Acsa község önkormányzata képviselő-testületének
10/2008. (VII. 1.) rendelete a temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről
egységes szerkezetben a 12/2008. (X. 15.) rendelettel

Acsa község képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§.(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve a
temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 40. §
(1) és (3) bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv.
végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés
közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése, a kegyeleti közszolgáltatás szabályainak meghatározása.
2. §
A rendelet hatálya Acsa község belterületén, a 354 és 356 hrsz-u ingatlanokon található működő köztemetőre vonatkozik.
3. §
(1) A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről Acsa község Önkormányzata gondoskodik
saját szervezete útján.
(2) Az üzemeltető temetkezési szolgáltatást nem végez.
4. §
(1) A fenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzését AcsaCsővár községek körjegyzője végzi.
(2) A körjegyző
− felhív a jogszabályokban és a rendeletben foglalt rendelkezések betartására,
− szabálysértési eljárást folytathat le,
− a nyilvántartásokba betekinthet és
− vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát.
Helyi, tárgyi infrastrukturális feltételek
5. §
(1) A tulajdonos a köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:
− ravatalozó (a halott hűtése),
− hulladékgyűjtő,
− vízvétel
− kerítés és
− illemhely.
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(2) Az (1) bekezdésben felsorolt létesítmények közül sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja.
(3) Díjat lehet megállapítani
a) a temetőben végzett vállalkozási tevékenység során keletkező hulladék elhelyezéséért, amennyiben arról vállalkozó nem gondoskodott,
b) a hivatalos hirdetőtáblán elhelyezett temetkezési szolgáltatást vagy egyéb vállalkozási
tevékenységet hirdető hirdetésért.
(4) A Temetőben alkalmazott díjak mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
A temető használatának és igénybevételének szabályai
6. §
(1) A temető bejáratánál jól látható helyen táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a
temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését és címét, valamint
a temető részletes térképét.
(2) A temető nyitvatartási ideje minden nap 05-23 óra között.
(3) A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.
7. §
(1) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden tevékenységet –annak megkezdése előtt- a
temető üzemeltetője részére be kell jelenteni.
(2) 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.
(3) A temetőben munkát a vállalkozók csak kedden és szerdán végezhetnek.
8. §
Tilos
a) a temetőbe kutyát bevinni a vakvezető kutya kivételével,
b) az üzemeltető előzetes hozzájárulás nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési
vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani,
c) hulladékot, koszorút- 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,
g) temetkezési szolgáltatásra utaló reklámot, hirdetést a hivatalos hirdetőtáblán kívül elhelyezni.
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Kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, sírgondozás szabályai
9. §
(1) Az építmények, sírjelek, növényzet állagmegóvásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a
temetőlátogatók biztonságát ne veszélyeztesse.
(2) Kegyeleti tárgyakat, növényeket, egyéb díszítő anyagokat sírhelyről ellopni, rongálni és
bepiszkítani tilos.
(3) A sírhely gondozása során keletkező szemetet csak az üzemeltető által kijelölt helyre szabad vinni.
(4) A sírhely gondozását úgy kell végezni, hogy az ne sértse mások kegyeleti érzéseit és ne
akadályozza azokat a sírgondozásban.
Sírhely méretezése, sírjelek
10. §
(1) A temetőt sírhelytáblákra, a sírhelytáblákat sorokra kell osztani. A sorokban a temetési
helyeket az üzemeltető jelöli ki.
(2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell.
(3) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. Az
egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör.
(4) A sírgödör mélysége 200 cm.
(5) A sírbolt (kripta) legalább két koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti
építményrészből álló temetési helye. A sírbolt méretét a befogadott koporsók száma határozza meg. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa (üzemeltetője) jelöli
ki. Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, a külön jogszabályban meghatározott
esetekben, az építési hatóság engedélyével építhető. A tulajdonosnak a hozzájárulást meg
kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta.
(6) Urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke (kolumbárium), hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére urnasírhely és urnasírbolt alakítható ki.
(7) A temetési helyek méreteit a 2. sz. melléklet tartalmazza.
11. §
(1) A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető.
(2) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.
(3) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.
(4) A halva született magzat sírhelyét jelzőfával kell megjelölni, amelyen a temetés napját és
a temetési hely sorszámát kell feltüntetni.
(5) Ha a halva született magzat eltemetéséről közeli hozzátartozója gondoskodott, annak kérésére a sírhelyen kereszt vagy fejfa is elhelyezhető és azon utónevét is fel lehet tüntetni.
12. §
(1) A temető tulajdonosa –köztemető esetén az önkormányzat- a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy a sírbolt helyreállítására köteles felhívni. A felhívást –a temetési hely megjelölésével- a temető hirdetőtábláján
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és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni.
(2) Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az
életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezésre
jogosult költségére a temető tulajdonosa szünteti meg.
(3) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.
13. §
(1) A temetőben –a kegyeleti jogok gyakorlása céljából- a temetési helyekről az üzemeltető
nyilvántartásokat vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az
egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál.
(2) A Tv. 18. § (2) bekezdése határozza meg a nyilvántartó könyvbe kerülő adatokat.
(3) A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be.
(4) A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt
könyvbe bejegyzett (tárolt) személyes adatok biztonságáról.
A temetési hely gazdálkodási szabályai
14. §
(1) A temetési hely, illetve az újraváltás díját, valamint az urnafülke díját az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
(2) A temetési hely, illetve az újraváltás díját az üzemeltető részére kell megfizetni.
(3) A temetési hely megváltásával a befizető megszerzi a temetési hely feletti rendelkezési
jogot.
(4) A rendelkezési jog időtartama
a) koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,
b) sírbolt esetén 60 év,
c) urnafülke és urnasírhely esetén 25 év,
d) urnasírbolt esetén 20 év.
(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható).
(6) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában
lejár, illetve, ha a temetési hely megszűnik.
(7) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyből kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az
urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.
(8) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyre
kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.
A kegyeleti közszolgáltatások feltételei
15. §
(1) A kegyeleti közszolgáltatás azon önkormányzati tevékenységek összessége, melyek a köztemető fenntartását, üzemeltetését jelentik.
(2) A díjak mértékét évente felül kell vizsgálni.
(3) A díjakat az üzemeltetőnek kell befizetni, aki erről számlát állít ki.

5

Temetkezési szolgáltatások
16. §
(1) Temetkezési szolgáltatási tevékenység:
a) temetésfelvétel,
b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való –az egészségügyi
szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett- előkészítése,
c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,
d) a ravatalozás,
e) a búcsúztatás,
f) sírhelynyitás és visszahantolás,
g) a sírba helyezés,
h) a halottszállítás,
i) a hamvasztás és urnakiadás,
j) az urnaelhelyezés,
k) a hamvak szórása,
l) az exhumálás,
m) az újratemetés.
(2) Az egyházi szertartás szerinti búcsúztatás a Tv. értelmében nem minősül temetkezési
szolgáltatásnak.
(3) Az eltemettető szabadon választja ki azt a szolgáltatót, aki az (1) bekezdésben felsorolt
tevékenységeket az eltemettető megrendelésére elvégzi.
(4) A temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését –az egyházi temetés esetén az egyházi szertartás
rendjének megfelelően- tiszteletben tartani.
Záró rendelkezések
17. §
(1) Aki e rendelet 7. § (2), 8. §, 9. §, 11. § (2) és (3) bekezdésében foglalt tilalmakat megszegi, illetve nem tartja be, szabálysértést követ el és 30 000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható.
(2) A rendelet hatályba lépésének napja 2008. július 1.
(3) A rendelet egy-egy hatályos példányát a tulajdonos és az üzemeltető köteles magánál tartani, valamint temetői hirdetőtáblára kifüggeszteni.
(4) A rendelet 5. § (3) a) pontjának hatásköri címzettje a polgármester.
(5) Jelen rendelettel a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 11/2000.(X.26) rendelet hatályát veszti.1
Acsa, 2008. május 20.

Szekeres Rezső
polgármester

Kiskutiné Cseri Mária
körjegyző

A rendelet kihirdetésre került.
Acsa, 2008. június 30.
1

Megállapította a 12/2008. (X. 15.) rendelet 1. §-a. Hatályba lépett 2008. október 15.
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Kiskutiné Cseri Mária
körjegyző
1.sz. melléklet
A Temetőben alkalmazandó díjak
Egyes sírhely
Kettős sírhely

2 000.-Ft
4 000.-Ft

Urnafülke
Urnasírhely

40 000.-Ft +áfa
2000.-Ft

Újraváltás díjai megegyeznek az alapdíjjal.
A hirdetőtáblán elhelyezett A4 formátumú hirdetés díja 6 000.-Ft/év.
A díjak az áfá-t nem tartalmazzák.
2.sz. melléklet
A temetési helyek méretei
A temetőben lévő sírhelyek méretei
a) Felnőtt sírhely:

egy személyes
2,50 m hosszú,
2,00 m mély,
1,50 m széles.

b) Gyermek sírhely

1,30 m hosszú,
2,00 m mély,
1,00 m széles

c)

0,80 m hosszú,
1,00 m. mély,
0,60 m széles.

Urna földbe temetésénél:

d) Sírboltok: méretük egyező a sírhelyek méreteivel

kettő személyes
2,50 m hosszú,
2,00 m mély,
2,50 m széles.

