Velem Község Képviselı-testületének
5/2001.(07.11.) számú rendelete

a temetıkrıl és a temetkezésrıl

Velem Község 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 (továbbiakban: Tv.) 40. § (1) bekezdésében és 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 és temetırészekre (továbbiakban: temetı) terjed ki: Velem
köztemetı.

(2)

Az Önkormányzat az (1) bekezdésben feltüntetett temetıre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési
kötelezettségét a Körjegyzıség útján teljesíti.

Temetı létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele
2.

§

A temetı létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a Vhr. Szabályait kell
alkalmazni.

A temetkezés rendje, a sírhelyek, és méreteik
3.

§

(1)

A temetıt sírhelytáblákra és ezeket sírhelysorokra kell osztani.

(2)

A temetkezésre használt helyek és méretük:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

egyes sírhely: 210 cm hosszú, 100 cm széles
kettıs sírhely: 210 cm hosszú, 180 cm széles
hármas vagy több sírhely 210 cm hosszú és sírhelyenként 90 cm széles
gyermek sírhely 130 cm hosszú, 60 cm széles
urna földbetemetése esetén a sírhely 80 cm hosszú és 60 cm széles
sírbolthely 260 cm hosszú és
o
kettes sírbolt esetén 150 cm
o
négyes sírbolt esetén 250 cm széles
díszsírhely, dísz úrnahely,

(3)

A sírgödör mélysége a talaj- és egyéb viszonyoktól függıen:
a.)
b.)
c.)

sírhely 160 cm
rátemetés esetén: 230 cm,
urnasírhely: 100 cm.

(4)

A temetési helyen elhelyezhetı sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága: 150 cm. E magassági
méreten belül – a Tv. és Vhr. Rendelkezéseit figyelembe – sírjel az üzemeltetı részére történı elızetes
bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthetı.

(5)

(*)

(6)

(*)

4.

§

Az elhunytat – ha az eltemettetınek nincs a temetıben meglevı temetési hely felett rendelkezési joga – az
elhalálozás ideje szerint sorrendben következı temetési helyre kell temetni.

A temetési helyek feletti rendelkezési jog
5.

§

(1)

A 3. § (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog idıtartama:
o
sírhely esetén: 25 év
o
urna esetén: 10 év, amely a lejárat után díjfizetés mellett meghosszabbítható.

(2)

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

(3)

A temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzésekor a rendelkezésre jogosulttal szerzıdésben kell
rögzíteni a sírhely építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának követelményeit.

A temetı infrastrukturális létesítményei
6.

§

Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetıben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja: vízvezeték,
villanyvezeték, hulladék lerakóhely (konténer), ravatalozó.

7. §
(1)

A 6. §-ban felsorolt létesítmények közül
a.)
b.)

(2)

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.

Díjat kell fizetni
a.)
b.)
c.)

a temetıben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggı vízhasználatért;
a ravatalozó használatáért, kivéve abban esetben amennyiben Velemben állandó lakóhellyel
rendelkezı eltemetésérıl van szó;
a temetıben végzett vállalkozási tevékenység során az áram használatáért, valamint a keletkezett
hulladék elhelyezéséért, amennyiben annak elszállításáról nem a vállalkozó gondoskodik.

(3)

A (2) bekezdésben említett díjak mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A temetı rendje
8. §
(1)

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

(2)

A temetı nyitva tartási ideje: 8.00 – 20.00.

9. §
(1)

A nyitva tartási 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 részére be kell jelenteni.

(3)

A temetıben munkáját 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 létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

10. §
(1)

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

a temetıbe kutyát bevinni, kivétel ez alól a vak vezetı kutya;
az üzemeltetı elızetes hozzájárulása nélkül a temetıbe építıanyagot beszállítani, építési vagy
bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani;
hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen 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.

(2)

Aki az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. Rendeletben foglaltakon túl az e
rendeletben tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000 forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.

(*)

Hatályon kívül helyezte a 8/2001. (X.22.) számú rendelet

Záró rendelkezések
11. §
E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
Velem, 2001. július 10.

Rétiné Tóth Anikó
körjegyzı

Horváth Miklós
polgármester

Záradék

Ezen rendelet kihirdetésre került.

Velem, 2001. július 11.

Rétiné Tóth Anikó
körjegyzı

1.

számú melléklet

-

egyes sírhely díja:

500 Ft.

-

a többes sírhely díja az egyes sírhely értelemszerő szorzata

-

gyermeksírhely:

300 Ft

-

urna földbetemetés:

500 Ft.

2.

–

7. § (2)

a.) esetén a vízóra leolvasás szerinti vízfogyasztás
b.) használatonként

3.000 Ft.

c.) esetén

2.000 Ft

számú melléklet

