SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5 /2006.(03.21.) SZÁMÚ,
A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL RENDELETE
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.
évi LXIII. Törvény 41.§ (3.) bekezdése és 42.§-ában kapott feladatkör és felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1.§. E rendelet alkalmazásában:
a) temető: Sződ település közigazgatási területén belüli, építési, használata szerinti
zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi
rendeltetésű, amelyet elhunytak eltemetésére, hamvak elhelyezésére létesítettek és
használnak.
b) temetkezési hely: a temetőben létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely. A temetési
helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben vagy építményben történő
elhelyezkedése alapján különböznek egymástól.
c) kegyeleti emlékhely: az elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített
építmény, emlékmű, épületén elhelyezett emléktábla.
d) kegyeleti közszolgáltatás: a temető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló
egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló
önkormányzati tevékenységek összessége.
e) A temető üzemeltetése: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és
infrastruktúrális létesítmények működtetése, közcélú területek karbantartása. 1
2.§. Ezen rendelet hatálya Sződ község közigazgatási területén fekvő temetőre, az ott végzett
temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre terjed ki.
A temető pontos címe: 2134 Sződ, Csörögi út 818/2 hrsz.
3.§. (1) Sződ község település Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyok és előírásoknak
megfelelő temető fenntartásáról.
(2) A szabályozás célja, hogy a település területén a helyi viszonyok figyelembe vételével
biztosítsa- megkülönböztetés nélkül és az elhunyt végakarata szerint- az elhunytakat megillető
jogokat, a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés garantálása érdekében.
A rendelet szabályozza a temetők használatának és működésének rendjét, a temetés
lebonyolításának zavartalanságát.
(3.) Az Önkormányzat által fenntartott temetőben az Önkormányzat köteles az elhunyt
személyére, vallási illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz
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tartozására, a halál okára, vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé
tenni a halottak eltemetését.
4.§. (1.) A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az
eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének,
vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.
(2.) Temető létesítéséről, bővítéséről, megszüntetéséről az önkormányzat gondoskodik.
5.§. (1) A temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a temetőgondnok látja el. 1
(2.) A temető fenntartásának költségeit az önkormányzat biztosítja.
(3.) A temetőgondnok kétévente köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni a temető
üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységéről.
(4.) A fenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatokat a jegyző ellenőrzi.
a. felhív a jogszabályokban és a temető szabályzatban foglalt rendelkezések
betartására
b. szabálysértési eljárást folytat le.
(5) A temetőgondnokkal kapcsolatos munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.
A TEMETŐ HASZNÁLATÁNAK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI

6.§ (1) A köztemetőbe történő temetkezéseknél az 1990. évi XLIII. Törvény 1.§ (1)
bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell eljárni. 1
(2) Más településen lakott elhunytat a hozzátartozó kérésére a polgármester engedélyével
lehet eltemetni. 1
7.§. (1.) A temető nyitvatartási rendje:
a) március 01-től szeptember 30.-ig
b) október 01-től március 01-ig
c) október 28-tól november 4-ig

6.00-20.00 óráig
7.00-19.00 óráig
éjjel-nappal folyamatosan

(2.) A temetőben csak a megjelölt nyitvatartásiidőben lehet tartózkodni.
(3) A temetőben és annak közvetlen környezetében mindenki a hely jellegének megfelelő
magatartást köteles tanúsítani. Tilos minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a
kegyeleti érzést sértheti.
(4) A temetőben 14 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat. 1
(5.) Vakvezető kutya kivételével állatot bevinni tilos!
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8.§.(1.) A temetőben tilos gépjárművel közlekedni kivéve:
a) súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító járművet,
b) temetkezési tevékenységben részt vevő járművet,
c) a temető üzemeltetéséhez szükséges járműveket.
(2.) A temetőben munkát – sírgondozás és a sírok beültetése kivételével- csak a
temetőgondnok által engedélyezett és meghatározott időben lehet végezni.
(3.) Építőanyagot beszállítani, síremléket lebontani csak a temetőgondnok
hozzájárulásával szabad. Építési hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell
szállítani.
(4.) A temető környezetének védelme, rendjének, tisztaságának megőrzése, minden
látogató kötelessége.
9.§. A temető üzemeltetője a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést
nem alkalmazhat.
A TEMETŐ NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE

10.§. (1.) A temető gondnoka köteles nyilvántartó könyvet vezetni.
(2.) A nyilvántartó könyvbe minden temetést időrend szerint kell bejegyezni.
(3.) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe kell vezetni az eljáró hatóság
nevét és ügyszámát.
(4.) A nyilvántartásokba az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult
személy betekinthet.
A KEGYELETI TÁRGYAK, NÖVÉNYZET ELHELYEZÉSE, A SÍRGONODZÁS
SZABÁLYAI
11.§. (1.) A temetőben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti
jelleget nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el.
(2.) Fát, cserjét a temető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez –de
az üzemeltetőnek be kell jelenteni- a sírra ültetett örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem
magasabb 1,5 m-nél és átmérője nem több 0,6 m-nél.
(3.) A sírhely gondozása, illetve egyéb munkavégzés során a szomszédos temetési hely
nem sérülhet.
(4.) A sírhely gondozása során keletkező szemetet a kijelölt helyre kell vinni.
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(5) A sírhely mellé, elé, mögé növényzetet csak úgy szabad elhelyezni, hogy a
szomszédos sírok megközelítését ne zavarja. 1
TEMETÉSI HELYEK ÉS SZABÁLYOK
12.§.(1.) Sírhelyek mérete:
 Egyes sír alapterülete:
220X120 cm
 Sírgödör mélysége:
200 cm
 Mélyített sír esetén:
250 cm
 Sírhelyek közötti távolság:
0,8 m
 Síremlék magassága:
max: 1,5 m
 Szabványos urnafülke méretei: 0,26 X 0,26 X 0,3
 Dupla urnafülke méretei:
0,3 X 0,6 X 0,3
 Sírbolt (egyszemélyes)
260X160 cm1
(2.) A temetőről az üzemeltető térképet és nyilvántartást köteles vezetni.
(3.) A sírgödör mélysége a talajviszonyoktól függően 200-250 cm között változhat.
Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó alja legalább 160 cm mélyre kerüljön.
(4.) Egyes temetési helyeket – a díszsírhelyek kivételével – a temetési hely felett
rendelkező személynek kell megváltania. A temetési hely feletti rendelkezés jog a megváltás
napjával kezdődik.
13.§. (1.) A polgármester, a község plébánosa (az egyházközség vezetője) díszsírhelyet
adományozhat azon személyek részére, akik a község életében kiemelkedő gazdasági,
kulturális, művészeti vagy társadalmi tevékenységet végeztek.
(2.) Díszsírhelyeket az önkormányzati testületnek kell kijelölni, adományozásáról a
testületi ülésen kell határozni.
14.§. (1.) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet
urnafülke, vagy urnasírhely.
(2.) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal
ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad.
15.§. (1.) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.
A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere, vagy adásvétel tárgya nem
lehet. 1
(2.) A temetési hely újra váltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig
a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.
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16.§. (1.) A temetkezési szolgáltatások és temetési helyek megváltási díjait az 1. számú
melléklet tartalmazza. A díjakat a Képviselő-testület felülvizsgálja.
(2.) A temetési hely használati, illetve újra történő megváltási díját a temettetőnek, a
temetési hely felett rendelkezőnek előre kell megfizetnie az üzemeltető részére.
(3.) A egyes temetési helyeket az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemettetőnek
meg kell váltania (egyszeri megváltás) és ezzel a temetési hely felet a megváltás időtartamára
rendelkezési jogosultságot szerez.
Az a hozzátartozó, aki a sírhely megváltás lejártát követő egy éven belül nem váltja meg újra
a sírhelyet, úgy az a sírhely bérleti joga az önkormányzatot illeti meg. 1
(4.) A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.
TEMETÉSI HELY HASZNÁLATI IDEJE
17.§. (1.) A temetési helyek használatának idejét a megváltás napjától kell számítani.
(2.) A temetési helyek használati idejét a megváltás napjától kell számítani. Lejárat után
a temetési hely használati ideje az újraváltás időpontjában érvényben lévő díj kifizetése
ellenében meghosszabbítható.









(3.) Sírhelyek használati ideje:
200X90 cm egyes sírhely
200X190 cm dupla sírhely
65X130 cm urna sírhely
130X130 cm dupla urna sírhely
130X60 cm gyermek sírhely
díszsírhely korlátlan
urnafülkék
sírbolt

25 év
25 év
10 év
10 év
25 év
10 év
25 év1

TEMETŐ FENNTARTÁSI HOZZÁJÁRULÁSI DÍJA
18.§. (1.) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző (kőfaragó, temetői szolgáltatást
végző) a temető használata után az 1. számú melléklet szerinti temető fenntartási
hozzájárulást köteles fizetni az önkormányzat részére.
(2.) A vállalkozó az (1.) bekezdés szerinti díjat minden olyan megkezdett nap után
köteles az önkormányzatnak megfizetni, amelyen vállalkozási tevékenységet folytat a
temetőben.
(3.) A temetőben vállalkozási tevékenység csak munkanapokon engedélyezhető, kivéve
a halott szállítással összefüggő szolgáltatás.
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A LÉTESÍTMÉNYEK, SZOLGÁLTATÁSOKNAK A VÁLLALKOZÓK ÁLTALI
IGÉNYBEVÉTELI DÍJA
19.§. (1.) A temetkezési szolgáltató a temető létesítményeit (ravatalozó, hűtő, közmű, stb.) e
rendelet 1. számú mellékletében meghatározott bérleti díj fejében veheti igénybe, melyet az
üzemeltető részére – az igénybevételt megelőzően- köteles megfizetni.
(2.) A bérleti igényeket a temető gondnoka felé kell bejelenteni, aki erről nyilvántartást
vezet.
(3.) A temető gondnoka a létesítmény használatát az igénylőtől nem tagadhatja meg.
Amennyiben a temetkezési szolgáltató az (1.) bekezdésben foglalt befizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, a temetői létesítményt nem veheti igénybe.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
20.§.(1.) Szabálysértést követ el és 30.000.- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a
temető rendjére vonatkozó szabályokat megszegi, így különösen:
a) síremléket bejelentés nélkül lebont, áthelyez
b) engedély nélkül végez munkát
c) a temető rendjét megszegi, csendjét zavarja, gépjárművel behajt a temető területére,
növényzetében, sírhelyekben kárt okoz, szemetel, nem a kijelölt helyen tárolja a
szemetet, állatot bevisz.
(2.) A eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.
21.§. (1.) Jelen rendelet 2015. január 01. rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet
kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Hertel László
Polgármester

dr. Bojtayné Benedek Gabriella
Jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet 2014. november 27. napján kihirdetésre került.
S z ő d, 2014. november 27.
Dr. Bojtayné B Gabriella
jegyző
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1.számú melléklet 2
Temető használati díjak

szolgáltatás

A
szolgáltatás
díja
(bruttó)

Önkormányzati
támogatás összege
(bruttó)

Sződi lakosok által
fizetendő díj (bruttó)

8.500.- Ft

--------------------

8.500.- Ft

Nem sződi
lakosoknak
4.700.- Ft

2.400

1.700

35.300- Ft

27.300.-Ft

8.000.-Ft

36.900.-Ft

16.000.-Ft

22.000.-Ft

16.900.-Ft

5.100.-Ft

33.900.-Ft

26.900.-Ft

7.700.-Ft

50.800.-Ft

35.400.- Ft

15.400.- Ft

1 férőhelyes sírbolt
(kripta) (25 év)

35.400.-Ft

30.000.-Ft

8.900.-Ft

Ravatalozó bérleti díja

35.400.-Ft

23.100.-Ft

12.300.-Ft

Ravatalozó előtér
használata

15.000 Ft

10.000.-Ft

5.000.- Ft

Lélekharang szolgáltatás

-----------

-----------------

1.000.-Ft

temető fenntartási
hozzájárulás új síremlék
készítése esetén
Hűtőhasználat
1 férőhelyes sírhely
(25 év)
2 sírhely
(25 év)
Urnafalban 1 férőhelyes
sírhely
(10 év)
Urna földbe helyezése
(200X90 cm)
1 férőhelyes sírhely
(25 év)
Urna földbehelyezése
(200X90 cm)
2 férőhelyes sírhely (25 év)

A temetőben végzett
vállalkozási tevékenyég
sírhely karbantartási díj

2

52.900.-Ft

6.350.- Ft (bruttó)
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