Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1993.(III.5.) sz. rendelet
Fegyvernek nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési
tevékenységről szóló
(49/2004.(XII.23.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt)
*9
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. §. (1) bekezdés b.) pontja
és a temetőkről és temetésekről szóló 1999.évi XLIII. tv. 41.§. (3) bekezdése alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
A temetőkre vonatkozó általános rendelkezések

1. §.
(1) E rendelet hatálya köztemetőkre terjed ki. Ahol a rendelet temetőt említ, azon köztemetőt
kell érteni.
(2) Köztemető:
- a 4125 és 4126 hrsz-u földrészleten található ún. Annaházi temető, a rendelet 1/a. sz.
melléklete
- a 2396 és 2413/3 hrsz-u földrészleten lévő ún. Csonkatornyi temető, a rendelet 1/b.
sz. melléklete
- az 1773 hrsz-u földrészleten lévő szapárfalui temető, a rendelet 1/c. sz. melléklete.
(3) A köztemető fenntartója az önkormányzat.
(4) A köztemető fenntartója köteles a felekezetekhez való tartozásra vagy egyéb
megkülönböztetésre tekintet nélkül – figyelemmel az állam által elismert vallási
szokásokra – lehetővé tenni a halottak eltemetését az általa fenntartott temetőbe.
*1
1/A. §.
(1) Az e rendelet eltérő rendelkezése hiányában, a rendelet szerinti eljárásokra a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az e rendeletben szabályozott ügyek elektronikus úton nem intézhetők.
2. §.
A temető létesítésére vonatkozó rendelkezések
(1) Temető létesítéséről, bővítéséről, temető és temetőrész lezárásáról, megszüntetéséről.
újra használatbavételéről Fegyvernek Önkormányzat határoz a nagyközség rendezési
terveinek és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálat véleményének
figyelembevételével.
(2) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lenni az elhaltak felravatalozására, a
gyászszertartások lebonyolítására, a halottak eltemetésére, szükség esetén urnák
elhelyezésére. Lehetővé kell tenni a temetkezési tevékenység korszerű lebonyolítását.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a temető fenntartója köteles
biztosítani:
a.) a temető megközelítéséhez szükséges utat
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b.) – ravatalozó épületet mindhárom temetőben, az Annaházi temetőben a halottak
ideiglenes lehelyezésére szolgáló tárolót (fagyasztót) és temetőnként 1-1 db hűtő
ravatalozót,
- a ravatalozóhoz vezető, valamint a sírok megközelítéséhez szükséges
útvonalakat
c.) a temető bekerítését
d.) vízvételi lehetőséget
e.) megfelelő parkosítást
f.) a temetőben keletkezett szemét megfelelő elhelyezését és elszállítását.
(4) A temetőhöz vezető útnak és a sírok megközelítéséhez szükséges útvonalnak fogatos
vagy gépjárművel is járhatónak kell lenni.

Temetési szolgáltatások
3. §.
(1) Temetkezési szolgáltatások körébe tartoznak:
-

-

temetkezések lebonyolítása:
= hűtő ravatal biztosítása
= sírásás és behúzás
= ravatalozással összefüggő egyéb szolgáltatás (a szertartás jellegének megfelelő
dekorációk, kellékek elhelyezése)
= halott szállítás
= sírba helyezés
= urna sírba helyezés
= sírnyitás
= újra temetés
= urna kiadás
= exhumálás
temetkezési kellékek értékesítése.

(2) A temetkezési szolgáltatások és kellékek díját a rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak
kivételével a polgármester állapítja meg. A szolgáltatások díját előre kell megfizetni.
*6
(3) A rendelet 3. §. (1) bekezdésében írt temetkezési szolgáltatások biztosításáról
Fegyvernek köztemetőiben történő temetés esetén a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény alkalmazottai útján gondoskodik, kivéve:
ravatalozással összefüggő egyéb szolgáltatás (a szertartás jellegének megfelelő
dekorációk, kellékek elhelyezése)
(4) Temetkezési tevékenység (temetők üzemeltetése, fenntartása) csak a képviselőtestület
hozzájárulásával adható vállalkozásba.

A temetők rendje
4. §.
(1) A temetők parcelláit, a sírhely sorokat e rendelet 1/a, 1/b, 1/c. sz. melléklete tartalmazza.
Újonnan nyitott parcella: két 3 m széles úttal határolt, ezen belül két 1,5 m széles úttal

3

elkülönített 3 x 2 sírsort tartalmazó terület, ez vonatkozik a 4125, 2396, 2413, 1773 hrsz.
területen újonnan kialakított parcellákra.
(2) Jelölések:
a.) A sírhely táblákat arab számmal,
b.) a sírhelyeket: sírhely tábla törve 1,2,3...stb. folyamatos arab sorszámmal.
(3) A rendelet hatálybalépése előtt megkezdett sírsorok, sírhelyek betemetés esetén kapnak
folyamatos sorszámot, amit arab számmal kell jelölni.

(4) Az újonnan nyitott parcellák kijelölésekor a parcella út felőli sarkpontjain egy kettes
sírhelynek megfelelő területet a szemétszállítás biztosítása érdekében szabadon kell
hagyni.
(5) A csonkatornyi temetőben a megfelelő műemléki környezet kialakítása érdekében az
alábbiakat kell betartani:
a.) az Országos Műemlékvédelmi Hivatal által kijelölt műemléki környezetet lehatároló
vázlat és sírjel lista e rendelet 5. sz. mellékletét képezi.
b.) A kijelölt műemléki környezetben új sírhelyek megnyitása és a rendelet 9. §. (10) és
(11) bekezdésében szabályozott rátemetés nem lehetséges.
c.) Temetkezés kizárólag az e rendelet hatálybalépése előtt váltott és még be nem
temetett 622, 639, 640, 664, 677, 678, 686, 688, 717, 757, 776, 820 számú
sírhelyeken lehetséges.
d.) A meglévő sírjelek rendben tartása, felújítása csak az eredeti állapot megőrzését
szolgálhatja.
(6) Fegyvernek önkormányzat a rendelet 1/A. sz. melléklet 11. parcellájában, az 1/B. sz.
melléklet 12. parcellájában és az 1/C. sz. melléklet 3. parcellájában „amerikai” típusú
temetkezési helyeket tart fenn.
(7) Fegyvernek önkormányzat a rendelet 1/A. sz. mellékletében a Park 1 és Park 2 névvel
jelzett területeken, parkosítás céljára szolgáló területet jelöl ki. A parkok gondozása a
Polgármesteri Hivatal feladata.

5. §.
(1) Egy sírsorban 2 sír helyezhető el egymás mellett úgy, hogy a sírgödör között
szélességében és hosszúságában a síroknak 1,10 m, a gyermeksíroknak
szélességében és hosszúságában 80 cm távolságra kell lenni. Az „amerikai” típusú
sírhelyeknek szélességben és hosszúságban 0,40 cm távolságra kell lenni.
(2) Két sírsor közötti távolságnak 1,50 m-nek kell lenni.
(3) Három sírsor után 3 m széles utat kell hagyni.
(4) A síroknak (soroknak) az útra merőlegesen, a temetőben kialakult irányba kell nézni úgy,
hogy a fejfa két soronként az útra nézzen. A sírhely az útnál kezdődik.
(5) A sírjel állítása esetén a keret mérete
- fejfánál 0,55 m, a többi helyen 0,35 m, amiből a padka mérete: 0,20 m lehet.

4

Urnasírok
5/A. §.
*1
(1) Fegyvernek önkormányzat a rendelet 1/A. sz. melléklet 10. sz. parcellájában, az 1/B. sz.
melléklet 8. sz. parcellájában és az 1/C. sz. melléklet 5. parcellájában urnaparcellákat
jelöl ki. Az urnaparcellában urnasírok helyezhetők el. (4. sz. melléklet) Az urnasír 1,00
méter hosszú és 1,00 méter széles területen helyezhető el. Az urnasírok elhelyezésére
szolgáló terület oldalirányú távolsága 0,70 m. A sorok között 1,50 m széles utat kell
hagyni.
(2) Az urnasírokat úgy kell elhelyezni, hogy azonos irányba az útra merőlegesen nézzenek.
(3) Az urnasír formáját az eltemettető szabadon állapítja meg az (1) bek. foglalt méretek
alapján.
(4) Az urnasír csak a sorrendben következő helyre adható ki.

Sírbolt
5/B. §.
*3
(1) Sírbolt az 1. §. (2) bekezdésében megjelölt temetőkben bejelentés alapján építhető.
(2) A temetőkben egyedi kérés alapján sírboltot fülkékkel lehet kiegészíteni az erre kijelölt
helyen.
A fülkékkel kiépült sírbolt minden egyes fülkéje általában 2,2 m hosszú, 0,9 m magas,
0,84 m széles legyen. A sírbolt fülkét a koporsó elhelyezése után azonnal légmentesen
be kell falazni.
(3) A sírbolt használati díjat egy összegben előre vagy 5 évi egyenlő részletben lehet
megfizetni. A fizetés módjáról és feltételeiről a polgármester külön megállapodást köt.

6. §.
(1) A temetőről készített vázrajzon a változásokat folyamatosan vezetni kell.
(2) A temető vázrajzot annak bejáratánál ki kell függeszteni, és a változásokkal legalább
félévenként ki kell egészíteni.
(3) A temető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitvatartás
idejéről és a temető rendjéről.
7. §.
(1) Az elhaltakat általában az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő sírokba kell
temetni, kivéve az elhalálozáskor előre megváltott és részben betemetett kettő, többes
sírhelyeket.
(2) Lezárt sírhelytáblába temetni nem szabad. Lezárt sírhelytáblában lévő sírboltokban vagy
családi (kettős) sírhelyekben azonban a tábla lezárása után is szabad halottat eltemetni.
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(3) A holttestre sírnyitási engedéllyel legfeljebb még egy halott rátemethető.
(4) E rendelet kihirdetése előtt megkezdett sírtáblákban (sírsorokban)
sírhelyekkel azonos méretű sírhelyek adhatók és alakíthatók ki.
szomszédos sírhely a koporsó méreténél kisebb vagy nagyobb
kereteztetve, a rendelet hatálybalépése után kialakított új sírhelyet
meghatározott méretnek megfelelően kell kialakítani.

a szomszédos
Amennyiben a
mértékben lett
a rendeletben

8. §.
(1) A temetőben a temetkezésre szolgálnak:
a.) egyes sírhelyek
b.) kettős sírhelyek
c.) gyermek sírhelyek
d.) urna sírhelyek
e.) urnasír
f.) sírbolt (kripta)
*3
(2) A sírhely külön építési engedély és bejelentés nélkül bekeretezhető, ezen kívül a keret
mellé padka is készíthető közlekedésre alkalmas anyagból.
(3) A sírhely csere, adásvétel vagy más egyéb jogügylet tárgya nem lehet.
*3
(4) A hamvak szétszórása sem a temetők területén sem más önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlanon nem engedélyezett.

9. §.
(1) A temetőkben alkalmazandó méretek: (a rendelet 1/d. sz. melléklete)
a.) egyes sírhelyek, egy koporsó
befogadására alkalmas sírgödör,
melynek mérete:

b.) kettős sírhelyek: két koporsó
befogadására alkalmas sírgödör,
melynek mérete:

c.) gyermek sírhelyek: egy gyermek
koporsó befogadására alkalmas

3m hosszú. 1,6 m széles, 2,00 m mély
talajvízszinttől függően,
koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell
mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata
legalább 1,60 m-re kerüljön

3 m hosszú, 2,5 m széles,
2,00 m mély
talajvízszinttől függően,
koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell
mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata
legalább 1,60 m-re kerüljön
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sírgödör:

2,2 m hosszú, 1,3 m széles, 2,00 m mély
talajvízszinttől függően
koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell
mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata
legalább 1,60 m-re kerüljön

d.) urna sírhelyek:

0,8 m hosszú, 0,6 m széles, 1,0 m mély

e) sírbolt (kripta):

legalább két koporsó elhelyezését biztosító al- és
felépítményből álló temetési hely

f.) az 1/e mellékletben szereplő
egyes sírhelyek, egy koporsó
befogadására alkalmas sírgödör

g.) az 1/e mellékletben szereplő kettős
sírhelyek: két koporsó befogadására
alkalmas sírgödör,
melynek mérete:

melynek mérete: 2,40 m hosszú, 1,30 m
széles,
2,00 m mély talajvízszinttől függően
koporsós rátemetés esetén a sírgödröt
úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő
koporsó aljzata legalább 1,60 m-re
kerüljön.

2,40 m hosszú, 2,20 m széles
2,00 m mély talajvízszinttől függően
koporsós rátemetés esetén a sírgödröt
úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő
koporsó aljzata legalább 1,60 m-re
kerüljön

(2) A sírok a sírjel állítás után nem érhetnek össze.
(3) A sírhelyeken a sírdomb felhantolása kötelező. A sírdomb magassága egységesen 0,50
m, akár keretezik, akár nem a sírhelyet. A rendelet 1/e mellékletében szereplő
sírhelyeknél a sírdomb nem készíthető, a sírhely területének gondozása csak
gyepesítéssel engedélyezett, arra még apró virág ültetése sem engedélyezett. A
gyepesítést és gondozást a Polgármesteri Hivatal végzi.
(4) . A 11. §. (11) bekezdésében foglaltak kivételével a sírdombhoz a földet az önkormányzat
folyamatosan biztosítja
(5) A sírhely lefedése szilárd anyaggal (pl. betonnal) megengedett.

(6) A sírok közötti szabad területen a lakosok virágot, cserjét, fát, stb. nem ültethetnek.

(7) Az urna a 9. §. (1) bek. a-d.) pontjai szerint megváltott sírokban és urnasírban is
elhelyezhető. Ez esetben az urnát 0,80 m mélységben kell elhelyezni.

(8) Egyes sírhelyen csak egy nagy koporsó, gyermeksírhelyen pedig csak 10 éven aluli
gyermek koporsója temethető.
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(9) Betemetett egyes sírba az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélye
alapján a mindenkori érvényes díj befizetése mellett rátemethető:
a.) A sír mélyítése mellett egy nagy és egy kis koporsó.
b.) Már betemetett gyermeksírba a sírhely mélyítése mellett még egy 10 éven aluli
gyermek koporsója helyezhető el.
(10) Kettős sírhely két nagy koporsó elhelyezésére szolgál. A kettős sírhely egyik-egyik
részére a (10) bekezdés szerint történhet a rátemetés.
(11) A rendelet 9. § (10) és (11) bek., valamint a 10. §. alkalmazása szempontjából a
megváltásnál és újra váltásnál hónap pontossággal (egész hó), ahol ez nem
alkalmazható, ott éves pontossággal kell kiszámolni a betemetéstől eltelt időt.
Sírhelyek használati ideje
10. §.
(1) A sírhely (temetési hely) feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):
a.) A sírhelyek esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától
számított 25 év.
b.) Sírbolt esetén 60 év, illetőleg az utolsó temetés napjától számított 60 év,
c.) Urna sírhely esetén 10 év, illetőleg az utolsó temetés napjától számított 10
év.
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható.
(3) A sírhely (temetési hely) feletti rendelkezési jog a sírhely (sírbolt, urnasírhely)
megváltásával kezdődik.
(4) A sírhely megváltásának díja a betemetéskor, rátemetéskor érvényben lévő sírhelydíj.
(5) A sírhely megváltásakor a rendelet 2. sz. melléklet I/a. pontjában szereplő díjtételt, sírjel
állításakor, de legkésőbb a betemetésről számított egy éven belül a rendelet 2. sz.
melléklet I/b. pontban szereplő díjtételt kell megfizetni.
(6) Az utolsó betemetéstől (rátemetés) számított (1) bekezdésben foglalt idő elteltével
fenntartási díj befizetésével a sírhely feletti rendelkezési jog – gondozás céljából
újraváltható. A fenntartási díj összege a rendelet 2. sz. melléklet III. pontja szerinti.

Sírjelek
11. §.

(1) Sírjelet a hozzátartozók egyénileg készíthetnek. A sírjelet szilárd alapra kell helyezni. Az
emlékmű nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet, magassága maximum 2 m
lehet. A sírbolt építésére és elbontására a rendelet 5/B. §-a vonatkozik.
A rendelet 1/e. mellékletében szereplő sírhelyeknél fából, műkőből, márványból, stb.
készült fejfa, vagy fából készült kopjafa állítható a sírhely előtt közvetlenül 40 cm x 40
cm-es betonba, márványba.
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A fejfa nem lehet magasabb 1,5 m-nél, a kopjafa 2 m-nél.

*3
(2) Szabálytalan, közízlést sértő vagy oda nem illő felírással ellátott sírjelet felállítani nem
szabad.
Ülőhely, pad elhelyezéséről a temetőfenntartó gondoskodik. Egyéb esetben ülőhely, pad
nem helyezhető el. Amennyiben a temetőfenntartón kívül más valaki helyez el ülőhelyet,
padot, a 14. §. (4) bek. szerint kell eljárni.

(3) Hatályon kívül helyezve *3
(4) Hatályon kívül helyezve *3
(5) Hatályon kívül helyezve *3
(6) Hatályon kívül helyezve *3
(7) Sírgödröt kifalazni nem szabad.
(8) Düledező sírjelek, sírboltok helyreállításáról saját költségén a létesítő (örökös) köteles
gondoskodni. Ha a felhívásra a sírjelet vagy sírboltot nem állítják helyre, az I. fokú
építésügyi hatóság elrendeli a sírjel, sírbolt eltávolítását, a további temetkezést megtiltja.
(9) A felállított sírjelet csak a temetőőr tudtával szabad a temetőből eltávolítani.
*3
(10) A szabálytalanul megépített sírjel elbontását a polgármester rendeli el, a tudomására
jutástól számított 30 napon belül.
(11) Vállalkozási tevékenység gyakorlásának lehetősége a köztemetőkben:
a.) A köztemetők területén sírjel készítése érdekében vállalkozók vállalkozói
tevékenységet végezhetnek, melyhez az önkormányzat területet, vizet és
áramot biztosít.
b.) A vállalkozásszerűen munkát végzők temető fenntartási hozzájárulási díjat
kötelesek fizetni, melynek mértékét a rendelet 2. sz. melléklet IV. pontja
tartalmazza.
c.) A vállalkozói tevékenység gyakorlásához a vállalkozónak a tevékenysége
megkezdése előtt szerződést kell kötni, ami tartalmazza az általános
szerződési követelményeken túl az a.) pontban foglaltakat, valamint a b.)
pont szerinti díj összegére és fizetési határidőre vonatkozó
kötelezettséget.
d.) A sírjel elhelyezése, felújítása, karbantartása csak a b.) pont szerinti díj
kifizetése után történhet.
Temetés
12. §.
(1) A halottkémlelés után a halottat kellő szilárdságú vízhatlan módon hézagmentesített,
ráillő fedéllel ellátott fa, műanyag, vagy fém koporsóba kell tenni.
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(2) A halottat lakóházban vagy egyéb helyiségben ravatalozni nem szabad.
(3) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával ki kell nyitni.
Halott szállítás
13. §.
(1) Lakóházból vagy a haláleset helyéről község belterületén ravatalozóba történő kiszállítás
egyszerű lovaskocsival, nem élelmiszer szállítását szolgáló gépjárművel történhet.
A temető őrzése és a kötelező nyilvántartások vezetése
14. §.
(1) A temetőben temetőőrt kell alkalmazni.
(2) A ravatalozóba vagy temetőbe kiszállított halottról vagy halvaszületett gyermekről
kiállított halottvizsgálati vagy halvaszületési bizonyítványt a temetkezési cikket árusító
személynek be kell mutatni.
(3) Ha a temetőgondnok (temetőőr) a halott kiszállításával kapcsolatban valamilyen
rendellenességet észlel, köteles azonnal megfelelően intézkedni és a községi (körzeti)
orvost értesíteni.
(4) Az önkormányzat a temetőkről számítógépes nyilvántartást vezet temetőnként, az alábbi
tartalommal:
(A nyilvántartást a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza)
- temető megnevezése
- parcella megnevezése
- a sírhely sorszáma
- a kiadott sírhely db száma
- a temetés dátuma
- a betemetés módja (előreváltás, részben vagy egészben betemetett)
- a sírhelyhasználat lejártának kezdete
- a halottak száma
- az elhalt személy adatai
- befizetések dátuma és a befizetett összeg
(5) Az elhalt ravatalozóba történő kiszállításakor átvételi elismervényt kell kiállítani. Az
átvételi elismervény tartalmazza:
- elhalt nevét, születési idejét és helyét, anyja nevét, lakcímét,
- az eltemettető, kiszállító nevét, aláírását,
- átvevő nevét, aláírását,
- az átvétel és kiadás időpontját óra megjelölésével, (az órát 30 perctől lefelé, 31
perctől felfelé egész órában kell megállapítani).

Magatartás a temetőben
15. §.
(1) A temetőt április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban 6 órától 20 óráig, október 1től március 31-ig terjedő időszakban pedig 7 órától 18 óráig kell a közönség számára
nyitva tartani. Halottak napján, az azt megelőző és követő héten a temetőket nem kell
bezárni.
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(2) Járművel temetőben közlekedni tilos! Ez alól kivétel a sírjel építés, földszállítás és halott
szállítás miatti gépjárművel való közlekedés. Kutyát vagy más állatot a temetőbe bevinni
tilos!
(3) Gyertyagyújtásnál ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzék.
(4) Tilos a temetőben minden olyan magatartás, amely a temetőt látogató közönség
kegyeleti érzését sérti vagy sértheti.
(5) A temető területén csak a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorút, sírlámpát,
virágot, dísznövényt, virágcserepet, vázát, stb.) szabad elhelyezni.
(6) A temetőkben elhelyezett tárgyakért a temetőfenntartó nem tartozik felelősséggel.
(7) A temetői utak és a közlekedősávok karbantartása és téli-nyári tisztántartása a temetők
üzemeltetőjének feladata.
(8) A sírok gondozása során keletkező
szeméttárolókban helyezhető el.

hulladék,

szemét

csak

az

arra

kijelölt

(9) A kijelölt szeméttárolót táblával jelölni kell.
(10) Síremlék építési munkák a halottak napját megelőző hét utolsó napjától a következő
év március 31-ig a temetőkben nem végezhetők.
(11)

Az Annaházi temető 1-es parcella 81-es;
Csonkatornyi temető 3-as parcella 616-os lejárt használati idejű sírhely gondozását,
ápolását az önkormányzat végzi az éves költségvetésében meghatározott összeg
erejéig.

(12) Sírhelyen és környékén vegyszeres gyomirtást végezni nem szabad.
(13) Temetők látogatása, kegyelet gyakorlása:
a.) A köztemetőkben a nyitvatartási idő alatt látogathatók, gondozhatók a
sírok.
b.) A sírhelyek – fák kivételével – max. 1 m magasságig és a sírhely
szélességéig terjedő növényzettel ültethetők be.
c.) A sírhelyeken kívül eső területre növényzet nem ültethető és nem
helyezhető el.
d.) A síremlék és környékének gondozását, ápolását egyéni kérelemre az
önkormányzat elvégezheti.”
Záró rendelkezések
16. §.
*5 *10
(1)-(3) Hatályon kívül helyezve
(4) Értelmező rendelkezések:
a.) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, illetőleg a
temetőnek az a része, amelyben az önkormányzat a köztemető
fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti;
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b.) temetési hely: a temetőben létesített sírhely, sírbolt, urnafülke,
urnasírhely, urnasírbolt;
c.) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá
üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az
elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek
összessége.
d.) temetési hely felett rendelkező: - aki megváltotta, ennek hiányában a
temetésről gondoskodó törvény 19. §. (3) bek. és 20. §. (1) bek. szerinti
személyek,
e.) sírjel magába foglalja a síremléket, padkát, keretet.
17. §.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné
jegyző

(Kihird.:2004.XII.23.)
*1 A 28/2005.(IX.30.) önk.rendelettel mód. (hatályos 2005.IX.30. Az 1/A. §-t 2005.nov.1-től, a 2. sz. melléklet
módosítását 2006.jan.1-től kell alkalmazni.)
*2 A12/2007.(IX.28.) önk.rendelettel mód. (A módosítást 2008.jan.1-től kell alkalmazni)
*3 A 19/2008.(IX.1.) rendelettel mód. (hatályos 2008.IX.1-től)
*4 A 11/2010.(III.31.) rendelettel mód. (A 2. sz. melléklet hatályát veszti és a helyébe lépő 2. sz. melléklet
hatályos 2010.III.31-től, de rendelkezését 2010. július 1-től kell alkalmazni.))
*5 A 29/2010. (IX.24.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2010. október 1-től)
*6 A 30/2011.(VIII.29.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2011. szeptember 1-től)
*7 A 40/2011.(X.3.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2011. október 1-től, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell
alkalmazni, egységes szerkezetbe foglalva.)
*8 Az 53/2011.(X.28.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2011.XI.28., a 40/2011.(X.3.) rendeletszám 40/2011.(IX.30.)
rendeletszámra módosul)
*9 A 61/2011.(XI.28.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2011. december 1-től)
*10 A 25/2012.(IV.27.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. május 01-től)
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*4
2. sz. melléklet
(Az árak az Áfá-t nem tartalmazzák)
*7

I. A temetkezési díjak

díj

Sírhely
(Ft)
________________________________________________________________________________
- 1-es sírhely
19.500,- 2-es sírhely
29.500,- gyermek sírhely
7.000,- urnasírhely
13.000,- urnafal
10.000,II. Sírbolt díjtételei:
- A sírbolt használati díja 70.- Ft/m2/év
III. Temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbításának (újraváltásának) díjai:
-

1-es sírhely
2-es sírhely
gyermek sírhely
urna sírhely
urnafal

21.300.31.900.5.300.5.000.5.000.-

IV. Vállalkozók által fizetendő fenntartási és hozzájárulási díj:
1.) A temető területén végzett vállalkozási tevékenységért
(síremlék felállítás, felújítás, karbantartás) sírjelenként

14.000.- Ft

V. Hatályon kívül helyezve

VI. Hatályon kívül helyezve
__________________________________________________________________________________
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3. sz. melléklet
Temető nyilvántartás

Menü: 1. ADATOK KARBANTARTÁSA

DAT. 92.11.05.

TEMETŐ PARCELLA SIRHELY JELL. ÉS DÁTUMA BET.MÓD LEJ.KEZD.DAT HAL.SZÁMA

UJRAVÁLTÁSRA KÖTELEZETT NEVE ÉS LAKCÍME

AZ ELHALTAK ADATAI
Sorszám:
Neve:
Leánykori :
Anyja neve:
Szül.dátum:
Halál.dátum:
Egyéb adat: keret, padka
Művelet: ESC:FŐMENÜ
Üzenet:

BEFIZETÉSEK
Dátuma
Összeg

UM.DAT

DK

Jogcím

Megj.

