GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE
15/2007. (V. 30.) SZ. RENDELETE A TEMETİKRİL ÉS A TEMETKEZÉSRİL

Geszt Község Önkormányzata Képviselı-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, élve a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény (a
továbbiakban: Tv.) 40. §. /1/ bekezdésében és a 41. §. /3/ bekezdésében kapott
felhatalmazással, figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkezı 145/1999. (X.1.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1. §.
/1/

A jelen rendelet hatálya az alábbi temetıre terjed ki:
Köztemetı: Geszt, belterület 509/3 hrsz.

/2/

Az Önkormányzat az /1/ bekezdésben meghatározott temetıre vonatkozó fenntartási és
üzemeltetési kötelezettségét a Polgármesteri Hivatal útján teljesíti.

Temetı létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele
2. §.
A temetı létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a Vhr.
szabályait kell alkalmazni.

Temetési helyek, sírjelek
3. §.
/1/

A temetıben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:
a./ Koporsós temetés esetén:
- egyes sírhely
- kettes sírhely
- sírbolt (kripta) - építési engedély alapján (46/1997. (XII.24.) KTM. rendelet) lehet
létesíteni.
b./ Hamvasztásos temetés esetén:
- urnafülke (kolumbárium) - létesítéséhez építési engedély szükséges
- urnasírhely
- urnasírbolt (urna kripta)
- továbbá urna rátemethetı koporsós temetési helyre is.

/2/

A sírhelyek mérete:
- a sírgödör mélysége minimum 200 cm, rátemetésnél 160 cm
- a sírgödör szélessége:
- egyes sírhely esetén 1,5 m

- kettes sírhely esetén 3,0 m
- a sírgödör hosszúsága: egységesen 2,5 m
- az urna fülke mérete (egyes) minimum 30x30 cm
- az urna sírhely mérete: egyenlı az egyes sírhely méretével

/3/

A temetési hely megjelölésére un. sírjel szolgál, mely lehet:
- síremlék
- kereszt
- fejfa.

/4/

A temetési helyen elhelyezhetı sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága: 1,5
m.
E magassági méreten belül - a Tv. és Vhr. rendelkezéseit figyelembe véve - sírjel
külön engedély nélkül létesíthetı, úgy, hogy azzal a temetési helynél nagyobb
területet elfoglalni nem szabad.

4. §.
Az elhunytat - ha az eltemettetınek nincs a temetıben meglévı temetési hely felett
rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint sorrendben következı temetési helyre kell
temetni.

A temetési helyek feletti rendelkezési jog
5. §.
/1/

A rendelkezési jog a temetési helyre vonatkozik, a temetési helyre helyezhetı
személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek
gondozására terjed ki.

/2/

A 3. §. /1/ bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog idıtartama:
- sírhely esetén határozatlan idıre szól. (utolsó koporsós betemetéstıl számított)
- urnafülkében történı elhelyezés esetén 10 év
- sírbolt használati ideje 60 év
- urnasírbolt használati ideje 20 év.
Ha lejárt a temetési hely használati ideje, a rendelkezésre jogosult - aki a sírhelyet
megváltotta -, illetve az örököse meghosszabbíthatja azt. A meghosszabbítás
legrövidebb ideje 25 év.

/3/

/4/

A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell
fizetni, melynek összegét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

/5/

Egyes sírhelybe - rátemetéssel - összesen három koporsó kerülhet.

A temetı infrastrukturális létesítményei
6. §.
Az Önkormányzat a tulajdonában álló köztemetıben az alábbi infrastrukturális feltételeket
biztosítja a kormány rendeletben meghatározottak szerint.
1./ utat
2./ ravatalozót
3./ tároló-hőtıt
4./ kerítést
5./ vízvételi lehetıséget
6./ hulladék-elhelyezési lehetıséget
7./ illemhelyeket.

7. §.
/1/

A 6. §-ban felsorolt létesítmények közül:
a./

b./

sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkezı
hulladékot, koszorú- és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul
lerakhatja,
a temetıben biztosított illemhelyet a temetılátogatók és a temetıben
vállalkozási tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják.

A temetı rendje
8. §.
/1/

A temetı bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel
kell tüntetni a temetı nyitvatartási rendjét, a tulajdonos és az üzemeltetı
megnevezését, pontos címét.

/2/

A temetı nyitvatartási ideje: 6 órától - 22 óráig.

9. §.
/1/

A nyitvatartási idı alatt a temetıt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat
gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetıben csak felnıtt személy felügyelete
mellett tartózkodhat.

/2/

A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet - annak
megkezdése elıtt - a temetı üzemeltetıje (megbízottja) részére be kell jelenteni.

/3/

A temetıben munkát végzı vállalkozók mőködésük során az e rendeletben foglaltakat
kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a

látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temetı
infrastrukturális létesítményekben kárt nem okozhatnak.

10. §.
/1/

Tilos
a./
b./
c./
d./
e./
f./

/2/

a temetıbe kutyát bevinni, kivéve a vakvezetı kutyát,
az üzemeltetı elızetes hozzájárulása nélkül a temetıbe építıanyagot
beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni,
hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb
helyeken lerakni,
hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetıben elégetni,
hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetılátogatók
kegyeleti érzéseit megsérteni,
a sírokat és a temetı infrastrukturális berendezéseit megrongálni.

Aki az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII.228.) Korm. rendeletben
foglaltakon túl az e rendelet 10. §. /1/ bekezdésében foglalt tilalmakat megszegi,
szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.

Záró rendelkezések
11. §.
/1/

E rendelet 2007. június 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 9/2000. (VI.30.) KT.
sz. és a 30/2006. (XII.14.) KT. sz. rendelet hatályát veszti.

/2/

Kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Geszt, 2007. május 18.

Fábián Zsuzsanna
polgármester
Záradék:
A rendelet kihirdetve:
Geszt, 2007. május 30.

Tárnok Lászlóné
Jegyzı

Tárnok Lászlóné
jegyzı

1. sz. melléklet
Sírhelyek:

Egyes sírhely

2.500 Ft + ÁFA

Kettes sírhely

4.000 Ft + ÁFA

Elıre megváltott egyes sírhely

10.000 Ft + ÁFA

Elıre megváltott kettes sírhely

15.000 Ft + ÁFA

Rátemetés

3.500 Ft +ÁFA

