Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2014.(......) önkormányzati RENDELETE
a köztemetőről és a temetkezésről.
Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében és 42. §-ban kapott
felhatalmazás alapján a köztemetőről és a temetkezésről az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet hatálya Rákócziújfalu Község tulajdonában lévő temetőre és
létesítményeire, valamint ezek fenntartására és a temetkezésekkel kapcsolatos
tevékenységekre terjed ki.
(2) Rákócziújfalu Község Önkormányzatának tulajdonában lévő működő temető a
075/1 hrsz-ú területen fekszik.
(3) A temető megnevezése: Rákócziújfalui Köztemető.
(4) A temető fenntartója: Rákócziújfalu Község Önkormányzata, üzemeltetője az
Önkormányzat által kegyeleti közszolgálati szerződéssel megbízott szervezet.
(5) A temető fenntartásának költségeit az Önkormányzat biztosítja a melléklet szerinti
díjakból és egyéb bevételeiből.
A köztemető használatának rendje
2. §
(1) A temetőben világi és egyházi szertartással történő temetés egyaránt
lebonyolítható.
3. §
(1) A temető nyitvatartási rendje:
- április 1-től szeptember 30-ig 07 órától 20 óráig
- október 1-től március 31-ig
08 órától 16 óráig.
(2) A temetőben csak a temető nyitvatartási ideje alatt lehet tartózkodni.
(3) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak külön felügyelettel tartózkodhat.
(4) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.
(5) Kutyát – a vakvezető és a rendőrkutya kivételével – a temetőbe bevinni tilos.
(6) A látogatók gépjárműveiket csak a temetőn kívüli területen helyzetik el. A
temetőben tilos gépjárművel közlekedni, kivéve:
a) a temetkezési tevékenységben résztvevő jármű,
b) a temető üzemeltetéséhez szükséges jármű,
c) a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű.
(7) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, síremlék építési és bontási munkát
megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával
szabad. Az építési hulladékot keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani.
A temetőben szakipari munkát végző vállalkozók kötelesek az e rendelet melléklete
szerinti temetőhasználati díjat megfizetni.
(8) A temetőn belül sír és sírhelynyitással kapcsolatos feladatok kizárólag az
üzemeltető írásbeli hozzájárulásával végezhetők.

(9) A temetőben lévő sírok és síremlékek tekintetében őrzési és kártérítési felelősség
sem az önkormányzatot, sem a temetési szolgáltatást végző vállalkozót nem terheli.
(10) A temetőgondnok legkésőbb a halott átvételekor a megváltandó sírhelyet kijelöli
és felügyeli a sírásást.
(11) A köztemetőben nyilvántartókönyvet és sírbolt könyvet kell vezetni, a törvényben
meghatározott adatkörrel. A nyilvántartásban fel kell tüntetni az előre váltott sírhelyek
adatit is.
A temetési helyek kialakításának szabályai
4. §
(1) A temetőben sírhelytáblákat, azokon belül sorokat és temetési helyeket kell
kialakítani.
(2) A sírhelytáblákat nagybetűkkel (A, B, C.....), a sorokat római számokkal, a sírokat
arab számokkal kell megjelölni.
(3) A köztemetőben a következő sírhelyek kerültek kialakításra:
a) egyes sírhelyek
b) kettes sírhelyek
c) gyermek sírhelyek
e) sírboltok (kripta)
f) urna sírhelyek
g) urnafal.
(4) a temetőben rendelkezésre álló temetési helyek méretei:
a) egyes sírhely:
1,00 m széles 2,10 m hosszú 2,00 m mély
b) kettes sírhely:
2,00 m széles 2,10 m hosszú 2,00 m mély
c) gyermek sírhely: 0,80 m széles 1,30 m hosszú 2,00 m mély
d) urnasírhely:
0,70 m széles 0,70 m hosszú 0,50 m mély
e) a sírhelyek közötti távolság: 0,80 m
f) a sírsorok közötti távolság: 1,00 m.
(5) A sírhelyekért fizetendő megváltási díjakat és a vállalkozók által fizetendő
temetőfenntartási díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza.
(6) A megváltási díjat fizető a temetési hely felett rendelkezési jogot szerez, melynek
időtartama:
a) sírbolt (kripta) esetén 60 év
b) az a ponton kívüli minden egyéb sírhely esetén 25 év.
(7) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, az erre irányuló
kérelem csak akkor tagadható meg, ha a temető tulajdonosa a területet átalakítja,
vagy más célra kívánja felhasználni.
(8) A sírhelytáblákban és sírhelysorokban a temetés az elhalálozás sorrendjében
történhet, kivéve az előre megváltott sírhelyeket.
(9) Az urnasírhelyre kettő darab, az urnafalba négy darab urna helyezhető el.
5. §
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az elhunyt személy kimagasló érdemeinek
elismeréséül temetkezés céljára díszsírhelyet adományozhat. Ennek helyéről, vagy
szükségszerinti áthelyezéséről az önkormányzat dönt. A díszsírhellyel kapcsolatos
költségeket az önkormányzat viseli.
(2) A hamvak szétszórására, bemosására – igény szerint – a köztemetőben, szóróhely alakítható ki.

A temetési szolgáltatás
6. §
(1) A község területén temetési szolgáltatást a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi LXIII. tv. 29-33. §-aiban előírt feltételekkel rendelkező temetkezési
vállalkozó végezhet.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hatályos jogszabályok
alapján - e rendelet figyelembevételével – a temetkezési szolgáltatások biztosítása
érdekében temetkezési vállalkozóval szerződést kössön.
Kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai
7. §
(1) A temetőben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a
kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el.
(2) Fát, cserjét a temető területén magánszemély nem ültethet, kivéve a sírra ültetett
örökzöld növényt, amely teljes kifejlettségében sem magasabb1,50 m-nél és
átmérője sem több 1,00 m-nél.
(3) Kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb dísztő anyagokat beszennyezni,
megrongálni, eltávolítani tilos.
(4) A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más elhunyt
hozzátartozójának, illetve a látogatóknak kegyeleti érzéseit és ne akadályozza
azokat a sírgondozásban.
(5) A sírhely gondozása során keletkező hulladékot, nyesedéket az üzemeltető által
kijelölt helyen kell tárolni.
Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet 2014. május 1 napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztemető
fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló 2/2010.(II.04.) önkormányzati rendelettel,
valamint a 10/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2002. (II.14.)
önkormányzati rendelet.
9. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.
Rákócziújfalu, 2014. május
Balogh Edith
jegyző

Papp János
polgármester

1. sz. melléklet
......./2014.(..........) önkormányzati rendelethez
A köztemetőben 2014. május 1 napjától alkalmazandó díjak
1. A sírhely váltás és újraváltás díjai:
Megnevezés:
A-B mező
(Ft)
6.000.12.000.4.000.-

Egyes sírhely:
Kettes sírhely:
Gyermek sírhely:
Urna sírhely:

Urnafal:

- egyes
- kettes

6.000.- Ft
12.000.- Ft

35.000.- Ft

2. Temető-fenntartási hozzájárulás (temetésenként): 2.000.- Ft
3. Temető használati díj vállalkozásszerűen munkát
végzők részére:
2.000.- Ft/nap.
A fenti összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák.

C-E mező
(Ft)
8.000.16.000.5.000.-

