Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
a 16/2012-(VI.01.) Önkorm. rendelettel módosított
26/2011.(XI.29.) Önkorm. rendelete
a köztemetőről és a temetkezési tevékenységről
(Egységes szerkezet.)
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 6. § (4), 16. § 40. § (1) bekezdésében és 41. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vr.)
4. § (1) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet hatálya Berekfürdő község közigazgatási területén, az önkormányzat tulajdonában
lévő, a berekfürdői 505 hrsz. alatt található köztemetőre terjed ki.
(2) Az önkormányzat a köztemető fenntartását és üzemeltetési kötelezettségét a Berekfürdő
Községi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Berek-Víz Kft. útján látja el.
A köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi tárgyi és infrastrukturális
feltételei
2. §

(1) Az önkormányzat a köztemető működéséhez az alábbi infrastrukturális létesítményeket
biztosítja:
a) vezetékes víz, közkúttal,
b) ravatalozó épület,
c) ravatalozó épület használatához elektromos áram,
d) nyilvános illemhely.

(2) A köztemetőt kegyeleti, gondozási céllal látogatók az infrastrukturális létesítményeket
díjtalanul vehetik igénybe.
(3) A köztemető üzemeltetője gondoskodik
a) az (1) bekezdésben meghatározott közműhálózatok, épületek karbantartásáról, állandó
üzemképes állapotban tartásáról.
b) A köztemető kerítésnek karbantartásáról.
(4) A sírhelyek kialakítása során a köztemető park jellegét fenn kell tartani, és a közcélú
zöldfelületek, élő növényzet karbantartását, folyamatos gondozását kiemelt feladatként kell
kezelni.
A köztemető használatának és igénybevételének szabályai
3. §
(1)

A köztemető nyitva tartása:
Április 1-jétől szeptember 30-ig 8.00 órától 19.00 óráig.
Október 1-jétől március 31-ig 9.00 órától 17.00 óráig.

(2)

A köztemetőt a nyitvatartási időn belül bárki korlátozás nélkül látogathatja. 12 éven
aluli gyermek a köztemetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

(3)

A sírhely, sírjel gondozása a temetési hely felett rendelkezésre jogosult feladata.

(4)

A sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja.

(5)

Kegyeletet, közízlést sértő sírjel a köztemető területén nem helyezhető el.

(6)

A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak
megkezdése előtt – az üzemeltető részére be kell jelenteni.

(7)

Kutyát – vakvezető, rendészeti munkát segítő kutya kivételével – vagy más állatot a
köztemetőbe bevinni nem szabad.

(8)

A köztemető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni tilos.

(9)

Hulladékot, koszorú- és virágmaradványokat a hulladéktárolóban kell elhelyezni.

(10)

A köztemetőben gyertyát gyújtani, csak fokozott körültekintéssel lehet.

(11)
Tilos a köztemető területén mindennemű olyan magatartás, mely a temetkezési
szertartások rendjét zavarja, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit és a közízlést sérti.
A temetési hely gazdálkodási szabályai
4. §
(1) Az elhunytakat – ha az eltemettetőnek nincs a köztemetőben meglévő temetési hely felett
rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell
temetni, kivéve a kettős sírhelyeket, valamint a rátemetést.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérni a köztemető üzemeltetőjének engedélye alapján lehet.
5. §
(1)
(2)

A temetési hely kijelölése az eltemettető kérésére történik.
A sírhelyet az eltemettető és a sírhely (sírgödör) kiásását végző gazdálkodó szervezet
együttes jelenlétében kell kijelölni.

A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása, kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a
sírgondozás szabályai
6. §
(1) A köztemetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:
a) egyes sírhely,
b) kettős sírhely,
c) urnasírhely.
(2) A temetési helyek méretei:

a) egyes sírhely hosszúsága 240 cm, szélessége 110 cm, mélysége 160 cm.
b) kettős sírhely hosszúsága 240 cm, szélessége 220 cm, mélysége 160 cm.
c) egyes sírhely rátemetéssel hosszúsága 240 cm, szélessége 125 cm, mélysége 240 cm.
d) kettős sírhely rátemetéssel hosszúsága 240 cm, szélessége 250 cm, mélysége 240 cm.
e) urnasírhely hosszúsága 100 cm, szélessége 100 cm, föld alatti urnasírhely mélysége
100 cm.

(3) A sírhelyek egymás közötti távolsága 60 cm, urnasírhely esetén 60 cm. A sorok közötti
távolságnak legalább 60 cm-nek kell lennie.

(4) Maximum 6 sírhelysor alkot egy sírhely táblát. A sírhelytáblák között 6 méter széles utat kell
hagyni.

(5) A sírhantok maximális magassága 50 cm. A sírhant kialakítása nem kötelező.
(6) A sírjel (síremlék, kereszt, fejfa, stb.) magassága a 200 cm-t nem haladhatja meg és a temetési
helynél nagyobb területet nem foglalhat el.
7. §
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) 25 év.
(2) Megváltott üres sírhelyet, és az azon lévő sírjelet elcserélni vagy elidegeníteni nem lehet.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama a lejárat után újraváltható.

(4) A megváltott (üres) sírhely a rendelkezési jogosultság időtartama alatt, időarányos összegben,
a rendelkezésre jogosult kérelmére az önkormányzat visszavásárolja.
8. §
(1) A sírok díszítésére csak a kegyeletet, közízlést nem sértő tárgyakat, virágokat szabad
elhelyezni.
(2) Ülőpad a köztemető működésének és forgalmának zavarása nélkül, a temetési hely méretén
belül, a köztemető üzemeltetőjéhez történő előzetes bejelentés alapján helyezhető el.
9. §
(1)

Sírra, sír melletti területre csak sírhely felett rendelkezni jogosult tudtával, csak
lágyszárú növények ültethetők, melyet az ültető köteles gondozni.

(2)

A köztemető parkosítása, fák elhelyezése a tulajdonos tudtával az üzemeltető feladata.
10. §

A temetési hely gondozásáról az azzal rendelkezni jogosult gondoskodik. Amennyiben a kötelességét
nem teljesíti, és felhívásra sem tesz eleget, a köztemető üzemeltetője a rendelkezni jogosult költségére
a sírhely gondozását elvégezteti.

Köztemetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltási díja, a
köztemető fenntartási hozzájárulás díja, illetve a létesítmények vállalkozók részéről történő
igénybevételének díja
11. §
(1) A sírhely feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáéért díjat kell fizetni,
melynek összege:
a) egyes sírhely:
b) kettős sírhely:
c) urna sírhely:

6.000 Ft + ÁFA
10.000 Ft + ÁFA
3.000 Ft + ÁFA

A temetési szolgáltatás, illetőleg a köztemetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenység
ellátásának köztemetői rendje
12. §
A köztemető területén munkát, szolgáltatást végző vállalkozók tevékenységüket csak a köztemető
nyitvatartási ideje alatt, az üzemeltető előzetes értesítésével, az 1999. évi XLIII. törvényben, a
145/1999.(X.1.) Korm. rendeletben és e rendeletben meghatározott szabályok betartásával végezhetik.
13. §
(1) A ravatalozó helyiséget és technikai berendezéseit a temetés előtt 1 órával leltár szerint a
temetkezési szolgáltatást végző rendelkezésére kell bocsátani. A szolgáltató a ravatalozó
helyiséget a ravatalozás megtörténte után, de legalább a temetés időpontja előtt fél órával az
elhunyt hozzátartozói rendelkezésére bocsátja.
(2) A szolgáltató a temetést követően haladéktalanul, leltár szerint adja vissza a köztemető
üzemeltetője részére a ravatalozó épületet és technikai berendezéseit.
(3) A ravatalozó és a technikai eszközökben okozott kárért a szolgáltatást végző köteles
megtéríteni.
14. §
(1) A köztemetőben munkát végző vállalkozók működésük során e rendeletben foglaltakat
kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók
kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a köztemető infrastrukturális
létesítményeiben kárt nem okozhatnak.
(2) A vállalkozó a köztemető területén végzett tevékenysége során okozott kárért felelősséggel
tartozik.
A köztemetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtése, elhelyezése, kezelése
15. §
A köztemetőben keletkezett hulladék gyűjtése hulladékkosarakban történik, melynek rendszeres
ürítéséről, a hulladék elszállításáról az üzemeltető gondoskodik.

A szabálysértés esetei és az eljáró önkormányzati szabálysértési hatóság

16. §1

Záró rendelkezések
17. §
(1)

E rendelet 2011. december hó 1. napján lép hatályba.

(2)

A rendelet hatályba lépésével a közköztemető fenntartásáról, köztemető és temetkezés
rendjéről szóló 12/1995.(VII.17.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 17/1995.
(VII.17.), 21/2000.(VI.19.), 34/2001.(XII.10.) és az 1/2008.(I.22.) önkormányzati rendelet
hatályát veszti.

(3)

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és tagállamai között a
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-én aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban van. Az
Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

(4)

A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint
kell gondoskodni.

(5)

A rendeletet a www.berekfurdo.hu honlapján közzétételre kerül.

/: Dr. Hajdu Lajos :/
polgármester

/: Potornainé Szűcs Katalin :/
jegyző

Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.
Berekfürdő, 2012. június 1.
/: Potornainé Szűcs Katalin :/

Jegyző

1

A szabálysértési rendelkezéseket a 16/2001.(VI.01.) Önkorm. rendelet hatályon kívül helyezte.

INDOKLÁS
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezési
tevékenységről szóló 26/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

Általános indoklás
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőről és a temetkezési tevékenységről
szóló rendeletét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
kapott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4),
16. § 40. § (1) bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a
temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.
(X.1.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésére, alkotta meg.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/1995.(VII.17.) Önkorm. rendelete a
köztemető fenntartásáról, temető és temetkezés rendjéről szól. A rendelet több pontban nem felel meg
a jogszabályi előírásoknak. Többek között nem került sor a temetési hely gazdálkodási szabályainak,
valamint a tetetési szolgáltatás illetve a temetőben végzendő vállalkozói tevékenység rendjének
szabályozására illetve ennek ellátása rendjére vonatkozó szabályok megállapítására. A sok módosítás
miatt a rendeletet hatályon kívül helyezése és új rendelet alkotása vált szükségessé.
Részletes indoklás

1. §-hoz
A rendelet hatálya Berekfürdő község közigazgatási területén, az önkormányzat tulajdonában lévő, a
berekfürdői 505 hrsz. alatt található köztemetőre terjed ki, melynek fenntartását és üzemeltetését a
Berek-Víz Kft. látja el.
2. §-hoz
A köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi tárgyi és infrastrukturális
feltételeket tartalmazza (vezetékes víz, a ravatalozó épülete és az ahhoz kapcsolódó elektromos áram,
nyilvános illemhely), melyeket a kegyeleti, gondozási céllal a temetőbe látogatók ingyenesen vehetnek
igénybe. A közműhálózat, a ravatalozó és a köztemető kerítésének üzemeltetése, karbantartása, a
köztemető köztereinek parkosítása, gondozása a Berek-Víz Kft. feladata.
3. §-hoz
A köztemető használatának és igénybevételének részletes szabályait tartalmazza. A köztemető nyitva
tartása az eddigi gyakorlat szerint került meghatározva, külön-külön a nyári és a téli időszakra.
4.5. §-hoz
A temetési hely gazdálkodási szabályait tartalmazza. Az elhunytat, ha az eltemettetőnek nincs a
köztemetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga, az elhalálozás ideje szerint sorrendben
következő temetési helyre kell temetni, kivéve a rátemetést.
6-10. §-hoz
A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása, kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás
szabályait tartalmazza, mely a jogszabálynak megfelelően, az eddigi gyakorlat szerint került
meghatározásra.

11. §-hoz
Köztemetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltási díját, a köztemető
fenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények vállalkozók részéről történő igénybevételének
díját határozza meg. Az eddigi gyakorlat figyelembevételével csak a sírhelyek megváltásáért kell díjat
fizetni, melynek összege nem emelkedett.
12-14. §-hoz
A temetési szolgáltatás, illetőleg a köztemetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenység ellátásának
köztemetői rendjét szabályozza a kialakult szokás alapján.
15. §-hoz
A köztemetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtése, elhelyezése, kezelése a Berek-Víz Kft.
feladata.

