Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
15/2009. (X. 21.) rendelete
a temetőkről és a temetkezésről

Dunavarsány Város ÖnkonnányzatánakKépviselö-testűlete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a temetkezésről
szóló 1999. éviXLIII.törvény41. § (3) bekezdésébenkapott felhatalmazásokalapján, figyelemmel az
1999, éviXLIII.törvényvégrehajtásárólszóló 145/1999.(X. l. ) Konnányrendeletszabályairaaz alábbi
rendeletet alkotja.
Altalános rendelkezések

l.§
(1) A rendelet célja, hogy az elhunyt személyek emlékének méltó megörzése és ápolása, illetve a
temetkezésközegészségűgyiéskegyeleti rendeltetésénekérvényesítése érdekébenszabályozzaés
biztositsa a temetök működési rendjét, a temetések lebonyolításának zavartalanságát a helyi
viszonyoknak megfelelöen.

(2) A tisztességes ésméltótemetés, valamint a halottak nyughelye elött a tiszteletadásjoga mindenkit
megillet.

(3) A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetök
határozzákmeg. Az egyházi temetés az egyházakhitéleti tevékenységének,vallási szokásainak
tiszteletben tartásával történÍk.

2.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Dunavarsány Város közigazgatásiteriiletén, Dunavarsány Város
Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévö koztemetőkre, az ezek
fenntartását, üzemeltetését, valamint temetkezési szolgáltatási tevékenységet végzőtermészetes és

jogi személyekre, illetöleg arra, akire nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek, és
kötelezettségek hárulnak,

(2) Dunavarsány közigazgatásiterületén működö,az Onkormányzat tulajdonában lévőköztemetők:
a) Dunavarsány02 hrsz-u (Kisvarsány) köztemetö,
b) Dunavarsány2083 hrsz-ú(Nagyvarsány) köztemetó.
(3) Jelen rendelet alkalmazásában

a) temető: a település igazgatási teriiletén belüli, beépítésre szánt, épitési használata szerinti
zöldfelületijellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi
rendeltetésü, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésérelétesítettek és
használnak, vagy használtak,

b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temetö, továbbá az a nem önkormányzati
tulajdonban lévó temető is, amelyben az önkormányzat - a temető tulajdonosával kötött
megállapodás alapján- a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettséget teljesíti,
c) temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesitett sirhely, sírbolt,
umafiilke, umasírhely, uraasírbolt, valamint az épitmény teriiletén, ingatlanán létesített

umafiilke, uraasírhely. A temetésihelyekegyes formái, a temetésmódja,továbbáa földben
vagy épitménybentörténőelhelyezkedésealapjánkülönböznekegymástól,

(6) A temetönek és létesftményeinek lehetővé kell tenniük a temetkezési szolgáltatási tevékenység
korszeríi lebonyolítását. A ravatalozónak alkalmasnak kell lennie az elhunyt ravatalozásra való
előkészftésére,a kegyelet lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására.

(7) A temetö területét, így különösena temetőbejáratot, a ravatalozóhoz vezetö utat, a ravatalozó
kömyezetét parkszerűen kell gondozni, fásitását úgy kell megoldani, hogy az segitse a
tajékozódást, és ne akadályozza a közlekedést. A vi'zvétel lehetőségét - a csurgalékvíz megfelelő
elvezetésével - legalább 150 méterenkéntbiztosítani kell.

(8) A temetőben a sirhelyek látogatása és a temetési szertartás, illetve a temető fenntartási
feladatainakteljesítése soránkeletkezett hulladékrendszeresgyujtésérőléselszállitásáró)a temető
üzemeltetöje köteles gondoskodni. A temetö üzemeltetöjének általános hulladékszállítási
kötelezettsége nem terjed ki a temetöi szolgáltatások során keletkezett hulladékok elszállitására,
ezek kezelésének
megállapodni.

tekintetében

a

hulladéktermelö

köteles

az üzemeltetővel

egyedileg

(9) A temetö tulajdonosa gondoskodik a temető körülkeritéséröl. Biztositani kell, hogy a temetőbe
való be- és kijárás a kapukon keresztül történjen, valamint hogy a temetö átjárás céljára ne
szolgáljon. A meglévö kerítés állapotát az üzemeltető félévente ellenőrzi. Amennyiben a kerités
állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról.
A temető használatának és igénybevételének szabályai

4.§
(1) A temető nyitvatartási idejét a temető üzemeltetője állapítja meg, amelyet - a temető rendjét
szabályozóhirdetményekkel együtt - a temetö bejárataináljól láthatóhelyen ki kell fuggeszteni.
(2) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelö, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó
magatartást köteles tanúsítani.

(3) A temető területére gépjárművel behajtani - a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállitó, a
temetkezésitevékenységbenrésztvevő,illetve a szemétszállftógépjármiivetkivéve- tilos.
(4) A temető területén tilos a tüzrakás. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél fokozott
körültekintéssel kell eljámi, ügyelve arra, hogy tűz ne keletkezzen.

(5) A temető területén 12 éven aluli gyennek csak felnött felügyelete mellett tartózkodhat.
(6) A temetőt és létesítményeit, valamint tartozékait, a sírokat, az azon lévö tárgyakat, a
síremlékeket, a növényzet megrongálni, beszennyezni, a sírok diszítésére szolgáló tárgyakat
illetéktelenül elvinni tilos.

(7) A temető területén talajt és gyepet engedély nélkül felásni, és a növényeket máshova elvinni
tilos. A temetö területéröl földet kivinni tilos.

(8) A sirhely mellett padot elhelyezni, lépcsőtépiteni csak a temető üzemeltetojének engedélyével, a
megváltott sirhely területén belül lehet, az elhelyezés a sirhelyek közöttelóírt távolságot, vagy a
közlekedö út méretét nem csökkentheti. Engedély nélkül, vagy tiltott helyre terjeszkedöen

létesített padot az üzemeltetö felszólítására a létesitő köteles elbontani, illetve az elbontás
költségeit megtériteni.

(9) A temetöbeállatotbevinni- a vakvezetőkutya kivételével- tilos.
(10) A temetőben a temetési helyek gondozásáról,a gyomtalanításról a temetési hely felett rendelkezo
személy gondoskodik. A temetési hely gondozása úgy végezhetö, hogy az ne sértse más elhunyt
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(2) A díszsírhelyek a temetőben kijelölt egyes sírhelyek, amelyeket az elhunyt személy kimagasló
érdemeinek elismeréséül a Képviselö-testület örök temetkezési hely céljára adományoz. Az
adományozott diszsirhelyek síremlékeinek felállitásáról a Képviselö-testűlet dönt.

(3) A temető átrendezése vagy megszüntetése esetén az adományozott díszsirok áthelyezéséről a
Képviselő-testület dönt. A díszsi'rhelyek és siremlékeinek fenntartásáról és gondozásáról az
adományozáskor kell határozni.
(4) A sirgodör mérete:
a) egyes sír esetén;
b) kettös sir esetén:
c) gyermeksír esetén:

210cmx90cm,

220 cmx I90cm,
130 cm x 60 cm.

(5) A sírgödör mélysége 2, 5 méter mélységben, vagy annál mélyebben található talajvizszint esetén

2 méter. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata
legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

(6) Azona temetésihelyen, ahol a talajvíz a talajszinttöl számitottlegfeljebb 2 méterigemelkedik, a
sfrgödörmélységea talajvízszint felett 0,4 méter, de legalább 1 , 6 méter.

(7) Nem végezhető koporsós temetés azon a temetési helyen, ahol a talajviz a talajszint alatti 2
métert eléri. A temetési tilalmat a nyilvántartó könyvbe be kelljegyezni.

(8) A sírbolt (kripta) legalább két koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti- és feletti, illetve
kizárólag terepszint feletti építményrészböl álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó
koporsók számahatározzameg. Sirbolt a Képviselö-testülettulajdonosi hozzájámlásával,a külön
jogszabálybanmeghatározottesetekbenazépítési hatóságengedélyévelépítheto.

7.§
(1) Hamvasztásos temetés esetén az umába helyezett hamvak temetési helye lehet umasirhely és
umasirbolt. Az uma koporsós temetési helyre rátemethető. Rátemetésnél az uma a koporsós
temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.

(2) A temető területén urnasírhely és urnafulke a temető üzemeltetöjének előzetes engedélyével
létesithető.

(3) Uma földbetemetéseeseténazumasírhely mérete80 cm x 60 cm, mélysége100cm.
(4) A Képviselö-testület a hamvak szétszórásához és bemosásához külön temetőrészt jelölhet ki,
amelyet parkszerűen kell kialakítani.

8.§
(1)

Temetési hely megjelölésére síremlék használható, illetőleg létesíthetö, Síremléket csak a
nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa felhatalmazott személy állithat,
vagy távolíthat el. A síremlék elhelyezését megelözően a köztemetö üzemeltetojének
hozzájárulását be kell szerezni, ennek érdekében a felállítandó siremlék tervét a temető
Uzemeltetőjének be kell mutatni. Hozzajárulás hiányában állított síremlék előzetes írásbeli
figyelmeztetést követöen elbontható.

(2)

A síremléket szilárd alapra kell lielyezni. A síremlék nem foglalhat el a rendeletben
meghatározott temetési helynél nagyobb teriiletet. Magasságaa talapzattal együtt legfeljebb 150
cm, umasiremlék esetében legfeljebb SO cm lehet. A temetési helyen túlterjeszkedö, közízlést
sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott siremléket elhelyezni tilos.
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rendelkezési jog megváltási díja az eredeti sírhely megváltási árának idoarányos összegével
csökken.

(9) A temetési helyek magánforgalomban adásvétel, csere ésajándékozástárgyátnem képezhetik.
(10) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a holttestet más temetési helyen
kívánja eltemetni, úgy a megváltási dfj idöarányos részét - a visszatérítéskor érvényben lévő
dijtételek alapulvételével - vissza kell téríteni. A megváltott, de fel nem használttemetési helyről
érvényesencsaka temetőüzemeltetöjénéltett nyilatkozattal lehet lemondani.
Temető, temetési hely lezárásaés megszüntetése

10. §
(1) Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azokat le kell zárni. A temetö vagy
temetőrész lezárásáról a Képviselö-testűlet, sirhelytábla vagy temetési hely lezárásáról az
uzemeltetö határoz. A temető, temetörész, sfrhelytábla, temetési hely lezárását az üzemeltető

hirdetménybenközli. A hirdetményta lezárásidötartamáróla tájékoztatótáblán,szükségszerint
a temetökapun, a ravatalozón és az érintett temetörészen is ki kell fúggeszteni. Lezárt temetési

hely kiüríthető, ha a lezárásától,illetőleg az utolsótemetkezéstöl számított használati ideje letelt.
(2) A temetö és a temetési hely megszüntethetöa Képviselö-testületdöntésealapján, ha a temetési
hely használati ideje lejárt. Amennyiben a temetot, illetve a temetési helyet megszüntetik, a
megszüntetést megelözően azt hirdetményben, továbbá három alkalommal, legalább egy
országosés egy területi napilapbanközzékell tenni úgy, hogy a hirdetménykifüggesztéseésaz
első közzététel a megszüntetés előtt legalább 6 hónappal, a továbbiak pedig kéthavonként
történjenek.

(3) Temetöt vagy temetőrészt a terulet más célú felhasználása esetén a temetési helyek kiürítésével
lehet megszüntetni. A lejárt használati idejű temetési helyek kiüritéséröla temető üzemeltetője
gondoskodik; Azoknak a temetési helyeknek az áthelyezéséről, amelyeknek a használati ideje
még nem járt le, a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött megállapodás alapján a
temetö üzemeltetője gondoskodik. Az áthelyezett temetési hely használati ideje az eredetileg
megváltott temetési hely használati idejéhez képest nem változik.

(4) Amennyiben a sírhely használati ideje lejárt, a temető üzemeltetöje hirdetményben köteles a
hozzátartozók figyelmét a lejárat előtt hat hónappal erre felhívni. A temetési hely használati
idejének lejártáról a hirdetményt az érintett temetési helyen, a temetö főbejáratánál és a
köztemető uzemeltetojének Ugyfélszolgálati irodajában elhelyezett hirdetötáblán kell
kifüggeszteni.

(5) Amennyiben a sírhely használati idejét a hozzátartozóknem hosszabbítják meg, de a temetési
helyen lévő holttestmaradványokat máshol el kívánják temetni, erről a kiüritésre megjelölt
időpontig kell gondoskodniuk. Ennek hiányában a holttestmaradványokat (umákat) a kiürítésre
megjelölt idöpontot követő három hónap elteltével közös sirhelyben kell elhelyezni, illetve a
hamvak az arra kijelölt helyen szétszórhatók.A temetö üzemeltetője a kiürítés után a sirhelyet
újra értékesítheti.

(6) A sirjellel, siremlékkel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik. Ha a rendelkezésre
jogosult, illetőleg annak örököse a kiüritésre megjelölt időpontig a sírjel elszállításáról nem
intézkedik, a megjelölt idöpontot követő 6 hónap elteltével a sírjelet a temető üzemeltetöje
értékesitheti.Az így befolyt összegkizárólaga temetőfenntartásáraforditható.
(7) Az elhalttal eltemetett és a sir felnyitásakor elökerult - értékeket képező - dolgokra hagyatéki
eljárás lefolytatása céljából a temető üzemeltetője értesíti a különjogszabályban meghatározott
hatóságot.
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(9) Az üzemeltetököteles biztositani a ravatalozóigénybevételétaz üzemeltetöszakszemélyzetének
és ravatalozási szolgáltatásánakigénybevétele nélkül. A ravatalozó használata nem köthetőaz
üzemeltetö által biztositott ravatalozási szolgáltatás igénybevételéhez.

(10) A temetőben síremlék-, valamint sírboltbontási, -épitési,továbbájavítási, felújítási munkákatés
egyéb sirköves tevékenységeket a rendelkezni jogosult megbizása alapján bármely egyéni, vagy
társas vállalkozás végezhet, amely a tevékenység végzésére jogosult, és a temető
üzemeltetöjével, illetve tulajdonosával szemben tartozása nincsen. A munkavégzést a munka
megkezdése elött legalább egy munkanappal írásban be kell jelenteni a temető üzemeltető
képviselőjének, a tevékenység megkezdését megelőzöen az üzemeltetövel egyeztetni kell, és az
üzemeltetönek a temető rendjével kapcsolatos utasításait be kell tartani.

(II) Amennyiben vállalkozó engedélyköteles tevékenységet kiván a temető területén folytatni, akkor
koteles az engedélyt is bemutatni a temető üzemeltetője részére.

(12) Épitési, illetöleg bontási munkát csak a temető üzemeltetö helyszini szemléje után lehet
megkezdeni. Síremlék megépítését az engedély megadásátólszámított 2 hónapon belül el kell
végezni. A 2 hónap lejárta után, ha nem történikmeg a síremlék megépitése, az engedélyhatályát
veszti.

(13) Siremlékkel, sirbolttal kapcsolatos sírköves kivitelezöi munkák hétköznap7°° órától 18°° óráig
végezhetöka temetőben. Szombaton,vasámapésunnepnapszakiparimunkanem végezhetö.
(14) A temetöben munkát végzö vállalkozó köteles munka közben és a munkálatok befejezését
követően a törmeléket, hulladékot elszállítani vagy elszállftatni, és a temetési hely környezetét

rendezetten, tisztán hagyni. A temető útvonalain a munkavégzéstilos. Az utakon semminemű
anyagot lerakni, tárolni, építés céljára előkészftenitilos. Betonozáskorkeverölemez használata
kötelező, vagy hozott készbeton használható fel.

(15) A temetőben a (10) bekezdésbenfelsorolt munkát végzőszemély igénybe veheti az üzemeltető
által biztosított közműveket (utakat, szeméttárolót, víz, villanyáramot, stb. ), és ezek használatáért

temetö fenntartási hozzajárulást köteles fízetni, amelynek összegét jelen rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza. A dijakat a (4) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettséggel
egyidejűleg kell megfizetni.

(16) Jelen rendelet 1. számúmellékletében keriil megállapításra:
a)

a temetési helyek megváltásának, illetöleg újraváltásának dya,

b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőkáltal
fizetendö temető-fenntartási hozzájárulás díja,

c) a temetöi létesitmények, illetve az üzemeltető által biztositott szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fízetendő díj.

Jelen rendelettel megállapitott díjakat a Képviselö-testületaz üzemeltetövel egyeztetve minden
évben felülvizsgálja. A temető fenntartásának és üzemeltetésének költségeire a Képviselötestület biztositjaa fedezetetaz üzemeltetőrészérea fenti díjakból úgy, hogy azokat közvetlenül
az üzemeltetö szedi be.

(17) A temetöben bármilyen munka úgy végezhető,hogy az ne sértsea hozzátartozókés a látogatók
kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a
szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapot ne
változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatásátnem lehet akadályozni.Búcsúztatás
alatt a munkavégzésselkeletkezett hang-vagyegyébhatásnemzavarhatjaa szertartást.

i)

a temetö épületeit, valamint tartozékait - beleértve a sirokat, síremlékeket, parkokat és a
növényzetet is - beszennyezi, megrongálja,

j)

a temető területén szemetel, illetve nem azüzemeltetö által kijelölt tárolóhelyen helyezi el

k)

a temetö területén a talajt és gyepet engedély nélkül felássa, és a növényeket máshová

a hulladékot,

viszi, illetöleg a temető területéröl földet kivisz,

I)

a temetőterületénbejelentésnélkülvégezmunkát,

m) a temetőben hétköznap 7m óra elött és 18 óra után vagy szombaton, vasámap és
ünnepnapon síremlékekkel, sirbolttal kapcsolatos vagy egyéb sírköves kivitelezöi munkát
vagy szakipari munkát végez,

(3) A szabálysértési eljárás feljelentés, vagy a Kormány által külön jogszabályban kijelölt
temetkezési szolgáltatást engedélyezö hatóság ellenörzési jogkörében tapasztaltak alapján
hivatalból indul.

(4) A szabálysértésieljáráslefolytatása azÖnkormányzatJegyzöjénekhatáskörébetartozik.
Záró rendelkezések

14.§
(1) Ajelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkröl és a temetkezésröl szóló 1999.
éví XLIII. törvény és a végrehajtásárólszóló 145/1999. (X. l.) Kormányrendelet szabályai az
irányadók.

(2) Jelen rendelet 2009. november 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a temetőkröl és temetkezésröl
szóló15/2002.(IX.1 1.) számúönkonnányzatirendelethatályátveszti.

^^%^

'. 1É- %
dr. Szilágyi AkoS;;' ,S/
jegyzö

tóna Z(t)tán

polgárméster

Záradék:

A rendelet 2009. október21. napján kifüggesztésselkihirdetésrekerült.

y(

[ _]^ - -.
dr. SziMayÍ-AR'öB.

^egs^, ,
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