NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20 / 2020. (IX.29.)
önkormányzati rendelete
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva
a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§ (5) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi
Egyesület véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Nagyecsed Város közigazgatási területén
lévő, Nagyecsed Város Önkormányzata (a továbbiakban: fenntartó)
tulajdonában
lévő,
nagyecsedi
0232/3
hrsz-ú
köztemetőre
(a
továbbiakban: temető).
2.§ (1) A temető fenntartásáról a fenntartó gondoskodik.
(2) A temető üzemeltetését, továbbá a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 40.§ (1) bekezdés alapján a 8.§ szerint meghatározott
szolgáltatásokat a fenntartóval kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés
alapján a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft., 4355
Nagyecsed, Rózsás u. 65. sz. (továbbiakban: üzemeltető) látja el a
rendeletben, valamint a szerződésben foglalt feltételek szerint.
2. A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai
3.§ (1) A temető nyitvatartási ideje:
a) április 1-től - október 31-ig 6.30-20.00 óra,
b) november 1-től -- március 31-ig 7.00-17.30 óra.
(2) A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja.
12 éven aluli gyermek a temetőbe csak felnőtt személy felügyelete mellett
tartózkodhat.
(3) A sírokat csak az elhunyt hozzátartozói gondozhatják. A sírok
gondozása csak a nyitvatartási idő alatt történhet.

4.§ A temetőben meggyújtott gyertyát – a zárt mécses kivételével- távozás
előtt annak, aki meggyújtotta, el kell oltania.
5.§ A temetőben biztosított vízvételi helyeken a vízvétel csak a temető
használatához szükséges módon és mértékben megengedett.
6.§ (1) A temetési hely feletti rendelkezési joggal rendelkező jogosult
köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, az
ültetett növényzetet ápolni, a sírok közötti oldaltávolság feléig a területet
gondozni.
(2) A díszsírhelyek gondozására az (1) bekezdésben meghatározott
szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott megjelölt
kötelezett hiánya esetén a díszsírhelyek gondozására a fenntartó
költségére az üzemeltető köteles.
7.§ (1) A temetőben csak olyan magatartás, tevékenység megengedett,
amely a szertartások rendjét, valamint a temetőlátogatók kegyeleti
érzéseit nem sérti.
(2) A temetőben hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt
lerakóhelyen kell elhelyezni.
(3) A temetőbe csak vakvezető vagy szolgálati kutya vihető be.
(4) A temetőbe csak a halottszállító, a súlyos mozgássérült,
mozgásképtelen személyt szállító, valamint a temetőbe munkavégzés
céljából behajtani szándékozó jármű hajthat be.
3. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
8.§ Kötelező a temetőn belül az üzemeltető szakszemélyzetének és
berendezésének igénybevétele az alábbi szolgáltatások esetén:
a) az elhunyt hűtése,
b) az elhunyt ravatalozása,
c) az elhunytnak a temetőben erre a célra rendszeresített szállító
járművön történő szállítása,
d) a sírbahelyezés,
e) sírásás, sírhelynyitás
f) a visszahantolás,
g) az újratemetés,
h) az exhumálás,
i) az urnaelhelyezés.
4. A temetési hely gazdálkodási szabályai
9.§ (1) Koporsós temetési esetén az alábbi temetési helyek biztosítottak:
a) egyes sírhely,
b) kettes sírhely,

c) sírbolt,
(2) Hamvasztásos temetés esetén az alábbi temetési helyek biztosítottak:
a) egyes urnasírhely,
b) kettes urnasírhely,
c) urnasírbolt.
10.§ (1) Az urna koporsós temetési helyre is rátemethető, urnatartóban a
sír felületén is elhelyezhető.
(2) Sírboltban legfeljebb 6 felnőtt koporsó helyezhető el. Egy felnőtt
koporsó helyén legfeljebb két gyermek koporsó is elhelyezhető.
(3) Egyes urnasírhelyben legfeljebb
legfeljebb 4 urna helyezhető el.
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(4) Urnasírboltban legfeljebb 4 urna helyezhető el a talajszint alatt,
továbbá legfeljebb 2 urna talajszint felett az urnasíremléken.
11.§ Az elhunytat az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő
temetési helyre kell eltemetni, kivéve:
a) a kettős sírhelybe való temetést,
b) a rátemetést,
c) ha az eltemettetőnek a temetőben lévő temetési hely felett
rendelkezési joga van,
d) a díszsírhelyre történő temetést,
e) a sírboltba való temetést.
f) az urnasírboltba való temetést.
12.§ (1) A koporsós temetési helyek esetén a sírboltok, a 10 éven aluli
halottak (a továbbiakban: gyermek) és a kettős sírhelyek részére az
egységes gondozás céljából az üzemeltető külön táblát vagy sorokat
jelölhet ki.
(2) Az üzemeltető az urnasírhelyek és az urnasírboltok részére az
egységes gondozás céljából külön táblát és sorokat jelöl ki.
13.§ (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
a) a koporsós temetés és rátemetés esetén a betemetés és a rátemetés
napjától számított 25 év,
b) sírbolt esetén 60 év.
c) urnasírhely és urnasírbolt esetén 25 év.
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejártát követő 1 éven belül újra
nem váltott temetési hely a e rendeletben meghatározott díj ellenében
újraértékesíthető.
5. A sírhelyek méretei

14.§ (1) Koporsós temetés esetén az egyes sírhely alapmérete olyan, egy
koporsó befogadására alkalmas sírgödör, amelynek
a) mélysége: 200 cm
b) szélessége: 95 cm, gyermek halott esetén 65 cm,
c) hosszúsága: 220 cm, gyermek halott esetén 150 cm.
(2) Hamvasztásos temetés esetén az egyes urnasírhely alapmérete olyan,
legfeljebb két urna befogadására alkalmas sírgödör, amelynek:
a) mélysége: 100 cm,
b) szélessége: 65 cm,
c) hosszúsága: 80 cm.
15.§ Hamvasztásos temetés esetén a kettős urnasírhely alapmérete két
egymás melletti urnasírhely elhelyezésére alkalmas sírgödör, amely
legfeljebb négy urna befogadására alkalmas.
16.§ (1) A sírboltok méretei:
a) 2 személyes
hosszúság: 220 cm
szélesség:
mélység: 200 cm
b) 4 személyes hosszúság: 220 cm
szélesség: 240 cm
200 cm
c) 6 személyes
hosszúság: 220 cm
szélesség:
mélység: 200 cm.
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(2) Az urnasírbolt méretei:
a) kizárólag talajszint feletti urnaelhelyezés, valamint talajszint alatti
legfeljebb 2 urna elhelyezése esetén:
aa)
mélysége: 100 cm,
ab) szélessége: 65 cm,
ac) hosszúsága: 80 cm.
b) talajszint alatti, 2-nél több urna elhelyezése esetén:
ba) mélysége: 100 cm,
bb) szélessége: 90 cm,
bc) hosszúsága: 80 cm.
17.§ (1) Temetés esetén:
a) a sírhelyek egymástól való oldaltávolsága 60 cm.
b) a sorok közötti távolság legalább 60 cm, legfeljebb 100 cm.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a fej-fej melletti sírhelytáblák sorai között a
fejrészek közötti távolság 30 cm lehet, a sorok között pedig 1,5 méter
távolságot kell hagyni.
18.§ A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.
6. Sírjelek
19.§ A temetőben csak olyan sírjel létesítése, továbbá a meglévő sírjelek
olyan felújítása, megengedett, amely:
a) a közízlést, valamint a temető méltóságát nem sérti,

b) a temető vagy a sírhelytábla egységes rendjét, vizuális hatását,
esztétikai megjelenését nem sérti,
c) olyan műszaki megoldást tartalmaz, amely az állékonysági,
biztonsági követelményeknek megfelel,
d) a temető vagy a sírhelytábla megfelelő további kialakítását,
gondozását, karbantartását, a temetői infrastruktúra használatát nem
akadályozza.
7. A díszsírhelyekre vonatkozó eltérő rendelkezések
20.§ (1) Díszsírhelyek a temetőnek kifejezetten erre a célra kialakított
területén fenntartott sírhelyek.
(2) Díszsírhelybe történő temetésről a
rendeletben foglaltak figyelembevételével.
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21.§ Díszsírhelybe az temethető, aki a város érdekében végzett
eredményes munkával, hosszan tartó közéleti tevékenységgel kiemelkedő
érdemeket szerzett.
22.§ Nem rendelhető el a díszsírhelybe történő eltemetés, ha:
a) az elhunyt végintézkedéssel ezt kizárta, vagy
b) az eltemetésről gondoskodni köteles ehhez nem járul hozzá.
23.§ (1) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart. A
díszsírhelyért megváltási díjat nem kell fizetni.
(2) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása
mellett – az elhunyt özvegye, valamint élettársa is elhelyezhető.
8. A temetési szolgáltatás, valamint a temetőben végzett egyéb vállalkozói
tevékenységek ellátásának rendje
24.§ A sír kiásását megkezdeni csak azt követően lehet, hogy a
megrendelő igazolja annak megváltását. A sírt szabályos méretek szerint
úgy kell kiásni, hogy a sírgödörbe a betemetés biztonságosan
végrehajtható legyen, ne veszélyeztesse az élet-és vagyonbiztonságot
vagy mások érdekeit.
25.§ A felravatalozás kizárólag a temetőben kialakított ravatalozó
helyiségben megengedett. A ravatalozó helyiséget az üzemeltető a
temetés előtt legalább 1/2 órával köteles kinyitni, és az eltemettetők
valamint a gyászolók rendelkezésére bocsátani.
26.§ (1) A temetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről
történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és
díszítése kivételével – a temető üzemeltetőjének a munkavégzés
megkezdését megelőzően be kell jelenteni.

(2) A temetőben a síremlék felállítására, egyéb munkák végzésére hétfőtől
péntekig nyitva tartási időben kerülhet sor. A síremlék felállítása, felújítása
csak a temetések idején kívüli időszakban történhet.
(3) A temető területére csak kész síremlék, valamint sírbolt és a
sírboltkeret építéséhez szükséges építőanyagot szabad bevinni. Az anyag
tárolási helyét és módját az üzemeltető jelöli ki.
(4) A síremlék felállításakor, javításakor keletkezett hulladékot, törmeléket
a kivitelező köteles a munka befejezésekor elszállítani.
(5) A síremlék felállításakor, javításakor a kivitelező köteles a felállítandó
síremlékre vonatkozóan a rendeletben meghatározott szabványméreteket
betartani.
9. Díjak
27.§ (1) A temetési hely megváltásáért, újraváltásáért – a díszsírhely
kivételével - díjat kell fizetni.
(2) A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen
munkát végzők temetőfenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni.
(3) A temetkezési szolgáltatóknak a temetői létesítmények, illetve az
üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért díjat kell
fizetni.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott díjak mértékét a rendelet 1.
melléklete tartalmazza. A temetőbe történő behajtásért nem kell díjat
fizetni.
10. Záró rendelkezések
28.§ (1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. október 1jén lép hatályba.
(2) A rendelet 1. melléklete 2020. november 1-jén lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló
15/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelet.

Kovács Lajos
polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyző

1. melléklet a 20/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
A temetőben alkalmazandó díjak:
1. Temetési helyek megváltásának, újraváltásának díjai:
a) egyes sírhely: 5.669,-Ft+ÁFA
b) kettes sírhely: 11.339,-Ft+ÁFA
c) sírbolt koporsónként: 22.677,-Ft+ÁFA
d) egyes urnasírhely: 2.835,-Ft+ÁFA
e) kettes urnasírhely: 5.669,-Ft+ÁFA
f) urnasírbolt:11.339,-Ft.+ÁFA
2. Temetőfenntartási hozzájárulás díja: 1.969.-Ft+ÁFA/síremlék.
3. Létesítmény igénybevételi díjak:
a) ravatalozó igénybevételi díja: 5.669,-Ft+ÁFA/ elhalt
b) halott hűtő igénybevételi díja: 472,-Ft+ÁFA /nap
4. Az üzemeltető által biztosított
a) az elhunyt hűtésének díja: 551.-Ft+ÁFA/nap/elhunyt
b) az elhunyt ravatalozásának díja: 7.874.-Ft+ÁFA/elhunyt
c) az elhunytnak a temetőben erre a célra rendszeresített szállító
járművön történő szállításának díja: 5.984.-Ft+ÁFA/elhunyt
d) a sírbahelyezés díja: 6.299.-Ft+ÁFA/sírhely
e) sírásás, sírhelynyitás díja: 11.811.-Ft+ÁFA/sírhely
f) a visszahantolás díja: 7.874.-Ft+ÁFA/sírhely
g) az újratemetés díja: 25.791.-Ft+ÁFA/temetés
h) az exhumálás díja: 52835.-Ft+ÁFA/elhunyt
i) az urnaelhelyezés díja: 20.472.-FT+ÁFA/urna

INDOKOLÁS
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló helyi rendelethez
Általános indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az
önkormányzatok kötelező feladatává teszi a köztemetők létesítését és fenntartását. Ezzel
összefüggésben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény felhatalmazza
az önkormányzatokat arra, hogy a temetkezéssel és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatos,
a törvényben meghatározott kérdéseket helyi önkormányzati rendeletben szabályozzák. Ez a
felhatalmazás egyben rendeletalkotási kötelezettséget is jelent. A Javaslat ennek a
kötelezettségnek tesz eleget.
Részletes indokolás
1-2.§-hoz
A rendelet hatályát szabályozza, továbbá meghatározza, hogy kinek a feladata a temető
fenntartása illetve üzemeltetése.
3.§-hoz
A nyitva tartás idejét szabályozza, valamint meghatározza, hogy kik látogathatják a temetőt.
4-7.§-okhoz
A temetőben tanúsítandó általános magatartási szabályokat határozza meg. Kötelezettségeket
ír elő, illetve meghatározza, hogy mely tevékenységek megengedettek a temetőben.
8.§-hoz
A törvény felhatalmazása alapján meghatározza azokat a temetőn belüli szolgáltatásokat,
amelyek csak az üzemeltetőn keresztül vehetők igénybe. Ez garantálja, hogy ezek a
szolgáltatások minden igénybevevő számára azonos minőségben álljanak rendelkezésre,
továbbá azon keresztül, hogy ezen szolgáltatások díjait a fenntartó határozza meg, biztosítja a
díjak átláthatóságát és stabilitását.
9-13.§-okhoz
Annak érdekében, hogy a temető területe a leghatékonyabban kerüljön felhasználásra, a
Javaslat előírja a temetkezési helyek gazdálkodási szabályait. Ennek keretében rögzíti a
temetések fajtáit, az egyes temetési helyekre temethetők számát, az eltemetések
sorrendiségére vonatkozó előírásokat, az egységes gondozás érdekében alkalmazandó
szabályokat, valamint a sírhelyek megváltási idejét.
14-18.§-okhoz

A sírhelyek méreteit szabályozza meg az egyes temetési helyek szerint.
19.§-hoz
Az egységes temetői kép biztosítása érdekében meghatározza a sírjelekre vonatkozó
szabályokat.
20-23.§-okhoz
A díszsírhelyekre vonatkozó speciális szabályokat állapítja meg.
24-25.§-okhoz
A temetési szolgáltatás ellátásának rendjét szabályozza.
26.§-hoz
A temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának rendjét szabályozza.
27.§-hoz
A törvényben meghatározott díjelemekkel kapcsolatban állapít meg díjfizetési szabályokat. A
díjak mértékét a rendelet mellékletében rögzíti.
28. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. A díjtételek kapcsán a
hatálybaléptetést későbbi időpontban határozza meg, összhangban a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénnyel összhangban.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet tervezethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:
17. § (1) A jogszabály előkészítője –a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű_ előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő
törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet
úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője
előzetes hatásvizsgálatot végez.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogszabály elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.”
Fentiek alapján a hatásvizsgálat eredménye az alábbiakban foglalható össze:
1.)
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásvizsgálat: a rendelet
szabályozottá teszi a temetővel és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket a
hatályos törvényi és egyéb jogszabályi rendelkezésekkel összhangban. Ezzel a kegyeleti
közszolgáltatás rendezetté és kiszámíthatóvá válik.
2.)
Környezeti és egészségi
környezeti és egészségi következmények nincsenek.

következményeinek

hatásvizsgálata:

3.)
Adminisztratív terhek befolyásoló hatásainak vizsgálata: a rendelet
alkalmazása releváns adminisztrációs terhet nem jelent.
4.)
Jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása
várható következményeinek vizsgálata: a rendelet megalkotása törvényi kötelezettség, így a
jogalkotás elmaradásának következménye az önkormányzat mulasztásos törvénysértése.
5.)
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi
és pénzügyi feltétel: a rendelet alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

