ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2014.(XII.11.)
önkormányzati rendelete
a temető használatának szabályairól
Őr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdés (a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 6.§ (4) bekezdésében, 16.§-a, 40.§ (3) bekezdésében 41.§ (3) bekezdésében
kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 2.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el :
Általános rendelkezések
1.§.
A rendelet hatálya az Őr Község Önkormányzat(Továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló,
az ingatlannyilvántartásban az őri 039/2 hrsz. alatt felvett köztemetőre (továbbiakban:
temető) terjed ki.
(2)Az önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt temetőre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési
kötelezettségét önállóan temető gondnok alkalmazásával, saját költségvetéséből biztosítja,de
megbízhat az üzemeltetéssel egyéni vállalkozót, gazdasági társaságot, vagy más jogi személyt is. Az
önkormányzat a tulajdonában álló és általa üzemeltetett temetőben a víz, villany,
hulladékszállítás,területhasználat, úthasználat infrastrukturális feltételeket biztosítja.
(3)A (2) bekezdésben felsorolt létesítmények közül:
a.) sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja ,a keletkező hulladékot ,a koszorú, és
virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja,
b.)a temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók, és a temetőben vállalkozási tevékenységet
folytatók díjtalanul használhatják
(4)Díjat kell fizetni
a)
a temetőben végzett vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék
elhelyezéséért ,amennyiben annak elszállításáról nem a vállalkozó gondoskodik
b) díjat kell fizetni a ravatalozó használatáért, mely létesítmény e rendelet 3 sz.mellékletét képező
szolgáltatási engedély alapján vehető igénybe, melyet a temető gondnok állít ki.
A szolgáltatási engedély alapján az önkormányzat számlát bocsájt ki.
(5)A (4) bekezdésben említett díjak mértékét a rendelet 2.számú melléklete tartalmazza
2.§.
(1) A temető tulajdonosának, és az üzemeltetőjének tovább feladatait külön törvény annak
végrehajtási rendelete, és e rendelet tartalmazza.
A temető rendje
3.§.
(1) A temetőbe az üzemeltető által meghatározott és kifüggesztett nyitvatartási idő
tartama alatt bárki beléphet,a sírokat szabadon gondozhatja.12 éven aluli gyermek a temetőben csak
felnőttszemély felügyelet mellett tartózkodhat.
(2) A sírok gondozásán,díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet -annak megkezdése előtt-a

temető üzemeltetője részére be kell jelenteni.
(3)A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek
betartani,tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem
sérthetik, a munkavégzésük helyével szomszédos és más sírokban és a temető infrastrukturális
létesítményeiben kárt nem okozhatnak.
(4) A temetőbe járművel behajtani, és azzal közlekedni csak az üzemeltető
engedélyével szabad. A mozgáskorlátozottakat a parkolási engedélyük
feljogosítja a temető területére behajtásra.
(5) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást
köteles tanúsítani.
(6) Temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka a temetőben
nem végezhető.
(7) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek rendelkezniük kell a
tevékenység végzésére jogosító okirattal, melyet a munkavégzés során annak
helyszínén kell tartani.
(8) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok
díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni és megrongálni tilos.
(9) A sírhelyre és azok közé fát ültetni tilos. Egyéb helyekre az üzemeltetőnek a
tulajdonossal kialakított rendelkezése szerint és az általa kijelölt részekre (pl. út
mellett) lehet fát ültetni
(10)Tilos a.)a temetőbe -a vak vezető kutya kivételével- kutyát bevinni
b.)az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani ,építési vagy
bontási munkát megkezdeni,a bontási anyagot elszállítani c.)hulladékot,koszorú-és virágmaradványt
a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakni,
d.)hulladékot, koszorú és virágmaradványt a temetőben elégetni
e.) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit
megsérteni,
f.)a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni
4.§.
(1) A sírhelyek gondozása során keletkezett hulladék a sírhelyek között nem tárolható. A temetőben
keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet lerakni.
(2) A sírok, és a sírboltok kerítéssel nem határolhatók körül. Padok és ülőalkalmatosságok a sírhelyek
közé úgy építhetők, hogy azok a temető rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák.
(3) A síremlékeken közízlést sértő feliratok nem helyezhetők el.
(4) Építőanyagnak a temető területére beszállításához, építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez az
üzemeltető engedélye szükséges.
(5) A panaszügyintézés az üzemeltető feladata, melyet az üzemeltető az irodájában lát el.
Temetkezési szabályok
5.§.
(1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:
Egyes sírhely
Kettős sírhely
Urna sírhely
a) felnőtt egyes sírhely: 2,1 m hosszú, 2 m mély, 0,9 m széles,
b) felnőtt kettes sírhely: 2,1 m hosszú, 2 m mély, 1,9 m széles. Koporsós

rátemetés esetén úgy kell mélyíteni a sírhelyet, hogy a felső koporsó aljzata a
talajszinttől legalább 1,6 m-es mélységbe kerüljön.
c) gyermeksírhely: 0,75 m széles, 1,3 m hosszú, 2 m mély,
d) urna földbetemetésnél szegéllyel együtt 1 m hosszú, 1 m széles, 1m mély;
e) sírboltok: kétkoporsós: 3 m hosszú, 2,1 m mély, 2 m széles,
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában megjelöltet kivéve, koporsós rátemetésre van lehetőség. Ez esetben
a felső koporsó aljzatának a talajszinttől 1,6 m mélységbe kell kerülnie.
(3) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek kell lennie. A sírdombok
magassága legfeljebb 50 cm lehet.
(4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is elhelyezhető. Felnőtt sírhely
megváltási díjának befizetése mellett a felnőtt sírhelybe 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen
esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni.
(5) Az egyes sírhelytáblákban lévő sírhelyek sírdombokkal, vagy anélkül alakíthatók ki, a
kialakításnak a sírhelytáblán belül egységesnek kell lennie.
(6)Az elhunytat -amennyiben az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely felett
rendelkezési joga-az elhalálozás ideje szerint sorrendben a következő temetési helyre kell
temetni.(7)A (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően kell eljárnia rátemetés esetében.
(8)A (7) bekezdésben foglalt eltérésre csak akkor kerülhet sor, amennyiben a sírhely olyan
sírhelytáblán található, amely használatba vételének, a Ttv.10.§ (3) bekezdésére tekintettel nincs
akadálya.
6.§.
Az egyes temetési helyekért , a sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért ,valamint
újraváltásáért temetési hely megváltási díjat kell fizetni. A díj mértékét a 1.számú melléklet
tartalmazza.
Díszsírhely
7.§.
(1) A temetőben külön képviselő-testületi döntés alapján díszsírhely adományozható az abban
meghatározott feltételekkel.
(2) A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét
írásban értesíteni kell.
(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
További hozzátartozó – az elhunyt özvegye kivételével – díj ellenében temethető el a díszsírhelyen.
Szociális temetés
8.§
(1) Szociális temetés esetén a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a
továbbiakban: Ttv.), továbbá a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Vhr.) előírásait az ebben az alcímben meghatározott rendelkezésekkel kiegészítve kell
alkalmazni.
(2) Őr Önkormányzata koporsósan történő szociális temetkezés céljára, valamint, urnás temetkezés
esetére szociális temetkezési helyként , e rendelet 4.sz. mellékletét képező parcellázási terv alapján
jelöl ki parcellát, illetőleg temetkezési helyet.
(3) Földbetemetés esetén a szociális temetkezés céljára kijelölt parcellarész hant nélküli parcella lehet.
(4) Szociális temetés esetén a sírhely méretei megegyeznek a rendelet 5.§-ában meghatározott
sírhelyméretekkel.
8/A. §

(1) A szociális temetés iránti kérelmet írásban az elhuny lakóhelye szerint illetékes Önkormányzatnál
(Továbbiakban: Önkormányzat) kell előterjeszteni.
(2) Az Önkormányzat látja ellátja el a Ttv. 24/A. §-ában, továbbá a Vhr. 17/B. És 17/C. §-ában előírt
feladatokat.
(3) A temetőgondnok szociális temetés esetén
a) kijelöli a temetkezési helyet,
b) gondoskodik a szociális temetési kellékek átvételéről, tárolásáról,
c) gondoskodik arról, hogy a szociális temetés lebonyolításában részt vevők megismerhessék a
temetéssel összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szabályokat,
d) biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a betemetéshez szükséges
eszközöket,
e) ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, méretezésére vonatkozó előírások
betartását, ellenőrzi továbbá az eltemettető és az általa megbízott személy(ek)
munkavégzésének szabályszerűségét, továbbá a jogszabályoknak nem megfelelő
munkavégzés esetén a Ttv. 16/A. § (2) bekezdése szerinti intézkedéseket megteszi,
f) megakadályozza a munkavégzést, amennyiben az eltemettető a Ttv. 24/A. § (7) és (8)
bekezdésében írt nyilatkozatokat a munkavégzés megkezdése előtt nem adta át az
az önkormányzatnak
8/B. §
(1) Az önkormányzat a szociális temetés iránti igényről haladéktalanul tájékoztatja a
temetőgondnokot. A szociális temetést -figyelemmel a Vhr. 17/B. § (3) bekezdésében írt határidőrea temetőgondnokkal egyeztetett időpontban és a temetőgondnok jelenlétében kell lebonyolítani.
(2) A temetőgondnok szociális temetés esetén köteles az Önkormányzattal folyamatosan kapcsolatot
tartani, és a szociális temetés befejezését követően annak szabályszerű megtörténtét bejelenteni.
Síremlékek, sírboltok (kripták)
9.§.
(1) Sírboltot (kriptát) a temető tulajdonosának hozzájárulásával, a külön jogszabályban meghatározott
esetben és módon lehet építeni. Annak helyét az üzemeltető jelöli ki.
(2) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a sírbolt tulajdonosának a sírboltkönyvbe
bejegyzett rendelkezései az irányadók.
(3) A sírboltba csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették.
Ezen kívül kétkoporsós sírboltba további hat -, négykoporsós sírboltba további tizenkettő -, a
hatkoporsós sírboltba pedig további négy urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a
temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben, agy a végrendeletben nem rendelkezett, úgy a sírboltba
az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a
sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porládákon túli csontmaradványokat
össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell
helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak urnahelynek számítanak.
10.§.
(1) A síremléket szilárd talajra kell építeni, s nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.
(2) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől maximum 6 cm.
(3) A síremlék magassága a járdaszinttől:
- gyermeksíroknál 120 cm,
- felnőtt síroknál 150 cm lehet.
11.§.

(1) A síremléknek meg kell felelnie a temető általános arculatának. Közízlést sértő formájú, tartalmú
és egyébként oda nem illő feliratokkal ellátott síremléket felállítani nem szabad.
(2) A temetői létesítmények (síremlék, sírbolt, stb.) tervezetét, vázrajz mellékletével, az építtetőnek
be kell nyújtani az üzemeltető, és a tulajdonos felé, a tervezett kivitelezés előtt 15 nappal.
Amennyiben a tervezet nem felel meg e rendelet szabályainak, az üzemeltető 8 napon belül köteles
az építtetőt tájékoztatni. A temetői létesítmény elkészülte után az üzemeltetőnek be kell mutatni.
(3) Kiürítés során a temetőben felállított síremlék lebontása és áthelyezése előtt a munkálatokat az
üzemeltetőnek be kell jelenteni.
Záró Rendelkezések
12.§.
(1) Ez a rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Őr Község
Önkormányzat Képviselő-Testületének A temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2000. (IX.10.)
számú rendelete.
(2) A rendelet 8.§ ,valamint 8./A. §, 8./B.§ -ban foglalat rendelkezéseit 2016.január 01.napjától kell
alkalmazni.
Őr,2014.december 10.
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