BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
12/2001. (X. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZTEMETŐRŐL1
Bodony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbiakban alkotja a Bodony községben lévő köztemető
fenntartására, használatára valamint a temetkezési tevékenység szabályozására.

1. §
A rendelet hatálya Bodony község közigazgatási területén lévő önkormányzat tulajdonában
álló működő temetőre, az ott folyó temetkezési és temető fenntartási, sírhely használati
tevékenységre, valamint a temetői szolgáltatásokat igénybevevő, illetőleg a
tevékenységeket végző természetes és jogi személyekre terjed ki. A rendelet
alkalmazásakor figyelembe kell venni a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvényt és annak végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
szabályait is.
Temető fenntartása, üzemeltetése
2. §
A köztemető fenntartásáról a helyi önkormányzat gondoskodik, üzemeltetésével
kapcsolatos feladatokat az önkormányzat a temetőgondnok alkalmazásával látja el.
A munkaköri leírást jelen rendelet 1. sz. mellékleteként kell kezelni.
A temető létesítményei
3. §
Az önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges feltételeket az
alábbiak szerint biztosítja:
 utakat épít a parcellák megközelítésére, parkosítást, fásítást végez,
 egy ravatalozót,
 kerítést,
 több helyen vízvételi lehetőséget,
 illemhelyet,
 hulladéktárolókat működtet.
A ravatalozó tartozékait, felszerelését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
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Temetési helyek
4. §
(1) A temetőben – a 3.sz. mellékletként nyilvántartott térkép szerint – kialakított
sírhelytáblák és temetési helyek igénybevételével lehet temetkezni.
(2) A temetőben a következő temetési helyek biztosítottak:




koporsós sírhelyek,
urnás sírhelyek,
sírbolt.
5. §

(1) A temetési helyek méretük és az eltemethető személyek száma szerint a következők.
a) Egyes sírhely területe 90x220 cm, mélysége 200 cm. Egy koporsó helyezhető el
benne.
b) Egyes mélyített sírhely területe 90x220 cm, mélysége 200 cm.(Biztosítani kell,
hogy a rátemethető koporsó alja 160cm mélyre kerüljön.) Két koporsó helyezhető el
benne.
c) Dupla sírhely területe 190x220 cm, mélysége 200 cm. Két koporsó helyezhető el
benne.
d) Dupla mélyített sírhely területe 190x220 cm, mélysége 200 cm. Négy koporsó
helyezhető el benne.
e) Urna sírhely területe 1x1 m, legfeljebb négy urna elhelyezésére engedélyezett.
(2) A temetési helyek közötti távolság minimálisan 50 cm. A sorok közötti távolság
minimálisan 80 cm.
(3) Sírboltok számára kijelölt terület mérete 250x250 cm. A sírboltokra kijelölt helyen az
építési hatóság által engedélyezett sírbolt építhető.
(4) A hagyományos sírhelybe további 2 urna rátemethető.
6. §
(1) A temetési hely, térítési díj ellenében váltható meg. A temetési hely az újbóli
megváltás idején érvényes időtartamra és díjért a rendelkezésre jogosult vagy annak
leszármazója, örököse által újból megváltható. A kettős és a mélyített sírként megváltott
síroknál a rendelkezési jog idejét az utolsó rátemetéstől kell számítani.
(2) A térítési díjakat a jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) Sírhely díj emelkedés esetén a különbözetet a temetkezés időpontjában meg kell
téríteni.

7. §
(1) A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek a fenntartótól kell kérni. A temetési
szándékot a megváltott temetkezési helyek igénybevételekor is mindenkor be kell jelenteni
a fenntartónak. Ugyancsak be kell jelenteni bármely okból bekövetkező sírnyitási, temetési
hely felbontási szándékot. Ilyen esetben a bejelentéskor be kell mutatni a temetési hely
megváltását igazoló befizetési csekket, vagy egyéb iratot, mellyel bizonyítani vagy
legalább valószínűsíteni lehet a rendelkezési jogosultságot.
(2) Az újonnan megkezdett sorokban csak a következő sírhelyet lehet igényelni.
(3) Koporsós rátemetéshez sírnyitási engedély szükséges. Az engedélyt a fenntartónak be
kell mutatni.
A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
8. §
A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
a) általánosan 25év
b) sírbolt esetén 60 év
c) urnasírhely esetén 25 év
Az újból megváltott temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama az újbóli megváltás
idején érvényes időtartammal azonos.
A temetőhasználat szabályai
9. §
(1) A temetési hely felett rendelkező köteles a temető használatra vonatkozó
jogszabályokat és jelen rendeletben foglaltakat betartani, a megváltott helyet gondozni,
környezetét gyommentesítéssel, vagy fűnyírással rendben tartani.
(2) A temetési hely környezetének számít a szomszédos sírhelyig tartó terület, út fele.
10. §
A temetőben tilos:










nyitvatartási időn túl tartózkodni,
sírhely körül fát, bokrot ültetni, betonlépcsőt vagy egyéb tárgyat elhelyezni,
padot úgy elhelyezni, hogy azzal a sír közötti járást akadályozzák,
szemetelni, az öntöző edényeket otthagyni,
lebontott sírjeleket, síremléket tárolni,
a temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni,
fát kivágni engedély nélkül,
állatot bevinni,
temető kaput nyitva hagyni.

11. §
A temetőben keletkezett hulladékot a kijelölt hulladéklerakóban kell elhelyezni.
A hulladéklerakó rendszeres ürítéséről és elszállításáról a fenntartó gondoskodik.
12. §
A temetőben:
a) sírgondozást a temetkezési hellyel rendelkezni jogosult és az elhunyt hozzátartozói,
b) temetkezési szolgáltatásokat (a törvény 25. § (1) bekezdése szerint) az arra jogosult
vállalkozó illetve gazdálkodó szervezet,
c) a temetőgondnoki teendőket a munkaköri leírás szerint a fenntartó,
d) egyéb munkákat (a síremlékbontási, állítási, sírbolt építési, bontási, valamint a fenntartó
megbízásából beruházási javítási, felújítási feladatokat) szabadon választott magán,
vagy jogi személy végezhet.
13. §
(1) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő
sírgondozást és a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető
fenntartójának – a munkavégzés megkezdése előtt legalább 10 nappal – írásban be kell
jelenteni. Síremlék állításának vagy felújításának szándéka esetén a bejelentéshez
mellékelni kell a síremlékről készült méretarányos rajzot, és a sírfelirat szövegét. Sírbolt
építéséhez mellékelni kell az építéshatósági engedélyt. A bejelentés elmulasztásáért a
munkát végző vállalkozó és a megrendelő is felel.
(2) A sírásás időpontját a temetkezési szándék bejelentéskor kell megjelölni.
14. §
(1) A temetőhasználatáért a temetőben üzletszerű tevékenységet végző vállalkozó illetve
gazdálkodó szervezet, temető fenntartási hozzájárulási díjat köteles fizetni.
(2) A díjat a tervezett munka illetve a temetési hely igénybevételének bejelentésekor a
fenntartó részére kell megfizetni. A befizetésről szóló bizonylatot a munka megkezdése
előtt a temetőgondnoknak kell bemutatni.
(3) A temető fenntartási hozzájárulási díjakat az 5. sz. melléklet tartalmazza.
Egyebek
15. §
A temető használatával kapcsolatos bejelentéseket a fenntartóhoz kell benyújtani, aki a
szabálytalanság észlelése esetén arra az elkövető figyelmét felhívja és a szükséges
intézkedést, megteszi.
(Eljárást indít az építési hatóságnál, illetve szabálysértési feljelentést tesz. )

16. §
Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a temetővel, a
temetkezéssel, a temető használattal kapcsolatos jogszabályt megszegi.
A szabálysértési eljárást feljelentés, vagy a jegyző ellenőrzési jogkörében tapasztaltak
alapján hivatalból indul.
17. §
(1) Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben
szokásos módon gondoskodik.
(2) A rendelet hatályba lépését követően a 10/1997. (VIII. 15.) számú rendelet hatályát
veszti.

Borsos László sk.
polgármester

Farkas Istvánné sk.
helyettesítő jegyző

1. sz. melléklet

Temetőgondnok munkaköri leírása
Bodony Község Önkormányzata a köztemető üzemeltetői feladatainak ellátására
temetőgondnokot
alkalmaz
közalkalmazotti
jogviszonyban
vagy megbízotti
jogviszonyban. A temetőgondnok munkáltatója a polgármester. Munkáját a jelen
munkaköri leírás és a polgármester közvetlen utasításai alapján végzi.

A temetőgondnok:
 A polgármesterrel egyetértésben megállapította a temető nyitvatartási idejét és ennek
megfelelően gondoskodik a temetőkapu és a ravatalozó szükséges szerinti nyitásáról és
zárásáról.
 A polgármester által kiadott engedéllyel rendelkezők számára biztosítja a temetőben
végzendő munkákhoz szükséges eszközök, közcélú létesítmények használatát.
Figyelemmel kíséri a végzett munkát és jelzi, ha az engedélytől eltérő tevékenység folyik.
 Végzi a ravatalozó és felszerelésének, valamint a temetőben lévő minden egyéb
közcélú létesítménynek, tárgyi eszközöknek a karbantartásával, felújításával kapcsolatosan
rábízott munkákat (pl. zárjavítás, stb.).
 Gondoskodik
fertőtlenítésről.
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Tisztán tartja a járdákat, utakat, gondozza a parkosított területeket.



Elvégzi a szükséges növényültetéseket, folyamatosan nyírja a füvet.



Vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket, tájékoztatja a temetőlátogatókat.



Kijelöli a temetési helyet. Felügyeli a sírásást.



Gondoskodik a temető rendjének megtartásáról és megtartatásáról.



Elvégzi a polgármester által rábízott egyéb feladatokat.

2. sz. melléklet

Tárgyi eszközök a bodonyi temetőben

1.) Asztal

1 db

2.) Gyertyatartó

4 db

3.) Ravatalozó asztal

1 db

4.) Ravatalterítő ( fekete )

1 db

5.) Háromrészes ajtófüggöny

1 db

6.) Koporsóhűtő

1 db

7.) Szék

10 db

8.) Boncasztal

1 db

9.) Ásó

1 db

10.) Lapát

4 db

11.) Létra

1 db

12.) Ravatalozó garnitúra

1 db

13.) Kézi menetfúró

1 db

4. sz. melléklet

Temetési helyek megváltási díja
1.) Egyes sírhely
2.) Dupla sírhely
3.) Urnasírhely urnafalban

8.000 Ft + ÁFA
14.000 Ft + ÁFA
10.000 Ft + ÁFA

5. sz. melléklet

Temető fenntartási, hozzájárulási díjak
1.) Villany használatért

500 Ft/óra

2.) Vízhasználatért

500 Ft/egyes sírhely

3.) Általános költségek

500 Ft/síremlék

4.) Ravatalozó felszerelések használatáért

500 Ft/síremlék

5.) Nem Bodonyban eltemetés esetén hűtő igénybevétele

3000 Ft/óra

