BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

1/2012.(II.23.) számú rendelete

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről
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Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „a temetőkről és a temetkezésről” szóló
1999. évi XLIII. Törvény 40. § (1)-(2) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében felhatalmazás
alapján, figyelemmel „a temetőkről és a temetkezésről szóló 1990. évi XLIII. Törvény
végrehajtásáról” szóló 145/1999. (X.1.) Korm. Rendeletben foglaltakra, valamint „a helyi
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a köztemetőről és a temetkezés rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed Bag Nagyközség közigazgatási területén az önkormányzat
tulajdonában lévő temetőre, valamint a temetkezési tevékenységre.
(2) A temető és létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről, valamint az ott folyó
temetkezési és e rendelet szerinti egyéb tevékenységek végzéséről az önkormányzat
gondoskodik.
Temetkezési helyek és szabályok
2.§
(1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni – a (2)
bekezdésben foglaltak kivételével – temetőben, vagy temetkezési emlékhelyen
létesített temetési helyen szabad.
(2) Az önkormányzat által fenntartott temetőben köteles az elhunyt személyére, vallási,
illetőleg meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti – etnikai
hovatartozására a halál okára, vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül
lehetővé tenni a halottak eltemetését.
(3) A temetés lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők
határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási
szokásainak tiszteletben tartásával történik.
(4) Köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről az önkormányzat
gondoskodik.
(5) Ha a temető, temetőrész, temetési hely betelt, azt a temető fenntartója jogosult lezárni
és a további temetkezést megtiltani.
3. §
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(1) A temetőt parcellákra, ezen belül sorokra és számozott sírhelyekre osztottuk, melyről
nyilvántartást vezetünk.
(2) Az új parcellában (H.parcella/ csak az elhalálozás sorrendjében lehet sírhelyet
megváltani.
(3) Rátemetés esetén minden egyeztetni kell a nyilvántartásban rögzített adatokat, hogy
mikor jár le a sírhely megváltása.
(4) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben
(rátemetéssel) lehet elhelyezni, illetve urnafülkében lehet elhelyezni, Igény esetén 4es és 6-os családi urnafülke alakítható ki.
(5) A Képviselő-testület engedélyezi a 4-es urnasírhely építését azzal a feltétellel, hogy
annak mérete a sírhelyekkel megegyező méretű lehet.
4. §
(1) Az egyes temetkezési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre
kötelezettnek díjat kell fizetni. A megváltási valamint az újraváltási díj mértékét a
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az egyszeri megváltás időtartama:
a)
b)
c)
d)
e)

sírbolt esetén
sírhely esetén
urnafülke
4-es urnafülke
6-os urnafülke

50 év
25 év
10 év
10 év
10 év

Az árakat 1. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában
– újabb időtartamra megválthatóak.
(4) Igény esetén a régi un. gyermeksírhelyek a kegyeleti szabályok betartásával
felszámolhatók. Az így felszabaduló helyen urnafülkék és urnasírhelyek alakíthatók
ki.
A Képviselő-testület a gyermeksírhelyek felszámolása esetén azonnal emlékművet állít az ott
eltemettek emlékére.
(5) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak
felravatalozására, gyászszertartások lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor
meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tenni a
temetkezési tevékenység, temetkezés szolgáltatás korszerű lebonyolítását.
A Képviselő-testület engedélyezi a temető területén egy un. bemutató kripta építését.
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Ezután a vállalkozó típustervei alapján épülhetnek a kripták. Amennyiben ettől a
hozzátartozók el kívánnak térni, a terveket kötelesek a temetőgondnoknak, illetve
egyeztetés céljából a Polgármesteri Hivatal műszaki előadójának egyeztetés céljából
bemutatni.
(6) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem
lehet, de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez.
(7) Lezárt temető, vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlék a
használati idő le nem jártáig – kegyeleti szempontokból nem idegeníthetők el és más
sírra, sírboltra nem helyezhetők át.
(8) Kiürítés során a temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal
rendelkezni csak az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után szabad. A
rendelkezési jogosultságot a bejelentés során valószínűsíteni kell. Mindez csak a
temetőrész lezárásakor gyakorolható.
(9) A temettető kívánságára történő halott-, illetőleg urnaáthelyezés, vagy urnakiadás
folytán megürült sírhelyeket újból meg lehet váltani.
(10)A temettetőknek ravatalozói
meghatározottak szerint.

díjat

kell

fizetni

a

rendelet

mellékletében

5. §
(1) A temetőben alkalmazott temetési helyek szélességi és hosszúsági méretét egymástól
való távolságát szabályzatban kell előírni.
(2) A sírok egymástól oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál szintén 60 cmnek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.
(3) A sírgödör mélységének a talaj és egyéb viszonyoktól függően 160-260 cm között kell
lennie.
(4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban
történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el.
(5) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al – és felépítményből
álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. A
sírbolt a temető tulajdonosának engedélyével építhető.
(6) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező.
(7) Rátemetés esetén – a balesetek elkerülése végett – a síremléket a temettetőnek le kell
bontatnia és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia.
6. §
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(1) A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa jelöli ki. A tulajdonosnak a
hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta.
(2) A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a használati díjat megfizette.
(3) A sírbolt (és síremlék) fenntartásáról, annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni.
Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani, az üzemeltető felszólíthatja a fenntartásra
kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a helyreállításról. Ha a
felhívás eredménytelen marad, az üzemeltető kérelmére a Polgármesteri Hivatal
elrendelheti a sírbolt eltávolítását, illetőleg a sírboltba való további temetkezést
megtilthatja.
(4) Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívás kötelező. A felhívást – a temetési hely
megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell
függeszteni.
(5) A sírhely, vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem
történhet.
(6) Rátemetéskor a szétszedett régi síremlék elszállítására a hozzátartozó kötelezhető 30
napon belül.

Temetői munkák
7. §
(1) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő
sírgondozást, temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető
gondnokának be kell jelenteni.
(2) Üzletszerű tevékenység /síremlék készítése, javítása, stb./ során a vállalkozó köteles
betartani a szabályzatban meghatározott feltételeket.
(3) Munka úgy végezhető, hogy ne sértse a hozzátartozók és 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.
(4) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja
a szertartást.
(5) A temetkezési hely tulajdonosa által végezhető munkák:
a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése,
c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el az
egy méteres magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj
és fajtacsoportba.
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(6) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen
elvégezni.
A temetés feltételei
8. §
(1) A halottat a koporsós temetés esetén – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – a
halott vizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 48 órán túl, lehet eltemetni,
kivéve ha:
- a halott vizsgálatot végző orvos a halott vizsgálatra vonatkozó rendelkezések
alapján ettől eltérő engedélyt adott ki,
- a holttestnek a hűtése biztosított, ebben az esetben a temetést 8 napon belül
kell elvégezni.
9. §
(1) A temetőbe szállított halottat az azonosság megállapítása és az okmányoknak az
üzemeltető részére történő átadása után – szállításnál használt külső koporsóval együtt
– azonnal el lehet temetni, vagy gondoskodni kell a hűtőben, a ravatalozóban való
elhelyezéséről.
(2) Ha a temető üzemeltetője az azonosság vagy az okmányok tekintetében hiányosságot
észlel, az átvételt felfüggeszti és a halott vizsgálati bizonyítványt kiállító orvost,
valamint az illetékes intézetet értesíti.

10. §
(1) Az, aki a törvény alapján temetésre kötelezett és a kötelezettségét nem teljesíti, a
jegyző felszólítja kötelezettsége 15 napon belüli teljesítésére. Ha a kötelezett a
felszólításnak nem tesz eleget, az elhunytat közköltségen el kell temetni.
(2) A közköltségen történő temetés esetén a temetésre kötelezett személyt a temetés
helyéről és idejéről értesíteni kell.
Nyilvántartások vezetése
11. §
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(1)

Halottat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy
elhamvasztani. A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az
üzemeltető gondoskodik.

(2)

A temető fenntartója az új sírmezők (sírparcellák) megnyitása előtt köteles
gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről. A temetőtérképet a temetőnyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni.

(3)

A nyilvántartási adatokról tájékoztatást – a halott nevének, a temetés
időpontjának és a temetkezés helyének kivételével – csak bírósági és hatósági
eljárásokhoz lehet adni.
A temető rendje
12. §

(1) A temető nyitva tartása:
A kiskapu nyitva tartását folyamatosan biztosítani kell.
A nagykapu nyitva tartása a temető gondnok előzetes értesítése alapján történik.
24 órával előbb be kell jelenteni, ha a temetőben végzendő munkálatok végzéséhez
szükséges a nagykapu nyitva tartása.
(2) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni. Továbbá a gondnok
elérhetőségi címét és telefonszámát.
(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles
tanúsítani.
(4) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a
sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni, megrongálni tilos.
(5) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható,
azokat a kijelölt hulladéklerakóban kell elhelyezni.
(6) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.
(7) Gyertyaégetésnél ügyelni kell arra, hogy gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.
(8) A temető területére állatott bevinni vagy beengedni – a vakvezető kutyák kivételével –
TILOS.
(9) A temetőben a közízlést sértő virágtartók, díszítések, vagy feliratok nem helyezhetők
el.
A temető üzemeltetése
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13. §
(1) A temető üzemeltetője a temető gondnok bevonásával:
- meghatározza a temető rendjét,
- biztosítja a ravatalozó, technikai berendezések, tárolók, hűtők, valamint a
közcélú berendezések karbantartását és üzemeltetését,
- gondoskodik a temető nyitásáról, zárásáról,
- vezeti a nyilvántartást,
- tájékoztatja a temető látogatókat,
- kijelöli a temetési sírhelyeket,
- elvégzi a temető tisztántartását, utak karbantartását, hóeltakarítást, fűnyírást,
- gondoskodik a hulladék elszállításáról,
- gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról,
- a panaszos bejelentéseket intézi.
14. §
(1) A temetőbe – halottszállító kivételével – gépjárművel, motorkerékpárral és
kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett
munkálatokat végzőkre és – esetenként – a láthatóan idős betegekre nem vonatkozik.
15. §
A temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált értékekről
(ékszer, nemesfémből készült protézis), és a találás körülményeiről jegyzőkönyvet kell
felvenni. A talált érték biztonságos megőrzéséről gondoskodni szükséges a jogosultnak
történő átadásig.
Szabálysértési rendelkezések
16. §
(1)

Amennyiben a cselekmény nem minősül bűncselekménynek, vagy egyéb
szabálysértésnek, a „köztemető rendjének megsértése” miatt szabálysértést követ el
és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki
a) a temetőnek ki nem jelölt területein halottat eltemet,
b) temetőn kívül engedély nélkül ravataloz,
c) temetkezési és temetői tevékenységet illetéktelenül végez,
d) halottat temet el, vagy helyez el olyan temetőrészletben, amelynek lezárását
elrendelték,
e) engedély nélkül sírgödröt kifalaz,
f) a temető üzemeltetőjének engedélye nélkül a temetőben sírboltot, síremléket
létesít, vagy a sírbolt, síremlék fenntartására vonatkozó kötelezettségét
felszólítás ellenére sem teljesíti,
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g) koporsót, sírt, vagy sírboltot, urnafülkét kinyit az ÁNTSZ, valamint a temető
fenntartójának engedélye nélkül,
h) a temetőből síremléket a temető gondnokának engedélye nélkül eltávolít,
i) a temetőben gépkocsi, motorkerékpáron, egyéb járművön engedély nélkül
közlekedik, a temetőbe kutyát, vagy más állatot bevisz, vagy olyan magatartást
tanúsít, amely a látogatók kegyeleti érzését sérti, vagy sértheti, sírt, sírboltot,
síremléket, azon elhelyezett tárgyat, fát, bokrot, vagy növényt megrongál,
beszennyez, vagy valamely sír, vagy sírbolt díszítésére szolgáló tárgyat
illetéktelenül eltávolít,
j) a temető üzemeltetőjének engedélye nélkül fát kivág,
k) a temető üzemeltetőjének engedélye nélkül a temetőben olyan tárgyat helyez
el, amely a sír, sírbolt díszítésére nem szolgál, vagy akadályozza a sírok közötti
közlekedést,
l) a szétszedet régi síremlék elszállításáról a hozzátartozó nem intézkedik.
(2)

A szabálysértést elkövetőjével szemben a jegyző jár el.

Záró rendelkezések
17. §
(1) Ez a rendelet 2012. február 24. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2005. (III.31.) számú „A
köztemetőről és a temetkezés rendjéről” szóló önkormányzati rendelet.
Bag, 2012. február 24.

Tóth Gábor
olgármester

Beke Andrea
jegyző
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1. sz. melléklete
1.) Régi sírhelyek megváltása 25 évre
−
−
−
−

1-es sírhely esetén
2-es sírhely esetén
3-as sírhely esetén
4-es sírhely esetén

6.000.- Ft+ ÁFA
12.000.- Ft+ÁFA
18.000.- Ft+ÁFA
24.000.- Ft+ÁFA

= 7.620.= 15.240.= 22.860.= 30.480.-

2.) Új parcellában új sírhely vásárlása 25 évre
- 1-es sírhely esetén
- 2-es sírhely esetén
- 3-as sírhely esetén
- 4-es sírhely esetén

10.000.- Ft+ÁFA
20.000.- Ft+ÁFA
30.000.- Ft+ÁFA
40.000.- Ft+ÁFA

= 12.700.= 25.400.= 38.100.= 50.800.-

3.) Gyermeksírhelyek megváltása ingyenes marad.
4.) A ravatalozó használati díja 15.000.- Ft + ÁFA

= 19.050.-

5.) Sírköves vállalkozó belépési díja: 5.000.- Ft+ÁFA/sírkövenként/alkalmanként
6.) Urnafülkék tíz évre szóló megváltási díja:

egyes urna
kettes urna

4.200.- Ft (bruttó ár)
8.400.- Ft (bruttó ár)

Kripta árak:
4 személyes (régi és új kripta)

60 évre
80 évre
100 évre

2 személyes (régi és új kripta)

60 évre
80 évre
100 évre

66.000.- Ft (bruttó ár)
88.000.- Ft - „ 110.000.- Ft - „ 40.000.- Ft
53.400.- Ft
66.700.- Ft

-„-„-„-

