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Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2006. (III. 27.) KT. rendelet a temetőről és a temetkezésről

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41.§.(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, figyelemmel a 145/1999.(X.1.) Korm. rendeletben, az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999.(IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendeletben foglaltakra, a következő rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések
1.§. A rendelet hatálya kiterjed Ásotthalom Község területén lévő, az Ásotthalom 795.
hrsz-on nyilvántartott a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temetőben köztemetés céljára igénybe vett temetkezési helyekre, valamint az Ásotthalom 796. hrsz-on nyilvántartott, Ásotthalom Község Önkormányzatának tulajdonában álló ravatalozóra és a hozzá
vezető útra.
2.§. (1) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben jelölt temetőre vonatkozó fenntartási és
üzemeltetési kötelezettségét a Római Katolikus Egyházközséggel kötött megállapodás alapján
az Egyházközség útján teljesíti. A temető fenntartója a temető tulajdonosa.
(2) A temető használatának rendjéről a tulajdonos egyházközség temetőszabályzatában
rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. végrehajtására kiadott
145/1999. (X. 1.) kormányrendelet 41/A. §-a szerinti tartalommal.
3.§. Az Önkormányzat tulajdonában lévő köztemető-rész infrastrukturális létesítményei:
ravatalozó, tároló-hűtő, ivóvíz közkifolyók.

Temetkezési helyek és szabályok
4.§. A temetőt sírhely táblákra, gyermeksírhely-, urnasírhely-, sírbolt táblákra, valamint
hamvak szétszórására alkalmas területekre lehet felosztani.

5.§.

(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei

egy személyes

kettő személyes

a) Felnőtt sírhely:

2,40 m hosszú,
2,00 m mély,
1,00 m széles.

2,40 m hosszú,
2,00 m mély,
2,00 m széles.

b) Gyermek sírhely

1,30 m hosszú,
1,60 m mély,
0,80 m széles

c) Urna földbe temetésénél:

0,80 m hosszú,
1,00 m. mély,
0,60 m. széles.

d) Sírboltok: méretük egyező a sírhelyek méreteivel
(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30
cm-nek kell lennie.
(3) Mélyített felnőtt sírhelybe (220 cm) tisztiorvosi engedély alapján - a rendelet mellékletében meghatározott pótdíj fizetése ellenében - még egy koporsó temethető. A pótdíj a
következő sírhely feletti rendelkezési jog meghosszabbításnál időarányosan beszámításra kerül.
(4) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely táblákban - fő szabályként - folytatólagos
sorrendben kell felhasználni.
(5) 1 Nem végezhető koporsós temetés azon a temetési helyen, ahol a talajvíz a talajszint alatti
2 métert eléri.

6.§. (1) Az egyes temetkezési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetnie. A díj mértékét a tulajdonos egyházközség a területileg
illetékes érdekképviseleti szervekkel egyeztetve, azok állásfoglalását figyelembe véve szabadon határozza meg.
(2) A sírhelymegváltások pénzügyi vonatkozású intézése az egyházközség, mint tulajdonos és temetőfenntartó illetékessége.
(3) A temetővel, temetkezési hely megváltási díjával kapcsolatos gazdálkodási tevékenységeket a tulajdonos a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően látja el.
(4) A díj mértékét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
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7.§ (1) Az egyszeri megváltás időtartama:
a.) sírbolt esetén
b.) urnasírbolt esetén
c.) sírhely esetén
d.) urnafülke, urnasírhely esetén

60 év
20 év
25 év
10 év

(2) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek - külön tiltó rendelkezés hiányában -újabb ciklusra megválthatók.
(3) „ A temető és a temetési hely - kormányrendeletben foglaltak szerint - megszüntethető a tulajdonos döntése alapján, ha a temetési hely használati ideje lejárt. .” (1999. évi
XLIII. Tv. 10. § (2))
„Amennyiben a Tv. 10. §-ának (2) bekezdése szerint a temetőt, illetve a temetési helyet
megszüntetik, a megszüntetést megelőzően azt hirdetményben, továbbá három alkalommal,
legalább egy országos és egy területi napilapban - egyházi (felekezeti) temetőnél az egyház
(felekezet) lapjában és a helyben szokásos módon is - közzé kell tenni úgy, hogy a hirdetmény
kifüggesztése és az első közzététel a megszüntetés előtt legalább 6 hónappal, a továbbiak pedig kéthavonként történjenek.”(145/1999.(X.1.) Korm. rendelet 19.§.(3))
8.§. (1) Sírboltot, urnafülkét (kolumbárium) és urnasírboltot csak kiviteli terv és építési
engedély alapján lehet építeni.
(2)A síremlék (sírjel) és tartozékai tervét a temető üzemeltetőjének be kell mutatni és az
elhelyezés előtt az üzemeltetőnek bejelenteni szükséges.
(3)Az üzemeltetőnek be kell továbbá jelenteni ezen munkálatok végzésének időpontját
és várható időtartamát.
(4) Az előírt engedély hiánya vagy az attól való eltérés esetén az üzemeltető:
a) a sírhely birtokosát - határidő kitűzésével - felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére
b) a felhívás eredménytelensége esetén, ill. amennyiben engedély nem adható, a
szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak költségeit áthárítja a sírhely
birtokosára
(5) A sírbolt (és síremlék) fenntartásáról, annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni.

Temetkezési szolgáltatások
9.§. (1) Temetkezési szolgáltatások: temetésfelvétel, halott szállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak szórása,
a sírnyitás és visszahantolás, az exhumálás és az újratemetés.
(2) Az Önkormányzat a temetkezési szolgáltatási tevékenységet a tulajdonában álló ravatalozóra kötött ingatlanhasznosítási szerződés keretében a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.

útján biztosítja. A temetkezési szolgáltatásokat az ingatlan hasznosítására jogosult vállalkozással kötött megállapodás alapján, az e célra alapított és a jogszabályi kritériumoknak megfelelő más vállalat, gazdasági társaság vagy vállalkozó is végezheti.

(3) A temető területén temetési szolgáltatást azok a vállalkozók végezhetnek, akik a
tevékenység gyakorlásához megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek a hatályos törvényi előírások szerint.
(4) A (3) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő szolgáltatók közül az eltemettető
szabadon választhat.
5) 2 „Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét.” ( 1999. évi XLIII. tv 17.§ (2) )

10.§. (1) A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák:
a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése,
c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2
m-es magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba. Az engedélyezett fajták jegyzékét a hirdetőtáblán ki kell
függeszteni.
(2) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását elvégezni.

A temető rendje
11.§.(1) A temető nyitva tartása:
nyári időszámítás esetén:
téli időszámítás esetén:

06,00 – 20,00 óráig
07,00 – 16,00 óráig

A temetőben csak a megjelölt nyitva tartási időben lehet tartózkodni.
(2) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.
(3) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani.
(4) A temető területére kutyát bevinni - a vakvezető kutyák kivételével - tilos.
(5) Építőanyag a temetőbe való beszállításáról, építési vagy bontási munkát megkezdéséről vagy bontási anyagot elszállításáról az üzemeltetőt értesíteni szükséges. Az építési hul-
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ladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. Az építésnél ömlesztett
anyagot (beton, stb.) csak vaslemezen lehet előkészíteni.
(6) A sírhely gondozása során keletkező szemetet az üzemeltető által kijelölt helyre kell
vinni.
(7) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos. Ez a tiltás nem vonatkozik a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre.
(8) A temetőben az avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni nem szabad.
(9) A kolumbárium fülkék előrészén a közízlést sértő virágtartók, díszítések vagy feliratok nem helyezhetők el.
(10) A temetőben a sírhelyek, sírbolt helyek, urnatemető helyek bekerítése tilos, arra
engedély nem adható.
12.§. Síremlék állítás esetén az igényelt területre és időtartamra az üzemeltető a rendelet
mellékletében meghatározott díjat számítja fel.

Vegyes és záró rendelkezések
13.§. Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e
rendelet 11.§. (3) - (10) bekezdésében szereplő előírásokat megszegi.
14.§. (1) Ez a rendelet 2006. április 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Ásotthalom, 2006. március 24.
Petró Ferenc.
polgármester

Kihirdetve: 2006. március 27.

Dr. Keresztury Mónika
jegyző

Dr. Keresztury Mónika
jegyző

