MÉLYKÚT
NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
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19/2000.(XI.1.) r e n d e l e t e
a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl.

Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésének, valamint a temetıkrıl és a temetkezésrıl
szóló 1999.évi XLIII.törvény (Tv.) 41.§. (3) bekezdésének felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§.
(1)

A rendelet hatálya kiterjed Mélykút város területén lévı valamennyi köztemetıre,
valamint az ezek fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos összes
tevékenységre.

(2)

Mőködı köztemetık: Kálvária temetı, Pesti utcai temetı.
Általános rendelkezések
2.§.

(1)

Mélykút város területén köztemetı létesítése, bıvítése, lezárása és megszüntetése
a települési önkormányzat feladata.

(2)

Az önkormányzat ellátja a tulajdonosi és fenntartói feladatokat.

(3)

Az önkormányzat a temetıüzemeltetési feladatok ellátásáról gazdálkodó szervezet
útján - kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés keretein belül - gondoskodik. A
gazdálkodó szervezet kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is
végezhet.
Temetıszabályzat
3.§.

(1)

A Tv-ben meghatározottakon túl iroda és esıbeálló helyiséget kell biztosítani. Az
esıbeálló-helyiségben kell kifüggeszteni a temetıszabályzatot és a temetı részletes
térképét.

(2)

A Pesti utcai temetıben lévı boncolóhelyiség-csoportot és a halottak ideiglenes
elhelyezésére szolgáló tárolót és hőtıt kell igénybevenni a Kálvária temetıben
jelentkezı ilyen szükségletek kielégítésére is.

(3)

A temetı infrastruktúrájával, létesítményeinek a temetkezési szolgáltatások
igénybevételét az üzemeltetıtıl kell kérni. A folyamatos elérhetıséget (iroda,
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A 23/2000.(XII.31.), a 23/2003.(X.1.), a 15/2005.(VIII.31.), az 1/2006.(II.2.), a 12/2011.(V.25.)és a
19/2011.(XII.21.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szöveg.
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ügyelet, ügyeleti telefonszám) az üzemeltetı biztosítani köteles.
4.§.
(1)

A temetık nyitva tartása:
nyári idıszámítás esetén:
06.00 - 20.00 óráig
téli idıszámítás esetén:
08.00 - 16.00 óráig
Halottak napján a temetık 06.00-tól igény szerint tartanak nyitva.

(2)

A temetıbıl a nyitvatartási idı leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.

(3)

A temetıben mindenkinek a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelı magatartást
kell tanúsítania.

(4)

Gyermekek 10 éves korukig csak felnıttekkel látogathatják a temetıt. Tilos a
temetıben - a vakvezetı kutyák kivételével - kutyát bevinni. Gépjármővel csak
halottszállítás, munkavégzés céljából lehet behajtani, kivétel azok a személyek, akik
testi-fizikai adottságaik miatt a gyalogos közlekedésre képtelenek.

(5)

A temetıkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint
a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(6)

A temetési helyek kerítéssel nem határolhatók körül. Padot elhelyezni az üzemeltetı
engedélyével szabad, amennyiben az a gépjármő- és gyalogos közlekedését nem
akadályozza.

(7)

A temetıkben gyertyát égetni legkésıbb a zárási idıt megelızı egy óráig szabad.
Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tőzveszélyt ne okozzon.
5.§.

(1)

A temetési hely birtokosa által végezhetı munkák:
a) egynyári, vagy évelı lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása;
b) cserepes, vágott- és mővirág, koszorú elhelyezése;
c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban nem érik el a 2 mes magasságot és beletartoznak az üzemeltetı által engedélyezett faj és
fajtacsoportba. Az engedélyezett fejták jegyzékét a hirdetıtáblán ki kell
függeszteni.

(2)

A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen
elvégezni.

(3)

A látogatók díj nélkül igénybe vehetik az öntözéshez szükséges vízszolgáltatást.
6.§.

(1)

A temetıben végzendı minden munkát - kivéve az 5.§. (1) bekezdésében foglaltakat
- a temetı üzemeltetıjének be kell jelenteni. Be kell jelenteni továbbá ezen
munkálatok végzésének idıpontját és várható idıtartamát.

(2)

Az elıírt engedély hiánya, vagy az attól való eltérés esetén, továbbá az 5.§. (2)
bekezdésében szereplı kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltetı:
a) A sírhely birtokosát - határidı kitőzésével - felhívja a sérelmes állapot
megszüntetésére;
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b)

A felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti)
és annak költségeit áthárítja a sírhely birtokosára.

(3)

A munka befejezését követıen a munkát végzı haladéktalanul köteles a
visszamaradt anyagokat (törmelék, megmaradt építési anyag, burkolóanyagok, stb.)
a temetıbıl elszállítani.

(4)

Síremlék állítása esetén az igényelt területre és idıtartamra az üzemeltetı a rendelet
mellékletében meghatározott díjat számít fel.

(5)

A temetı területérıl sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a
temetı üzemeltetıjének történt elızetes bejelentés után szabad kivinni.

(6)

A temetıi munkák során (így különösen rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált
értékekrıl (ékszer, nemesfémbıl készült protézis), és a találás körülményeirıl
jegyzıkönyvet kell felvenni. A talált érték biztonságos megırzésérıl gondoskodni
szükséges a jogosultnak történı átadásig.
7.§.

(1)

(2)

Temetkezési szolgáltatások: temetésfelvétel, halottszállítás, az elhunyt temetésre
való elıkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a
ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az
urna kiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés.
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A köztemetıkben a temetkezési szolgáltatásokról az üzemeltetı köteles
gondoskodni. Kizárólagos hatáskörébe tartozik a temetın belüli rész - létesítmények
(sírásás, hőtés, sírhely ügyintézés, közköltségen történı temetés) teljes körő
ellátása.
Az engedéllyel rendelkezı temetkezési vállalkozók az e rendelet mellékletében
meghatározott díjat kötelesek fizetni az elhaltak és a kellékek temetın belüli
átadásáért, valamint a temetın belüli szolgáltatások igénybevételéért. Mentesül a
temetı igénybevételi díj megfizetése alól az a vállalkozó, aki az önkormányzat által
elrendelt köztemetést bonyolítja, illetve az a temetkezési szolgáltató, aki a 18 év
alatti kiskorú eltemettetésérıl gondoskodik.

(3)3

8. §
(1)

A temetés módjára az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a
temetésrıl gondoskodó személy rendelkezése az irányadó.

(2)

A rendelkezésre jogosultságot az üzemeltetı csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal
kapcsolatban kifogást jelentettek be. Ha a temetésrıl több személy gondoskodik és
közöttük az eltemetés módja tekintetében nincs megegyezés, a temetés csak
elhamvasztás nélkül történhet.
9.§.

2
3

Megállapította az 1/2006.(II.2.) rendelet 2006. február 2-tıl.
Hatályon kívül helyezte a 15/2005.(VIII.31.)rendelet 2005. szeptember 1-tıl.
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(1)

A felravatalozott koporsót - az eltemettetı kívánságára - a búcsúztatás (szertartás)
megkezdéséig nyitva lehet tartani.
Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt állapotban lévı holttest koporsóját.

(2)

A fertızı betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell
felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem
érintkezhetnek.
10.§.

(1)

A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni - a (2)
bekezdésben foglaltak kivételével - temetıben vagy temetkezési emlékhelyen
létesített temetési helyen szabad.

(2)

Az eltemettetı vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát - az
átével egyidejő igazolása mellett - ki kell adni, és ennek megtörténtét a
nyilvántartásba is fel kell jegyezni.

(3)4
(4)

A temetıkben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történı kiadásáról az
üzemeltetı gondoskodik. Az urna kiadását az kérheti, aki a hamvasztásról
gondoskodott, vagy az elhalt közeli hozzátartozója.

(5)

Amennyiben az urna kiadását kérı személy nem azonos a hamvasztásos temetésrıl
gondoskodóval, úgy az urna részére történı kiadásához a temetésrıl gondoskodótól
hozzájárulást kell beszerezni. Ilyen személy hiányában a hozzájárulást a Ptk. 685.§ának b) pontja szerinti sorrendben az elhalt legközelebb álló hozzátartozójától kell
beszereznie.
11. §.

(1)

A temetıt sírhely-táblákra, gyermeksírhely-, urnasírhely-, sírbolt táblákra, valamint
hamvak szétszórására alkalmas területekre lehet felosztani.

(2)

A sírhely-táblák olyan temetırészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idı elteltével szabályszerő eljárás mellett - ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni.
Külön sírhely-táblákat kell kijelölni a felnıttek, a 10 éven aluli gyermekek
eltemetésére.

(3)

A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre
kell felosztani.

(4)

A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely-táblákban - fı szabályként - folytatólagos
sorrendben kell felhasználni.

(5)

A betelt sírhely-táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. Lezárt
sírhelytáblába a koporsós temetés csak sírboltba vagy kettıs sírhelybe
engedélyezhetı.

(6)

Az urnát a temetın belüli sírhelyben (rátemetéssel), urnasírban, vagy sírboltban
lehet elhelyezni.
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(7)

A lezárt temetıben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt
temetıket mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg felszámolásáról döntés
nem születik.

(8)

Lezárt temetıbıl és sírhely-táblából a holttest-maradványokat exhumálás útján lehet
áthelyezni a használatban lévı temetıbe (sírhely-táblába). Az exhumálást csak az
illetékes tisztifıorvos engedélye és elıírásai szerint lehet elvégezni, lezárt temetıbıl
a holttest-maradványok elszállítását az üzemeltetınek be kell jelenteni.

12. §.
(1)

Az egyes temetkezési helyeként az elhunyt hozzátartozójának, illetve az
eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét a rendelet melléklete
tartalmazza.

(2)

Az egyszeri megváltás idıtartama.
a) sírbolt esetén
60 év
b) urnasírbolt esetén
25 év
c) sírhely esetén
25 év
d) urnafülke, urnasírhely esetén
10 év
Az üzemeltetı a c) és d) pont szerinti temetkezési helyek kétszeres idıtartamra
történı megváltását is engedélyezheti.

(3)

A használati idı eltelte után a temetkezési helyek - külön tiltó rendelkezés
hiányában - újabb ciklusra megválthatók.

(4)

Ha a használati idı leteltét követıen a sírboltot 5, az egyéb temetkezési helyeket 3
éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltetı jogosult azt minden
megtérítési igény nélkül újból felhasználni.

(5)

Sírhely-tábla, vagy az egész temetı lezárásról és/vagy kiürítésérıl az
önkormányzat képviselı-testülete dönt. A temetı kiürítését megelızıen azt három
alkalommal egy országos lapban és a helyi sajtóban, valamint a temetıi
hirdetáblán közhírré kell tenni úgy, hogy az elsı közzététel a kiürítés elıtt 6
hónappal, a továbbiak pedig 2 havonta történjenek.

(6)

Ha a használat a (4) és (5) bekezdésben foglalt okok miatt szőnik meg, a
temetkezési hely feltárásakor a kiürített sírokból származó holttestmaradványokat
közös sírhelyben kell elhelyezni, amelyrıl az elhunyt hozzátartozói, az ı
rendelkezésük hiányában a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi
elıírások betartása mellett az üzemeltetı köteles gondoskodni.

(7)

A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem
lehet, de a sírhelyet újramegváltó hozzátartozó használati jogot szerez.

(8)
(9)

5

5

Kiürítés során a temetıben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal
rendelkezni csak az üzemeltetınek történt elızetes bejelentés után szabad. A
rendelkezési jogosultságot a bejelentés során valószínősíteni kell. Mindez csak a
temetırész lezárásakor gyakorolható.

Hatályon kívül helyezte a 23/2000.(XII.31.) rendelet.
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(10)

A temettetı kívánságára történı halott - illetıleg urnaáthelyezés, vagy urnakiadás
folytán megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának
idıarányos részét a jogosult részére vissza kell téríteni.

(11)

A temettetıknek az elhaltak hőtéséért hőtési díjat kell fizetni a rendelet
mellékletében meghatározottak szerint.
13.§.

(1)

A temetıben lévı sírhelyek méretei:
a)

Felnıtt sírhely:

b)

Gyermek sírhely:

c)

Urna földbe temetésénél:

d)

Sírboltok
- felszíni méretei:
3 személyes sírbolt hossza 3,50 m,
6 személyes sírbolt hossza 3,50 m,
9 személyes sírbolt hossza 3,50 m,
- belsı méretei
3 személyes sírbolt hossza 2,30 m,
6 személyes sírbolt hossza 2,30 m,
9 személyes sírbolt hossza 2,30 m,

2,10 m hosszú
2,00 m mély
0,90 m széles
1,30 m hosszú
1,60 m mély
0,60 széles
0,80 m hosszú
1,00 m mély
0,60 m széles

szélessége 2,50 m
szélessége 3,00 m
szélessége 3,80 m
szélessége 0,90 m, mélysége 2,60 m
szélessége 1,75 m, mélysége 2,60 m
szélessége 2,50 m, mélysége 2,60 m

(2)

A sírok egymástól való oldaltávolságának legalább 60 cm-nek, gyermek síroknál
pedig legalább 30 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm
lehet.

(3)

Mélyített felnıtt sírhelybe (220 cm) tisztiorvosi engedély alapján, a rendelet
mellékletében meghatározott pótdíj fizetése ellenében - még egy koporsó temethetı.
A pótdíj a következı sírhely-meghosszabbításánál idıarányosan beszámításra kerül.

(4)

Felnıtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethetı. Koporsóban
történı rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhetı el.
Elhaltanként a pótdíj mértéke a (3) bekezdés szerinti, ez azonban a sírhely
használati idejét nem hosszabbítja meg.

(5)

Felnıtt sírhely-díj befizetése mellett a felnıtt sírhely-táblába 10 éven aluli gyermek is
temethetı. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnıtt sír méreteivel
azonosnaík kell lenni.

(6)

Az elhalálozástól számított öt éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély
hamvasztás, más temetıbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó
hatóság rendelkezésére adható. A kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban,
kiütéses tifuszban, takonykórban, AIDS-ben, vírusos hemorrhagiás lázban elhunytak
temetési helyének megnyitására csak az elhalálozástól számított egy év elteltével
adható engedély.
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(7)

A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.

(8)

A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelezı. A hant nélküli
parcellák létesítésére kijelölt területen sírdomb nem alakítható ki.

(9)

Rátemetés esetén - a balesetek elkerülése végett - a síremléket a temettetınek le
kell bontania és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia.
14.§.

(1)

Sírboltot csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az üzemeltetınek be kell
mutatni.

(2)

A sírbolt felett rendelkezınek az tekinthetı, aki a használati díjat megfizette.

(3)6 A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a temetı tulajdonosa
(üzemeltetıje) a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetıleg az
állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztetı állapot (a
továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén köteles felhívni.
A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a temetı hirdetıtáblájára és a parcella
sarkán 90 napra ki kell függeszteni
(4)7 A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírjel
helyreállítását a temetı tulajdonosának kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli,
illetve a kötelezés nem teljesítése esetén a veszélyhelyzetet hatósági úton - a
temetı tulajdonosának közremőködésével - megszüntetni. A sírjel vagy sírbolt
helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet
(5)

Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítınek a sírbolt-könyvbe
bejegyzett rendelkezései az irányadók.

(6)

A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethetı, ahány férıhelyre azt építették.
Ezel túl három férıhelyes sírboltban további 10 urna, hatszemélyes sírboltban
további 20 urna, kilenc személyes sírboltban további 30 urna helyezhetı el.
Amennyiben a sírbolt tulajdonosa (birtokosa) a temetkezési jogosultságáról a sírboltkönyvben vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt
hozztartozói az elhalálozás sorrendjében temethetık el. A sírbolt tulajdonosának
(birtokosának) kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévı, porladáson túli
csontmaradványokat össze kell győjteni és hamvasztás után urnában, illetıleg
gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a
maradványok csak egy urnahelynek számítanak.
15.§.

A panaszügyintézés az üzemeltetı feladata, melyet a központi telephelyén lát el.
15/A.§8
(1) Aki
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Megállapította a 23/2000.(XII.31.) rendelet. Hatályba lépett: 2001. január 15.
Megállapította a 23/2000.(XII.31.) rendelet. Hatályba lépett: 2001. január 15.
8
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a) a temetıbıl a nyitvatartási idı leteltekor nem távozik,
b) a temetıben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelı magatartást
tanúsít,
c) a temetıbe – a vakvezetı kutyák kivételével – kutyát visz be, illetve nem a
halottszállítás vagy munkavégzés céljából hajt be gépjármővel, kivéve azokat a
személyeket, akik testi-fizikai adottságaik miatt a gyalogos közlekedésre
képtelenek,
d) a temetıben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint
a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat beszennyezi,
e) a temetıben padot az üzemeltetı engedélye nélkül helyez el,
f) gyertyát tőzveszélyes módon éget,
szabálysértést követ el és 50 000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
(2) Szabálysértést követ el, és 50 000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható a sírhely
birtokosa, ha a sírhely gondozását, gyomtalanítását nem végzi el.
(3) Aki
a) a temetıben végzendı minden munkát – kivéve az 5. § (1) bekezdésében
foglaltakat – a temetı üzemeltetıjének elızetesen nem jelenti be,
b) a temetıben végzett munka befejezését követıen a visszamaradt anyagokat
(törmelék, megmaradt építési anyag, burkolóanyagok) a munka befejezése után
haladéktalanul nem szállítja el a temetıbıl,
c) a temetı területérıl sírkövet, síremléket és fejfát a temetı üzemeltetıjének
történı elızetes bejelentés nélkül visz ki,
szabálysértést követ el, és 50 000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.

Záró rendelkezések
16.§.
(1)

Ez a rendelet - a 3.§. (1) bekezdés kivételével - 2001. január 1-jén lép hatályba. A
3.§. (1) bekezdése 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a sírhelyárak
megállapításáról szóló 18/1995.(II.21.)Kt.számú határozat, valamint a MEMENTO
Temetkezési
Kft.
szolgáltatási
díjainak
tudomásul
vételérıl
szóló
69/1998.(XI.10.)Kt.számú határozat.

(3)

A rendelet hatályba lépéséig az üzemeltetıvel kegyeleti közszolgáltatási szerzıdést
kell kötni.

(4)
(5)
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Legkésıbb 2001. június 30-ig meg kell vizsgálni, hogy a Kálvária temetı nyugati mélyebben fekvı - területe sírhely céljára alkalmas-e. Amennyiben nem alkalmas (a
talajvíz szintje a talajszint alatt 2,50 m-nél magasabbra emelkedik), a terület
parkosítás, urnafülke és épület elhelyezésére használható fel.

( Kiss Csepregi Ákos )
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(Nagy

Hatályon kívül helyezte a 23/2003.(X.15.) rendelet 2003. október 15-tıl.

János )
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polgármester

jegyzı

1.sz. melléklet a 19/2000.(XI.1.)rendelethez.

1. Sírbolthely díja és újraváltási díja (60 évre)

Ft
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- 3 személyes sírbolthely
- 6 személyes sírbolthely
- 9 személyes sírbolthely
2. Sírhelyek díja és újraváltási díja (25 évre)

54.000.108.000.162.000.-
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- útmenti sorokban
- egyes sírhely
- kettes sírhely
- gyermeksírhely
- minden más helyen
- egyes sírhely
- kettes sírhely
- gyermeksírhely
3. Egyéb díjak13

8.000.16.000.4.000.6.000.12.000.4.000.-
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3.1. Sírásás síronként / 7.§. (2) bek. /
3.2. Temetıi létesítmények, illetve az üzemeltetı által biztosított
szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók
által fizetendı díj / 7.§ (2) bek./
3.3. Halott hőtési díj (12.§. (11) bek.)

14.000.-

16.000
3000.-Ft/eset

A díjak ÁFA-t nem tartalmaznak.
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2005. szeptember 1-tıl hatályos. Megállapította a 15/2005.(VIII.13.) rendelet.

2005. szeptember 1-tıl hatályos. Megállapította a 15/2005.(VIII.13.) rendelet.
Megállapította a 18/2008.(XI.26.) rendelet, hatályba lépett 2009. január 1-én, hatályon kívül
helyezte a 19/2011.(XII.21.) rendelet.
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A 3. pont szövegét megállapította a 19/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelet, hatályos
2012.jan.1-tıl.
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