Koroncó Község Önkormányzatának
11/2000.(IX.29.)ÖK. Rendelete
a köztemetőről
Koroncó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről
és
a
temetkezési
tevékenységről
szóló
1999.
évi
XLIII.tv.41.§.(3). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja a Koroncó községben lévő köztemető
fenntartásának,
használatának,
valamint
a
temetkezési
tevékenység szabályozására.
1.§.
E rendelet hatálya a Koroncó község közigazgatási területén
lévő, 100 %-ban az Önkormányzat tulajdonában álló működő
temetőre, az ott folyó temetkezési és temetőfenntartási
tevékenységre,
a
sírhelyhasználatra,
valamint
a
temetői
szolgáltatásokat igénybevevő, ill. a tevékenységeket végző
természetes és jogi személyekre terjed ki. A rendelet
alkalmazásakor figyelembe kell venni a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvényt (továbbiakban:Ttv.) és az annak
végrehajtására
kiadott
145/1999.(X.1.)Korm.rendelet
(továbbiakban: R.) szabályait is.
Temető fenntartása, üzemeltetése
2.§.
(1) A köztemető
a) fenntartásáról a helyi önkormányzat gondoskodik
b) üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzat
megfelelő képzettséggel rendelkező szakember bevonásával
látja el.1
2
(2)
A temető létesítményei
3.§.
(1)Az önkormányzat a temető rendeltetésszerű használtához
szükséges feltételeket az alábbiak szerint biztosítja:
a) Utakat épít a parcellák megközelítésére,
__________________
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b) parkosítást, fásítást végez,
c) kerítést, 2 helyen vízvételi lehetőséget,
hulladéktárolókat biztosít,
d) ravatalozót működtet,
e) 2004. szeptember 3-ig illemhelyet épít.3
(2) A ravatalozó tartozékai, felszerelése: drapériák,
szőnyegek, gyertyatartók, szenteltvíztartó, szertartáshoz
használatos mécsesek, kandeláberek, villanyvételi
lehetőség.
2004. szeptember 30-a után kettős hűtő. 4
Temetési helyek
4.§.
(1) a temetőben e rendelet függelékeként nyilvántartott és a
temetőbejáratnál is kifüggesztett térkép szerint
kialakított sírhelytáblák és temetési helyek
igénybevételével lehet temetkezni.
(2) A temetőben a következő temetési helyek biztosítottak:
- koporsós sírhelyek
- urnafalas sírhelyek9
(3) Sírbolt építése a fenntartó által egyedileg meghatározott
helyen történhet.
5.§.
(1) A temetési helyek méretük és az eltemethető személyek
száma szerint a következő:
a) egyes sírhely
területe
130x220 cm
mélysége
200 cm
egy koporsó helyezhető el benne
b) egyes mélyített sírhely
területe 130x220 cm
mélysége 240 cm
(biztosítani kell, hogy a rátemetendő koporsó alja 160 cm
mélyre kerüljön)
két koporsó helyezhető el benne
c) dupla sírhely
területe
220x220 cm
mélysége
200 cm
két koporsó helyezhető el benne
d) dupla mélyített sírhely
területe
220x220 cm
mélysége
240 cm
négy koporsó helyezhető el benne
e)10 egyes urnafalas sírhely területe 30*30 cm
mélysége 30 cm
f)10 dupla urnafalas sírhely területe 50*30 cm
mélysége 30 cm
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(2) A temetési helyek közötti távolság min. 50 cm
A sorok közötti távolság min. 80 cm.
(3) Sírboltot a fenntartó egyedi engedélye szerinti helyen, az
építési hatóság által engedélyezve lehet építeni.
(4) A hagyományos sírhelybe további két urna rátemethető.
(5) Az egyes urnafalas sírhelybe egy urna, a dupla urnafalas
sírhelybe két urna temethető.11
6.§.
(1) Temetési hely térítés 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 e rendelet 1. sz. melléklete
tartalmazza.
(3) Mentesül a sírhelymegváltási díj megfizetése alól a hősi
halott leszármazottja/hozzátartozója.6
7
(4) Amennyiben a hősi halottnak nincs leszármazottja,
hozzátartozója a sírhely gondozásáról, rendben tartásáról
az Önkormányzat köteles gondoskodni.
7.§.
(1) A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek a
fenntartótól kell kérni. A temetési szándékot a megváltott
temetkezési helyek igénybevételekor is be kell jelenteni a
fenntartónak. Be kell jelenteni továbbá a bármely okból
bekövetkező sírnyitási, temetési hely felbontási szándékot.
Ilyen esetben a bejelentéskor be kell mutatni a temetési
hely megváltását igazoló bizonylatot, vagy egyéb iratot,
mellyel bizonyítani, de legalábbis valószínűsíteni lehet a
rendelkezési jogosultságot.
(2) Az újonnan megkezdett sorokban csak a következő sírhelyet
lehet igényelni.
(3) A koporsós rátemetéshez sírnyitási engedély szükséges. Az
engedélyt a fenntartónak be kell mutatni.
____________
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A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
8.§.
(1)A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
a) koporsós sírhely esetén 25 év
b) sírbolt esetén 60 év
c) urnafalas sírhely esetén 25 év12
(2)Az újból megváltott temetési hely feletti rendelkezési jog
időtartama az újbóli megváltás idején érvényes időtartam.
A temetőhasználat szabályai
9.§.
(1) A temetési hely felett rendelkező köteles a
temetőhasználatra vonatkozó jogszabályokat és e 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:
- a nyitvatartási időn túl tartózkodni;
- a sírhely körül fát, bokrot ültetni, padot, beton lépcsőt
vagy egyéb tárgyat elhelyezni;
- szemetelni, az öntözőedényeket otthagyni;
- lebontott sírjelet, síremléket 3 hónapnál tovább tárolni;
- a szinteket folyókákkal, árkokkal, töltésekkel
megváltoztatni.

11.§.
A
temetőben
keletkezett
hulladékot
a
kihelyezett
hulladékgyűjtőkben
kell
elhelyezni.
A
hulladékgyűjtők
rendszeres ürítéséről és elszállíttatásáról a temetőgondnok
gondoskodik.
____________
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12.§.
A temetőben
a) sírgondozást a temetkezési hellyel rendelkezni jogosult és
az elhunyt hozzátartozói;
b) megbízási szerződés szerinti feladatokat a temetőgondnok;
c) temetkezési szolgáltatásokat (a Ttv.25.§.(1)bek. szerint)
az arra jogosult vállalkozó, ill. gazdálkodó szervezet;
d) egyéb munkálatokat (síremlékbontás, állítás, sírboltépítés
vagy bontás, valamint a fenntartó megbízásából beruházási,
javítási, felújítási feladatokat) szabadon választott magánvagy jogi személy végezhet.

13.§.
(1) A temetőben végzendő minden munkát - a sírgondozás
kivételével - a fenntartónak a munka 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 építési engedélyt. A
bejelentés elmulasztásáért a munkát végző vállalkozó és a
megrendelő is felel.
(2) A sírásás időpontját a temetési szándék bejelentésekor kell
megjelölni.
14.§.
(1) A temetőhasználatért a temetkezési szolgáltatást és a
temetőben üzletszerű tevékenységet végző vállakozó, ill.
gazdálkodó szervezet temetőfenntartási hozzájárulási díjat
köteles fizetni.
(2) A díjat a tervezett munka, ill. a temetési hely
igénybevételének bejelentésekor a fenntartó részére kell
megfizetni. A befizetési bizonylatot a munka megkezdése
előtt a temetőgondnoknak be kell mutatni.
(3) A temetőfenntartási hozzájárulás díjait e rendelet 2. sz.
melléklete tartalmazza.
Vegyes rendelkezések
15.§.
A
temető
használatával
kapcsolatos
bejelentéseket
a
fenntartóhoz kell benyújtani, aki szabálytalanság észlelése
esetén arra a bejelentő figyelmét felhívja és a szükséges
intézkedést megeszi.(Eljárást indít az építési hatóságnál vagy
szabálysértési feljelentést tesz a jegyzőnél.)

16.§.

5, 8

17.§.
(1) E rendelet - a (2). bekezdésben foglaltak kivételével) a
kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet mellékletei 2001. január hó 1. napján lépnek
hatályba.

Koroncó, 2000. szeptember 27.
Horváth Lóránt sk.
polgármester

Tóth Veronika sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:
Koroncó, 2013. december 14.
dr. Cseresznyák Klára
jegyző
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1. sz. melléklet8,13
a 11/2000.(IX.29.)ÖK. Rendelethez
A temetési helyek megváltási díjai

Elhunyt személy részére a temetéskor történő megváltás esetén:
1. egyes sírhely megváltási díja:

4.500.- Forint

2. dupla sírhely megváltási díja:

9.000.- Forint

3. egyes mélyített sírhely megváltási díja: 7.500.- Forint
4. dupla mélyített sírhely megváltási díja:15.000.- Forint
5. sírbolthely :

75.000.- Forint

6. egyes urnafalas sírhely megváltási díja

4.000.- Forint

7. dupla urnafalas sírhely megváltási díja

8.000.- Forint

25 évnél régebbi sírhely megváltása, megújítása esetén:
1. egyes sírhely megváltási díja:
2. kettes sírhely megváltási díja:

7.500.- Forint
15.000.- Forint

3. egyes urnafalas sírhely megváltási díja

3.500.- Forint

4. dupla urnafalas sírhely megváltási díja

7.500.- Forint

Új sírhely előre történő megváltásának esetén:
1. egyes sírhely megváltásának díja:

30.000.- Forint

2. kettes sírhely megváltásának díja:

45.000.- Forint

3. egyes mélyített sírh. megváltásának díja:37.500.- Forint
4. kettes mélyített sírh. megváltásának díja:60.000.- Forint
5. egyes urnafalas sírhely megváltási díja

15.000,- Forint

6. dupla urnafalas sírhely megváltási díja

22.500,- Forint

________________
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13.

2.sz. melléklet
a 11/2000.(IX.29.)ÖK. Rendelethez
Temetőfenntartási hozzájárulási díjak
Síremlék, sírbolt építése, lebontása, felállítása, tisztítása,
felújítása, stb. munkálatok végzéséhez biztosított
infrastruktúra-használati díjak:
villanyhasználat: 500.- Ft/nap
vízhasználat:
500.- Ft/nap
általános költséghozzájárulás: 3.000.- Ft/nap
halotthűtés díja : 3.500.- Ft/megkezdett nap
a ravatalozó és felszerelésének használata
- a halotthűtő kivételével temetésenként: 3.000.- Ft.

