Bátya Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
6/2007. (IV.26.) számú rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl
Bátya Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, élve a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény
(továbbiakban: Tv.) 40. § (2) bek. és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással,
figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkezı 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§

(1) Jelen rendelet hatálya az alábbi temetıkre és temetırészekre (továbbiakban: temetı)
tejed ki: a bátyai 428. hrsz. alatti, 2 ha. 6328 m2 alapterülető önkormányzati
tulajdonban lévı mőködı temetı.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt temetıre vonatkozó fenntartási és
üzemeltetési kötelezettséget a polgármesteri hivatal útján teljesíti

Temetı létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele
2. §
A temetı létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a Vhr.
szabályait kell alkalmazni.
Temetési helyek, sírjelek
3.§
(1) A temetıben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:
• koporsós temetés esetén: a./ egyes sírhely
b./ kettıs sírhely
c./ sírbolt
d/ urnafülke (kolombárium)
• hamvasztásos temetés esetén:
e./ urnasírhely;
f./ urnasírbolt.
-

-

(1) A sírhelyek mérete:
a./ egyszemélyes sírkeret: 120 x 230 cm alaprajzi kontúrméret + maximum 30-30 cm járda;
b./ kétszemélyes sírkeret: 200 x 230 cm alaprajzi kontúrméret + maximum 30-30 cm járda;
c./ A sírbolt hossza 220-250 cm, szélessége minimum 150 cm + maximum 30-30 cm járda;
d./ A sírgödör mélysége egységesen 200 cm;

e./ Az urnafülke belsı mérete minimum 30 x 30 cm.
(2) A temetési helyen elhelyezhetı sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága: 3
méter. E magassági méreten belül a Tv. és Vhr. rendelkezéseit figyelembe sírjel az
üzemeltetı részére történı elızetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthetı.
—

—

(3) A (4) bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel tervezett létesítését az
üzemeltetı útján az e célra létesített formanyomtatványon az építési hatóság részére be
kell jelenteni. Az építési hatóság a tervezett sírjel magasságát korlátozhatja.
(4) A (4) bekezdésben szereplı korlátozásról az építési hatóság 15 napon belül értesíti az
üzemeltetıt. Amennyiben az építési hatóság a megadott határidın belül nem
nyilatkozik. azt úgy kell tekintetni, hogy az építési hatóság a tervezett magasság ellen
kifogást nem emel.
4. §
(1) Az elhunytat ha az eltemettetınek nincs a temetıben meglevı temetési hely felett
rendelkezési joga az elhalálozás ideje szerint sorrendben következı temetési helyre
kell temetni.
—

—

(2) Az (1) bekezdéstıl eltérıen kell eljárni az elhunyt eltérı tartalmú végintézkedése,
illetve az eltemettetı részérıl fennálló, különös méltánylást érdemlı ok esetén
(3) A (2) bekezdésben foglalt eltérésre csak akkor kerülhet sor, ha a sírhely olyan
sírhelytáblában található, amely használatba vételének a Tv. 10. § (3) bekezdésére
tekintettel nincs akadálya.
A temetési helyek feletti rendelkezési jog
5. §
(1)
•
•
•
•

A 3.§ (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog idıtartama:
egyes és kettıs sírhely esetében 25 év;
sírbolt esetében 60 év;
urnafülke esetében 10 év;
urnasírhely és urnasírbolt esetében 30 év.

(1) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért valamint újraváltásáért díjat kell
fizetni amelynek összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
A temetı infrastrukturális létesítményei
6. §
Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetıben az alábbi infrastrukturális feltételeket
biztosítja: út, ravatalozó, a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hőtı, boncoló
helyiség, a temetı bekerítése, vízvételi lehetıség, illemhely, a temetı területének -

-

rendeltetésének és a hely jellegének megfelelı - parkosítása, hulladéktároló.
-

7. §

A 6.§-ban felsorolt létesítményeket a temetılátogatók és a temetıben vállalkozási
tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják.
A temetı rendje
8.§

(1)

A temetı térképe a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetı.

(2)

A temetı idıbeni korlátozás nélkül, bármely napszakban látogatható.

(3)

A temetéseket úgy kell szervezni, hogy a szertartások csak munkanapokra essenek,
kivéve méltányolható esetekben, amelyrıl a polgármester dönt.1
9.§

(1) A nyitva tartási idı alatt a temetıt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat
gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetıben csak felnıtt személy felügyelete
mellett tartózkodhat.
(2)

A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet annak
megkezdése elıtt a temetı üzemeltetıje részére be kell jelenteni.

(3)

A temetıben munkáját végzı vállalkozók mőködésük során az e rendeletben
foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem
zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a
temetı infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.
10. §

(1) Tilos
a) a temetıbe kutyát bevinni, kivéve a vak vezetı kutya;
b) hulladékot, koszorú- ás virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen
lerakni;
c) hulladékot, koszorú-és virágmaradványt a temetıben elégetni
d) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetılátogatók kegyeleti
érzéseit megsérteni;
e) a sírokat és a temetı infrastrukturális berendezéseit megrongálni.
(2) Aki a temetıben építési, bontási munkát kíván végezni, illetıleg ebbıl kifolyólag
építési, vagy bontási anyagot kíván a temetı területén szállítani, köteles azt elızetesen
az üzemeltetı részére bejelenteni.
1

Módosította: 11/2016. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. augusztus 31. napjától.

(3) Aki az egyes szabálysértésekrıl szóló 2l8/1999. (XII. 28.) Korm. rendeletben
foglaltakon túl az e rendeletben tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el és 30000
forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.

Záró rendelkezések
11.§
E rendelet 2007. május 01-én lép hatályba, ezzel egyidejőleg az önkormányzat 12/2000.
(X.26) számú rendelete és az 54/1995. Kt. számú határozata hatályát veszti.
Kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Bátya. 2007. április 26.

Magó Jenı
jegyzı

Zsebics Ilona
polgármester

A rendelet kihirdetve! A kihirdetés napja: 2007. április 27.

Bátya, 2007. április 27.
Magó Jenı
jegyzı

1. számú melléklet
Tárgy: A köztemetıben alkalmazható sírhely, sírbolt megváltási árak, a ravatalozó használati
díjának megállapítása.

I.
A képviselı-testület a Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı köztemetı
sírhely és sírbolt megváltási árait az alábbiakban állapítja meg 2007. április 27. hatállyal:
a.) I. osztályú sírhely megváltási ára: 7000.- ft + Áfa/ sírhely
II. osztályú sírhely megváltási ára: 5000.- ft + Áfa/ sírhely
III. osztályú sírhely megváltási ára:3000.- ft + Áfa/ sírhely
b.) A sírhelyek az I. pontban meghatározott megváltási árai 25 éves megváltási idıszakra
vonatkoznak.
c.) A sírbolt megváltási ára:
I. osztályú sírbolt megváltási ára: 40.000.- ft + Áfa/sírbolt
II. osztályú sírbolt megváltási ára: 25.000.- ft + Áfa/ sírbolt
III. osztályú sírbolt megváltási ára:15.000.- ft + Áfa/ sírbolt
A sírbolt alapterülete: 20 m2
A sírbolt megváltási ár 60 év megváltási idıszakra vonatkozik.
II.
a.) A köztemetıben az I. osztályú sírhelyek, sírboltok a betonjárdák mellett lévı elsı két
sorban található sírhelyek,
b.) A köztemetıben a II. osztályú sírhelyek, sírboltok a betonjárda mellett lévı 3.-10. sor
között kialakított sírhelyek,
c.) A köztemetıben a III. osztályú sírhelyek, sírboltok a betonjárda mellett lévı 11. sor után
elhelyezkedı sírhelyek.
III.
A képviselı-testület a köztemetı ravatalozó épületének kegyeleti célú használatáért fizetendı
díjat 1600.- ft + ÁFA/alkalom mértékben állapítja meg 2007. április 27. hatállyal.

