Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének
17/2008. (X.30.) rendeletével módosított
6/2006.(III.31.) rendelete
a temetıkrıl és a temetkezésrıl
Módosításokkal egységes szerkezetben
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 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 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv.
végrehajtásáról rendelkezı 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az
alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § (1) A jelen rendelet hatálya a dömsödi 1192 hrsz.-ú köztemetıre terjed ki.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott temetıre vonatkozó fenntartási és
üzemeltetési kötelezettségét kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés útján teljesíti .a kegyeleti
közszolgáltatási szerzıdést e rendelet függelékeként kell kezelni.
Temetési helyek, sírjelek
2. § (1) A temetıben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:
(2) A sírhelyek mérete:
a) egyes sírhely területe 130x220cm; mélysége 200 cm
b) kettes sírhely területe 220x220 cm; mélysége 200 cm
c) sírbolt mérete 300x350 cm
d) urnasírhely mérete 60x100 cm
(3) A temetési helyek közötti távolság 60 cm; a sorok közötti távolság 200 cm.
(4) A koporsós sírhelybe további két urna temethetı.
(5) A temetési helyen elhelyezhetı sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága 200 cm. E
magassági méreten belül sírjel az üzemeltetı részére történı elızetes bejelentés után, külön engedély
nélkül létesíthetı.
(6) Az (5) bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel tervezett létesítését az üzemeltetı útján az
e célra létesített formanyomtatványon az építési hatóság részére be kell jelenteni.
(7) A (6) bekezdésben szereplı korlátozásról az építési hatóság 15 napon belül értesíti az üzemeltetıt.
Amennyiben az építési hatóság a megadott határidın belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekintetni,
hogy az építési hatóság a tervezett magasság ellen kifogást nem emel.
3. § (1) Az elhunytat – ha az eltemettetınek nincs a temetıben meglevı temetési hely felett
rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következı temetési helyre kell temetni.
(2) Az (1) bekezdéstıl eltérıen kell eljárni, ha:
a) az elhunytat önkormányzat által kijelölt díszsírhelyen temetik el;
b) az elhunyt végintézkedésében rendelkezett a temetés helyérıl;
c) idıs, illetve mozgáskorlátozott eltemettetı esetén a kedvezıbb megközelítési lehetıség érdekében
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(3) A (2) bekezdésben foglalt eltérésre csak akkor kerülhet sor, ha a sírhely olyan sírhelytáblában
található, amely használatba vételének a Tv. 10.§ (3) bekezdésére tekintettel nincs akadálya.

A temetési helyek feletti rendelkezési jog
4. § (1) A temetıben a következı temetési helyek alakíthatók ki: egyes és kettes sírhely; sírbolt
(kripta); urnafülke (kolombárium) és urnasírhely.
Az (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog idıtartama a koporsós
betemetés, illetve rátemetés napjától számított:
a) egyes és kettes sírhely esetén 25 év;
b) sírbolt (kripta) esetén 60 év;
c) urnafülke(kolombárium) és urnasírhely esetén 10 év;
(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.
5.§ A díszsírok a temetıben e célra kijelölt sírhelytáblában lévı sírhelyek, melyeket az elhunyt
személy kimagasló érdemeinek elismeréséül Dömsöd Nagyközség Képviselı-testülete örök
temetkezési hely céljára adományoz. A díszsírhely egyes sírhely.
A temetı infrastrukturális létesítményei
6. § Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetıben az alábbi infrastrukturális feltételeket
biztosítja:
a) temetıhöz vezetı és sírhelytáblákat összekötı gépkocsival is járható utakat, a temetı területén
kívül gépjármő várakozó helyet;
b) a temetıben vízvételi lehetıséget
c) a temetıben keletkezett hulladék rendszeres győjtését,
7. § (1) A z 6. §-ban felsorolt létesítmények közül
a) sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkezı hulladékot, koszorú-és
virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja;
b) a mozgássérültek parkolási engedélyük birtokában, az egészségi állapotuk vagy életkoruk miatt
mozgásukban korlátozott személyek pedig a temetıben kiépített utakat gépjármővel ingyenesen
használhatják;
c) a temetıben biztosított illemhelyet a temetılátogatók és a temetıben vállalkozási tevékenységet
folytatók díjtalanul használhatják.
(2) Díjat kell fizetni
a) a temetıben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggı vízhasználatért, áramfogyasztásért;
b) a ravatalozó használatáért
c) a temetıben végzett vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék elszállításáért,
amennyiben annak elszállításáról nem a vállalkozó gondoskodik.
(3) A (2) bekezdésben említett díjak mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
A sírhelyek gondozása, kertészeti kialakítása
8. § (1) A temetési hely felett rendelkezı köteles a temetıhasználatra vonatkozó jogszabályokat és
jelen rendeletben foglaltakat betartani, a rendelkezése alatt álló temetési helyet gondozni, környezetét
gyommentesítéssel, vagy főnyírással rendben tartani.
(2) A temetési hely környezetének számít a szomszédos sírhelyig tartó terület, út fele.
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9.§ (1) A temetıben fákat a fı közlekedési út mellé lehet ültetni. A mellék közlekedési utak mellé csak
olyan örökzöld növények ültethetık melyek a teljes kifejlıdésük után sem foglalnak el 1-2 m2-nél
nagyobb területet, és a közlekedést biztonságát, valamint a szomszédos temetési hely gondozását nem
zavarják.

(2) A temetı területén a temetési helyen kívül növényzet ültetését az üzemeltetıvel egyeztetni kell.

A temetı rendje
10. § (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, az
ügyfélszolgálati iroda elérhetıségét valamint a temetı részletes térképét ki kell függeszteni.
(2) A temetı nyitva tartási ideje: 8- 20 óra
11. § (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 a munkálatok megkezdése elıtt legalább három nappal elıbb be kell
jelenteni.
12.§ (1) Sírhely temetkezési céllal történı megbontása esetén a rajta lévı síremléket a temetéstıl
számított 90 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani.
(2) Sírhely megbontása esetén a síremlék darabjai a temetéstıl számított 90 napig csak úgy
helyezhetık el, hogy azok a biztonságos közlekedést ne akadályozzák és a szomszédos temetési hely
gondozását ne zavarják.

A temetkezési szolgáltatás, illetve a temetıben végzett egyéb vállalkozási tevékenység ellátásának
rendje, összhangja
13.§ (1) A temetkezési szolgáltatási tevékenységek a Tv-ben és az annak végrehajtásáról szóló
jogszabályban meghatározott feltételek szerint végezhetık. Az üzemeltetı feladata és joga annak
vizsgálata, hogy a temetkezési szolgáltatók, illetve vállalkozók a szolgáltatás végzése során
rendelkeznek-e a jogszabályokban elıírt követelményekkel.
(2) Az üzemeltetı a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem
alkalmazhat.
(3) A köztemetıben temetkezési szolgáltatás rendszeres végzése, a temetkezési szolgáltatók és
egyéb vállalkozók köztemetıkben történı munkavégzése, az üzemeltetıvel kötött szerzıdés
alapján végezhetı. Rendszeres tevékenységvégzésnek minısül, ha egy vállalkozó havonként
legalább 3 alkalommal végez szolgáltatást a rendelet hatálya alá tartozó köztemetıkben. Egyéb
esetben a temetkezési szolgáltatót és egyéb vállalkozót elızetes bejelentési kötelezettség terheli.
(4) Az üzemeltetı és a temetkezési szolgáltatók közötti együttmőködést szabályozó szerzıdés
megkötése elıtt az üzemeltetı köteles vizsgálni, hogy a temetkezési szolgáltató rendelkezik-e a
Tv.-ben meghatározott feltételekkel.
(5) Ha a temetkezési szolgáltatást végzı vállalkozó a (4) bekezdésben foglalt feltételeket az
üzemeltetı kérésére nem igazolja, vagy azokban utóbb változás következett be, az üzemeltetı
köteles a hatáskörrel rendelkezı szerv megfelelı intézkedését, szabálysértési eljárást, illetve
jegyzıi ellenırzést kezdeményezni.
(6) Ha a temetkezési szolgáltató - bizonyítható módon - ismétlıdıen és súlyosan megsérti a
temetık rendjére vonatkozó elıírásokat, sértve a látogatók, az eltemettetık és a szertartásokon
részt vevık kegyeleti érzését, vagy az üzemeltetı technológiai utasításait megsértve veszélyezteti a
temetıi létesítmények biztonságos mőködtetését, az üzemeltetı köteles az (5) bekezdés szerinti
eljárás kezdeményezésére a fogyasztóvédelmi szervek megfelelı tájékoztatásával.
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(7) Az üzemeltetı a temetkezési szolgáltatást végzı vállalkozók részére - a kifejtett szolgáltatás
tekintetében - azonos feltételeket köteles biztosítani, tiszteletben tartva a versenysemlegesség elvét.
(8) A temetkezési szolgáltatónak megfelelı módon biztosítania, illetve igazolnia kell az
üzemeltetı részére az elhunyt személy azonosítását, továbbá a megrendelı (eltemettetı), illetve a
rendelkezési jog jogosultjának kilétét. Ezen adatokat köteles az üzemeltetı. rendelkezésére
bocsátani.
14. § A temetkezési szolgáltatók munkavégzésének összhangját az üzemeltetınek biztosítania
kell oly módon, hogy
a) a temetkezési szolgáltatók - az általuk végzett egyes temetési szolgáltatások jellegéhez is
igazodóan - azonos feltételekkel, lehetıség szerint az erre irányuló igénybejelentés sorrendjének
megfelelıen vehessék igénybe a temetıi létesítményeket, az azt szolgáló infrastruktúrát;
b) olyan nyilvántartásokat kell vezetnie, illetve ügyfélszolgálatának mőködtetését úgy kell
megszerveznie, melybıl az a) pont alatti szolgáltatói igények nyomon követhetık;
c) a rendeletben meghatározott esetekben, illetve az üzemeltetı által meghatározott technológiai
utasítások szerinti tartalommal és terjedelemben a temetkezési szolgáltatók kötelesek az üzemeltetı
szakszemélyzetét a létesítmények igénybevétele során igénybe venni; míg az üzemeltetınek úgy
kell a munkavégzését megszerveznie, hogy biztosítsa és segítse a temetkezési szolgáltatók
munkavégzését;
15.§ (1) A temetkezési szolgáltatások közül kötelezı az üzemeltetı szakszemélyzetének és
berendezésének (létesítményének) igénybevétele az alábbi feladatokkal összefüggésben:
a) a köztemetın belül az elhunyt hőtése,
b) sírhelynyitás és visszahantolás (ideértve az elsı temetést megelızı sírásást, a díszsírhely
nyitását és visszahantolását, továbbá az urnafülke (kolumbárium) zárólapjának eltávolítását, illetve
visszahelyezését és zárását)
c) az elhunyt köztemetıben erre a célra rendszeresített szállító jármővön történı szállítása.
(2) A 15.§ (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatások díját a rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
(3) Az üzemeltetı köteles biztosítani a ravatalozó igénybevételét az üzemeltetı
szakszemélyzetének és ravatalozási szolgáltatásának igénybevétele nélkül, a ravatalozó
létesítményének használata nem köthetı az üzemeltetı által biztosított ravatalozási szolgáltatás
igénybevételéhez.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása tekintetében az üzemeltetınek a
temetkezési szolgáltatókra vonatkozó feltételeknek is meg kell felelnie.
(5) A temetkezési szolgáltatásokon kívüli egyéb vállalkozási tevékenységek (kıfaragó,
sírgondozó, emlékkészítı stb.) az alábbi feltételek szerint végezhetık:
a) a vállalkozók a munkavégzés megkezdése elıtt legalább egy munkanappal elıbb kötelesek
bejelenteni az ügyfélszolgálati irodában azt, hogy melyik temetıben, annak melyik temetési
helyén, milyen jellegő munkát végeznek, mely személy megbízása alapján;
b) a vállalkozó az a) pontban fennálló esetben a vállalkozási engedélyét a felszólításra köteles
felmutatni;
c) a vállalkozók az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében munkanapokon végezhetnek
munkálatokat;
d) a vállalkozók a munkavégzés érdekében - ha az indokolt - gépjármővel is behajthatnak a
temetıbe, kötelesek azonban az üzemeltetı intézkedéseit megtartani;
e) a vállalkozók a munkálatok befejezését követıen, illetve több napos folyamatos munkavégzés
esetén az utolsó napon kötelesek a törmelékeket, szemetet, lomot stb. elszállítani vagy az
üzemeltetıvel külön díj ellenében elszállíttatni és a sír környezetét rendezetten, tisztán hagyni;
f) a vállalkozóknak a munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy azzal a köztemetı látogatók
kegyeletgyakorlását, a köztemetı rendjét, nyugalmát és a temetési szertartásokat ne zavarják.
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Szabálysértési rendelkezések

16. § (1) Tilos
a) a temetıbe kutyát bevinni, a vak vezetı kutya kivételével;
b) az üzemeltetı elızetes hozzájárulása nélkül a temetıbe építıanyagot beszállítani, építési vagy
bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani;
c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakni;
d) hulladékot, koszorú-és virágmaradványt a temetıben elégetni
e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetılátogatók kegyeleti érzéseit
megsérteni;
f) a sírokat és a temetı infrastrukturális berendezéseit megrongálni.
(2) Aki e rendelet 17.§ (1) bekezdésében foglalt tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el, és
30 000 forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.
Záró rendelkezések
17. § (1) E rendelet 2006. június 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejőleg az Dömsöd
Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2000.(IV.5.) rendelete valamint az azt módosító
13/2000.(VIII.7.) rendelete hatályát veszti.

Kudar Zsigmondné sk.
polgármester

Dr. Vörös Andrea sk.
jegyzı

Kihirdetési záradék:
A rendelet Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hirdetıtábláján kihirdetve 2006.
március 31. napján.

Dr. Vörös Andrea sk.
jegyzı

Egységes szerkezetbe foglalva 2008. október 30-án. Egységes szerkezetbe foglalta dr. Bencze
Zoltán jogi elıadó.

Dr. Vörös Andrea
jegyzı
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2006.(III.31.) rendelete 1. számú
melléklete
A temetési hely és újraváltás díja
Sírhely fajtája
Egyes sírhely
Kettes sírhely
Sírbolt (kripta)
Urnasírhely
Urnafülke (kolombárium)

Temetési hely megváltási díja
8.000.- Ft
12.000.- Ft
4 személyes 60.000 .- Ft
6 személyes 120.000 .-Ft
6.000.- Ft
25.000.- Ft
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2006.(III.31.) rendelete 2. számú
melléklete 1
A temetıfenntartási hozzájárulás, a temetıi létesítmények, illetve az üzemeltetı által biztosított
szolgáltatások díja
Szolgáltatás megnevezése
Szolgáltatás díja
temetıben végzett vállalkozási tevékenységet végzık (kivéve
4.000.- Ft/nap
temetkezési szolgáltatók) által fizetendı temetıfenntartási hozzájárulás
(tartalmazza a víz és elektromos áram használatát, gépjármő behajtás)
ravatalozó használati díja (ravatalozó bérleti díja, elektromos áram 6.000.- Ft temetésenként
használata, vízhasználat)
Ravatalozó eszközök, berendezések használati díja
6.000.- Ft temetésenként
Hőtés
4000.- Ft/az 1-4. napig
Minden további napon 1000.Ft/nap
A köztemetıben az elhunyt szállítására rendszeresített gépjármő 6.500.- Ft /temetésenként
használati díja
A fenti díjak nettó értendıek.

1

Módosította a 17/2008. (X.30.) rendelet. Hatályos: 2008. október 30-tól.

