Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (III.05.) rendelete
a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján a temetőkről és a temetkezésről szóló,
többször módosított 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Törvény) és e törvény
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet)
figyelembevételével a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről az alábbiakat
rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás
joga mindenkit megillet.
(2) A végső nyughely megválasztásában és a temetés lebonyolításában az abban
közreműködők és az eltemettetők, az elhunyt életében tett rendelkezésére figyelemmel
kötelesek együttműködni.
(3) A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartásrendjét az
eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti
tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.
2.§
A rendelet hatálya kiterjed Dozmat község közigazgatási területén található köztemetőre
és az oda temettetőkre, valamint a temetőt látogatókra.
3.§
(1)
(2)
(3)
(4)

A temető tulajdonosa Dozmat Község Önkormányzata.
A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről a települési önkormányzat gondoskodik.
A temető tulajdonosának feladata a temető zöldfelületének rendben tartása.
A temető tulajdonosának feladata a temető kegyeleti méltóságának őrzése.
A temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele
4. §

A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Törvény és
a Kormányrendelet szabályait kell alkalmazni.
A temető infrastrukturális létesítményei
5.§
Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben, az alábbi infrastrukturális feltételeket
biztosítja:
a) Út (az utak szélessége: 1 m,
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b) Ravatalozó
c) A temető kerítéssel történő bekerítéssel való lehatárolása
d) Vízvételi lehetőség,
e) A temető területének – rendeltetésének és a helyi jellegének megfelelő – parkosítása,
elsősorban alacsony, oszlopos növésű örökzöldekkel
f) Hulladéktároló
6.§
Az 5.§-ban felsorolt létesítmények használata díjmentes.
A temető fenntartása
7. §
(1) A temetőt fenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges
építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú
zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása.
(2) Az elhalt hozzátartója, örököse köteles a sírt rendben tartani, síremlék, sírbolt
karbantartásáról gondoskodni.
(3) Hozzátartozók által nem látogatott sírok esetében a sírhelyek rendben tartásáról az
önkormányzat gondoskodik.
(4) A temetőben szemetet és egyéb hulladékot csak az e célra kijelölt helyre lehet lerakni.
A temető üzemeltetése
8.§
(1) A temető üzemeltetését a Törvényben, Kormányrendeletben, illetőleg e rendeletben
meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni.
(2) Az üzemeltetés keretében az önkormányzat:
a.) biztosítja az eltemetés ( urnaelhelyezés ) feltételeit;
b.) biztosítja a ravatalozó technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető
egyéb közcélú létesítményei karbantartását és működteti azokat;
c.) gondoskodik a ravatalozó nyitásáról és zárásáról;
d.) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság
mentesítését és a hó eltakarítást;
e.) összegyűjti és elszállíttatja a hulladékot.
(3) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő
bánásmód követelményét.
Temetési helyek, sírjelek
9.§
(1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:
Koporsós temetés esetén
 Egyes sírhely
 Kettős sírhely
 Sírbolt (kripta)
Hamvasztásos temetés esetén
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 Urnasírhely
 Urnasírbolt
(2) A sírhelyek mérete:

gyereksírhely:
130 cm x 60 cm

egyes sírhely:
210 cm x 90 cm

kettős sírhely:
210 cm x 190 cm

sírbolt:
210 cm x építési engedély szerint

urnasírhely:
60 cm x 60 cm

urnasírbolt:
130 cm x építési engedély szerint
A sírgödör mélysége 200 cm, hamvasztásos temetés esetén nincs kikötés.
(3) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága:
 koporsós temetés esetén maximum 200 cm
 hamvasztásos temetésnél urna sírjel magassága: 60 cm
(4) A (3) bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel tervezett létesítését az üzemeltető
útján az e célra létesített formanyomtatványon az építési hatóság részére be kell jelenteni.
(5) A (4) bekezdésben szereplő korlátozásról az építési hatóság 15 napon belül értesíti az
üzemeltetőt. Amennyiben az építési hatóság a megadott határidőn belül nem nyilatkozik, azt
úgy kell tekinteni, hogy az építési hatóság a tervezett magasság ellen kifogást nem emel.
(6) Az urna a már meglévő sírhelyjelre ráhelyezhető, amennyiben a sírhely felett rendelkezési
joggal bírók ehhez hozzájárulnak.
(7) Az urnatartók úgy helyezhetők el, hogy egy sírra max.
 egyes sírhely esetén 90 cm x 50 cm
 kettes sírhely esetén 90 cm x 90 cm
alapterületű helyet foglaljon el. Egy urnatartóba több urna is elhelyezhető. Az urnatartók max.
magassága 50 cm.
(8) A sírjelek elhelyezése a szomszédos sírok felett rendelkezési joggal bíró hozzátartozók
értesítése mellett történhet.
(9) A sírjelek feliratos oldalát azonos sorban azonos oldalra kell elhelyezni.
(10) A sírjeleket a feliratos oldaluk mentén kell egymáshoz egyvonalba igazítani.
10.§
(1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett
rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell
temetni.
(2) A sírok egymás közötti távolsága:
 Gyereksírok, urnasírok:
 Koporsós síroknál
(3) A sorok távolsága: 60cm.

30 cm
60 cm
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A temetési helyek feletti rendelkezési jog
11.§
(1) A 9.§ (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama - a
sírbolt kivételével - 25 év. Sírbolt feletti rendelkezési jog időtartama 60 év.
(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért díjat kell fizetni, melynek összegét e
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt időtartamok eltelte után a rendelkezési jog újabb díjfizetéssel
meghosszabbítható.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt időtartamok eltelte után, amennyiben a sírt senki nem
gondozza, az önkormányzat a sírhelyen, temetési helyen lévő sírjelet megszünteti, a sírhelyet,
temetési helyet újból értékesítheti.
(5) A (2)-(4) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen az urna sírokra is alkalmazni kell.
Temetkezési szolgáltatás
12. §
A temetkezési szolgáltatásra a Törvény és a Kormányrendelet szabályai az irányadók.
Záró rendelkezés
13. §.
(1) Jelen rendelet 2013. március 6. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dozmat
Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezésről szóló 7/2005. (IV.28.) rendelete

Község

Dozmat, 2013. március 4.

Horváth Ádám
polgármester

Lakics Monika
jegyző

Kihirdetve: 2013. március 5.

Lakics Monika
jegyző
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1. számú melléklet
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (III.05.) rendeletéhez
Sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzésének díja:
Egyes sírhely:

5.000,- Ft

Kettős sírhely:

10.000,- Ft

Sírbolt (kripta)

25.000,- Ft

Urnasírhely

5.000,- Ft

Urnasírbolt

25.000,- Ft
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