IPOLYTÖLGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
2/2001 /II. 14./. sz. rendelete
A temetőről és a temetkezés rendjéről.
/ egységes szerkezetbe/
Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Temetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló 1999. évi XLIII. sz. Tv. l. §. /3/ bekezdése, valamint a végrehajtási rendeletében
foglaltak alapján a községi temetőre és a temetkezés rendjére az alábbi szabályzást alkotta.
A törvény hatálya.
1. §.
/l/ A rendelet hatálya kiterjed az Ipolytölgyes községi Önkormányzat tulajdonában lévő temető
rendjére, a temetkezés formáira, sírhelyek és sírboltok kialakítására, a használat idejére, a
ravatalozó használatára, a temetőben követendő magatartás szabályozására.
/2/ A községi temető: Köztemető.
A temető fenntartója és kezelője: a község Önkormányzata.
/3/ A temető bővítéséről, lezárásáról vagy a temetőrész lezárásáról az önkormányzat dönt, az
ÁNTSZ véleményének figyelembe vételével és az érvényben lévő jogszabályok alapján.
/4/ A temető lezárására előreláthatólag 20 évig nem lesz szükség.
Értelmező rendelkezés:
"Köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, illetőleg a temetőnek az a része,
amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti."
/5/ A temetőben sírhelyet kell biztosítani annak az elhaltnak,
- aki halálakor a község állandó vagy ideiglenes lakosa volt,
- akit hozzátartozója - más településről - itt kíván eltemettetni,
- a község közigazgatási területén talált ismeretlent.
/6/ Eltemetését kell biztosítani a hozzátartozó kérelmére:
- méhmagzat,
- halvaszületett csecsemő részére is.

A temetkezés rendjének meghatározása.
2. §.
/l/ A temetőben polgári, valamint egyházi szertartással egyaránt tartható temetés.
/2/ A berendezések, kegyeleti felszerelések használatáért ezek tulajdonosa díjat számíthat fel,
melyet előzetesen ismertetni kell a lakossággal. /szolgáltató/
/3/ A temető területének felosztásáról térképet kell készíteni.
A táblákat sorokra kell osztani.
A sorokban kijelölt sírokat számozni kell. /l-től ....-ig/ az adottságok alapján.
/4/ Temetkezni csak az önkormányzat megbízottja által kijelölt sírhelyre lehet.
A sírhelyek kijelölésekor szigorúan és kötelezően be kell tartani a zártsoros
temetkezési rendet.
/5/ A temetésre az alábbi helyek szolgálnak:
a.b.c.d.e.-

egyes sírhely /sírgödör/
kettős sírhely /sírgödör/
urnasírhely /urna fülke/
sírbolt
díszsírhely

a.- A sírgödröt úgy kell kialakítani, hogy abban a koporsó elhelyezhető legyen.
Mélysége 160 - 250 cm között legyen.
Ha koporsós rátemetést terveznek, akkor a felülre kerülő koporsó alzatának legalább
160 cm mélységbe kell kerülnie.
A sírgödör /egyes sírhely/ mérete: 210 cm x 90 cm.
A kettes sírhely mérete: 210 cm x 190 cm.
b.- Az urnasírhely mélysége: l m
mérete: l m x 60 cm
Urnafülke építését a lakosságnak kezdeményeznie kell a fenntartónál.
c.- Sírboltot csak építési engedélyezi eljárás rendelkezéseinek megfelelően és az erre
kijelölt helyen lehet építeni.

/6/ Holttestre - közegészségügyi engedéllyel - rátemetés végezhető. /sírnyitási engedély
beszerzése./
/7/ Urnát urnasírba tenni, vagy sírhelybe rátemetni lehet. Sírnyitási engedély szükséges.
/8/ A díszsírhelyet a Képviselő Testület jelöli ki, olyan személy részére, aki a községben
végzett tevékenységéért erre érdemessé vált.
/9/ A sírhelyek használata: a temetéstől számított 25 év, kettős sírhely esetén az utolsó
temetéstől számított 25 év.
Urnasírhely használata: a temetéstől számított 10 év.
Sírbolt használata: 100 év.
A sírhelyek további fenntartása megváltással biztosítható.
/10/ A sírokat a hozzátartozók síremlékkel látják el, melynek karbantartásáról, helyreállításáról a
hozzátartozó, ill. az örökösök kötelesek gondoskodni
Szabálytalan, közízlést sértő vagy oda nem illő felírással ellátott síremléket felállítani tilos.
Ülőhely, pad szintén csak engedéllyel helyezhető el.
/11/ Leromlott állapotú, düledező síremlékek, sírboltok helyreállítására a létesítőt, vagy az
örököst felhívja az elsőfokú építési hatóság.
Ha a felhívásra nem szüntetik meg a veszélyt, az elsőfokú építési hatóság a temető
kezelőjének kérelmére a síremlék, a sírbolt eltávolítását rendelheti el, a sírokban lévő
maradványok szakszerű áthelyezésével.
Az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket érvényesíteni kell azzal szemben, akinek a
helyreállítás kötelessége lett volna.
/12/ A sírok növénnyel való díszítését, ápolását a hozzátartozók végzik, de megbízás alapján más
is elvégezheti.
/13/ A sírokra l m-nél magasabbra növő fákat, bokrokat nem szabad ültetni.
/14/ A sírhelyek magánszemélyek közötti cseréje, adás- vétele, öröklés tárgya nem lehet.
/15/ Bizonyíthatóan több éve nem kezelt sírhelyeket össze kell gyűjteni és ha a 25 éves porladási
idő eltelt, akkor új sírhelyként biztosítani kell.

A temetéssel járó feladatok.
3. §.
/1/ A ravatalozóba szállított halottról halott vizsgálati, vagy halvaszületési bizonyítványt kell
bemutatni az ott feladatot ellátó személynek.
/2/ Az adatokat a nyilvántartó könyvbe be kell jegyezni.
A halottat a hűtő /ravatalozóban/ megfelelően el kell helyezni a temetkezési vállalkozóval
közösen. A temetésig megfelelően kezelni kell.
/3/ A földbe temetéshez megfelelő, jól zárható, résmentes koporsóról és a temetéshez szükséges
egyéb kellékekről annak kell gondoskodnia, akinek a temetés kötelezettségét képezi.
/4/ A koporsót a temetés megkezdése előtt véglegesen le kell zárni.
/5/ A sírhely kiásását, betemetését és az ezzel járó munkákat - térítés ellenében – kegyeleti
szolgáltató, illetve a fenntartó alkalmazottjai, vagy a hozzátartozók is elvégezhetik.
/6/ A sírhelyeken legfeljebb 30 cm magasságú sírdomb emelhető, melyet fejfával kell ellátni.
A temető használatának szabályai.
4. §.
/l/ Tilos a temetőben minden olyan magatartás, vagy tevékenység, mely a hozzátartozók kegyeleti
érzését sérti.
/2/ A temetőben 14 éven aluli gyermek kísérő nélkül nem tartózkodhat.
/3/ A temetőbe gépjárművel behajtani csak indokolt esetben lehet, úgy hogy kárt ne okozzon.
a.- mozgáskorlátozott esetén,
b.- síremlékek helyszínre szállítása esetén.
/4/ A temetőbe állatot legeltetni, bevinni tilos.
/5/ A temetőben lévő létesítményeket, sírokat,a síremlékeket, növényzetet, tablókat vagy egyéb
más tárgyat beszennyezni, rongálni, virágokat, fák, bokrok ágait kivágni, díszítéseket
illetéktelenül elvinni, eltávolítani, a temetőből jogtalanul kivinni tilos.
/6/ A feleslegessé vált sírkő- maradványokat a létesítő vagy örökös az áthelyezéstől számított 3
hónapon belül köteles a temető területéről elszállítani.
Amennyiben ezen kötelezettségének felhívásra sem tesz eleget, úgy a fenntartó a kötelezett
költségére 5 évig őrizteti, majd jogszabályban foglaltak alapján értékesítheti.

/7/ Rátemetés miatt szétbontott síremléket - sírkövet - egy éven belül köteles a sir létesítője
/örököse/ visszaállítani, vagy a temető területéről elszállítani.
Fenti határidőn túl a kezelő a /6/ bekezdés alapján jár el.
/8/ Sírásás, exhumálás, áthelyezés, stb. esetén talált értékekről a találás körülményeiről
jegyzőkönyvet kell felvenni és annak biztonságos őrzéséről gondoskodni kell.
A talált tárgyat jogos tulajdonosának vagy azok hiányában a Magyar Nemzeti Bank részére
kell átadni.
/9/ Vállalkozók a munka megkezdése előtt kötelesek bejelentkezni a Polgármesteri Hivatalban.
A temető fenntartójának kötelességei.
5. §.
/l/ A temető belső rendeltetésű használatához biztosítja:
- a bejárattól a ravatalozóba vezető utat,
- a sírok megközelítéséhez szükséges útvonalat,
- a bekerítését,
- a ravatalozót, bonchelyiséget,
- vízvételi lehetőséget,
- illemhelyet,
- szilárd hulladék elhelyezésére kijelölt helyet és a hulladék rendszeres elszállítását,
- a zöld terület ápolását, gondozását,
- hirdetmények elhelyezésének kijelölését.
/2/ A temető bejáratánál a következő tájékoztató táblát kell elhelyezni, mely tartalmazza:
- a temető fenntartójának megnevezését,
- ügyfélfogadás rendjét,
- a feladattal megbízott személy nevét, címét,
- a temető látogatási rendjét.
/3/ A ravatalozó tisztántartását a fenntartó megbízottja által biztosítja folyamatosan.
/4/ A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a sírok gondozását - be kell jelenti a
Polgármesteri Hivatalban.

A sírhelyek megváltása.
6. §.
/l/ A sírhelyek kijelölésekor a hozzátartozók megváltási árat tartoznak fizetni a rendelet
mellékletében foglaltak alapján.
/2/ A meghosszabbítást a hozzátartozónak az önkormányzattól kell kérni írásban, újabb
megváltási árért.
/3/ A megváltási árat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell fizetni.
A sírásást csak a befizetés igazolása után lehet megkezdeni.
Szabálysértési tényállások.
*** 7. §.
Hatályon kívül helyezte a 9/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet.

Egyéb rendelkezések.
8. §.
/l/ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
**/3/ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

kmf.

Dudás Nándor
polgármester

Malik Péterné
körjegyző

* Módosítva: 17/2005.(XII.14.) sz. rendelettel. Kihirdetve: 2005. december 14.
Hatálybalépésének napja: 2006. január 1.

**módosítva a 12/2008.(XI.21.) sz. rendlettel. Hat. lépés: 2008. nov.21.
***módosítva a 9/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés: 2012.05.30.

MELLÉKLET A TEMETŐRENDELETHEZ
Egyes sírhely:

3.000.- Ft/25 év

Dupla sírhely

6.000.- Ft/25 év

Urna sírhely

5.000.- Ft/25 év

Gyermek sírhely:
Sírbolt – kripta

--30.000.- Ft/25 év

* A Képviselő-Testület temető fenntartási hozzájárulási díjat nem állapít meg. A KépviselőTestület a temetői létesítmények ( ravatalozó, hűtőravatal, berendezési tárgyak, kegyeleti
eszközök ) igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók díjat kötelesek fizetni. A temetkezési
szolgáltatók temetésenként 5000 Ft –ot tartoznak fizetni.

