Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2010. (XII. 01.) rendelete
a temetőről és a temetkezések rendjéről egységes szerkezetben
Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazással
élve, figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§
(1)A rendelet hatálya a község belterületén található önkormányzati tulajdonban lévő
köztemetőre terjed ki.

2.§

(1)A temető fenntartója a községi önkormányzat.
(2)A temető bővítéséről, lezárásáról, illetve megszüntetéséről az önkormányzat képviselőtestülete dönt a község általános rendezési terve, valamint az illetékes Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat véleményének kikérése mellett.

3.§
(1) A temető felügyeletét a polgármester a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével
látja el.
(2) Sírhelytáblákat sorokra kell felosztani.

(3) A sírhelysorokban a sírhelyeket általában az elhalálozás ideje sorrendjében kell kiadni.
Indokolt esetben a temetőt fenntartó önkormányzat képviseletében a polgármester ettől
eltérően is rendelkezhet.
4.§
(1)A sírhelyek méretét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(2)A sírhelyek megváltási árát a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

5.§

(1) A sírhely megváltása 25 évre szól.
(2)A használati idő letelte után a sírhely újra megváltható.
(3)A meg nem váltott sírhelyek síremlékei, amennyiben a hozzátartozó az elszállíttatásáról
nem gondoskodik, a temető területén kialakított emlékparkban kerülnek elhelyezésre az
önkormányzat költségére.
(4)Szihalom település történelméhez kapcsolódó síremlékeket megváltani nem kell.

Temetkezés rendje
6.§
(1)Az elhunytnak a ravatalozóba való kiszállításáról a hozzátartozó gondoskodik. A halottat
csak szabályszerű orvosi vizsgálat és anyakönyvezés után, az erről szóló halottvizsgálati
bizonyítvány alapján lehet eltemetni.
(2)A temető fenntartója – temető gondnok alkalmazásával- gondoskodik a ravatalozó
rendeltetésszerű működtetéséről. Ennek keretében. Biztosítani kell a ravatalozó
berendezési tárgyait (ravatalozáshoz szükséges kegyelti tárgyakat, hűtőberendezés stb.). A
gondnok közreműködésével a gyászolók rendelkezésére kell bocsátani a ravatalozót
(nyitás, zárás).
(3)Az elhunytról ravatalozásnál, az eltemetésnél a legnagyobb gonddal, kímélettel, a kegyeleti
szabályok betartásával kell gondoskodni.
(4)A sírgödör kiásásáról, behantolásáról az elhunyt hozzátartozói gondoskodnak.

A temető gondozása
7.§
(1)A temető közösségi területeinek (sírhelyekkel be nem telepített és létesítményekkel el nem
foglalt területek) gondozása a fenntartó feladata.
(2)A sírok gondozását a hozzátartozók végzik.
(3)Szemetet csak az elhelyezett konténerben szabad tárolni.

8.§
(1)A temetőben végzendő minden munka elvégzéséhez – a sírok gondozása kivételével – a
temető üzemeltetője adhat engedélyt.
(2)A felállítandó síremlék helyének kijelölése csak a temető gondnokának jelenlétében és
hozzájárulásával történhet.

(3)A síremlék nem foglalhat az 1. sz. mellékletben meghatározottnál nagyobb területet. Ha
ennél nagyobb területet kívánnak igénybe venni, ahhoz a Közös Önkormányzati Hivatal
külön engedélye szükséges.
(4)Sírbolt (kripta) csak a polgármester hozzájárulásával építhető.

9.§
(1)A temetőben járművel közlekedni csak külön engedéllyel szabad.
(2)Tilos minden olyan magatartás, amely kegyeletsértésre, közmegbotránkozásra adhat okot.
10.§
(1)A temető nyitva tartása:
Április 01-től október 01-ig: 07 órától – 21 óráig
Október 02-től március 31-ig: 08 órától – 16 óráig
(2)A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat
gondozhatja.
(3)A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet –annak megkezdése
előtt- a temető gondnok részére be kell jelenteni.
(4)A temetőben munkájukat 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
létesítményiben kárt nem okozhatnak.
(5)A temetőben gyertyát vagy mécsest gyújtani legkésőbb zárás előtt fél órával lehet. A
tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát
vagy mécsest meggyújtotta.
(6)A temetőben csak a sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, virágok,
mécsesek, gyertyák, stb.) helyezhetők el.
(7)A kihelyezett konténerbe kommunális hulladék, beton, betontörmelék, sírbolt
maradványok nem rakhatók be.

(8)Tilos a temetőbe állatot bevinni!
11. §
(1)A temetőben az önkormányzat alkalmazásában álló temető gondnok végzi a temető
gondozásával – kivéve sírgondozás – járó feladatokat.
(2)A temető nyilvántartókönyv vezetése a temető gondnok kötelessége.

Köztemető használat rendje
12. §
(1) Új síremlék készítése sírkövesek által (síremlékenként egyszeri fizetendő díj)
5.000 Ft, felújítás 2.500 Ft.
(2) A temető fenntartási hozzájárulást a munkavégzést követő 3 napon belül készpénzben kell
megfizetni a temetőgondnoknál.
(3) A temetőben szakipari munkát végző vállalkozók kötelesek a temető üzemeltetőjének
megfizetni az általuk felhasznált energia díját.
(4) A Temetőben a munkát úgy kell elvégezni, hogy az ne sértsen kegyeleti érdekeket, és ne
járjon károkozással.
(5) A temetőben elhelyezett síremlékek, tárgyak tekintetében az üzemeltetőt illetve fenntartó
önkormányzatot kártérítési felelősség nem terheli.
(6) A temetőben végzendő sírkő készítési munkálatokat végző vállalkozó gépkocsival történő
behajtáshoz engedély és 2000 Ft/alkalom összegű díj megfizetését követően hajthat be a
köztemető területére. (max. 1,5 tonnáig). Az engedély kiállítására és a díj beszedésére a
temetőgondnok jogosult és kötelezett. **
Vegyes rendelkezések
13.§
2005. március 29. előtt előre megváltott sírhelyek kifizetésének tényét a kedvezményezettnek
a befizetés időpontjában kiállított nyugtával kell igazolnia, tekintettel arra, hogy a temető
önkormányzati kezelésbe adásával egyidejűleg ezekről hitelt érdemlő nyilvántartás nem lett
átadva.

Eljárási szabályok

14.§ * hatályon kívül helyezve!

*12/2012. (V. 31.) rendelettel

** Hatályos: 2014. 06. 01-től 10/2014. (V. 29.) rendelettel módosítva
Záró rendelkezések
15.§
(1)E rendelet 2011. január 01-én napján lép hatályba.
Kivéve a 12. § 6) pontja, mely 2014. 06. 01-től, valamint a 14. § 2012. 06. 01-től.
(2)Az itt nem szabályozott esetekben a mindenkor érvényben lévő jogszabályok az irányadók.

Bóta József Sándor sk.
Polgármester

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
jegyző

1. sz. melléklet
9/2010. (XII. 01.) rendelethez

SÍRHELYEK ÉS SÍRBOLTOK MÉRETEI

Megnevezés

Hossza (cm)

Szélessége (cm)

Mélysége (cm)

a) 1 személyes sírhely
síremlék

210
230

90
110

200
200

Rátemetés esetén
Sírhely
Síremlék

210
230

90
110

240
240

b) Kettős sírhely
síremlék

210
230

190
210

200
200

Rátemetés esetén
sírhely
síremlék

210
230

190
210

240
240

130
150

60
80

200
200

FELNŐTT SÍRHELYEK

GYERMEK SÍRHELYEK:

(10 éves kor alatt)
sírhely
síremlék
Sírhelyek egymástól
való távolsága:
Sírsorok közötti
távolság:
Sírdombok magassága
legfeljebb:

60
120
50

2. sz. melléklet

9/2010. (XII. 01.) rendelethez

SÍRHELYEK MEGVÁLTÁSI ÁRAI

MEGNEVEZÉS
SORBATEMETÉSES SÍRHELY:
- Egyszemélyes sírhely
- Kétszemélyes sírhely
RÁTEMETÉS ESETÉN:

Ft
(bruttó)
7.500
10.000
5.000

Ravatalozás díja:

5000

Sírásás díja:
Urnahely 25 évre
50 évre

1250 Ft/nap
50.000 Ft
80.000 Ft

