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Felsőnyárád községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2001. (02.21.) számú rendelete
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
(Egységes szerkezetben)
Felsőnyárád községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a felsőnyárádi temetőről és a temetkezés rendjéről az
alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Felsőnyárád község területén lévő köztemetőre terjed ki.
A temető fenntartása
2. §
(1) A temető fenntartója Felsőnyárád község Önkormányzata. A temető üzemeltetéséről a Polgármesteri
Hivatal útján gondoskodik.
(2) A temető bővítéséről, annak vagy egy részének lezárásáról, megszüntetéséről, újra használatba
vételéről a Képviselő-testület határoz.
(3) A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges fedezet
biztosításáról a képviselő-testület az éves költségvetés keretében gondoskodik.
(4) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a körjegyző ellenőrzi.
A temetkezési szolgáltatások
3. §
(1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a temetkezési tevékenység ellátáshoz szükséges
feltételekkel rendelkező bármely intézmény, vállalat, gazdasági társaság és vállalkozó végezhet a
szolgáltatást igénybevevő megbízása alapján.
(2) A szolgáltató köteles együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető
fenntartójával, üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel.
A temetésre vonatkozó előírások
4. §
(1) Temetkezésre használható helyek:
- egyes sírhelyek,
- kettős sírhelyek,
- kripták.
(2) A sírhelyek méretei:
- felnőtt egyes sírhely:
220 cm hosszú, 100 cm széles
- felnőtt kettes sírhely:
220 cm hosszú, 190 cm széles
- gyermek sírhely (10 éven aluli):
130 cm hosszú, 60 cm széles
(3) A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsó rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő
koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.
(4) A sírok egymástól való távolsága legalább 100 cm. E feltételt a már létező sírhelyek esetén adottnak
kell tekintetni.
(5) A sírgödröt a Polgármesteri Hivatal hozzájárulásával lehet olyan természetes anyaggal burkolni, ami
a talajban lebomlik.
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5. §
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 18. §-ában
foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A rendelkezési jogosultságot nyilván kell tartani.
6. §
A sírhelyeket a Polgármesteri Hivatalnál kell bejelenteni.
7. §
A temető nyitvatartási ideje nem korlátozott.
8. §
(1) A temető különleges használatú közterület.
(2) A temető területén csak a sírhelyeket díszítésére szolgáló tárgyakat szabad elhelyezni.
(3) A temetőben gyertya vagy mécses gyújtása esetén a tűzveszély elkerülése érdekében szükséges
intézkedést annak kell megtenni, aki a gyertyát illetve a mécsest meggyújtotta.
(4) Tilos a temetőben minden olyan magatartás, ami a temető csendjét, a temetőlátogató kegyeleti
érzését sérti.
(5) A temető területére kutyát vagy más állatot bevinni tilos.
(6) A temetőben gépjárművel közlekedni csak a temetést végző szolgáltatónak valamint a körjegyzőtől
beszerzett külön engedély alapján a sírkőkészítőnek és a mozgáskorlátozottnak szabad.
Egyéb esetben gépjárművel csak a kijelölt parkolóhelyig szabad közlekedni.
(7) A temető szennyezése tilos. A sírhely gondozásával kapcsolatban keletkező szemetet, hulladékot az
erre a célra kijelölt területen illetve a kihelyezett szemétgyűjtő edényzetben lehet elhelyezni.
(8) A temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni és a növényeket bárhová elvinni tilos.
(9) 14 éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.
9. §
(1) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.
(2) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni a temető üzemeltetőjének
történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.
Temetői munkák
10. §
(1) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a sírgondozást, a temetési hely növénnyel való
beültetését és díszítését – be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatalnak.
(2) A sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat a hozzátartozók, a temetéssel
megbízott vállalkozó illetve a helyi sírásó csoport végezheti.
(3) Magánszemély fát és cserjét a sírhelyen kívül nem ültethet. A 0,5 méter magasságot elérő, nem
gondozott ültetvényeket az üzemeltető eltávolíttathatja és ennek költségeit a sír gondozására
kötelezettel megtéríttetheti.
(4) Az eltemettetésen és a sírápoláson túl végzett minden munkához igénybe vett energiáért térítési díjat
köteles fizetni a munkát végző személy, vállalkozó.
A térítési díjak mértékét az érvényes energiaárak, a vételezett energia mennyisége, valamint az
igénybevétel idejének figyelembe vételével az üzemeltető állapítja meg. A térítési díj minimális
összege 200.- Ft.
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Szabálysértési rendelkezések
11. §1
Záró rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet előírásai
az irányadóak.

Felsőnyárád, 2001. február 20.

Körtvélyi Kálmánné sk.
körjegyző

Visnyai Gyula sk.
polgármester

A kihirdetés napja: 2001. február 21.

Körtvélyi Kálmánné sk.
körjegyző
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6/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1. § 2. hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2013.01.01.

