Varsány Község Önkormányzata Képviselı testületének
9/2000.(XI.27.) számú rendelete

a temetıkrıl és temetkezési tevékenységekrıl

A Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testülete a temetıkrıl és temetkezési
tevékenységrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló
145/1999.(X.1.) Korm.rendelet alapján az alábbi rendeletet alkotja a Varsány községében lévı köztemetı fenntartásának, használatának valamint a temetkezési tevékenység
szabályozására.

Általános rendelkezések
1. §.
1.) Az önkormányzati rendelet kiterjed Varsány község közigazgatási területén fekvı 100%-ban az önkormányzat tulajdonában álló köztemetıre.

2.) A temetı bıvítését a községrendezési tervben foglaltaknak megfelelıen kell biztosítani.

Temetı fenntartása, üzemeltetése
2.§.

1.) A köztemetı fenntartásról a helyi önkormányzat gondoskodik.
2.) A temetkezési tennivalókat a kegyeleti szolgáltató, hozzátartozó látja el.
3.) A köztemetı fenntartója felekezethez való tartozás, vagy egyéb megkülönböztetésre
tekintet nélkül – figyelemmel az állam által is elismert vallási szokásokra – lehetıvé
teszi a halottak eltemetését.
4.) A köztemetıben polgári, valamint egyházi szertartással történı temetés egyaránt
lebonyolítható.
5.) Varsány közigazgatási területén temetni és az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni, a hamvakat elszórni csak a temetıben szabad, és annak percellázási tervében kijelölt helyen lehet.
6.) Hamvasztásos temetés esetén a temetésrıl gondoskodó külön kívánsága esetén az
urna bármely olyan ingatlanok elhelyezhetı, vagy eltemethetı, ahol a tulajdonos (keze-
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biztosíthatók.

Sírhelyek
3.§.

1.) A temetıben a következı temetési helyek biztosítottak:
 koporsós sírhelyek
 közös sírhelyek
 díszsírhelyek
 örök emléksírok
 urnás sírhelyek
 urnafülkék
 sírboltok
 hamvak elszórására kijelölt sírhelyek
2.) A temetési helyek méretük és az eltemethetı személyek száma szerint a következık:
a.) egyes sírhely:
területe: 90x210 cm
mélysége: 160 cm
Egy koporsó helyezhetı el benne.
b.) egyes mélyített sírhely: területe: 90x210 cm
mélysége: 200 cm
c.) dupla sírhely:

területe: 190x210 cm
mélysége: 150 cm
Két koporsó fér el benne.

d.) dupla mélyített sírhely: területe: 190x210 cm
mélysége: 200 cm
Négy koporsó helyezhetı el benne.
e.) urnafülke: 30x30 cm, egy urna elhelyezésére alkalma.
3.) Temetési helyek közötti távolság minimálisan 60 cm.
Sírszegélyek magassága a terepviszonyoktól függıen 40 cm.
4.) A hagyományos sírhelybe további 2 urna rátemethetı.
5.) Közös sírhelyek kettınél több halott maradványainak együttes elhelyezésére szolgál.
6.) Díszsírhelyek, örök emléksírok a temetınek erre a célra meghatározott részén jelölhetı ki. Mindkettıt a képviselı-testület adományozza.
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építeni.
A sírboltba az – építési engedélytıl függıen – kettı-tizenhat nagykoporsó helyezhetı el. Egy nagy koporsó helyén két gyermek koporsó is elhelyezhetı.
8.) Terepszint felett kripta, illetve épület jellegő temetkezési hely nem létesíthetı és nem
engedélyezhetı.
9.) Urnafülkék és urnasírhelyek az elhamvasztott halottak maradványait tartalmazó urnák elhelyezésére szolgálnak.
10.) A sírokat a parcellázási tervnek megfelelıen kell elhelyezni, kijelölésére a kegyeleti szolgáltató hivatott.
11.) Az /1/ bek. szerint sírhelyek csere, adásvétel, vagy öröklés tárgyai nem lehetnek.
12.) A temetkezési helyekrıl nyilvántartást kell vezetni, melyért a mindenkori kegyeleti
szolgáltató a felelıs.
Temetkezési helyek használata
4.§.

1.) A 3.§./1/. bek-ben meghatározott sírhelyek árát külön rendelet szabályozza.
2.) A sírhely használati ideje megváltásától vagy az elhunyt házastárs eltemetésétıl
számított 25 év, az urnafülkék, urnasírhelyek használati ideje 10 év.
3.) A kettıs sírhely teljes használati díját a sírhelyek megváltásakor kell megfizetni.
Az üresen maradt részt a kijelölt személy halálesetére elıjegyezhetı.
A késıbbi temetés azonban nem hosszabbítja meg a /2/ bekezdésben meghatározott
használati idıt. Kettıs sír már betemetett részébe történı rátemetéskor nagy koporsó
esetében a kettıs sírhely díjának a felék, kis koporsó esetében pedig a gyermek sírhely díját kell a temetés elıtt megfizetni.
4.) A sírbolt használati ideje 60 év Újra megváltás esetén sírbolt helyéért a megváltás
idejében hatályos teljes díjat, örökös használat esetén az esedékes díj háromszorosát
kell megfizetni.
Az örök áron megváltozott sírbolt használata a temetı fennállásáig tart.
A sírbolt használatának egyéb elıírásai:
a.) A sírboltba a halottat csak fémbetétes, vagy mőanyag koporsóba szabad elhelyezni. A kettıs koporsók közül az egyiket légmentesen kell lezárni.
b.) A sírbolt birtokosa az építettıl, illetıleg aki a használati díjat megfizette és birtokosi minıségét a sírboltkönyvbe bejegyeztette.
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a sírboltkönyvbe be kell jegyezi. Ha erre nincs rendelkezés, a sírboltba a birtokos
házastársát és egyenesági rokonait és ezek házastársát lehet eltemetni.
d.) A sírbolt fenntartásáról annak birtokosa, a birtokos elhalálozása után pedig azok
kötelesek egyetemlegesen gondoskodni, akik az elhalt rendelkezése szerint a sírboltban temetkezhetnek.

Temetıhasználat szabályai
5.§.

1.) A temetıben tilos:







a nyilvántartási idın túl tartózkodni
a sírhely körül fát, bokrot ültetni, padot, beton lépcsıt vagy egyéb tárgyat elhelyezni,
szemetelni, az öntözıedényeket otthagyni,
lebontott sírjelet, síremléket tárolni,
a szinteket folyókákkal, árkokkal, töltésekkel megváltoztatni,
a hirdetıtáblán kívül hirdetményt elhelyezni

2.) A temetıben keletkezett hulladékot a kihelyezett hulladékgyőjtıben kell elhelyezni.
A hulladékgyőjtık rendszeres ürítésérıl és elszállításáról a fenntartó gondoskodik.
6.§.

1.) A temetıben végzendı minden munkát – kivéve a hozzátartozók részérıl történı
sírgondozást és a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temetı
fenntartójának – a munkavégzés megkezdése elıtt legalább 10 nappal – írásban kell
bejelenteni. Síremlék állításának vagy felújításának szándéka esetén bejelentéshez
mellékelni kell a síremlékrıl készült méretarányos rajzot, és sírfelirat szövegét. Sírbolt, urnasírbolt építéséhez mellékelni kell az építéshatósági engedélyt. A bejelentés
elmulasztásáért a munkát végzı vállalkozó és megrendelı is felel.
2.) A temetıhasználatért a temetkezési szolgáltatást és temetıben üzletszerő tevékenységet végzı vállalkozó, ill. gazdálkodó szervezet temetı fenntartási hozzájárulási díjat köteles fizetni.
A díjat a tervezett munka, ill. a temetési hely igénybevételének bejelentésekor a
fenntartó részére kell megfizetni. A befizetésrıl szóló bizonylatot a munka megkezdése elıtt az üzemeltetınek be kell mutatni.
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7.§.

1.) Sírboltot és abban síremléket csak az illetékes építési hatóság engedélye alapján lehet építeni. Egyéb síremlék építési engedély nélkül létesíthetı, szélessége és hosszúsága a sírhely területét, magassága a 2 métert nem haladhatja meg. Ennél magasabb
síremlék csak külön tervrajz és építési engedély alapján létesíthetı.
A járda szélessége minden sírhely esetében 30 cm lehet.
2.) A síremlék felállítását, átépítését, felújítását, lebontását a temetı fenntartója ellenırzi.
3.) A lebontott sírjelet, síremléket a bontást végzı személy köteles a temetı területérıl
eltávolítani és úgy elhelyezni, megsemmisíteni, hogy az kegyeletet ne sértsen.
4.) A sírok rendszeres gondozását a hozzátartozók végzik.

Temetı rendje
8.§

1.) A temetıt április 1-tıl szeptember 30-ig terjedı idıben reggel 7 órától 21 óráig, október 1-tıl március 31-ig terjedı idıszakban reggel 8 órától 18 óráig kell a közönség
számára nyitvatartani, azonban halott esetén a hozzátartozók igényét figyelembe kell
venni.
2.) A temetıben gyertyát gyújtani legkésıbb a zárási idı elıtt egy órával szabad.
Gyertya gyújtásánál ügyelni kell, hogy tőzveszély ne keletkezzék.
3.) Tilos a temetıben minden olyan magatartás, mely a temetıt látogató közönség kegyeletérzését sérti, vagy sértheti.
4.) Sírokat, sírboltokat, azokon lévı tárgyakat, síremlékeket, a temetıben lévı épületeket, a temetı fáit, növényzetét megrongál, beszennyezi, vagy a sírok díszítésére
szolgáló tárgyakat illetékteleneknek eltávolítani tilos.
Gyermekek által okozott kárért a gyermek felügyeletére hivatott személy a felelıs.
5.) A temetıben hulladékot, szemetet elhelyezni, csak erre a célra kijelölt helyen lehet.
6.) A temetı területén csak sírok díszítésére szolgáló tárgyakat szabad elhelyezni.
Egyéb tárgyak elhelyezéséhez a temetı fenntartójának engedélye szükséges.
7.) Gépkocsin, motorkerékpáron és egyéb jármővön a temetıben közlekedni, a temetıben kutyát és állatot bevinni, behajtani tilos.
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8.) A temetı rendjének fenntartásáért az önkormányzat a felelıs.

Szabálysértés

9.§.
Szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki a temetıvel,
a temetkezéssel, a temetıhasználattal kapcsolatos jogszabályt megszegi vagy kijátsza. A
szabálysértési eljárás feljelentést, vagy a jegyzı ellenırzési jogkörében tapasztaltak
alapján hivatalból indul.

Vegyes rendelkezések

10.§.

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, elıírásait 2001. január
01-tıl kell alkalmazni. Egyidejőleg a temetıkrıl szóló 9/1991./XI.29./ számú rendelet
és az ezt módosító 11/1998/XII.14./ számú rendelet hatályát veszti.

Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott, de a temetık és a temetkezési tevékenység fogalomkörében tartozó kérdésekben a 1999. évi XLIII. törvény és annak végrehajtásról rendelkezı 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet elıírásait kell alkalmazni.

Varsány, 2000. november 10.

Kis Zoltán
polgármester

Bárányné Billinger Erzsébet
jegyzı

KIHIRDETVE:

Varsány, 2000. november 27.

Bárányné Billinger Erzsébet
jegyzı

