PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2008.(XII. 20.) rendelete
a temető és temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről
Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §. (3) bekezdése alapján az alábbi
rendeletet alkotja.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §.
(1)

(2)
(3)

A rendelet hatálya Papkeszi község köztemetőjére terjed ki, amely a Papkeszi 73.
helyrajzi számú ingatlan területén helyezkedik el. A rendelet hatálya kiterjed mindazon
személyekre, akik a köztemető területén tartózkodnak, illetve fenntartásában
közreműködnek.
A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat temetőgondnoki
feladatokkal megbízott személy útján gondoskodik.
A községi köztemetőben felekezetre vagy más egyéb megkülönböztetésre való tekintet
nélkül kell a temetést elvégezni. A temetőben polgári vagy egyházi gyászszertartás
szerint történhet a temetés.
A FENNTARTÁS, ÜZEMELTETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
2. §.

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó (továbbiakban:
üzemeltető) a temető fenntartásáról és üzemeltetéséről a jogszabályban foglaltak szerint
köteles gondoskodni.
A temető berendezési tárgyainak, felszereléseinek szükségessé való pótlásáról,
épületeinek karbantartásáról, új létesítmény megépítéséről a képviselő-testület döntése
alapján a Polgármesteri Hivatal és a „falugondnokság” intézkedik.
A fenntartás körében a temetőgondnok köteles a temető őrzéséről és üzemeltetéséről, a
falugondnokság a tisztaságáról és karbantartásáról megfelelően gondoskodni.
A temető bővítéséről, a temető területén levő utak, zöldfelületek, felépítmények
fenntartásáról,
felújításáról
a
képviselő-testület
a
„falugondnokságon”
keresztülgondoskodik.
A temető fenntartásának és üzemeltetésének költségét az önkormányzat biztosítja a
sírhelyek megváltási, illetve újramegváltási díjából, amelyet közvetlenül a Polgármesteri
Hivatalban munkakörében e feladattal megbízott köztisztviselő szedi be. Amennyiben ez
nem fedezi a költségeket, úgy az önkormányzat a temető fenntartásához szükséges
összeget egyéb saját bevételeinek terhére biztosítja.

(6)

A temetőben vállalkozásszerűen végzett munka után fizetendő temető-fenntartási
hozzájárulás díját a Polgármesteri Hivatal 12081000-00137593-00100003 számú
költségvetési számlájára kell megfizetni. A befizetések ellenőrzésében a temetőgondnok
közreműködik.
TEMETÉSI HELY
3. §.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

A temetési helyek nyilvántartását a Papkeszi Polgármesteri Hivatalban vezetik.
A parcellák kiadása sorban, folyamatosan történik.
Sírkövet a hozzátartozók egyénenként készíttetik el.
A sírokat egymástól 60 cm-re kell elhelyezni. Temetési helyet a Polgármesteri Hivatalban
lehet megváltani, kijelölése a temetőgondnok feladata.
A temetési helyek dját az önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg.
A temetési hely díját, illetve újramegváltási díját a temettetőnek előre kell megfizetnie az
üzemeltető részére. Amit az üzemeltető köteles a temető fenntartása és üzemeltetése
során felmerült költségek fedezésére fordítani.
Az egyes temetési helyeket az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemettetőnek meg
kell váltania (egyszeri megváltás) és ezzel a temetési hely felett rendelkezési
jogosultságot szerez. A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja. A
használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető vagy a sírtábla
nem kerül lezárásra vagy átrendezésre. A használati idő korlátozása esetén a díj arányos
részét kell megfizetni.
Amennyiben a hozzátartozó a megváltási idő letelte előtt az elhunytat áttemetteti, a
megváltási díjból visszatérítés nem jár. A megváltott, de fel nem használt temetési hely
megváltáskori díját a megváltástól számított egy éven belül a befizetett díj 20 %-ának
levonásával az ügyfél kérésére vissza kell téríteni.
A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya
nem lehet.
Temetési hely előre megváltható, de a rendelkezési jog másra át nem ruházható.
Temetési hely előre megváltása esetén a megváltónak kötelessége a temetési hely
gondozásáról gondoskodni. Ha az üzemeltető felszólítása ellenére nem tesz eleget
gondozási kötelezettségének - legalább 3 év - a temetési helyre vonatkozó jogosultság
megszűnik.
Rátemetésre vonatkozó engedélyt csak akkor lehet adni, ha a sírhelytáblát még nem
zárták le, és a később eltemettetett részére sírhely esetén a 25 év, urnasírhely esetén a 20
év nyugvási idő biztosítható.
a) Rátemetés esetén a sírhely kiképzése 250 cm mélységre történik, és a rátemetés
költsége az első megváltástól érvényes.
b) A rátemetésre vonatkozó engedélyt az üzemeltető a sírnyitásra vonatkozó szabályok
betartása mellett adhatja meg.
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(11)

Az egyes temetési helyek méretei:
a) az egyszemélyes sírhely mérete:
b) a kétszemélyes sírhely mérete:
c) a gyermeksírhely mérete:
d) urnasírhely:
e) mélyített sírhely:

210 x 90 cm
210 x 190 cm
130 x 60 cm
60 x 80 cm
210 x 90 cm

A TEMETŐ RENDJE
4. §.
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik
tanúsítani.
Járművel behajtani, közlekedni csak a temető üzemeltetőjének engedélyével lehet.
Temetőt látogatni a kifüggesztett nyitvatartási idő alatt lehet.
A temető nyitvatartási ideje:
március 1-jétől szeptember 30-ig
7-20 óráig
október 1-jétől február 28-ig
7-18 óráig
október 28-tól november 5-ig
0-24 óráig
A temető területére lépni nyitvatartási időn kívül csak az üzemeltető engedélyével lehet.
A temetőben hulladékanyagot, növényt, szemetet stb. égetni tilos. Gyertyagyújtásnál és
annak égésénél ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzék.
A temető területére – vakvezető kutya kivételével – állatot bevinni tilos.
A temető területén építeni csak a kegyeleti, illetve az üzemeltetési céloknak megfelelő
létesítményt (sírbolt, kripta, ravatalozó stb.) lehet, ha szükséges az illetékes Építési
Hatóság engedélyével. Kivételt képez a sírkövek felállítása.
A temető üzemeltetőjén kívül álló szerv építési, karbantartási (sírkőkészítés, sírkőtisztítás
stb.) munkák esetén a temető üzemeltetője temető-fenntartási hozzájárulást (vízdíjat és
áramszolgáltatási díjat) számíthat fel.
A temetkezési szolgáltató a temető létesítményeit (ravatalozó, hűtőkamra) e rendeletben
meghatározott díj alapján veheti igénybe, melyet az üzemeltető 12081000-0013759300100003 számú költségvetési számlájára az igénybevételt megelőzően köteles befizetni.
a) A bérleti igényeket a temetőgondnok felé kell bejelenteni, a ravatalozó használata
esetén legalább az igénybevételt megelőző 24 órával.
b) A temetőgondnok az igényekről nyilvántartást vezet.
c) A temetőgondnok a létesítmény átadását az igénylőtől - a más vállalkozó részéről
történő korábbi lefoglalás esetén kivéve - nem tagadhatja meg.
d) Amennyiben a temetkezési szolgáltató az a) pontban foglalt befizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, a temetői létesítményt nem veheti igénybe.
e) A temetési szolgáltató a létesítmények igénybevételének indokolatlan megtagadása
esetén az esetet követő három napon belül benyújtott írásos panasszal élhet a jegyző felé,
aki az esetet haladéktalanul kivizsgálja és megteszi a szükséges intézkedéseket.
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(9)

A temetőben exhumálás, rátemetés miatt lebontott sírköveket vagy egyéb más okok
következtében feleslegessé vált sírkőmaradványokat egy éven belül köteles a sír létesítője
visszaállítani, vagy elszállítani.
TEMETKEZÉSI HELYEK HASZNÁLATI IDEJE, MEGVÁLTÁSI DÍJAI,
VALAMINT A TEMETŐ TERÜLETÉN VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI

5. §.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Az egyes temetkezési helyek használati ideje:
a) Sírbolt használati ideje
60 év
b) Sírhely használati ideje
25 év
c) Urnasírhely használati ideje
25 év
A temetési helyek megváltási díjai:
a) Temetési helyek megváltási díja:
- 1 személyes
10.000.- Ft
- 2 személyes
20.000.- Ft
b) Urnasírhely:
- 1 személyes
6.000.- Ft
- 2 személyes
12.000.- Ft
c) Gyermek sírhely:
4.000.- Ft
Lejárt temetési helyekkel kapcsolatos eljárás:
a) Újramegváltási lehetőség 25 évre
b) A temető átrendezését, valamint a megváltási idő lejártával meg nem újított megváltás
esetén követendő eljárásokat az 1999. évi XLIII. tv. és a 145/1999. (X. 1.) Korm. rend.
tartalmazzák. Ugyancsak ezen jogszabályok rendelkeznek a halotti maradványok közös
sírba tételéről.
c) Az újraváltási díj összege megegyezik a mindenkor érvényben lévő első megváltási díj
összegével.
A temető halotthűtőjének használata 72 óráig díjmentes, 72 óra felett 1.000.- Ft/nap. A
használatért fizetendő díjat üzemeltető 12081000-00137593-00100003 számú költségvetési
számlájára kell megfizetni.
A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási
hozzájárulási díj mértéke.
a) sírkövek:
- sírboltépítés
3.000 Ft/db
- új sírkő állítása esetén
3.000 Ft/db
b) Temetőben történő munkavégzés esetén minden
vállalkozói tevékenységre napidíj:
2.000.- Ft/nap
c) Kegyeleti szolgáltatást végző
vállalkozók temető-fenntartási hozzájárulása:
3.000.- Ft/temetés

A rendeletben szereplı díjak az áfát tartalmazzák.
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VEGYES RENDELKEZÉSEK
6. §.
(1)

(2)

Az üzemeltető köteles a temető bejáratánál kifüggeszteni saját címét, telefonszámát és a
temetőgondnok nevét, címét, tartózkodási helyét és idejét, a temető rendjére vonatkozó
szabályokat, valamint az elhelyezhető síremlékek méretét.
Továbbá az üzemeltető köteles a polgárok részére hozzáférhető helyen panaszkönyvet
elhelyezni.

(3)1
(4)2
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
7. §.
E rendelet alkalmazásában:
a) Temető fenntartása: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények,
közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldterületek
karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása.
b) Temető üzemeltetése: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és
infrastrukturális létesítmények működtetése, illetve az igénybevételhez szükséges egyéb
feltételek biztosítása.
c) Kegyeleti szolgáltatások: a sírásás, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a
hamvasztás, az urnaelhelyezést, az urnakiadás, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés.
d) Kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magában
foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló
önkormányzati tevékenységek összessége.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. §.
(1)
(2)

E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti A temetőkről és a
temetkezési tevékenységről szóló 11/2001. (VII.27.) rendelet.
Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1999. évi XLIII. törvény és a
145/1999.(X.1.) Korm. rendelet az irányadók.

Papkeszi, 2008. december 17.
Ráczkevi Lajos
polgármester
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Fodor Krisztina
jegyző

Hatályos kívül helyezte 7/2012. (V.31.) Ör. Hatályos 2012. június 1.
Hatályos kívül helyezte 7/2012. (V.31.) Ör. Hatályos 2012. június 1.
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