16/2000. (IX.19.) KT. számú rendelet
A nagyszénási köztemetı fenntartásának, üzemeltetésének és használatának
rendjérıl
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, továbbá a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény
(továbbiakban: Ttv.) 42.§-ában kapott felhatalmazás alapján - a Ttv. végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Tr.) rendelkezéseire is figyelemmel - az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§

(1) Ezen rendelet hatálya Nagyszénás közigazgatási területén lévı köztemetıre és lezárt köztemetıre
terjed ki.
(2) Nagyszénás nagyközség közigazgatási területén:
mőködı temetı: községi köztemetı Nagyszénás, 96 és 0196/2 és 0196/4 helyrajzi számon,
lezárt temetı: lezárt köztemetı 95/2 helyrajzi számon.

2.§Hatályon kívül helyezve.

II. fejezet
A temetı fenntartása és üzemeltetése
3.§

(1) A nagyszénási köztemetı fenntartásáról és üzemeltetésérıl a képviselı-testület kegyeleti
közszolgáltatási szerzıdés útján gondoskodik.
(2) A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a képviselı-testület az önkormányzat éves
költségvetésében biztosítja.
(3) Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdést azzal a gazdálkodó szervezettel köt az önkormányzat, amely
megfelel a Tr. 54-55 §-ában foglaltaknak.

4.§Hatályon kívül helyezve.
5.§
(1) A köztemetı fenntartására irányuló tevékenységet a köztemetı üzemeltetıje a tulajdonos
önkormányzattal együttmőködve végzi. A köztemetı üzemeltetıje a fenntartási és üzemeltetési
tevékenység során együttmőködik más szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal.
(2) A köztemetı üzemeltetıje temetkezési szolgáltatást is végezhet, azonban biztosítania kell, hogy a
többi temetkezési szolgáltató ezen tevékenységekre azonos eséllyel vállalkozhasson, a temetkezési
szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.
(3)Hatályon kívül helyezve.
(4)Hatályon kívül helyezve.
(5) A temetıfenntartási hozzájárulás díját, valamint a temetıi létesítmények igénybevételéért fizetendı
díjakat a 2. számú melléklet tartalmazza.
6.§
(1) A temetıben lévı sírjelek, síremlékek, egyéb tárgyak tekintetében ırzési illetve kártérítési
felelısség sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetıt nem terheli.

III. fejezet
A temetı rendje

7.§

(1)Hatályon kívül helyezve.
(2) A temetı bejáratánál kialakított hirdetıtáblán kell elhelyezni a temetı térképét, temetı
üzemeltetıjére vonatkozó információkat és a temetı rendjét szabályozó hirdetményeket. A
hirdetıtáblán temetkezési szolgáltatókról szóló információ, illetve reklám nem helyezhetı el.
(3) A temetın belüli úthálózatot gépjármővel járható állapotban kell tartani.
(4) A temetıben tilos - a kiépített parkolóban történı be- és kiálláson kívül - gépjármővel közlekedni,
kivéve a súlyos mozgássérülteket szállító, valamint a temetkezési tevékenységet végzı jármőveket.
(5) Az üzemeltetı díj ellenében a munkavégzés céljából behajtó jármőveknek behajtási engedélyt
adhat.
(6) A temetıbe kutyát, vagy más állatot bevinni tilos.
(7) A köztemetıben végzendı minden munkát - kivéve a sírok gondozását - elızetesen be kell jelenteni
a temetı üzemeltetıjének és a munkát elvégezni csak a temetı üzemeltetıjének engedélyével lehet.
(8) A temetıben munka úgy végezhetı, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti
érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely
nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési
helyek látogatását nem lehet akadályozni. A búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang, vagy
egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

IV. fejezet
A temetı és a temetkezési helyek kialakításának szabályai
8.§

(1) A temetı egyes területeinek és tárgyainak építészeti, valamint kertészeti kialakítását a település
rendezési tervében kell szabályozni. Ugyanígy a temetı beépítési szabályait és infrastrukturális
feltételeit a település rendezési terve tartalmazza.
(2) A temetıben lévı sírok mélységét a Tr. 11.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen kell
kialakítani.
(3) A sírhelyek (sírgödrök) méretei:
a) kettıs sír: hossza 1,9 méter, szélessége 1,9 méter,
b) egyes sír: hossza 1,9 méter, szélessége 0,9 méter,
c) gyermek sír: hossza 1,3 méter, szélessége 0,6 méter.
(4) A síroknak egymástól legalább 0,6 méter távolságra kell lenniük.
(5) A sírhelybe temethetı, rátemethetı urnák száma egyes sírhelyenként 4 db.

V. fejezet
Temetési helyek használati ideje és díja
9.§

1

(1) A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával, illetve újraváltásával lehet
megszerezni.
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog idıtartamára a Tr. 18.§-át kell alkalmazni.
(3) A temetési helyek használatáért fizetendı díjtételeket az 1. számú melléklet tartalmazza.
(4) A használati díjat az elsı megváltás alkalmával a temettetı, vagy az általa megbízott, újraváltáskor a
sír felett rendelkezı hozzátartozó köteles megfizetni. A díjakat az elsı esetben a temetést, kihantolást,
rátemetést megelızıen kell megfizetni.
1
(5) Kettes sírhelynél a második (mellétemetés) temetés esetén a meghosszabbított sírhely-használati
idıre vonatkozó arányos sírhely-használati díjat kell megfizetni. Rátemetés esetén a Tr. 12.§ (1)
bekezdésében, 33.§ (1) bekezdésében, 36.§ (1) - (3) és (7) bekezdésében, valamint 37.§-ában foglaltakat
kell alkalmazni. Ha kettıs sírhelynél az elsı temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem
történik, a használati jog megszőnik, kivéve, ha az arra jogosult a használati jogot ismételten megváltja.
(6) A temetési helyek a megváltást követıen adásvétel tárgyát nem képezhetik.
(7) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a temetési helyet nem kívánja igénybe
venni, úgy a használati díj idıarányos részét - a visszatérítéskor érvényben lévı díjtételek
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alapulvételével - vissza kell téríteni. A megváltott, de fel nem használt temetési helyrıl érvényesen csak
a köztemetı üzemeltetıjénél tett nyilatkozattal lehet lemondani.

VI. fejezet
A temetésre vonatkozó szabályok
10.§

(1) Ravatalozni csak a temetıben, az arra kijelölt helyen szabad. Ettıl eltérni csak az illetékes hatóság
engedélyezésével lehet.
(2) A halott a ravatalozóban a szertartás megkezdése elıtt legfeljebb 3, de legalább 1 órával elıbb
helyezhetı el. A ravatalozásig a halottat hőtıben kell tartani. A ravatalozó helyiséget legalább 1 órával a
temetés elıtt ki kell nyitni.
(3) A temetést végzı temetkezési szolgáltató köteles a ravatalozásra vonatkozó szabályokat megismerni
és betartani.
(4) Temetni hagyományos módon (koporsós temetés), vagy hamvasztásos módon (a hamvak urnába
helyezésével) lehet.
(5) A sírhelynyitás és visszahantolás a mindenkori temetıüzemeltetıtıl kötelezıen igénybeveendı
temetkezési szolgáltatás.

VII. fejezet
A temetıi nyilvántartások vezetése
11.§

(1) A köztemetı üzemeltetıje állapotfelmérésen és kitőzésen alapuló nyilvántartó könyvet, ezen belül
tábla- és sírhely-könyvet, sírbolt-könyvet, valamint urnafülke-könyvet tartozik vezetni.
(2) A nyilvántartások vezetésére a Ttv. 18.§-a és a Tr. 41.§-a az irányadó.

VIII. fejezet
Záró rendelkezések
12.§
(1) Hatályon kívül helyezve.
(2)Hatályon kívül helyezve.
(3) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés
megkötésének napjától, de legkésıbb 2001. január 1-jétıl kell alkalmazni, ezzel egyidejőleg hatályát
veszti Nagyszénás Községi Tanács 2/1969. számú rendelete, az idıközi módosításaival egyetemben.
(4) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1.számú melléklet: A temetési helyek használatáért fizetendõ díjak
Megváltási díjak:
Egyes sírhely

17000 Ft/db (25 évre)

Kettes sírhely

22000 Ft/db (25 évre)

Gyermeksírhely

(gyermeksírhely-táblában)

15000 Ft/db (25 évre)

Urnasírhely

(urnasírhely-táblában)

16000 Ft/db (10 évre)

Urnasírhely

(urnafalban)
1-es fülke

20000 Ft/db (15 évre)

2-es fülke

40000 Ft/db (15 évre)

A díjtételeket ÁFA terheli!

2. számú melléklet:
A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetıben munkát végzı
vállalkozók (síremlék-építés) által fizetendı temetıfenntartási hozzájárulás
díja:

Ravatalozó használati díj
Hőtı használati díj
Gépjármővel behajtás engedélyezésének díja
A díjtételeket ÁFA terheli!

1000 Ft/nap

5000 Ft/temetés
1000 Ft/nap
500 Ft/nap

