Alsószölnök Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2001. (VI.27.) számú rendelete
a köztemető használatának rendjéről és a temetkezésről
Módosította: 10/2012.(VII.24.) rendelet
(Egységes szerkezetbe foglalva: 2012.08.01-jén)
Alsószölnök Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)
40.§ (1) bekezdésében és a 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv.
végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az
alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1.§
(1) A jelen rendelet hatálya az Önkormányzat által fenntartott és tulajdonában lévő temető
használatának rendjére és a temetkezésre terjed ki.
(2) Az önkormányzat a temetőre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét éves
költségvetésében teljesíti.

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele
2.§
A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a Vhr.
szabályait kell alkalmazni.

Temetési helyek, sírjelek
3.§
(1) A temető rendezettségének biztosítása érdekében a temetőről térképet (vázrajzot) kell
készíteni, melyen fel kell tüntetni a sorokat és a temetési helyeket. A sorokat és a temetési
helyeket számozni kell úgy, hogy a temetői nyilvántartással való azonosíthatóságuk biztosított
legyen.
(2) A temetőben alkalmazható temetési helyek szélességi, hosszúsági méretét és az egymástól
való távolságát a térkép (vázrajz) tartalmazza.
(3) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:
a.) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet:
aa.) egyes sírhely, melynek alapmérete egy koporsó befogadására alkalmas
sírgödör. A koporsó egy holttest elhelyezésére szolgál.
ab.) kettős sírhely, amelynek alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására
alkalmas sírgödör.

A sírgödör mélysége 200 cm-nél nem lehet kevesebb, s a koporsó aljzatának
érintkeznie kell a talajjal. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a
felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.
ac.) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és
felépítményből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók
száma határozza meg. Sírbolt a községi önkormányzat hely kijelölésével és
hozzájárulásával építési engedéllyel építhető. Az önkormányzat a hozzájárulást
minden esetben megadja, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta.
b.) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet:
urnasírbolt, amely az építésügyi hatóság engedélyével építhető. Az urna koporsós
temetési helyre is rátemethető.
(4) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága kettő méter.
E magassági méteren belül – a Tv. és Vhr. rendelkezéseit figyelembe véve – sírjel az
önkormányzat részére történő előzetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthető.
(5) A (4) bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel tervezett létesítését az önkormányzat
útján az e célra létesített formanyomtatványon az építési hatóság részére be kell jelenteni. Az
építési hatóság a tervezett sírjel magasságát korlátozhatja, amennyiben a közízlést sértő, oda
nem illő építményt kívánnak elhelyezni.
(6) Az (5) 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.

4.§
(1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely felett
rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell
temetni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően kell eljárni, ha az elhunyt végintézkedése mást tartalmaz.
(3) A (2) bekezdésben foglalt eltérésre csak akkor kerülhet sor, ha a sírhely olyan helyen található,
amely használatba vételének a Tv. 10.§ (3) bekezdésére tekintettel nincs akadálya.

A temetési helyek feletti rendelkezési jog
5.§
(1) A 3.§ (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:
a.) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés időpontjától számított
25 év;
b.) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év;
c.) sírbolt esetén az önkormányzattal kötött megállapodástól függően 60 vagy 100 év;
d.) urnasírhely esetén 10 év.
(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat nem kell
fizetni.

A temető infrastrukturális létesítményei
6.§
Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket
biztosítja:

-

-

gondoskodik a temetőhöz és ravatalozóhoz vezető út és a sírhelyeket megközelítő
úthálózat gépjárművel történő közlekedésre is alkalmassá tételéről, annak
karbantartásáról;
gépjármű várakozó helyet külön jogszabály szerint biztosít;
a helyi építési szabályzatnak megfelelően a temető bekerítését biztosítja;
gondoskodik a temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről és elhelyezéséről;
biztosítja a vízvétel lehetőségét közkifolyó létesítésével;
gondoskodik a temetői ravatalozó karbantartásáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről;
igény szerint közreműködik az elhunyt elbúcsúztatásának megszervezésében és egyéb
üzemi-technikai feltételek biztosításában;
biztosítja a temető rendjét és annak tisztaságát.

7.§
A 6.§-ban felsorolt létesítmények közül sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a
keletkező hulladékot, koszorú- és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul
lerakhatja.

A sírhelyek kertészeti kialakítása, gondozása
8.§
A temetőben a sírok növényzettel való beültetését és gondozását, valamint a temető közhasználatú
területein a növények telepítését e rendelet külön nem szabályozza.

A temető rendje
9.§
A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a
temető nyitva tartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos címét, valamint a
temető részletes térképét ki kell függeszteni.

10.§
(1) A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.
12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.
(2) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése előtt –
a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni.
(3) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat
kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók
kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális
létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

11.§
(1) Tilos
a.) a temetőbe kutyát bevinni, kivéve a vak vezető kutya kivételével;
b.) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési
vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani;

c.) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen
lerakni;
d.) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni;
e.) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti
érzéseit megsérteni;
f.) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni.
(2)
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Záró rendelkezések
12.§
(1) E rendelet 2001. év július hó 1. napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg az
önkormányzat temetkezésről szóló 2/1992. (IV.28.) számú rendelete érvényét veszti.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény és ennek végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet előírásai
az irányadók.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.

Kelt: Alsószölnök, 2001. június 27.

Balassa József sk.
körjegyző
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Hatályok kívül helyezte:10/2012.(VII.24) önk..r.2. §-a 2012.VII.25-től.

Bartók Lászlóné sk.
polgármester

