HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
İ
KÉPVISEL TESTÜLETE
7/2001.( V.1. ) számú
rendelete
a temetırıl és a temetkezési tevékenységrıl
Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzatának Képviselı testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a
temetı krı l és a temetkezési tevékenységrı l szóló 1999. évi XLIII. tv. és a
végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelı en
az alábbi rendeletet alkotja.

I.
A rendelet célja

1. §.
A rendelet célja Hegyeshalom Nagyközségben
(1) Az elhunytak emlékének méltó megı rzése , a kegyeleti szolgáltatás kultúrált
színvonalon történı ellátásának biztosítása a halottak nyughelye elı tti tiszteletadás
biztosítása, a lelkiismereti meggyı zı dés , a hitéleti tevékenységek és vallási
szokások tiszteletbentartásával.
(2) A köztemetı fenntartásának és üzemeltetésének szabályozása
(3) Tekintettel a helyi adottságokra a temetési helyek kihasználásának szabályozása

II.
Értelmezı rendelkezések
2.§.
E rendelet alkalmazásában :
a.) köztemetı az önkormányzat tulajdonában lévı m őködı vagy lezárt temetı .
b.) temetı fenntartása : a temetı rendeltetésszer ő használatához szükséges
építmények, közm ővek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint
közcélú zöldfelületek karbantartása, szükségszerinti felújítása és gondozása.
c.) temetı üzemeltetése : a temetı rendeltetésszer ő használatához szükséges tárgyi
és infrastrukturális létesítmények m őködtetése, valamint az igénybevételhez
szükséges egyéb feltételek biztosítása.
d.) kegyeleti közszolgáltatás : a temetı fenntartását továbbá üzemeltetését magába
foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunytak emlékeinek megı rzésére
irányuló önkormányzati tevékenységek összessége .
e.) temetkezési szolgáltatások : a temetésfelvétel, a halottszállítás, az elhunyt
temetésre való elı készítése és a temetéshez szükséges eszközökkel való ellátása, a
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ravatalozás, a búcsúztatás, a sírbahelyezés, az urnaelhelyezés, a sírnyitás, az
exhumálás és az újratemetés.
f.) temetkezési szolgáltató : a temetkezési szolgáltatásokat együttesen vagy önállóan
végzı szolgáltató.
III.
A rendelet hatálya
3. §.
A rendelet hatálya kiterjed Hegyeshalom Nagyközség közigazgatási területén
található és m őködı köztemetı re , annak létesítményeire valamint az ott végzett
temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra.

IV.
A temetıre vonatkozó általános rendelkezések
4.§.
(1) A hegyeshalmi köztemetı fenntartásáról Hegyeshalom Nagyközség
Önkormányzata gondoskodik .
(2) A m őködı köztemetı Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata tulajdonát
képezı és a hegyeshalmi 536 hrsz és 537/1 hrsz -ú ingatlanokon lévı temetı .
(3) Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata a köztemetı üzemeltetésérı l az
ANUBISZ Temetkezési Korlátolt Felelı sség ő Társasággal, Mosonmagyaróvár,
Bástya u. 20. szám kötött kegyeleti közszolgáltatási szerzı dés keretében
gondoskodik.
V.
A temetı mőködésének ellenırzése
5.§.
A temetı m őködésének ellenı rzése :
(1) A temetı fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a
jegyzı ellenı rzi.
(2) A jegyzı ellenı rzési jogkörében eljárva jogszabálysértés, vagy a
temetı szabályzat megsértése esetén felhív a rendelkezések betartására , illetve
szabálysértési eljárást folytat le.
(3) A jegyzı ellenı rzi a kegyeleti közszolgáltatási szerzı désben foglaltak
maradéktalan teljesítését, súlyos szerzı désszegés esetén kezdeményezi a
szerzı dés felmondását.

3

(4) A köztemetı ben vezetett nyilvántartásokba a jegyzı betekinthet az ellenı rzés
során és vizsgálhatja a temetı ben szolgáltatást végzı k jogosultságát

VI.
A temetkezési helyek és azok használati ideje

6. §.
(1) A temetı tulajdonosa a temetkezési helyeket használatra átengedi azoknak, akik
a használat jogát az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján megszerezték.
(2) A temetı ben temetkezésre szolgálnak :
a.) Egyes sírhelyek
b.) Kettı s sírhelyek ( családi sírhelyek )
c.) Közös sírhelyek
d.)Díszsírhelyek - dísz urnasírhelyek
e.) Sírbolthelyek - sírboltok
f.) Urna parcella - urnasírhelyek ( dupla )
(3) Egy személynek egy sírhelye lehet, a kettı s sírhely ő parcellákban lehetı ség van
dupla sírhely megváltására.
(4) A temetı tulajdonosa, felajánlás esetén, bármely megváltott, de még igénybe
nem vett, vagy kiürített temetkezési helyet visszavált a sírhellyel rendelkezni jogosult
személyektı l a visszavételkor érvényes áron.
7. §.

(1) A sírhelyek, sírboltok mérete :
a.) a felnı tt egyes sírhelyeknek 220 cm hosszúnak és 90 cm szélesnek,
b.) a felnı tt kettı s sírhelyeknek 220 cm hosszúnak és 190 szélesnek,
c.) a gyermek sírhelynek 10 éven aluli gyermek részére 130 cm hosszúnak és 60 cm
szélesnek,
d.) urnasírhelynek - földbe - 90 cm hosszúnak és 65 cm szélesnek,
e.) a sírboltnak 310 cm hosszúnak, szélességének pedig négy koporsóra számítva
310 cm-nek kell lennie, mely méretek a térszegélyt is magukban foglalják.
(2) A sírgödör mélysége a terepszinttı l számítva :
a.) felnı tt és gyermek sírhelyeknél 160 cm ,
b.) rátemetés esetén 220 cm ,
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c.) urna földbetemetés esetén 100 cm ,
d.) sírbolt mélysége 190 cm.

8.§.

(1) A sírok között (urna és gyermek sírok esetén is ) 60 cm távolságot kell biztosítani.
(2) A sírtáblák között 80 cm távolságot kell biztosítani.

9.§.

(1) Sírhelyek használati ideje a temetéstı l számított 25 év.
(2) A kettı s sírhely használati ideje a második temetés napjától 25 év, de a második
temetéskor mindkét sírhely díját ki kell egészíteni a második sírhely lejáratának
idı pontjáig.
(3) Urnasírhely megváltási ideje 10 év.
(4) A sírbolt használati ideje magánszemélynek 75 év, vagy 100 év.
(5) A lejárat után az 1 - 4 bekezdésben felsorolt temetkezési helyek további
használatát meg lehet váltani, a megváltás idı pontjában érvényes ár alapulvételével.
(6) Az önkormányzat képviselı testülete a Hegyeshalom Nagyközségért
Emlékplakettel kitüntetettek részére elhalálozásuk esetén a 9/1995.(VII.6.) Ökt .
rendeletben foglaltak szerint, illetve akit saját halottjának nyilvánít - családjuk
beleegyezésével - díszsírhelyet ( dísz urnasírhelyet ) adományoz.
(7) A díszsírhelyek és dísz urnasírhelyek helyének meghatározásától, jellegének
megszüntetésérı l az önkormányzat képviselı testülete határoz.
(8) A díszsírhelyeket és dísz urnasírhelyeket az önkormányzat tartja fenn és
amennyiben az elhaltnak közeli hozzátartozója nincs, gondoztatja is.
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VII.

A temetkezési helyek díjai

10.§.
(1) Az egyes parcellák, illetve sírhelyek osztálybasorolását a temetı tulajdonosa és
kezelı je közösen végzi. A sírhely díjak mértékét az önkormányzat képviselı testülete
jelen rendelet 1. szám mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A díjakat minden esetben a temetést, a kihantolást, vagy a rátemetést
megelı zı en kell megfizetni azzal, hogy kettı s sírhelynél a fenntartott sírhely díját
elı re kell megfizetni. Sírhelyek, urnasírhelyek, sírboltok elı re is megválthatók, ez
esetben azonban a használati idı a megváltással kezdı dik.

VIII.
A temetı rendje és használatának , valamint igénybevételének szabályai
11.§.
(1) A temetı ben mindenki köteles a hely jellegének megfejelı magatartást
tanúsítani, az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani és
tartózkodni a kegyeleti érzést sértı tevékenységtı l , vagy magatartástól.
(2) Minden látogató kötelessége a temetı nek és környezetének védelme , rendjének
és tisztaságának megı rzése.
12.§.
A köztemetı ben polgári és egyházi szertartással történı temetés és búcsúztatás
egyaránt lebonyolítható.

6

13.§.
(1) A temetı területén csak a temetı rendjérı l szóló tájékoztatóban megjelölt
tárgyak, illetve eszközök helyezhetı k el, vihetı k be, illetve hozhatók ki.
(2) A temetı területére jogosulatlanul bevitt tárgyakat és eszközöket a temetı
kezelı je jogosult eltávolítani.
(3) A temetı területén a sírkövesek részére szükséges munkálatokhoz külön
területet kell biztosítani, villany és vízvételi lehetı séggel.
(4) A temetı területén csak a sírok, sírboltok, urnasírhelyek díszítésére szolgáló
tárgyakat (sírlámpa, mécses, váza, koszorú, egynyári virág, dísznövény stb. ) szabad
elhelyezni. Ezek a tárgyak (növények) a sírhely 3. §.(1) bekezdésében megadott
méreteit nem haladhatják meg. Egyéb tárgyak elhelyezéséhez a temetı kezelı jének
(gondnokának) engedélye szükséges.
Az engedély nélkül elhelyezett és a temetı rendjét zavaró tárgyakat a temetı
tulajdonosa jogosult eltávolíttatni (eltávolítani).
(5) Elszáradt koszorúkat és virágokat csak a kijelölt hulladékgy őjtı edényekbe
szabad elhelyezni, az elhervadt koszorúk is csak itt bonthatók szét.

14. §.
A temetı i rend :
(1) Köztemetı nyitvatartása :
április 15 és október 15 között
október 16 és április 15 között

7.00 órától 20.00 óráig
8.00 órától 17.00 óráig

(2) A látogatók számára a temetı bejáratánál az üzemeltetı tájékoztató táblát
függeszt ki a temetı nyitvatartásáról , vázlatos térképérı l és rendjérı l.
(3) A temetı területére gépjárm ővel kizárólag a következı járm ővek hajthatnak be:
- a temetı üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó járm ő
- a mozgásukban korlátozott személyeket szállító járm ő
- azon látogatok járm ővei akik a sírgondozáshoz szükséges nagyméret ő
eszközöket, anyagokat szállítanak.
A behajtást az üzemeltetı engedélyezi és ellenı rzi.
(4) A temetı ben 10 éven aluli gyermek csak felnı tt felügyeletével tartózkodhat.
(5) A temetı ben állatot bevinni a vakvezetı kutya kivételével tilos.
(6) A temetı ben gyertyát , mécsest gyújtani olyan körültekintı gondossággal lehet,
amellyel a t őzveszély elkerülhetı .
Avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt a temetı ben elégetni tilos.
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(7) A temetı bı l virágot vagy sírokra ültetett növényeket kivinni nem lehet.
A temetı bı l sírkövet , fejfát , síremléket vagy ezek egy részét csak az üzemeltetı
írásbeli engedélyével lehet kivinni.
(8) A temetı területén a szemetelés tilos, bármely hulladékot csak az arra kijelölt
gy őjtı helyen lehet elhelyezni.

IX.

Rátemetés

15.§.
(1) Betemetett egyes felnı tt és gyermek sírba, sírnyitási engedéllyel, megfelelı
sírmélység esetén még egy koporsó, díjfizetés mellett rátemethetı .
(2) Kettı s sírhely egy -egy részébe ugyanolyan feltételek mellett lehet rátemetni,
mint az egyes síroknál.
(3) A rátemetésekre vonatkozó engedélyt csak abban az esetben lehet megadni, ha
a sírhelytáblát még nem zárták le és így a 25 éves porladási idı biztosítva van és a
felülre kerülı koporsó aljazata legalább 1,6 méter mélyre kerül. Sírnyitási engedéllyel
csak egy halottat lehet rátemetni.
(4) Urnát a sírhelyekbe sírnyitási engedély nélkül lehet rátemetni, de a rátemetés a
sírhely használati idejét nem hosszabbíthatja meg és az urnát úgy kell elhelyezni,
hogy az a talaj szintjétı l legalább 1 méter mélyre kerüljön.
X.

Síremlékek, sírboltok, kopjafák

16. §.

(1) A sírkeret méretének meg kell egyezni a 7 .§. (1) bekezdésben megadott
méretekkel ( sem nagyobb, sem kisebb nem lehet ).
(2) A síremlék magassága 1,5 méter lehet, ettı l eltérı méretre a temetı tulajdonosa,
a kezelı vel történı egyeztetés alapján, indokolt esetben, engedélyt adhat.
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(3) Urnasírhely esetén a síremlék magassága arányos a sírhely méretével (
maximum 80 cm).
(4) Síremlékként kopjafa is állítható, illetve elhelyezhetı a temetı tulajdonosának
egyedi engedélye alapján.
A (2), (3), (4) bekezdésben leírtak is csak az (1) bekezdésben meghatározott
méreteken belül helyezhetı k el.
(5) A sírhelyek fölé emelt síremlékek, valamint fejfák és kopjafák karbantartásáról,
gondozásáról, illetve helyreállíttatásáról a létesítı , vagy annak örököse köteles
gondoskodni.
(6) Két éven át gondozatlan sírhalmokat - írásos értesítés és a hirdetményi felhívás
eredménytelensége esetén - a fejfa (feliratos rész) meghagyása mellett a temetı
tulajdonosának rendelkezésére, a kezelı nek el kell egyengetni és f ővel bevetni.
(7) A már felállított síremlékeket csak a temetı tulajdonosának engedélyével szabad
a temetı bı l elszállítani.

17.§.
A temetı rész kiürítése, felszámolása során az ott lévı síremlékeket és tárgyakat
megállapodás alapján, a temetı tulajdonosa átveheti és azokat a temetı kezelı je
útján újra értékesítheti.

18.§.

(1) Sírboltot az önkormányzat által jóváhagyott terv alapján lehet létesíteni akként,
hogy azt a sírbolthely megváltásától számított 2 éven belül ki kell építeni és lezárni.
(2) A sírbolt létesítı jének azt kell tekintetni, aki azt felépíttette és e minı ségét a
sírboltkönyve bejegyeztette.
A sírbolt feletti rendelkezési jogot csak a sírbolt létesítı je ( örököse ) gyakorolhatja.

(3) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek a sírbolt létesítı jének a
sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezése az irányadó.
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XI.
Sírhelyek használati idejének lejárata, a temetırész kiürítése
19.§.
(1) A temetı kezelı je köteles évenként megállapítani a megváltott sírhelyek
használati idejének lejártát. A lejárat elıtt legalább 6 hónappal köteles az
érdekelteket írásban és hirdetmény útján is felhívni a lejárt sírhelyek használati
idejének meghosszabbítására, melyre a lejárat után 30 napig van lehetı ség.
Az erre vonatkozó hirdetményt a temetı bejáratánál is ki kell függesztenie és a kábel
Tv útján is közzétetetnie.
(2) A sírhellyel rendelkezı k jogosultak az értesítés , illetve a hirdetmény kibocsátását
követı en a sírhely használati idejét az elı írt díj megfizetésével meghosszabbítani.
Amennyiben az érdekeltek a felhívásnak nem tesznek eleget, a temetı kezelı je - a
temetı tulajdonosának egyetértésével - jogosult a holttestek maradványait közös
sírhelybe áthelyezni, illetve az eredeti sírhelyen lemélyítve elhelyezni.
A temetı tulajdonosa az így megürült sírhelyeket újból értékesítheti.
(3) A temetı rész felszámolásakor, a síremlékkel, - a temetı tulajdonosával történt
elı zetes egyeztetés után - annak létesítı je, illetve örököse rendelkezhet. A
rendelkezési nyilatkozat hiányában a síremléket és az így megürült sírhelyet a
temetı tulajdonosa értékesítheti.
XII.
Köztemetı üzemeltetése és a kegyeleti közszolgáltatás
20. §.
(1) A köztemetı
fenntartásának költségeit
Önkormányzata költségvetésébı l biztosítja.

Hegyeshalom

Nagyközség

(2) Az üzemeltetı vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerzı désnek tartalmaznia kell:
a.) a tevékenység gyakorlásának helyét
b.) az ellátandó tevékenységek felsorolását
c.) a teljesítés módját és idejét
d.) az ellátandó feladat mennyiségi és minı ségi követelményeit
e.) a szerzı dés érvényességi idejét , amely 5 évnél rövidebb és 15 évnél hosszabb
nem lehet , de újbóli megkötése nem zárható ki.
f.) a szolgáltatás finanszírozásának rendjét
g.) a szolgáltatás ellenértékének mértékét és a megfizetés módját
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h.) a szolgáltatáshoz szükséges eszközök mennyiségi és minı ségi elı írásait és
rendelkezésre bocsátásának módját.
i.) az önkormányzati vagyontárgyak használatának , karbantartásának, felújításának
és pótlásának szabályait.
j.) a szolgáltatást végzı személyekkel kapcsolatos követelményeket
k.) a szerzı dés fennállása alatt az önkormányzatot megilletı ellenı rzési
jogosítványokat
l.) arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogyha a gazdálkodó szervezet a kegyeleti
közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is végez a kegyeleti
közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétı l, így a temetkezési szolgáltatástól
számvitelileg elkülöníti
m.) a birtokbaadás feltételei
n.) az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a szerzı désre egyebekben a Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseit kell megfelelı en alkalmazni.
21.§.
A köztemetı üzemeltetése során az ANUBISZ KFT , mint üzemeltetı :
a.) biztosítja a temetkezési szolgáltatás illetı leg a temetı ben végzett egyéb
vállalkozási tevékenységek ellátásának temetı i rendjét.
b.) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit
c.) gondoskodik a temetı be kiszállított elhunytak átvételérı l és biztosítja a temetı
nyitását és zárását
d.) vezeti és megı rzi a nyilvántartókönyveket és sírboltkönyvet
e.) tájékoztatja a temetı látogatókat
f.) kijelöli a temetési helyeket
g.) elvégzi a temetı és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását,
síkosság mentesítését és a hóeltakarítást
h.) gondoskodik a temetı rendjének betartásáról és betartatásáról
i.) összehangolja a temetéseket
j.) gondoskodik az ügyfélfogadásról

XIII.
22.§.
A temetkezési szolgáltatások feltételei
(1) A köztemetı ben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban elı írt engedéllyel
rendelkezı vállalkozók végezhetnek.
(2) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelı viseletben , a
szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletbentartásával végezni munkájukat.
(3) A temetı területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók kötelesek a tevékenységük
során keletkezı hulladék elszállításáról gondoskodni.
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XIV.

23.§.
Vegyes és záró rendelkezések
(1) Aki e rendelet elı írásait megsérti szabálysértést követ el, amely miatt 10. 000 Ftig terjedı helyszíni birsággal , illetve 30. 000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
(2) E rendelet vonatkozásában az építéshez, létesítéshez kötött engedélyezési
eljárások lefolytatására a jegyzı jogosult.
(3) E rendelet 2001. május 1-én lép hatályba, ezzel egyidej őleg hatályát veszti
Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzatának A temetı rı l és a temetkezési
tevékenységrı l szóló és többször módosított 13/1997.(IV.10.) sz. rendelete.
(4) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévı még el nem bírált ügyekben is
alkalmazni kell.
(5) A rendelet kihirdetésérı l a jegyzı gondoskodik.
Hegyeshalom, 2001. április 23.

Vincze Zoltán
polgármester

Dr. Szegedi János
jegyzı

Záradék : A rendelet kihirdetése 2001. május 1-én megtörtént.
Hegyeshalom, 2001. május 1.

Dr. Szegedi János
jegyzı
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1. sz. melléklet

A sírhelyek megváltási árai

1. A sírhelyek árai :
a.) Kettı s sírhely ára 25 évre

6. 000 Ft +ÁFA

b.) Egyes sírhely ára 25 évre

3. 000 Ft +ÁFA

2. A sírbolthelyek árai :

a.) A sírbolthely ( 4-es ) ára 100 évre
Viszontértékesítı vállalkozó részére
(sírköves, temetkezési vállalkozó stb.)

100. 000 Ft +ÁFA
150.000 Ft +ÁFA

b.) A sírbolthely ( 4-es ) ára 75 évre
Viszontértékesítı vállalkozó részére
(sírköves, temetkezési vállalkozó stb.)

75.000 Ft +ÁFA
110.000 Ft +ÁFA

3. Urnasírhely 10 évre

1.000 Ft +ÁFA

