Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

8/2006.(III.31.) KI. Számú rendelete
a temetőkről és a temetkezésekről
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Ecsegfalva Község Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 41. ~ (3) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. ~ (1) A rendelet hatálya a városban lévő önkormányzat tulajdonában álló, működő és
lezárt temetőkre terjed ki, amelyek helyrajzi számai a következők:
a) 0413/13. brsz. Ecsegfalva külterületén lévő „Déli Uj Köztemető” elnevezésű temető
(működő köztemető)
b) 145. hrsz. Ecsegfalva belterületén lévő „Nyugati Köztemető” elnevezésű temető (lezárt
temető)
(2)’ Az önkormányzat a köztemető üzemeltetéséhez az alábbi infrastrukturális és tárgyi
feltételeket biztosítja:
a) köztemetőhöz vezető, gépjárművel is járható Út,
b) gépjárművek részére várakozó hely,
c) sírhelytáblákat összefogó Út,
d) közkifolyó,
e) ravatalozó, illemhely
f) hulladékgyűjtők.
(3)2

Az Önkormányzat a tulajdonában álló temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről a

Borostyán Temetkezéssel (5310 Kisújszállás. Széchenyi u. 65.) kötött kegyeleti
közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint gondoskodik, mely e rendelet 1. függelékét
képezi.
(4)3 A köztemető üzemeltetését e rendeletben és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben
meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni.

Temetési helyek és szabályok
2. ~ (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A
sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.
(2) A sírhelytáblák és sorok kialakításáról, használatbavételéről, számozásáról a Temető
Szabályzat rendelkezik.
(3) A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek számára az egységes gondozás
céljából külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.
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(4) A hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet:
urnafülke (kolumbárium), urnasírhely, urnasírbolt. Az urna a koporsós temetési helyre
rátemethető.
(5) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet: egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt.
3. ~ (1) A temetés időpontjáról az eltemettető és az üzemeltető közösen állapodnak meg.
(2) Az elhunytat az eltemetésre kötelezett kérelrnére az általa megjelölt temetési helyre kell
temetni, ha a fölött rendelkezési joga van.
(3) Az elhunytat ha az eltemettetőnek nines a temetőben meglévő temetkezési hely felett
rendelkezési joga az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell
temetni.
(4) A sírboltba temetés rendjét a sírbolt könyv határozza meg.
(5) A ravatalozót legalább egy órával a temetés előtt ki kell nyitni.
(6) A temettetőknek a kegyeleti közszolgáltatásokért a rendelet 2. számú melléklete szerinti
díjakat kell fizetnie az üzemeltető részére.
(7) Az elhaltak szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintéssel,
kíinélettel, a kegyeleti szokások megtartásával kell végezni.
4. ~ A működő köztemető infrastrukturális létesítményei: ravatalozó, halottak részére
szolgáló hűtő, üzemeltetést szolgáló épület, vízhálózat és úthálózat.
5. ~ (1) A lezárt temetőben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt temetőt
mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg felszámolásáról döntés nem születik.
(2) Lezárt temetőből és sírhely-táblából a holtest-maradványokat exhumálás útján lehet
áthelyezni a működő köztemetőbe.
Az exhumálást csak az illetékes tiszti főorvos engedélye és előírása szerint lehet elvégezni,
lezárt temetőből történő elszállításhoz az üzemeltető külön engedélye is szükséges.
—

—

A temetési helyek használati ideje, a használati díjak
6. ~ (1) Az egyes temetési helyeket
a díszsírhelyek kivételével
az eltemettetést
végző(k)nek, illetve hozzátartozóiknak meg kell váltaniuk (egyszeri megváltás) és ezzel a
temetési hely felett rendelkezési jogosultságot szereznek.
(2) A rendelkezési jogosultság kezdő napja a megváltás napja.
(3) Az egyszeri megváltás időtartama:
a) egyes sírhelyek esetén 50 év,
b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 50 év
c) sírbolt esetén 60 év
d) urnafülke és urnasírhely esetén 50 év
e) urnasírbolt esetén 50 év
(4) A rendelkezési jog a (3) bekezdés szerinti időtartarnrnal meghosszabbítható
(újraváltható) akkor, ha a temető vagy a sírhelytábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre.
(5) Ha a rátemetés miatt a sír használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos
részét meg kell fizetni. Ez a díj az 5 évre eső díjnál kevesebb nem lehet.
(6) A használati idő korlátozása esetén, továbbá akkor, ha a rendelkezésre jogosult a
holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj
időarányos részét vissza kell téríteni.
(7) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha
a) a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár
b) a temetési hely megszűnik
c) a holtest új temetési helyre történő áthelyezésével (áttemetés)
d) a holttest elhamvasztásával, kivéve az esetben, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre
rátemetéssel visszahelyezik.
—

—
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(8) A megváltott, de fel nem használt temetkezési hely megváltáskori díját a megváltástól
számított egy éven belül a kezelési költség levonásával az ügyfél kérelmére vissza kell
téríteni.
(9) A temetési helyek használati joga nem ruházható át, az nem örökölhető.
(10) A megváltási díjakat jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A díjakat a
temettetőnek előre kell megfizetni.
—

—

A temetési helyek mérete
7. ~ (1) A felnőtt sírhelynek
a) egyes sírhely esetén 220 cm hosszúnak, 100 cm szélesnek és 200 cm rnélynek
b) kettős sírhely esetén 220 cm hosszúnak, 200 cm szélesnek és 200 cm mélynek kell
lennie.
(2) A gyermeksírhelynek 160 cm hosszúnak, 100 cm szélesnek és 200 cm rnélynek kell
lennie.
(3) Az urnasírhelynek 60 cm hosszúnak, 60 cm szélesnek, és 80 cm rnélynek kell lennie.
A rátemetés
8. ~ (1) Egy felnőtt sírhelyre az üzemeltető engedélyével és az időarányos használati díj
megfizetése mellett
a) még egy gyermek koporsó
b) a sír mélyítése mellett még egy felnőtt koporsó temethető.
(2) A kettős sírhely egy-egy részébe az (1) bekezdésben meghatározottak szerint történhet
rátemetés.
(3) A rátemetésre vonatkozó engedélyt az üzemeltető a sírnyitásra vonatkozó szabályok
betartása mellett adhatja meg.
(4) Sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, más el nem bomló anyaggal kibélelni
tilos.
Sírboltba temetés
9. ~ (1) A temetőben sírbolt építési engedély alapján és csak felépítményként létesíthető.
(2) Az engedély meglétét az építési munka megkezdésekor az üzemeltető köteles
ellenőrizni.
(3) A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a megállapított sírbolthely díját
megfizette és rendelkezői minőségét a sírbolt könyvbe bejegyeztette.
(4) Ha a sírbolt létesítője nem rendelkezett arról, hogy kik temetkezhetnek a sírboltba,
annak házastársát, egyenes ági rokonait, továbbá az utóbbiak házastársait lehet benne
eltemetni.
Díszsírhelyek
10. ~ (1) Ecsegfalva Község Önkormányzata azon elhunyt személyeknek, akik a település
érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, díszsírhelyet adományozhat.
(2) A díszsírhely használati ideje a temető fem~állásáig tart, használata díjtalan.
(3) A díszsírhelyre a sírnyitás és a rátemetés szabályainak megtartásával és költségeinek
viselésével az elhunyt özvegye is rátemethető.
—

—
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(4) A díszsírhelyek gondozásáról és ápolásáról az elhaltak hozzátartozói, ilyenek hiányában
a polgármester megbízásából
az önkormányzat költségére
az üzemeltető köteles
gondoskodni.
(5) A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető
üzemeltetőjét Írásban kell értesíteni.
—

—

A síremlék
11. ~ (1) A temetési hely megjelölésére sírjel (síremlék) használható, illetőleg létesíthető.
(2) A sírjel (síremlék) tervét (vázlatát) vagy leírását az üzemeltetőnek az elhelyezés előtt be
kell mutatni.
(3) A 120 cm-nél magasabb sírjel (síremlék) elhelyezését és tervezett méreteit a temető
üzemeltetőjének útján az építési hatóságnak is be kell jelenteni, aki 15 napon belül
nyilatkozhat, hogy a tervezett méret építési szabályzatban ütközik-e. Amennyiben az építési
hatóság e határidőn belül nem nyilatkozik, egyetértését megadottnak kell tekintetni.. Az
építési hatóság nyilatkozatának beszerzéséről a temető üzemeltetője gondoskodik.
(4) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott
sírjelet (síremléket) elhelyezni nem szabad, a polgármester az ilyenek lebontását
kezdeményezheti az építésügyi hatóságnál.
(5) Sírjel (síremlék) közé szilárd burkolatú kísérő járda építhető a sírhely határain belül.
(6) A sírhely használati ideje alatt a sírjelet (síremléket) eltávolítani vagy arról a halott
nevét törölni tilos.
(7) A meglévő sírjelet (síremléket) kicserélni csak a kegyeleti igények tiszteletben tartásával
a (2) bekezdésben foglaltak betartásával lehet.
(8) A sírjel (síremlék) szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását a temető üzemeltetője
ellenőrzi.
Temetkezési szolgáltatások
12. ~ (1) A működő köztemetőben a temetkezési szolgáltatásokról az üzemeltető
gondoskodik az azok végzésére engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatóval vagy
szolgáltatókkal.
(2) A temetkezési szolgáltatást végzőknek a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott
temető fenntartási hozzájárulási díjat kell űzetni az üzemeltetőnek.
A temetők rendje
13. ~ (1) A működő köztemető nyitva tartása:
—
—

november 1-jétől március 31-ig
április 1-jétől október 31-ig

7,00—16,00 óráig
7,00—19,00 óráig

A lezárt temetőben a nyitva tartás nem korlátozott.
(2) A nyitva tartás rendjét, valamint a temető rendjére vonatkozó rendelkezéseket, a
Temetői Szabályzatot az üzemeltető a temető bejáratánál kifüggeszteni köteles.
(3) Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. Ezen
kívül miden temetői tevékenységet (pad elhelyezése, fa ültetése stb.) be kell jelenteni a temető
üzemeltetőjének. A sírhely birtokosa köteles a sírhely és környékének gondozásáról,
gyomtalanításáról gondoskodni.
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(4) A temetőben munkát végző vállalkozók (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató stb.)
tevékenységük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységük
gyakorlása során a temető-látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban,
a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat
nem zavarhatják
(5) A temetőkben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a
kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotrárikoztatja.
(6) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.
(7) Kutyát vakvezető kutya kivételével a temetőbe bevinni tilos.
(8) Epítőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni vagy
bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot
a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani.
(9) A temetőbe járművei behajtani és azzal közlekedni
a mozgáskorlátozottak és a
bejelentett, illetve engedélyezett munkálatokat végzők kivételével tilos.
(10) A temetőben szemetelni, a kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő
anyagokat bepiszkítani, rongálni, eltávolítani tilos.
14. ~ (1) A temetőben avart, elszáradt koszorút, virágmaradványt és egyéb anyagokat égetni
tilos.
(2) A temetőben keletkezett hulladékot csak az üzemeltető által arra kijelölt helyre lehet
lerakni.
(3) A sírok, urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.
15. ~ (1) Síremlék állítás vagy felújítás esetén a vállalkozó az elfoglalt területért a rendelet
mellékletében meghatározott díjat köteles az üzemeltető részére megfizetni.
(2) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát kiszállítani vagyonvédelmi okokból
csak az üzemeltetőhöz történő előzetes bejelentés után szabad.
16. ~ (1) A temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált
értékekről (pld. ékszer, nemesfémből készült protézis stb.) és a találás körülményeiről az
üzemeltetőnek jegyzőkönyvet kell felvennie és a jogosult részére történő átadásig
gondoskodnia kell a talált érték biztonságos megőrzéséről.
(2) Az elhalttal eltemetett és a sír felnyitásakor előkerült értéket képező dolgokra hagyatéki
eljárás lefolytatása céljából az üzemeltető értesíti ajegyzőt.
Záró rendelkezések
17. ~
18. ~ (1) Ez a rendelet a 1. számú melléklet kivételével kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet 1. számú melléklete 2006. március hó 31. napján lép hatályba. Ezzel
egyidejűleg a 1312005.(X.28.) KT számú rendelet a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
hatályát veszti.
(3) A temető használatának rendjére vonatkozó egyéb szabályokat az üzemeltető által
közzétett Temetői Szabályzat állapítja meg.
—

—

—

—

—

—

—

—

Ecsegfalva, 2006. március 30.
Bálint Józsefné
polgárin ester

Magyar László
jegyző

~ Hatályon kívül helyezte a 13!2012.(V.30.) önkormányzati rendelet.
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1. számú melléklet a 8/2006 (11L31.)KTsz. rendelethez5

Köztemetőben alkalmazandó díjak

1.Temetkezési helyek díjai:

1.1. Sírbolt 60 évre
5000 Ft/m2+áfa
1.2. Felnőtt sírhely S0évre
a) 1 személyes,
4000 Ft/m2+áfa
b) 2 személyes
8000 Ft/m2+áfa
1.3. Gyermeksírhely S0évre
1500 Ft/m2+áfa
1.4. Umasírhely 50 évre
2000 Ft/m2+áfa
1.5. Rátemetés esetén a sír használati idejének meghosszabbítása miatt az
alapdíj időarányos részét kell fizetni, amelynek összege az 5 évre eső
díj nál kevesebb nem lehet.
2.Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő
díjak:

2.1. Ravatalozó használati díj :

20.000 Ft/szertartás

3.A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő
temetőfenntartási hozzájárulás díja:

3.1. Síremlék állítási munkálatokhoz használt terület díja:

500 Ft/m2/nap

Módosította a 8!2015.(X.28) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. november 1-től
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1. függelék a 8 12015.(X 28

.)

önkormányzati rendelethez

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
köztemető fenntartására és üzemeltetésére
amely létrejött egyrészről Ecsegfalva Község Önkormányzata (5515 Ecsegfalva, Fő
u. 67., adószám: 15344746-2-04, képviseli: Kovács Mária polgármester), mint
köztemető fenntartására és üzemeltetésére kötelezett- továbbiakban: On kormányzat,
másrészről
Borostyán Temetkezés (5510 Kisújszállás, Dózsa György u. 1., adószám: 149641 691-16, képviseli: Mészáros Anikó), mint Üzemeltető között az alábbi helyen, időben és
feltételek szerint:
1. Jelen szerződés a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény, (a továbbiakban: Törvény), a temetőkről és a temetkezésről szóló
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, (a
továbbiakban: Korm. rendelet), Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének, a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2006. (11131.)
önkormányzati rendelete, (a továbbiakban: Or.) alapján.
2. Ecsegfalva Község Önkormányzata a kizárólagos tulajdonát képező
Ecsegfalva 0143/13. hrsz. alatti 3,9859 ha összterületű temető megjelölésű
ingatlanát és annak területén lévő ravatalozó épületét jelen szerződés
megkötésének napján üzemeltetésbe és ezzel egyidejűleg birtokba is adja az
Uzemeltető részére.
3. Az Önkormányzat a köztemető üzemeltetését a szerződés aláírásától
számított 6 éves időtartamra adja át az Üzemeltető részére.
4. Az üzemeltetési tevékenység Törvényben, Korm. rendeletben, az Ör-ben, és
jelen kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott műszaki,
közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint
gyakorolható. Tevékenységének gyakorlása során az Üzemeltető a
jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.
5. Az Üzemeltető:
5.1. meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett
egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
5.2. biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési
helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való
gondoskodást;
5.3. biztosítja a ravatalozó és technikai berendezéseinek rendszeres
karbantartását, melynek során elvégzi:
a) a helyiség burkolatainak, nyílászáróinak felújítását, pótlását,cseréjét az
Uzemeltető saját költsége terhére,
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b) biztosítja az évenkénti tisztasági meszelést, festést, nagytakarítást,
C) minden temetkezési szertartás alkalmával a szükséges fertőtlenítési és
takarítási feladatokat dokumentáltan elvégezni.
5.4. gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a
temető nyitását, zárását;
5.5. vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket;
5.6. tájékoztatja a temetőlátogatókat;
5.7. kijelöli a temetési helyeket;
5.8. gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
5.9. összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó
használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket,
szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés
zökkenőmentes lefolytatását;
5.10. gondoskodik az ügyfélfogadásról.
6. Az Önkormányzat üzemeltetési feladata a köztemető tekintetében a:
6.1.közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és
gondozása,
6.2.hulladékgyűjtő edények biztosítása, valamint a kommunális hulladék
rendszeres elszállítása,
6.3.a temető területén lévő utak rendszeres karbantartása, téli’ időszakban
síkosságmentestés, a temetőben lévő gyűjtőút gépjárművel történő
járhatóvá tételét
6.4. meghatározza a temető nyitvatartási idejét,
6.5. megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit
6.6.működteti, karbantartja az elektromos ellátást és világítást.
7. Az önkormányzat vállalja a köztemetővel kapcsolatos közüzemi díjak (víz,
áram, hulladék) kiegyenlítését.
8. A szolgáltatást végző személyekkel kapcsolatos követelmények tekintetében,
Üzemeltető kijelenti, hogy a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 54. ~-a szerinti
szükséges végzettséggel rendelkezik,
9. A szolgáltatáshoz szükséges eszközök beszerzése, valamint az azokra
vonatkozó mennyiségi és minőségi előírások betartása Üzemeltető feladata,
10.A temető tulajdonosa a köztemető tekintetében a rendelet 1. mellékletében
feltűntetett díjat ( a temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított
szolgáltatások igénybevételének díja, valamint a temetőben vállalkozási
munkálatot végzők temetőfenntartási hozzájárulása) határozza meg. Az
Üzemeltető az üzemeltetési feladatok ellátásért díjat nem számol fel.
11 ‚Az Üzemeltető a részére kiadott érvényes működési engedély birtokában a
köztemetőben temetkezési szolgáltatást is végez. A szolgáltatást ellátó
személyek kötelesek munkájukat a kegyeleti elvárásoknak megfelelő
viselkedési és öltözködési szokásoknak megfelelően ellátni,
12.Másik szolgáltató a köztemetőben temetkezési szolgáltatást csak az
Üzemeltető és az Önkormányzat előzetes jóváhagyásával végezhet., amit a
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tevékenység megkezdése előtt legalább 2 munkanappal korábban szükséges
bejelenteni mindkét fél részére.
13.Az Önkormányzat tulajdonát képező de üzemeltetésre nem átadott
infrastruktúrális elemek karbantartását, pótlását és cseréjét, valamint a
ravatalozó épület esetében az üzemeltetőt terhelő karbantartási,
munkálatokon kívüli javítási munkákat az önkormányzat a saját költségvetése
terhére végzi el.
14. Üzemeltető köteles:
a) az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek
megosztására az önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot
alkalmazni;
c) a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől
így a
temetkezési szolgáltatástól számvitelileg elkülöníteni.
—

—

1 5.Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a tárgyévben elvégzett
üzemeltetési tevékenységéről évente rendszeresen minden év október 31-ig,
illetve kérésre külön is beszámol a Képviselő-testület részére.
16.Ezen szerződés felmondását bármelyik fél kezdeményezheti hat hónapos
felmondási idő megkötésével. A szerződés azonnali hatállyal felmondható, ha
a gazdálkodó szervezet a Törvény 39.~ (2) bekezdés m) pontjában foglalt
kötelezettségét megszegi.
17.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint
a 1. pontban megjelölt jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. A
megállapodást szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Ecsegfalva, 2015. október 27.

Mészáros Anikó
Üzemeltető képviseletében

Kovács Mária
On kormányzat képviseletében
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