
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
212016. (L 29.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Szada Nagyközség Öntományzatának Képviselő{estiilete a MagyarcIszág helyi
ónkormiínyzatairól szóló 2011. éü clxxxlx. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. s 1.
pontjában' illetve a temetőkrő1 és a temetkezéslől szóIó 1999. évi XLlIl. töIvény (a
továbbiakban: Ttv.) 42. $- ában kapott felhatalmazás alapján, - a Ttv' végrehajtásrÍa kiadott
145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ter.) rendelkezéseire figyelemmel" - a
Mötv. 13' $ (1) bekezdés 2' pontjában meghatározott feladatköIében eljárva a következőket
rendeli el:

I. fejezet
ÁlrALÁNos nnNDELKEzÉsEK

1.S
(1) A szabályozás célja, hogy a település telületén a helyi viszonyok figyelembevételéve1
biztosítsa az elhun),takat megillető jogot a végtisztesség megadása' az embe.hez méltó
temetés garantálása érdekében, szabá]yozza a temetők működési rendjét, a t€metés
1ebonyolításiínak zavaltalalNágát'
(2) A tisztességes temetéshez való jog brírmely megkiilönböztetésle tekintet néIktil
mindenkit megillet.
(_i) A temetét módja lehel rilági és egyházi'
(4) Halottakat eltemetni csak tenretési helyer, szabad' Az e]hamvasztott halottak
maradványait tartalmazó urnákat _ a 30' s (2) bekezdésbelr íIt kivételtől eltekintve _
ug)ancsak a Lemeldben szabad elhelSezni.

2.S
(1) Jelen rendelet hatálya a Szada Nagyközség közigazgatási területén múködő köztemetőre

ide éItve a jövőben ]étesillő 1emető(ke)t is-, valanint az ezek fenntartásával és a
temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységre és azok fol}tatóim teded ki.
(2) Szada Nagyközség köZigazgatási területén jelen rcndelet megalkotásakor mÍiködő
temető: a szadai .1552 és 2988 blsz alatti ingatlanon működő köztemető'
(3) Új temetőt létesíteni csak e rendeietben szabályok betaltásával lehel.

3.S
E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) temeÚő: a település igazgatási tedletén belüli' beépítésre szánt, építési használata szerinti
zöldfelületi jellegíl' különleges terii1et. amely kegyeleti célokat szo]gál. köZegeszsegüg)i
rendeltetésú' és amelyet az elhun)'tak eltenetésére' a hamvak elhelyezésére létesítettek és
használnak, vagy használtak,
b) köztemető: az önkományzat tulajdonában ]évő temetó. illetőleg a temetőnek az a része.
amel).ben az önl(onnányzat a köztemető fennlartásála vonatkozó kötelezettségét teljesíti.
c) temetkezési emlékhely: a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban
templonrkeftben' töIténeti kertben. uTnacsanokházban vagy más épínnényben és teúleten
iévő, aZ elhunytak e]temetésére. umiík elhe]yezésére és hamvak szétszórására szo1gáJ.



d) temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési em]ékhelyen létesített síIhely. sírbo]t'
umafiilke, umasírhely, unrasírbolt' valamint a hamvasztóűzemi építmény területén,
ingatlanán létesített umafiilke' umasíhely' A temetési helyek egyes fonnái, a temetés
módja, továbbá a fiildben vagy építményben töIténő elhelyezkedése a]apján különböznek
eg}mástól,
e) kegyeleti em]ékhely: elhun}'tak emlékének megielöiésére éS megőrzésére létesített
építmény' emlékmú' emlékjel. épületen elhelyezett emléktáb1a,
l) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntaÍtását. továbbá üzemeltetését magába
foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az e]hunÍ em]ékének megő.zéséIe irányuló
önkormán)zati tevékenységek összessége.
g) szociális temetés: a Ttv. 3. $ j) pontjában meghatározott temetés'

4.S
(1) A temető tulajdonosa köteles a temető felrntal1ásfuól 1ovábbá ilzemeltetésérőI saját maga
vagy szeÚődés alapján valamely gMdálkodó szeNezet útján gondoskodni.
(2) A temető tulajdonosa köteles gondoskodni a temető kegyeleti méltóságának
megőrzéséről, a temető táIgyi és infrastruktulális létesítmá1yeinek, zöldfelületeinek.
valamint síIhe1}tábláinak megépítéséről, kialakításáró]. Köteles továbbá szabályzatot
készíteÍi a teme1ő használatának lendjérő1.
(3) Amennyiben a jelen rendelet hatálybalépését követően valamely más szeNezel temetőt
létesít. úgy a teme1ő fenntaÚásával' ilzemeltetéséve] j áró feladatokról a temető tulajdoíosa
köteles gondoskodni.

s.s
(1) A temető Í'enntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásál a jegyző
ellenőrzi. Ennek keretében:
a) a temető 1'ennta.tóját és üzemeltetőjét Í'e]hívhatja a jogszabályokban és a tenető
szabál1zatban fog1alt rendelkezések betaItásáraj
b) a jogszabayokban foglalt szabályok megszegőivel szemben eljiíást folÍathat le, vagy
eljárás 1efol}tatását kezdeményezheti;
c) ellenőrzi a kegyeleti közszolgáltatási szeződésben fogla]tak betaftását. Szükség esetén
kezdeményezheti a közszo1gá1tatási szerződés fe1mondását'
(2) A temetkezési szolgáltató székhelye szerint illetékes járási hivatal a köztemetőben
vezetett nyilvántafiásokba betekinthet és vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők
jogosultságát.

Á KÖZTEMET. FE**|'o'rij'"í"rl * IZEMELTETÉSE

6.S
(1) A köztemető üzeme]tetéséről az önkományzat maga, vagy az álta]a megbízott gazdasági
szerr'ezet, egyéni vállalkozó útján gondoskodik'
(2) A feladat ellátásához szükségos pénzügyi fedezetet a képviselótestii]et az önkományzat
ér'es kö1tségr'etésében biztosítja.



7.S
(1) A köztenető miDdenkoli üzenleltetőjének feladatai:
a) neghatározza a temetési szo]gáltatás. illetőleg a temetőben végzett ogyéb vállalkozási
tevéken'vségek e1látásának temetői rendjét;
b) biztosítja az eltemetés (umaelbe]yezés) feltételeit;
c') megállapítja a temetőlátogatók kegye]etgyakorlásának fe]téteieit' a nyitvatarlási időt;
d) biztosítja a lavatalozó és technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető
egyéb közcélú létesítményei (infrastruk1ua) kalbantafiását és működteti azokat:
e) gondoskodik a temetőbe kiszá]]ított elhun}1ak átvételéről és biz1osítja a temető nyitását"
zárását1

1) vezeti és megőIzi a nyilvántaltó kön}.veket;
g) tájékoztatia a temetőlátogatókat;
h) kije1öli a temetési helyeket;
i) elvégzi a temető és létesítményejnek tisztán tafiását. aZ utak karbantartását,
síkosságnent€sítését és a hóeltakarítást;
j) összegyűjti és elszállítia a hulladékoti
k) gondoskodik a temető rendjének beta ásfuól és betaltatásáróli
1) ósszehaígolja a temetéseket;
m) gondoskodik az ügyfélfogadásról;
n) gondoskodik aÍól, hogy a szociális temetés ]ebonyolításában reszt vevők
megisrnerhessék a temetéssel össze1iiggő munlavédelmi, közegészségügyí, jtirrányüg1i
szabályokat;
o) ellenőrzi szociális temetés esetén a szemé]yes közlemiiködést végzők temetőben végzett
tevékenységét' kii1önösen a szociális temetési helyek ellelyezésére, méIetezésére vonatkozó
előírások betartásá| és
p) szociális temetés esetén biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a
betemetéshez szükséges eszközöket'
(2) A temető körbekerített. Biztosítani kell, hogy a temetőbe való be- és kijfuás a kapukon
keresztül töIténien' Biztosítani kell. hogy a temető átjárás céljára ne szolgáljon'
(3) AZ üZemeltető köte]es együttműködni a temetkezésben érintetl más szo]gá]tatókkal,
illetve hatóságokkal.
(4) A szociális temetésre vonatkozó szabályokat aTtv.21lA-24lC' |-ok tatalmazziík'

8.S
(1) A köztemető tefü]ete ideéÍve a parcellákat és sírhelyeket is és iétesítményei feletti
rendelkezési jog rnég ideig1enesen sem adható át' használatukra béIleti szeuődés sem
köthető.
(2) A köztemető kor1átozott ]rasználatú közterü]etnck minősü].
(3) Köztemető fenntartására irányuló ter elenr séget csak a löztcmetd üZemeltetője
végezhet. Annak során az önkolmiínyzat megbízásából jáI el, képviseli érdekeit,
eg}üttműködik más szo]gáltatókla], illelve hatóságokkal'
(4) Biztosítania kell' hogy az egyéb temefkezési szolgáltatók azonos eséllyel
vá11alkozlrassanak.
(5) A köztemető iizemeltetője megbíZás alapján jogosult a sirok ápo]ásám. díszítésére
vá1lalkozni.
(6) A temetőben e]helyezett sírok sírcn]ékek, tárgyak tekjntetében őrZési illetve kártérítési
felelősség sem az önkol ányzatot, se az üzemelletőt nem terheli'



e.s
Az üzeme]tetőt a tenetkezésekkel kapcsolatos tevékenJ'sége ellátásáéfi (nyilvántartás
vezetése, síIkijelölés' feliigyelet stb.) a szolgáltatást igénybe vevőktől díjazás nem illeti meg.

III. fejezet
A KÖZTEMETÓ RENDJE

10. s
(1) A köZtemető iizemeltetője a temető rendjére vonatkozó szabályok kialakííása soran az
alábbiak betaitásával köteles eljámiI
a) A temetőt áp lis l-tői szeptembel 30-ig| Ieggel 7 óIátó] este 21 óráig, egyébként reggel 7
órátó1 este 18 óráig kell nyitva taItani. Ettől eltémi csak a ,.halottak napja'' köfllli időszakban
lehet.
b) A temető rendjét szabályozó hildetményeket a temető bejáratánál jól iátható helyen ki
kell fiiggesztenl.
c) A temetőben csak a sírok' sirboltok, sire ]ékek díszítésére szolgáJó tárgyak (koszoruk'
vazák. virágok, mécsesek. gyertyák stb.) helyezhetők el' Szemetet kizárólag aZ aÍa kijelölt
helyen szabad letenni.
d) A temetőn belüli úthálózatot gépjfumúvelis jfuható állapotban kelltartani'
e) A lemetőben tilos járművel közlekedni, kivéve súlyos mozgássérültet szá]lító jáművel' a
temetkezési tevékenységben részt vevő já1múvel. Az iizemeltető térítés ellenében a
munkavégzés céljából behajtó jármúveknek behaitasi engedél)'t adhat'

0 A temetőben keletkezett hülladékok gyűjtéséríil hulladékg1,űjtő-hely kijelölésévei kell
gondoskodni. A keJetkezett szemét elszállíttatásáról lega1ább havonta gondoskodni ke1l'
g) A temetőben _ legalább 150 mételenként' a víZelvezető lendszel kiépítése mellett.
vízvételi lehelőséget _ kell biztosítani'
h) A temető területén, 12 éven alu]i gyennek csak felnőtt t'elügyelete mellett taltózkodhat.
Az á]tala okozott károkért a felügyelő taltozik fe]elősséggel.
i) A temetőben gyefiyát' vagy mécsest gyújtani legkésőbb a zfuás előtt fél óIával szabad. A
túzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie' aki a gyertyát,
vagy mécsest meggyújtotta.
j) A temetőbe állatokaí beviÍ!1i tilos.
k) A temetőben végzendő minden rrrunka elvégzéséhez a sírgondozás kivételével a
temető iizemeltet(ie adhat engedélÍ.
1) Fát, cseriét, a köztemető terijletén magánszemély nem ültethet. Ez a]ói kivételt képez a
sírra vagy attól ma\. 30 cm távolságla ültetett aZ az örökző]d, amely teljes kifejlettségében
nem magasabb 1,5 m-nél' és átméIője nem több 0.6 m-nél. A 2 méter magasságot elérő" nem
gondozott ültetvén)'eket a temető iizemeltetője eltávolíthatja és az eltávolítás költségeit a sír
gondozására kötelezette] szcmben' éNényesíttetheti.

1r. s
(1) Á köztemctőben végzendő minden munkát kivéve a sírok gondozását be ke1]
je]enteni a temető iizemeltetőj ének.
(2) Sírok kiásását, betemetését és az ezze] járó egyéb nrunkákat csak a temetéssel megbíZott
temetkezésj r'ál1alkozó végezhet. egyeztetve atemető üzemeltelőjével.
(3) A kijztemctőben szakipari mun]rát végző vál]alkozók köte]esek a temető üzemeltetójének
megÍizetni az á]taluk fc]basznált enelgia használati díját, továbbá építőipa.ri anyag tárolása
esetén az egyébként fiZetendó közteíi]ct-fog]alási d!at.
(4) A temetői muniákat úgy ke]] eh'égezni. hog'v az ne sértsen kegye]eti érdekeket, nejárion
kátokoz



ATEMETKEZÉSIH""""''liá1"íi'"i'ÁsÁlaxszanÁlylr

12. S
(1) A köztenető be]ső kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási módját, idejét
,.temetőrendezési tervben" ke]] meghatrározni' A terv térképet (yázÍajzot) is taÍtalmaz,
amelyen a temető egyes területei beazonosíthatóak (1' számú rnelléklet)' A temető térképét a
lemető bejárata mellett ki keli fiiggeszteni, a változásokat azon legalább évente át kel]
vezetni.
(2) A köztemetőt síIhelytábláka kell felosztani. A sírhel)tábla a temetőrendezési tervben
megjelölt olyan temetőIész' amely a n1u$_ási időt követően kiii thető és temetés céljára
ismételten igénybe vehető. A sírhelÍáblákat sorszámozDi kell. s azokró] külön-kiilön
táblakön}.vet ke]l felfektetni. Külön sírhelytáblát kell kijelölni a felnőttek, a l0 év alatti
gyemekek, halvaszületettek és elvetélt magzatok, továbbá a csonkolt testrészek
e]temetésére' A síIhel}.táblákat elő kell készíteni a folyamatos temetésle.
(3) A sírhelyáblákat számozott sorokra, azon belül solszámozott sírheiyeke kell felosztani'
A díszsíIhelyeket és a sírbolthelyeket külön kelljelöini. A sírhelyekről síIhel)'könyvet kell
vezetni.
(4) A tenető beépítési e1őírásait aZ Szada NaE)község Önkomán}zatának a hell építési
szabályatról szóló 6/2003. (ll' 12.) öntormán),zati rendelete taltalrnazza'

13. S
(1) Temetni. il]ető]eg aZ elhamvasztottak mandványait taÍalmazó urnákat elhelyezíi csak
temetkezés cé1já'a kijelölt tedleten szabad.

[2) Temetkezésre használt helyek:
a) Kopolsós temetés esetén:
aa) sirhelyek: egyes' i11. egyes mélyített' dup]a' ill. düpla méIyített temetésj hely.
ab) gyermeksírhelyek,
ac) sírboltok (kripták): kopoNó befogadásáÉ szolgáló al- és fo1építményből á ó tenetési
hely.
b) Hamvasztásos temetés esetén:
ba) A hamvakat tal1almazó umák fijldbe temetésére: urnasírhelyek.
bb) A hamvakat taÍalmazó urniik építménybe va]ó elhelyezésére urna1iilkék
(kolornbariumok), i11etve umakeIítés.

A temetési helvek méretei
14. ö

í l ) A 5irhcl)ek (:irgöJröll mérelei:
1', sírhelyek méretei
a., egyes síI néIete: hossza : 2'5 m' szélessége 0'9 m mélysége legalább 2.0 m
b., kettős sír méIete : hossza 2.5 m, szélessége 1'9 m
c.' sírbo1tok(oipták) mérete : hossza 4'0 m, szélessége 3.2 m, mé1ysége 2.3 ú
d., kliptákoál további szeÍlélyek temetése estén is ezen méIeten belü] tcNezhető
e'. gyemeksír 1.3 x 0.6 rn
l, sírok egyrnástól való távolsága 1'0 m
2.,kolumbáriumban az urnák tiíro]ása 30 x 30 x zl5 cm-es belméretű és szilárd a]appa1
légnentesen ]ezárt urnafiiikében történhet'



3 ', u1'na Íijldbetemetése estén aZ umasííhe]y melete 80 x 60 cm, mélysége min' 1.0 n
4'' díszsílhel'v 2'5 x 1'0 m. 2,2 ÚéÍeÍÍe mélyített. hogy a későbbi rátemetés lehetséges
legyen.

15. S
(1) síIem1éket csak a nyilvántaltási könyr.be bejegyzett eltemettető. vagy aZ álta1a
f€lhata]mMott szen1ély á]líthat \'agy távolíthat e1'

(2) A síremléket szi1árd alapra kel1 helyezni' A síremlék nem foglalhat el a sírhel}néI
nagyobb területet. A felállítandó síIemlék teNét a temető üzeme]tetőjének be kell mutatni.
Kegyeletet vagy a kőzízlést sértő síremléket 1'eiá1lítani tilos.
(3) A temetőben Íélállított sírcmléket lebontani, áthelyezni' azza] Iendelkezni csak a temető
üzemeltetőjének töfiénő előzetes bejelentés után, annak rcnde]kezései szednt szabad.
(4) A temetési helyek megjelölésekor a Ter. erre vonatkozó szabiílyai szerint kell eljámi.

A TEMETÉSI IlELYEKvHTiziÍ'ÁLÁTI IDEJE És DÍJA

16. |i
(1) A temetési hely felett rendelkezésjjogosultságot annak megviíltásával lehet szerezni'
(2) A sírhelyek használata a megváltástól számítva 25 évre szól' (Rát€metés esetén az uto]só
koporsós útemetés íapjátó1' a kettes sírhely esetén az utolsó kopolsós temetós napjától
számított 25 év')
(3) A sírbolt (kripta) használata a kriptába történt utolsó temotés után 60 év elte]tével jár le.
ezt követően a temető tulajdonosa rcndelkezik a kiptával.
(4) Az urnafilkék' umasíIhely€k használata 25 é\.re teded' (Umasírbolt esetén 25 év.)
(5) A síüelyek, sírboitok, urnasírhelyek' umafilkék' umasírboltok további használati joga
az eredetivel azonos időtartamra' vagy a (2) és (4) bek. esetén legalább 10 év, a (3) bek.
esetén legalább 30 év időtartamn újra váltható. Ha az újraváItás időtaÍama az első
megváltási időnél rövidebb. vagy a temető emél rövidebb időn belüI előIeláthatóan
megszűntetésre kclül. a Inegváltási díj időarányos részét kell megfizetni'
(6) A részben vagy te]jesen ]ezár1 temetőbeD a használati idő rátemetés eseléí sem
hosszabbítható meg'

17.S
(1) A temetési helyek használatáé megváltási díiat kell 1izetni' A fizetondő díjtételeket az
2' szánú me]]éklet tarta1mazza.
(2) A megvá]tási díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa egbízott, aZ
úir'aváltáskor a sír lelett rendelkező hozzátaÍloző köteles megfizetni. A dijakat ninden
esetben a te]netést. kihatltolást, rátemetést megelőzően kell meglizetni.
(3) Ha kettós simál az első temetés napjától számított 25 éven belü] újabb tenetés nen1
töfiénik, a használati jog megszúnik' kivóvc, ]la az a1aa jogosult a ]Msználati jogot ismétclten
megváltja'
(4) Ha a sírhely nem r'áltható meg újra, de a hozzátartozó a használati idő le.jáúa előtt _ a
holttest maradvánYokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben. vagy másik
köztemetőben ler'ő új sírba helyezi el. az új sírhe1y negváltási díja az eredeti síúe]y
megvá11ási fuának időarányos összegével csöklien.
(5) A lokoni háttéI né]küli. elhagyott, 25 éve gondozatla.n sírok csetóben a sírhelyeket újra
]ehet értékesíteni. ha aZ üzeneltető hat hónap időtafiamon belü1 legalább kétszer olszágos es
helyi lapban, valanrint a te etőben jó] látható hc]yen ezzel kapcsolatos hiÍdet]nényt tesz
közzé és a sírokat nem vá1tja nrcg újra senki'



t8. s
(1) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tfugyát nem képezhetik'
(2) Ha a temetési hely fblett rendelkezíi jogosult bejelenti. hogy a temetési helyet nem
kívánja igénybe venni, úgy a használati díj időalányos részét a visszat&ítéskol éNényben
]évő díjtételek alapul vételével _ vissza kell téríteni' A megvá1tott' de fel nem használt
temetési helyről érvényesen csak a köztemető üzemeltetőjénél tett nyi]atkozattal lehet
lemondani.

1e. s
(1) A síIbolt' illetve sírbolthely feletti rendelkezési jogot a sírbolt iétesítője' öóköse. vagy
az a szemé1y gyakorolhatja' akinek jogosultságát a sírboltkön}.r'be illetve a nllvántaltásba
bejegyezték. A sírbo]t létesítőjének azt kell tekinteÍi' aki a használati dijat befizette és e
minőségben a síIboltkön}"r'be bejegyeztette.
(2) Arra nézve, hogy valam€ly sírboltba me1y személyeket tenethetnek az (1) bekezdésben
meghatározott személyeknek a lendelkezései az irányadók. Ha a rendelkezésre jogosült eÍől

e minőségének a sírboltkön).vbe töfiénő bejegyzésekor _ nem rendelkezett' az üZemeltető
felhívja a sírboltba eltemetl'}ető szemé]yek pótló]agos bejelentéséIe. Ha a felhívásra a
rendelkezésre jogosult személy l]áronr hónapon belül nem intézkedik. a síIboltba a
házastlísa, aZ élettfusa' Írz egyenes ági rokonai és azok házastársai, valamint azok oldalági
Iokonai és azok házastá$ai temethetők e].

(3) Amennyiben a temetés az elózó bekezdésben foglaltak alapián töfiénik' és azt később a
Iendelkezni jogosult kifogásolja. sem a temető tulajdonosa sem üzeme]tctője káúé.ítéssel
nem tartozik.
(,1) Magántulajdonban álló sírbolt magánkéZbőI értékesíthető. a temető üzemeltetőjének
átesítése és az a]ábbi a kegyeleti szempontok betaftása mellett:
a) korábbaa a kriptában e]temotctt €lhunÍak hamvait egy megvá1tott sííhelyben kell
e1helyezni íévntegjelö1és mellett,
b) akaakriptában feltöltéssel elválaszthatók az új betemetések a kolábbitó]' azok
nér.megjelölésárek meghagyása me]]ett,
c) a kdpta 1éIőhe]yei megfelelő számban belemethetők.
(5) Minden olyaí esetben, ha korábban e}hunfak hamvait a kriptában maradnak'
gondoskodni kell' hogy neveik aZ eÍe a célra szolgáló mán'ány. mÍikő lapon. \a3) mas
látható módon megőrzésre kerüljenek. A kripta eladását írásos szerződésben kell rögzíteni és
a temető üzeme]tetőjével a sílboltkönyv alapján igazolta1nj kell. Jogutód nélküli kripták
esetében az uto1só betemetéstől számított polladási idő letelte után a kipta értékesítésének
joga az önkományzaté.

xozrnuaro r,nzllruTJsÍl|lnc s zŰ *'"'t."
20. s

(1) Ha a köZtemető megtelik. vagy egyéb lontos körülmény azt megkívánja. a
Képviselőtesttilct dönthet a temető lezfuásárói'
(2) Ha a köztemetőn belül temetőIész. sírlrel1'tábla telik rneg, anna]r lczfuását az üZemeltető
határozhatia cl. a tulajdonos önkomlányzat eg)'idejú éfiesítése me]]ett.
(3) A lezárásró1 birdetlnén),t ke1lközzétenni a temetői tájékoztató táblán, a ravata]ozón és az
érintett temetőrészen.



21. S
(1) Ha a kőztemető (temetőrész. sírhel)'tábla, sol) lezfuásától a jelen rendelet szerinti
síIhelyhasználati idő eltelt, az újabb temetések lehetővé téte]e céljából a Képviselő{estü1et
döíthet a temető. temetőrész. sírhe]ytábla, temetési hely megszűntetéséről.
(2) A temető, temetőrész, sírhel)'tábla. temetési hely megszűntetését megelőzően
hirdetményben, továbbá legalább három alkaiommal a helyi és országos sajtóban, és helyben
szokásos módon közzé kell tenni úgy. hogy az első közzétélel a megszűntetést mege]őzőeo
hat hóÍappal, a továbbiakban pedig két havonként töfténjenek' A hi.detnénÍ az
Öntonnányzati Hivatal hildetőtábláján, a temetókapun. a lavatalozóD' és az érintett
temetőIészen ki kell 1iiggeszteni'

22. S
(1) Ha a temető vag-v temetőlész más célú felhasználásáról dönt a képvise]őtestület' úg.v
got1doskodni kel] a temetési helyek kiil téséről.
(2) A lejárt hasznáJati idejíi temetési helyek kiürítéséről az üzeneltető gondoskodik. A
kiürítés folytán így megüIesedett sírhelyek té tés nélkül kerülnek vissza a temető
tulajdonosának (üzeme]tetőjéíek) a bifiokába'
(3) A n1ég le nem jfut haszrálati idejú temetési helyek áthelyezéséről a temetési hely felett
Iendelkezni jogosulttal az üzeme]tetó állapodik meg.
('1) A temető (temetőréSz) kiiirítésekor a sídellel' síIemléklel - a temető fenntartójának
előzetes bejelentése után annak létesítője, halá1a esetén öIököse jogosu]t rendelkezni' A
létesítőt kát1alanítani ke11, ha síIbolt, vagy át nem helyezhető sírem]ék megszúntetésére
kerül sor. Ha a sí{e]' síremlék létesítője' j]letőleg annak örökijse a temető kiürítéséIe
megielö1t időpontig azza] ne rende]kezik, a síIemléket a temető Í'enntafiója értékesítheti, a
síIemlék&t kapott összeg kiziirólag a temető Í'enntaúására fordítható.
(5) Ha valamel), lLmafiilke, illelőleg umasíIhely használati ideje lejár, a temető üzemeltetője
hildetmén)'ben taÍtozik a hozzátartozók figyelmét a lejárat előtt legalább hat hónappal erre
f'elhívni' A hirdetményt ilyen esetben az umafijlkét talta]mazó építmény, illetőleg
urnasírhely táb]a jól látható helyen és a temető kapuján kell hat hónap időtaltamla
kifuggeszteni.
(6) Ha az umalúIke (urnasírhely) használati idejét á hozzátaÍtozók nem hosszabbítják meg. a
temető üzemeltetője a használati idő lejfu1a után azt kiürítheti. és az umákat kijzös sírba
lemelheli. vag) közös liilkébe hel1ezheri.

23.$
(1) A sír' vagy sírbolt fe]nyitását az elhalt közeli hozzátartozója. vagy aZ kelheti' aki az
eltemettetésrő] gondoskodott' Ezt indokolt esetben a Pest Megyei Konnányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének il1etékes hivata]a engedélyezheti.
(2) Temelő (temetőrész) kiürítésével összefi.iggésben szükséges áttemetés esetén a símyitási
cngedély az e]temetletó, illetőleg bármely hozzátaÍozó részé1'e megadható.

24. $
(1) A mű\'észettöfiéneti' vagy múvészi éfiéket képviselő sírenléket, továbbá az 01szág, \ a$'
Ivád község életében je1entős szerepet játszó sze é1yiségek' sírhelyét (urnáját)' síIemlékét
lebontani' felszámolni nem iehet' azok fe ntafiásáró]. esetleges áthelyezéséről a
Képvise1ótcsttilet gondoskodik'

(2) AZ (1) bekezdés szerinti sírhely (uma)' i1letve síremlék megórzésére jaYaslatot a
telepü]és bfumely polglÍa tehet' A döntés a Lépviselőtestület hatáskörébc tat1ozik'
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(1) Az elhun}tat lehetőség szelint azonna], de ]egkésőbb a halálbeá]ltát követő 16 órán belii]
halotthútőbe kell szállítani.
(2) A kóIházban vagy rnás egészségügl intéznénybo elhuíÍ halott az intézmény
hútőj ében is táIolható.
(3) A halottat koporsós temetés esetén ha jogszabáIy másként nem rendelkezik a
halottvizsgáiati bizonltvríny kiállításától száfiitott'72 ólán tu1 és 96 órán be1ül el kel]
temetni. Ettől eltémi akkor lehet, ha
a) a halottvizsgálatot végző o|r'os e1ae engedél).t adott.
b) a holttest hrítése az eltemetésig biztositott. Ez esetben a temetést 8 napon belül kell
elvégezni.
(4) Hamvasztásos temetés esetén a halottat hútése mellett - a halottvizsgálati bizonltvány
kiállításátó1 számított 15 napon belül kell elhamvasztani.

26. $
(1) Ravatalozni csak a temetőben. az aÍa kÜe1ölt helyen szabad. Ettől eltérni csak az
illetékes tisztiorvos engedélyével lehet.
(2) A halott a ravatalozóban a szeúaltás megkezdése előtt legfeljebb 3' de legalább 1 óIával
korábban lrelyezhető el. A lavatalozásig a halottat hútőben kell tfuolni'
(3) A ravata1ozó helyiséget a temetés előtt legalább egy óIával' de minden esetben a
ravatalozás megtöIténte után azonnal ki kell nftni. A ravatalra he]yezett koporsót a
sz€ítaltás kezdetéig íyitva 1ehet taltani. Nem leh€t nyitva taItani a koporsót, ha a holttest
már oszlásnak indult' vagy súlyosan roncsolódott á1]apotban vaÍ'
(4) Lé$nentesen lezíva kell tartani a koporsót. ha az elhalt fertőző betegségben hunyt el.
Biztosítani kell, hogy a koporsó közvetlen köze1ében se tartózkodjon senki'
(5) Egy koporsó csak egy holttest elhelyezésére szolgáihat.
(6) A kopolsót a Íijldbe helyezés előtt véglegesen le ke1i ziírni.
(7) A temetést végző temetkczési vál]a]kozó köte]es a ravatalozásrá vonatkozó szabályokat
megismerni és betartani '

27. S
(1) Temetni hagyonrányos módon (koporsós temetés), vagy haúvasztásos módon (a hamvak
urnába helyezéséve1), vagy szétszórásával lehet.
(2) A halott szállítás, a temetéSek, az újratemetések, a sír- és umanyitások során be kell
tartani a Tel. vonatkozó szabáIyait.

28. S
(1) AZ elhaltakat általában az elha1á1ozás ideje szeinti solTendben _ a következő sírokba
kell temetni. kivéve á kettős sírhelyeket és a sírbo]tokat' Indokolt esetben a teme1ő
üzemeltetője eltérően is rendelkezhet- lezárt sírhe]ytáb]ában lévő sírbo]tokba, vagy családi
(kettős) sírhelyekben a tábla lezárása után is szabad temetni.
(2) rertőZő betegségben elhaltra csak a le etést követő egy év eltelte után szabad rátenetni.
(3) Umát urnafiilkébe elhelyezni, umasírba temetni, vagy sílhelyc íátemetni egyariint
szabad. A útemetésné] ilyen esetben sífuyitási engedé1y nem szükséges, azonban ügyelni
kel] arra, hogy az uma a talaj szintjétől lega]ább eg'v méter mélységbe kerü]jön. Az eg'v
urnafilkébe. vag1' unrasirba e]hel-vezhetíi, \'alamint a rátemethető urna számát a temctó
üzemeltetőie határozza meg'



VIII. fejezet.
A TEMETKEZESI TEVEKENYSEG

2e. s

(1) A temetkezési tevékenységet (temetkezési szolgáltatásokat) a teiepülés területén csak a
cégbíróságon bejeg-vzett vállalkozó, vagy vállalkozói igazo1vámyal lendelkezd eg]eni
vállalkozó (a továbbiakban temetkezési vállalkozó) végezhet.
(2) A temetkezési vállalkozók kötelesek együt1mtiködni a szolgáltatás zavaltalan
1ebonyoiítr{sa érdekében a temető üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más
szolgáltatóL*al és édekeltekkel. Az együttmiiködés tedleteit' szabályait' a vállalkozó által
nyújtott szo1gá1tatások köIét cé]szerű megállapodásban rögzíteDi'
(3) A temetkezési szolgáltatások köIébe taÍozik különösen a temetésfelvétel, a helyi és a
távolsági halott szá\|itás, az elhun)t temetésre való előkészítése (a halott öltöztetése'
koporsóba helyezése), a temetéshez szükséges kellékel*el való ellátása, a ravatalozás, a
sírgödör kialakítása' a búcsúztatás, a sírba helyezés, a síI betemetése (a halott elhantolása), a
hamvasztás, az umaelhelyezés, az unakiadás, a hamvak szóIása, a síÍnyitás' az exhumálás,
és az újratemetés'
(4) A temetkezési vállalkozóknak olyan magataíást kell taíúsítaniuk és üzletpolitikát
kialakítaniuk, hogy a megrendelők igényét adottságaiktól. lehetőségeiktől lilggően teijes
löruer kielegtthessek' tmel érdeI'ében:
a) folyamatosan álljanak rendelkezésre (ügyelet, ü8fé1szolgálat útján).
b) rendkívüli szolgáltatást is vál1aljanak (pl: baleset stb.),
c) készen ál]janak helyettesítésre (vá11alkozáson belül vagy rnás vállalkozó
közremríködésével),
d) a szolgáltatás eszközeif tekintve megfelelő tartaiéktal rendelkezzenek.
(5) A temetkezési szolgáltatókkal szembeni egyéb követelmények tekintetében a Ter.
rendelkezései áZ ilányadók.
(6) Nem minősül temetkezési szolgáltatásnak a szociális temetés solán a hozzátartozó vagy
az általa felkért személy által végzett a Ttv.-ben meghatfuozott temetkezési szolgflta1ási
elemek végzése.

30. $

(1) A temetési szertartást a hozzátaÍtozók
végezhetik el'
í2) Az elha'nra.zton halonak ntarldrán1ait
gondoskodó szen'rély részére kiadható az
nyilvántartásba való feljeg}zése mel1ett'

kivételesen apo]giímester engedélyéveJ

taItalmazó uma a temetésről' e]hamvasztásról
átvétel igMolása, i]letőlog e köúlmén)'nek a



A TEMETóI KÖTE"""o'ii1iii,1'*'o*TÁsoK vEzETÉsE
31. S

(1) A köztemető ij7emeltetője á]]apotfelmérésen és kiíízésen alapuló nyilvántafiókönyvet.
tábla-, sírbely- és síúoltkön}vet köteles vezetni' továbbá a látogató közöíség számíifa is
hozzáférbető hel'ven ellenőrzésj nap1ót taftani.
(2) A nyilvántartó kön1wbe _ minden temetés (umaelhelyezés) alkalmával az alábbi
adatok kerülnek:
a) íclyószám'
b) a temetés (umae]helyezés vagy a hamvak szétszórásanak) napja,
c) az elhalt neve' leánykoli neve' születési he1ye, legutolsó Jakóhelyének címe, foglálkozása,
az elha]á]ozás időpontia,
d).irhelyábla.'írhellsor. temetési hel1 száma.
e) aZ eltemettető neve' lakcíme'
0 sírcmléLTe vonatkozó bejegyzések.
(3) A nllvántartásba _ az idő és hely megjelöIésével be kell vezetni, ha
holttestmaradványok közös sírba kerü1nek elhe1yezésre. A Íyilvántartrís mellett beíisolos
névmrrtatót is vezetni kell' A n)'ilvántaltáshoz kel] csatolni a ha]otl eltemethetőségét igazo]ó
okmányok másolatát.
(4) A táblakönyvben az adott sírhel}.táblán lévő sorokat és aZ azokhoz taÍozó sírhelyeket
kell nyilvántaítani.
(5) A sírhelykön1w az adott sírhelláblrín belüli sorontént is kii]ön jelzett sorszámozott
síúelyek nyilvántaÍása'
(6) A sírbolt kön1vbe az alábbi adatok kerülnek:
a) a (2) bekezdés szerinti adatok,
b) a sírbolt szána'
c) a sírbolt felett lendelkezni jogosul személy sírboltra vooatkozó rendelkezései.
(7) Nyilvántafiást kell vezetni azokJól a síIemlékekől' amelyek a köztemető fenntartójának
a tulajdonába keIültek'

32. $

(1) A temetői íyilvántartásokba az eltemető(k) és a temetósi hely felett rende1kezni jogosult
személy(ek) betekiíthet(nek). részüke a köztemető ijzemeitetője ing}enescn
adatszoigáltatást kőteles nyújtani' továbbá felvilágosítást adni az elhun}t szemé]yek temetési
helye feJól érdeklődőknek.
(2) A temető nyi]vántafiásokat a temető fennállásáig meg kell őri7ni. Azt követően azokat át
kell adni a területileg illetékes 1evéltámak.
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33.S

(1) A íeídelet a (2) bekezdésben Íbglaltak kivéte]ével a kjhjdetését követő napon lép
hatályba, kihildetéséről a jegyző gondoskodik'
(2) A rendelet 3. $ g) pontja,7. s (l) bekezdés p) pontja, és (4) bekezdése, valamint a 29' $
(6) bekezdése 2016' jaíuár 1-jén lep hatályba.
(3) A.jelen rcndeletben nem szabá]yozoÍ kerdésekben a Ttv. és a Ter. rendelkezései az
irányadók'
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szada Nagyközség
Önlormrányzat Képviselő-testületének a köztemelőről szó1ó 4/200'7 ' (02'13') Iende]ettel
módosított 2312000. (12.12.) rendelete.

S z a d a, 20i6' jaíüái 28.

í'r, 'r"( )h'* (,toi"r, 
a*0"!

polgáfu1estel

Záradék:

A Íeíde]et kihirdetése 201ó. jan1lal29-én megtöItént.
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2. számú mel1ék]et

I. A TEMETÉSI IIELYEK N{EGVÁLTÁSI DÍ.IÁl

Sírhelv tíousa: Sílhe]y meeváltási díi a:

esves sírhelv 15.000--Ft + AFA
esves mélvíf ett sírhe]v 20.000--Ft + AFA
dupla sírhelv 25.000,-Ft + AFA
duDla mélyített sÍhe]v 40.000,-Ft + AFA
gvennek sírheiv: ó'000,-Ft + AFA
umafiilke (réei) 10.000,-Fi + AFA
umafiilke (kerítésben lévó új) 20.000.-Fr + AFA
umasirbel! 10.000,-Ft + AFA
sirbolthelv 60.000--Ft + AFA
kettes sírbolthelY ikri'ta) 100.000.-Ft + AFA

A temetési he]yek használati idejét a rendelet 16' $-a tartalmazza'

|I. TEMETÓ FENNTARTÁsI HozzÁlÁnur,Ásr oÍrlr

Sírem]ék, sírbolt építése' ]ebontása' felállítása' tisztítása, felújítása' stb. muntá]atok
végzéséhez biztosított inÍiastruktura haszná1ati díjak:

Al1.láno\ köll:eg hoZlajaluljs| 5'000.-Fl na1 Á}n

A rarataIouó es lelszerelésének hcsználatáért lemelé5e1LcolI l0'000._fL ÁIA.


