mint a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerve véleményének
kikérésével történt. Az új temető rendelet megalkotását, a korábbi önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezését az újabb temetkezési szokások elterjedésével létrejövő temetési helyek
használatának, az igénybevétel módjának szabályozása, illetve előzőek miatt létrejövő új
díjtételek bevezetése tette indokolttá.

Részletes indokolás
1-2. §
A köztemető fenntartásával,
rendelkezéseket tartalmazza.

használatával

és

igénybevételével

kapcsolatos

általános

3. §
A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális
feltételeket tartalmazza.
4-6. §
A temető használatának és igénybevételének szabályait tartalmazza.
7-11. §
A temetési hely gazdálkodásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza.
12-18. §
A temetési hely méretezési, sírjelek alkalmazási, kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezésére és a
sírgondozás szabályaira vonatkozó előírásokat tartalmazza.
19-23. §
A temetési hely megváltásának díjait, a létesítmények vállalkozók részéről történő
igénybevételének díjait, a temető-fenntartási hozzájárulás díját és a díjak megfizetésének módját
tartalmazza.
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24-25. §
A temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek
ellátásának temetői rendjére vonatkozó előírásokat tartalmazza.
26. §
A rendeletre vonatkozó hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Rakamaz, 2017. március 30.

Dr. Kóder László
jegyző

