Lengyel Község Onkorm ányzata Képviselő-testületének
7 12016. (Y.17.) önkormányzati
rendelete
a temetőről és temetkezésről.
Lengyel Község Önkormányzata M agyarország Alaptörvénye 32. cikk, (1) bekezdés a.) és (2) bekezdésében,
valamint Magyarország helyi önkorrnányzatairól szőlő 2011. évi CLXXXIX. törvény 13, § (1) bekezdés 2,
pontjában kapott hatáskörében eljárva, a ternetókről és a temetkezésről szó|ó l999, évi XLIII. törvény 4l, §ának (3) bekezdéséberr kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1.§

A rendelet célja Lengyel község kőzigazgatáSi területén a köZtemetó (a továbbiakban: temető).
iizemeltetése, az e|hunytak emlékének méltó megórzése, a halottak nyughe|ye előtti egyházi vagy polgár,i
szertafiás végzéseés a kegyeleti szolgáltatások kulturált szítrvonalon történő ellátásának biztosítása,

(1)

(2)

A rendelet hatálya kiteq ed Lengyel község kózigazgaíási teíületéntalálható, a Római Katolikus Egyház
de Lengyel Község Önkormányzat (továbbiakban: Örrkormánlzat) fenntanásábarl lévö,

tulajdonábarl.

természetben Lengyel belterület 131. helyraizl számon található köztemetőre

2.§

(l) A

temető fenntartásával, iizemeltetésével kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat látja el. A
feladatellátással ósszefiiggő pénzügyi, számviteli, nyilvántartási és egyéb adminisztratív teendóket az
Onkormányzat a Teveli Közös Onkományzati Hivatal Lengyeli hodá.ja útján látla el.

(2)

A

feladat ellátásálioz szükséges pénzügyi fedezetet

költségvetésében biztosítj a.

a

kepviselő-tesület az Önkormányzat éves

(3) A ternetóben a sírhelytáblák, sorok kialakítisa, számozása, és riyilvárrtartása során a temetókről és a
temetkezésról szőlő 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szó|ó l45l1999. (X. 1.) Kormányrerrdelet (a
továbbiakban: kormánlrendelet) szabályait kel1 alkalmazni.

3.§
(1) A temetőben polgári, valamint egyházi szertartással törlénő temetés - felekezethez valő taftozásra, vagy
bárminemű eryéb megkülönböZtetésre tekintet nélkül - egyaránt lebonyolítható,
(2) A temetkezési szolgáltatások teljes köríi elláíása az eltemettetó által e feladatok elvégzéséremegbízott
temetkezési szolgáltató feladatkörébe tartozik.

(3) Temetést kizárőlag

e

tevékenységvégzésérejogszabályban meghatározott kegyeleti szolgáltatói

engedélIyel rendelkező szolgáltató végezhet,

4.§

E

rendeletet és a benne alkalmazott fogalmakat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény, továbbá a végrehajtására kiadott jogszabályok irányadó rendelkezései szerint, azoWa| összhangban
kell megfelelően éftel iezni.

A fenntartó Önkormányzat feladatai
5.§
A fenntartó Önkormányzat:
a) az Önkormányzat nyitvatartási ideje alatt ügyfélszolgálatot működtet,

b) a

ternetőról térképetkészít,nyilvántartóköriyv et vezet, gondoskodik a nyilvántartókönyv
szánítógéPes nyilvántartást vezeí, az eltemettetőnek és az arrajogosult hatóságoknak
'l:CŐ.rZés9fI]
abba betekrntést enged, illewe felvilágosítást nyújt,

c) tájékoztatja a temetóbe látogatókat a köztemetókben kihelyezett lrirdetótáblákon
d) sírhelykiosztási tervet készít,melylek alapjá,rr kiosaja a sirhelyeke í,
e) összehangol.ja a temetéseket,

kereszttil,

l) halotthűtót üzemeltet,

g) gondoskodik a ravatalozó és kiszolgáló heiyiségei karbantartásáról, javításáról, takarításáról

éS

szükség szerinti fenőtlen íréséróI.
h) a temetőn beliil kijelöli a lrulladék összegyírjtésére és tárolására szolgáló lrelyeket, gondoskodik a

hulladék elszállíttatásáról,

h) územelteti és karbantartja a temetők nyilvános illemhelyeit,
j) biztosítja a temetők infIastruktúrájának állagmegóvását.

A t€mető használatának rendje

6,§
(1)

A temető minden nap nyitva

tar1, és egész nap látogatató.

(2) A ternetőben 14 év alatti gyennek felügyelet nélkül nern tartóZkodhat.
törvényes képviseló, gondviselő tartozik felelősséggel.

AZ általa okozott

kárér1 a szüIó.

A temetó rendjére és a nyitva tartási időre vonatkozó lrirdetményeket a temető bejáratánál
helyen ki kell függeszteni.
(2)

(3) A temető területén - a fenntartó Önkormányzat hivatalos hirdetményein
vag1 hrrdetést elheIyemi.

jól

látható

kívül - ti]os bárrnirremíí reklámot.

7.§

(l) A

temetóben tilos járművel közlekedni, kivéve a ternetó fenntartásával kapcsolatos járműveket, a
halottszállító járműveket, a vállalkozásszerűen temetőberr munkát végzők tevékenységéhezszükséges
járműveket, a mozgáskorlátozott és a mozgásában korlátozott személy járművét, vagy a in oigáskorlátozottat,
rnozgásában korlátozott személyt sZállító járművet.
(2)

A temetóbe háziáIlatot bevinni

- a vakvezetó kutya kivételével_ tilos,

(3) Mirrdenki köteles a temető csendjét, rryugalrnát biztosítani és tartózkodni minden olyan magataftástói,
amely ellentétes a kegyelet általánosan elfogadott szokísaival, értékeivel,
(4) A sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, a tájékoztatő táblákat, épületet, biárrninernű egyéb
kegyeleti tárgyat megrongálni, beszennyezni, illetéktelenül eltulajdonítani, valamint a növényzetet, virág;kat
letépni, elvinni tilos,

A ternetóben elhelyezett sírok, síremlékek, va|amint egyéb tárgyak tekirrtetéberr őrzési és kátérítési
felelősség az Önkormáryzatot sem fenntaftói, sem pedig tizemeltetői .inó.égéb"n nem terlreli.
(5)

8,§
(1) A temetó folyamatos tisÍán taItásáról, a reldezett környezet biztosításáról, a növényzet és a közösségi
helYek gondozásárÓl az Önkormányzat gondoskodik. A sírok, síremlékek, temetési helyek gondozása és
tisztán taítása a ho zzátartozők, a temetési hellyel rendelkezni jogosultak feladata.

(2)
i

A

temető területén lévó vízvételihelyről csak a temetési helyek gondozásához sziikséges

génybe térítésmentesen.

(3)

A temetó területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni

(4)

A

temetési helyen

és bárhová

víz vehetó

elvinni tilos.

kívüli területre csak az Önkormányzat, vagy az általa megbízott személy, vagy

szervezet ültethet növényt.

(5)

A

temetóben jogellenesen, vagy engedély nélkül elhelyezett táLrgyakat, létesítményeket,növényzeteí az

Onkolmányzat

_

a temetési hellyel rendelkezrri jogosult költségére - eltávolítj a.

A sírgondozás szabályai

9.§
(1) A ternetóben csak síremlékek, és a sírok, síremlékek díszítéséreszolgáló tárgyak, növények, és egyéb
kegyeleti kellékek (koszorúk, vázák, virágok, rnécsesek, gyertyak stb.) helyezhetók el.
(2) A temetőben síremlékenkívül más taftós építménynem létesíthető, A szokásos kegyeleti tárgyak körébe

nem sololható egyéb tárgyak, különösen

pad, napernyó, kerítés,vagy más személy kegyeleti jogát séftő

egyéb tárgy nem helyezhetó el.

(3)

A

tűzveszély elkerüléséhezszükséges intézkedéseketannak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy a

nécsest meggyúj totta.

(4) Fát, cserlét a temető területén magánszemély nem ültethet, Ez alól kivételt képez a sírra ültetett olyan
növény, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 200 cm-nél, és átmérője nem több 20 cm-nél.
(5)

A

sírhelyen létesítettsíremlékek, valamint az oít e7he|yezelt tárgyak, vagy az ültetett növények nem

nyúlhatnak túl a sírhely határvonalain,

10.§

(l) A sírhelyek gondozása során keletkezett hulladékot és szemetet, a gondozást végző személy köteles
eltakarítani. Az igy kelelkezelt hulladékot, e|száradt koszorút, virágot, szemetet csak szelektíven válogatva,
az erre kijelölt helyen szabad elhelyezni. A kijelölt helyen kő, beton, háztartási hrrlladék, vagy bármir-remíi
egyéb, nem a temetőből származó hulladék elhelyezése tilos.
(2) A temetési helyek gondozása során kellő figyelemmel eljárva biztosítani kell, hogy a tevékenység:

a.
b.
c,
d.

nrások kegyeleti érzéseitne sértse;
mások sírgondozási tevékenységét,közlekedését ne akadá|yozza:
temetés alatt a szenanáSt ne zavarja:
más sírhelyeket ne rongáljon meg, és ne szennyezzen be.

Temetési hely, temetés módja

l1.§
1)

A sírhelyet az Önkormányzat jelöli ki.

(2)

Az egyes temetkezési helyek méretei:

(

a.
b.

c.

d,
e.

egyes sírhely: 240 cm hosszú és 120 cm széles;
kettes sírhely: 240 cm hosszú és 230 cm széles;
urnasírhely: 100 cm hosszú és 70 cm széles;
a sírbolt a1- és felópítménye egybefliggő fiiggőIeges falszerkezettel építhetó, befoglaló mérete akkora
lehet, lrogy a temető ierületéból legfeljebb l0 rn21 foglalhat e1;
az umasírbolt mérete: legfeljebb 150 x 100 cm;

(J) A hamvakat tanalmazó umál:

a.
b.

c.

umasírba,
umasírboltba, vagy

koporsós temetési helyre lehet eltemetni. Rátemetésnél az uma elhelyezése a koporsós temetési hely
használati idejét nem hosszabbí|a meg.

(4) Rátenretés a már betemetett koporsós temetési helyre történő még egy ell-ralt elhelyezése vagy uma rávagy elhelyezése, vagy koporsókban két 25 ér.nélrégebbi holttest maradványának elhelyezése illetve olyan
urnasírba, törtérrő urna betenretés, ahová már előzetesen lett urna betemetve.

(5) KoPorsós rátemetés esetén a temetéskor érvényes sírhelyhasználati díj idóarányos részét
kell megfizetni,

Rátemetés esetén a teljes összefiiggő sírra (pl. kettős sír) vonatkozó és a temetéskor érvénybinlévő
sírlielYhasználati díj olyan időarányos részétkell megfizetni, arnellyel biztosítható a további 25 év ltasznáiaít
idó.

(6) SÍrboltba csak a sírboltkönyvbe bejegyzett számú koporsót 1ehet elhelyezni. Sírboltba a 60 év használati
idón belül temetni csak az esetben lelret, lra azt a sírbolt műszaki állapota lehetővé teszi, áIlékonysága nem
veszélYeztet életet vagy biztonságos használatot. Ha temetés esetén a LasznáIati időból még 25 év porladási
idó biztosított, Úgy megváltási díjat nem kell fizetni.25 év porladási időt el nem érő temetés esetén temetni
csak az esetben lehet, ha a használati idő kiegészítésevagy meghosszabbítása 60 éwe történik,
(7) Umát sírhelybe, sííbolthelybe rátemetrri egyaránt szabad.

{ temetési hely feletti rendelkezési jog
12.§
l ) AZ eltemettetőnek jelen rendelet 1. számu melléklete szerinti temetési hely megváltási díjat kell
fizetnie,
alrrely az Ötrkormálryzat bevétele. A díjat a temetés, va$l rátemetés időpontja előttiell megfi-zetni,
(

(2)

A temetési hely megváltási díjak
a.

b.
c.
d.

a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától Számiíott

síóolt esetén 60 évi,

25 éYi,

umafülke, umasírhely esetén 10 évi,
umasírbolt esetén 50 évi,

temetkezési hely feletti rendelkezési jogot biztosítanak.
(3)

Az újraváltás díjaíazonosak az ( 1)-(2) bekezdés szerint megfizetett díjakkal.

(4) A sírheIy feletti rendelkezési jogosrrltságot a sírhely megváltási díj befizetője, örököse,
gyakorolhatj a, akinek j ogosultsá gát a ny]|váníaításba bej egyezték,

vagy az a személy

(5) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén a töNényes öröklés rendje
szerintí hozzátaiozőja.
(6) Hz Újra meg nem váltott sírok esetében a sírhelyeket újra lehet értékesíteni,amennyiben a (2) bekezdés
Szerinti idótaItamok lejáratát követő 12 hónap elteltével az üzemeltető l2 hónapon belül legalább kétszer
országos lapban és a helyben szokásos módorr, valamint a temetőben hirdetményt tesz k özzé, és a sírokat ezt
követőerr sem váltják meg újra.

(7)

A

temetési helyek forgalomképtelenek, magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik. Ha

a

temetési hely felett rendelkemi jogosult bejelenti, hogy a temetési helyet nem kívánja igénybe venni, úgy a
használati díj időarányos részéí- a visszatérítéskorérvénybenlévó díjtéte|ek alapul vételével _ vissza kell
számára téríteni,A megváltott, de fel nem használt temetési helyról érvényesencsak az önkorrnányzatnál
len nylIatkozalta] Iehet lemondanr.

A temetőben vógzett munkák
13.§

(l) A

temetőben végzendő minden murrkát - a hozzátartozők részéről történő sírgondozás kivételével- a
munka megkezdése előtt Írásban vagy szóban be kell jelenteni az Önkormány zatnak, Srremléket csak a
nyilvántaftásba bejegyzett, a sírhely felett rendelkezni jogosult, vagy az á\tala meghatalmazott szemé]y
á]liftathat vagy távolitaüat el.

A síremlék Íelállításához, felújításához, építéséhezszükséges épitőanyag gépjárművel történő helyszínre
szállításához a polgármester előzetes engedélye szükséges.
(2)

(3) A teuretóben történő munkavégzésbejelentésével kapcsolatos eljárás sorárr a kormáryrendelet szabályait
keI l megfelelően alkalmazni.

(4) Síremléket és építésianyagot a temető területére legfeljebb 3,5 torrna megengedett össztömegű
gépjár,művel lehet beszáll ítani,

(5) SÍremlék a megváltott sírhelynél nagyobb területet nem foglalhat el. A síremlékalap.lának készítésekora
talaj legalacsonyabb pontjához kell igazodni. Az elkészült síremlékalapja nem aka dályozhaqa a sírok közötti
szabad közlekedést és nem keletkeztethet szintkiilönbséget.
(6) A kóztemető teriiletére csak kész sírernlék,vagy a létesíterrdó síremlék, sírbolt és sírkeret készítéséhez
sziikséges építőanyag vihető be. Az anyag tárolási helyét és módját a polgármesterjelöli ki. Ezt rneghaladóan
építóanyag a temetó telületén nern tárolható.
(7) A temetési helyen túlterjeszkedó, vagy az álta'lános kózízlést sértó, a temetőbe nem illő felrrattal ellátott
síreinléketa temetőben elhelyezni tiIos. Ezt a rendelkezést a meglévó síremlékekfeIújításakoris megfelelóen

alkalmazni kell.

14.§

A

(1)

sírhely kijelölését az Önkormányzat megbízottja végzt eI a sírásás, vagy az egyéb munkálatok

megkeZdéSe előtt.

(2) A javítás, felújítás céljából megbontott sírhelyet 14 napon belül helyre kell állítani. A megbontott
síremlék,valamint a munkavégzéshez hasa-rált anyagok és szerszámok egyes darabjait idegen síroka
helyezni tilos.

A

(3)

síremlékfelállításakor, javításakor, íelújításakorkeletkezett hulladékot, törmeléket, szétbontott

anyagot a kivite]ező köte|es a murrkavégzés napjárr a temető zárásáig elszállítani.
(4) A temetőben munkát végezni a temetó nyitva tartási ideje alatt lehet. Ezt meghaladóan ünnepnapokon,
valamint temetés ideje a|att bárminemű munkavégzés tiJos,
(5)

A síremléken minden esetben fel kell ttintetni az elhunyt nevét, születésének és halálának évszámát,

15.§

(l) Önkormányzati hozzájárulás nélkül, vagy nem az előirt módon építettsírem]éketaz Önkornányza| a
sírhely felett rendelkezri jogosult költségére, kárára és veszélyére eltávolíttathatja, elbontathatJa,

amennyiben a sfuhely felett rendelkezni jogosult személy az e|távo|ilásía vonatkozó írásbeli felhívásnak 30
napon belül nem tesz eleget,

(2) Az erósen megrongálódott, balesetveszélyessé vált síremlékh e lyreátI ítására az Önkormárryzat

-

rrregfelelő határidő tűzése mellett - a sírhely lelett rendelkezni jogosult személyt íelszólí!a. Amennyiben a
sírhely lelett rendelkez-ri jogosult személy a íelhívásnak 30 napon belüI nem tesz eleget. az Önkormányzat a
síremléket eltávolíttathatja, elbontathatja.

Yegyes és záró rendelkezések

16.§
(1) A rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba, díjait a rendelet hatálybalépésétkövetően indult temetések
esetében kell alkalmazni.

(2)

A

rendelet hatálybalépésévelegyidejűleg

a

temetóről és a temetkezési tevékenységről szó|ó

6/2007.(III.30.) és az ezt módosító 612013. (VI.1.) önkormányzati

rendelet hatályát veszíti.

(3) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghaíározottak szerint a Teveli Közös Önkormányzati Hivatal
Lengyeli Irodájának hirdetótábláján történő kiíiiggesztése útján az aljegyzó goridoskodik.
(4) E rendeletben nem szabályozott további kérdésekben a Ttv.-ben valamint a Korm. rendeletben foglaltak
az rrányadóak.
(5) E rendelet megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 20061123lEK
irányelvében foglaltalorak.
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aljegyző

1. melléklet

a 7/2016, (V.17.) öh renclelethez

Az egyes temetkezési helvekért és megvá|tásukért fizetendő nettó díiak

2.

Gyermek sírhely 25 évre:
Felnőtt sírhely25 éwe:

J.

Sírbolt:

1.

4.
5.

1.000,- forint

4.000,- forint

a.) két személyes kripta:

10.000,- forint

b.) 4 személyes kripta:

20.000,- forint

Umafiilke, umasírhely:
IJmasírbolt:

2.000,- forint
10.000,- forint

Ravatalozó használati díi
2000Fí/alkalom

