Tisztelt Képviselők!

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2001 áprilisában alkotta meg a
jelenleg hatályos rendeletét a temetőkről, illetve a temetkezésekről.
Az azóta eltelt időszakban a rendelt alapját képező törvény, illetve annak végrehajtására
kiadott kormányrendelet több alkalommal is módosításra került.
Változott továbbá a jogszabályok szerkesztésére vonatkozó anyagi jogi szabályozás is, mely
alapján a régi rendeletek felülvizsgálata elkerülhetetlenné vált.
Az elmúlt évben a Járási Hivatal munkatársai ellenőrizték a temető működését, melynek során
megállapították, hogy a rendelet aktualizálásra szorul.
Az elkövetkezendő évben elengedhetetlen lesz a temető bővítése. Ha kialakul az új
temetőrész, több olyan lehetőséget is meg kell fontolni majd, melynek szabályozási hátterét
már most érdemes megteremteni (pl. urnafülkék, urnasírhelyek elhelyezése).
Az új temetőrész kialakítása előtt célszerű azt megtervezni és a temetkezési helyeket, sorokat,
közlekedési útvonalakat stb. kijelölni.
A fenti elvárások és várható változások figyelembe vételével elkészítettünk egy új rendeletet,
melyet most jóváhagyásra terjesztünk a képviselő-testület elé.
Halászi, 2014. augusztus 7.
dr. Kránitz Péter
jegyző

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2014. (...) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésről
Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Halászi Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) közigazgatási területén fekvő, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában
lévő temetőre, az ott folyó temetkezési és temető-fenntartási, sírhelyhasználati tevékenységre,
valamint a temetői szolgáltatásokat igénybevevő és a temetkezési szolgáltatási tevékenységet
végző természetes vagy jogi személyekre, továbbá mindazokra, akiknek a rendelet hatálya alá
tartozó tevékenységek ellátása során, azzal összefüggésben jogai keletkeznek és akikre
kötelezettségek hárulnak.
(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló, Halászi településen működő köztemető az alábbi két
ingatlan területén található:
a) Halászi, belterület 771. helyrajzi számú, kivett, temető megjelölésű, 9216 m2 alapterületű
ingatlan és
b) Halászi, belterület 772. helyrajzi számú, kivett, beépítetlen terület megjelölésű, 4165 m2
alapterületű ingatlan.
(3) Az Önkormányzat tulajdonában álló, Arakon működő köztemető a Halászi, belterület
1540 helyrajzi számú, temető megjelölésű, 2363 m2 alapterületű ingatlan területén található.
II. Fejezet
A temető fenntartása, a temetési helyek és a rendelkezési jog
1. A temető fenntartása, létesítményei

2. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén köztemető létesítéséről, bővítéséről,
lezárásáról, ismételt használatbavételéről, vagy kegyeleti park céljára szolgáló átalakításáról a
Képviselő-testület dönt.
(2) A köztemető létesítményeinek fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik.
(3) Az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat saját maga – alkalmazottja
útján – látja el.
3. § (1) Az Önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges feltételeket az
alábbiak szerint biztosítja:

a) utakat épít a parcellák megközelítéséhez, a meglévő utakat rendszeresen karbantartja;
b) parkosítást, fásítást végez, amely során megőrzi a kert jellegét;
c) kerítést létesít, amely fonatos, valamint fa díszléccel, beton lábazattal készített lehet; a
kerítés építését a terveknek megfelelően kell elvégezni, mellette cserje vagy fa ültetvényt kell
telepíteni;
d) a temetőben két helyen vízvételi lehetőséget biztosít;
e) hulladéktárolót működtet, a hulladék gyűjtéséről és elszállításáról rendszeresen
gondoskodik és
f) a köztemetőben ravatalozót tart fenn.
2. Temetési helyek

4. § (1) A temetőben a kialakított sírhelytáblák és temetési helyek igénybevételével lehet
temetkezni.
(2) A köztemető sírhelytáblákra, a sírhelytáblák pedig sorokra oszthatók. A sírhelytáblákat és
a temetési helyeket számozni kell, a sírhelytábla számozását a helyszínen is fel kell tüntetni.
(3) Sírbolt, urnasírbolt a temetőben nem alakítható ki.
(4) A temetőről térképet (vázrajzot) kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely
sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára fenntartottak. A részletes térképet a temető
bejáratánál ki kell függeszteni.
(5) A temetőben a következő temetkezési helyek biztosítottak:
a) koporsós temetésnél:
aa) egyes sírhely és
ab) kettős sírhely;
b) hamvasztásos temetésnél:
ba) urnafülke (kolumbárium) és
bb) urnasírhely.
(6) Az urna koporsós temetési helyre rátemethető.
5. § (1) A temetőben lévő sírhelyek méretűk és az eltemethető személyek száma szerint a
következők:
a) Egyes sírhely: 2,1 m hosszú, 1 m széles, mélysége 2 m. Különleges esetekben a temető
fenntartója ettől eltérést engedélyezhet. Koporsós rátemetésnél úgy kell mélyíteni, hogy a
felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.
b) Kettős sírhely: 2,1 m hosszú, 2 m széles, mélysége: 2 m.
(2) A sírok egymástól való távolsága legalább 60 cm. A sorok közötti távolságnak 1,5
méternek kell lenni.
(3) A sírjel nem foglalhat el a megváltott helynél nagyobb területet.
(4) A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet.
(5) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjel
nem helyezhető el.
6. § (1) Az urnasírhely az urna földbe történő elhelyezését szolgálja.
(2) Az urnafülkében az elhamvasztottak urnái helyezhetők el. A kötelezően biztosítandó
urnafülke elölnézeti mérete: 30 x 30 cm.
(3) Az urnasírhely mérete: 60 x 60 cm, mélysége 100 cm.
(4) Urnasírba legfeljebb 4 urna helyezhető el.

(5) Hagyományos sírhelybe legfeljebb további 2 urna rátemethető
3. A megváltási díjak

7. § (1) A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek a fenntartótól kell kérni. A temetési
szándékot a megváltott temetkezési helyek igénybevételekor is mindenkor be kell jelenteni a
fenntartónak. Ugyancsak be kell jelenteni bármely okból bekövetkező sírnyitási, temetési hely
felbontási szándékot. Ilyen esetben a bejelentéskor be kell mutatni a temetési hely megváltását
igazoló befizetési csekket vagy egyéb iratot, amellyel bizonyítani vagy valószínűsíteni lehet a
rendelkezési jogosultságot.
(2) Az újonnan megkezdett sorokban csak a sorban következő sírhelyet lehet igényelni.
8. § (1) Temetési hely térítési díj ellenében váltható meg. A temetési hely az újbóli megváltás
idején érvényes időtartamra és díjért a rendelkezésre jogosult vagy annak leszármazója,
örököse által újból megváltható.
(2) A térítési díjakat jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) A díjakat a temetést, kihantolást, vagy rátemetést megelőzően kell megfizetni.
(4) A temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás érdekében még élő személy részére
temetési hely, kriptahely nem foglalható le. Kivételt képeznek a kettős vagy a mélyített
sírhelyek.
(5) Rátemetésnél a teljes sírhely díját kell megfizetni, a sírhelyhasználat ideje a temetési hely
feletti rendelkezés lejártáig tart.
(6) A hamvakat tartalmazó urnának az urna sírba temetése és rátemetés esetén is annak a
sírhelynek a díját, illetve időarányos díját kell megfizetni, amelybe az urnát betemetik.

4. A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

9. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
a) egyes és kettős sírhely esetén 25 év; és
b) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év.
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog újraváltással meghosszabbítható, ebben az esetben
a meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók. A
temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén a törvényes
öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.
III. Fejezet
A temetőhasználat szabályai és a nyilvántartások vezetése
5. A temetőhasználat szabályai

10. § (1) A temetési hely felett rendelkező köteles a temetőhasználatra vonatkozó
jogszabályokat és jelen rendeletben foglaltakat betartani, a megváltott helyet gondozni,
környezetét gyommentesítéssel vagy fűnyírással rendben tartani.
(2) A temetési hely környezetének számít a szomszédos sírhelyig tartó terület és az út fele.

(3) A temetési hely környezetének karbantartásáért az érintett területtel közvetlenül határos
temetési helyek felett rendelkezők egyetemlegesen felelnek.
11. § A temetőben tilos:
a) a sírhely körül fát, bokrot ültetni;
b) lépcsőt építeni vagy egyéb, rögzített tárgyat elhelyezni;
c) lebontott sírjelet, síremléket 48 órát meghaladó ideig tárolni;
d) a terepszinteket folyókával, árokkal, töltéssel, vagy más hasonló módon megváltoztatni;
e) a hirdetőtáblán kívül hirdetményt elhelyezni;
f) hulladékot - ide érve a zöld hulladékot is - a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen
lerakni;
g) a polgármester előzetes jóváhagyása nélkül síremléket, emlékoszlopot állítani;
h) a temető területére - a vakvezető kutya kivételével - állatot bevinni, illetve beengedni és
i) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temető látogatóinak kegyeleti
érzéseit megsérteni.
12. § (1) A 10. §-ban foglalt kötelezettségek, valamint a 11. §-ban foglalt tilalmak megszegője
jogszabálysértést követ el.
(2) A jogszabálysértés elkövetőjével szemben
a) figyelmeztetés alkalmazható vagy
b) 5 ezer forinttól 150 ezer forintig terjedhető közigazgatási bírság szabható ki.
(3) A jogszabálysértés tetten ért elkövetője helyszíni bírsággal sújtható, amelynek mértéke 5
ezer forinttól 50 ezer forintig terjedhet.
(4) Az eljárás lefolytatása és a jogkövetkezmény alkalmazása tekintetében a Képviselőtestület a hatáskör gyakorlását első fokon a jegyzőre ruházza át.
(5) Az eljárás lefolytatása során a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény
rendelkezései az irányadók.
13. § (1) A temetőben
a) sírgondozást a temetkezési hellyel rendelkezni jogosult és az elhunyt hozzátartozói;
b) a munkaköri leírás szerinti munkálatokat a temető fenntartója, üzemeltetője;
c) a temetkezési szolgáltatásokat, úgymint temetés felvétel, halottszállítás, az elhunyt
temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, ravatalozás, a
búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak
szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés az arra jogosult vállalkozó vagy
gazdálkodó szervezet és
d) egyéb munkákat, különösen a síremlék építési-bontási, valamint a fenntartó megbízásából
beruházási, javítási, felújítási feladatokat szabadon választott magán- vagy jogi személy
végezhet.
(2) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő
sírgondozást, valamint a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a
polgármester részére a munkavégzés megkezdése előtt legalább 10 nappal be kell jelenteni.
Síremlék és tartozékai, valamint emlékoszlop állításának szándéka esetén a bejelentéshez
mellékelni kell a méretarányos rajzi dokumentációt is. A polgármester a temető kialakítása és
a településkép védelme érdekében jogosult a jóváhagyás megtagadására. A bejelentés
elmulasztásáért a munkát végző vállalkozó és a megrendelő is felel.
(3) A sírásás időpontját a temetkezési szándék bejelentésekor kell megjelölni.

14. § A temető minden nap 06.00-22.00 óra között tart nyitva. A nyitvatartási idő alatt a
temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. Tíz éven aluli gyermek a
temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.
15. § (1) A temetőben a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen
munkát végző személy temetőfenntartási hozzájárulási díjat köteles fizetni, mely magában
foglalja a terület és annak tartozékainak rendeltetésszerű használatának díját, továbbá a víz és
az elektromos áram használatával kapcsolatban keletkezett, ilyenkor szokásos mértékű
költségeket is.
(2) A temetőfenntartási hozzájárulási díjat a tervezett használat megkezdése előtt kell
megfizetni.
(3) A használati díj mértéke alkalmanként 3.000,- Ft, hogy nem haladhatja meg a temetőkről
és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (4) bekezdésében meghatározott
mértéket. Ez az összeg az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
(4) A temetőben vállalkozásszerű tevékenység hétköznapokon 08.00-20.00 óráig végezhető
azzal, hogy a szertartások rendjét a munkavégzés nem zavarhatja.
(5) A temetőben a temetkezési szolgáltatók a temető, a ravatalozó és ezek tartozékainak
használatáért díjat kötelesek fizetni.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott díj mértéke temetésenként 6.000,- Ft. Ez az összeg az
általános forgalmi adót nem tartalmazza.
(7) Az (5) bekezdésben meghatározott használati díjra egyebekben a temetőfenntartási
hozzájárulási díj szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.
6. A ravatalozó használatának szabályai
16. § (1) A ravatalozó használatát a szertartás előtt a polgármester, illetve az általa erre
meghatalmazott személy teszi lehetővé a kulcs egyidejű átadásával.
(2) A ravatalozó kizárólag rendeltetésének megfelelő célra, a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 6. § (1)
és (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, a legszükségesebb ideig használható, ezt
követően a kulcsot az önkormányzathoz vissza kell juttatni.

7. Nyilvántartások vezetése
17. § (1) Az Önkormányzat hivatalában temetői nyilvántartókönyvet kell vezetni. A halottak
nyilvántartó könyvébe időrendi sorrendben kell bevezetni a temetkezést a halotti
bizonyítványban megadott adatok alapján. A nyilvántartást a jegyző vezeti.
(2) Valamennyi fajta temetési helyre, sírhelyre a nyilvántartásban be kell jegyezni a sírhely,
urnafülke és urnasírhely felett rendelkezni jogosult személy, személyek, örökösök nevét és
címadatait.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Halászi Község Önkormányzata Képviselőtestületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 7/2001. (IV. 15.), valamint az
ennek módosításáról szóló 6/2005. (II. 21.), 16/2005. (IX. 16.) és 7/2006. (IV. 27.)
önkormányzati rendeletei hatályukat vesztik.
(3) A temetési helyekre vonatkozó szabályokat (4. § - 6. §) a rendelet hatályba lépésének
időpontjában meglévő, illetve megváltott temetkezési helyekre nem kell alkalmazni.

Hatásvizsgálat a rendelet megalkotásához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján elvégzett
hatásvizsgálat eredménye:
Rendelet-tervezet címe:
Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati
rendelete a temetőkről és a temetkezésről
Rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatása, különösen:
Társadalmi-gazdasági hatás: Az új rendelet aktualizálja a temetőre és a temetkezésre
vonatkozó szabályokat.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Az önkormányzat nem tesz eleget törvényben meghatározott kötelezettségének, ezzel
mulasztásos törvénysértést követ el (ld. az elavult szabályozás nem követi a törvényi
változásokat).
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: Rendelkezésre áll.
Szervezeti: Rendelkezésre áll.
Tárgyi: Rendelkezésre áll.
Pénzügyi: Rendelkezésre áll.

