
 MAGYARSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
10/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete 

                                      A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL SZÓLÓ
8/2007. (VII.3.) sz. rendelet módosításáról  

Magyarszék Község Önkormányzatának képviselő-testülete  a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről  és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40. § (1), 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, 
figyelemmel a tv. Végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet  szabályaira, az 
alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések
A rendelet hatálya

1.§

Jelen rendelet hatálya kiterjed Magyarszék Község Közigazgatási területén található működő
köztemetőre, annak létesítményeire valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és
temetkezési szolgáltatásokra.

A temető helye, tulajdonosa, fenntartója üzemeltetője

2.§

(1)A köztemető Magyarszék községi önkormányzat tulajdonában lévő 62/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő 
temető.

(2)A temető fenntartója – üzemeltetője a Magyarszék Községi Önkormányzat .

II. Fejezet

A temető használatának és igénybevételének szabályai 

3.§

(1)A temetőben köteles mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani és tartózkodni 
a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől vagy magatartástól.  
 
(2)Minden látogató kötelessége a temetőnek, környezetének védelme, rendjének és tisztaságának 
megőrzése.

(3)A köztemetőben az eltemetés módja a temetés hamvasztással vagy anélkül történik, egyházi
vagy világi szertartás szerint.
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(4)A temető nyitva tartása:
  
     november 1. és március 1. között                                  7.00 – 18.00 óráig

     március 1. és október 31. között                                   6.00 - 20.00 óráig

(5)A temető területén kizárólag a kijelölt helyen lehet temetkezési szolgáltatást reklámozni,
    hirdetni.

(6)A temető területére kizárólag a következő járművek hajthatnak be:

– A temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó jármű,
– mozgásában korlátozott személyeket szállító jármű,
– azon látogatók járművei, akik a sírok gondozásához szükséges nagyméretű eszközöket, 

anyagokat szállítanak.

(7)A temetőbe állatot bevinni tilos.

(8)A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel
    a tűzokozás elkerülhető. Avart,  elszáradt koszorút és virágot a temetőben elégetni tilos.

(9)A temetőből virágot, vagy sírra kiültetett növényeket kivinni nem lehet.

(10)A sírok közötti utakra növényeket telepíteni tilos.

1. Fejezet

Temetési helyek, sírjelek

4.§

(1)A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:

– egyes sírhely, kettős sírhely, sírbolt (Kripta) urnafülke (kolombárium)

(2)A temetőt sírhelytáblákra (parcellákra) ezeket sírhelysorokra, majd sírhelyekre kell felosztani

– a sírhelytáblákat   A, B,.........
– a sírhelysorokat   I, II,..........
– s sírhelyeket 1,2,........ számmal kell megjelölni. 
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(3)A sírhelyek méretezése:

– Felnőtt sírok hossza 2,2 méter, szélessége 1,00 méter, mélysége 2,00 méter
– A felnőtt kettős sírhely hossza 2,2 méter, szélessége 2,00 méter, mélysége 2,00 méter
– A gyermek sírok hossza 1,5 méter, szélessége 1,00 méter, mélysége 2,00 méter

(4)A sírok egymástól való távolsága 0,6 méter, a sírsorok egymás közti távolsága 0,8 méter.

(5)Urna földbetemetése esetén a sírgödör mélysége 1,00 méter

(6)Egyes sírhely esetén egy koporsó rátemetésére van lehetőség (kettős sírhelynél egymás
     mellett kettő) ebben az esetben a felső koporsó aljzatának 1,6 méter mélységbe kell kerülnie.

(7)A sírboltok méretei:

     Felszíni méret 

     3 személyig                                                 3,5  x 2,5 méter,
    
     6 személyig                                                 3,5 x 3,2 méter,

     9 személyig                                                 3,5 x 3,8 méter,

     Belső méret 

     3 személyig                                                 2,3 x 1,00 méter mélység 3,2 méter,

     6 személyig                                                 2,3 x 1,75 méter mélység 2,6 méter,

     9 személyig                                                 2,3 x 2,5 méter mélység 2,6 méter

(8)A sírhelyekre a rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik, a használati idő az 
alábbiak szerint alakul:

– egyes és kettős sírhely                                   25 év
– sírbolt                                                             60 év
– urnafülke                                                        10 év

(9)A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető, vagy a sírtábla nem 
kerül bezárásra.

(10)A temetésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet.

(11)A rátemetés során az eltemetett halott részére koporsós temetés esetén legalább 25 év, urnás
földbetemetés esetén legalább 10 év nyugvási időt kell biztosítani.
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A sírjelek alkalmazása

5.§

(1)A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető.

(2)A sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb méretet, anyagától függően:
– műkő, terméskő, esetén legfeljebb 1,5 méter,
– kopjafa legfeljebb 2,00 méter lehet.

(3)Egyedi formájú, egyedi anyagú sírjel létesítésére, építésére engedélyt kell kérni, mellékelve
     a vázrajzot és az anyag jellemzését.

(4)A sírjel vagy azon lévő felirat, ábra, meg kell feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak nem lehet 
közizlést, kegyeletet sértő.

6.§

(1)A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, 
növények helyezhetők el.

(2)A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek kifejlett magassága legfeljebb 1,5 méter, 
valamint nem terjed túl a temetési hely területén.

(3)A keletkezett hulladékot a kijelölt gyűjtőedényekben kell elhelyezni.

(4)A sírhelyek környékét tilos felásni, a talajt elhordani, vagy a sír feltöltésére használni.

IV. Fejezet

Építési szabályok a temető területén 

7.§

(1)Sírbolt (kripta) urnafülke (kolombárium) a temetőn belül kijelölt helyre, a külön 
jogszabályokban meghatározott esetekben és módon építési engedéllyel építhető.

(2)Sírbolt építése során biztosítani kell, hogy a koporsó aljzata a talajjal érintkezzen.

(3)A temetőben végzendő munka időpontját be kell jelenteni az üzemeltetőnek. Az üzemeltető az 
építési munkáról nyilvántartást vezet és amennyiben a munka búcsúztatást, szertartást zavarna az 
építéstől való tartózkodásra hívhatja fel a bejelentőt.
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(4)Az építéshez szükséges építőanyag beszállításához, az építési és bontási munkák megkezdéséhez 
az üzemeltető írásbeli engedélye szükséges.

(5)Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstől számított 5 munkanapon belül az 
építőnek el kell szállítani. Amennyiben e kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget, úgy az 
elszállításról az Önkormányzat a kötelezett terhére és veszélyére gondoskodik.

V. Fejezet

Temetkezési szolgáltatások rendje

8.§

(1)A temetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező 
vállalkozók végezhetnek.

(2)A temetési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő öltözékben, a szertartáskor a 
búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.

(3)A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók köteles a tevékenységük során keletkező 
hulladék elszállításáról gondoskodni.

VI. Fejezet

9.§

(1)A temetési helyek megváltási és újraváltási díjait 2007. augusztus 1-től az önkormányzat eltörli.

10.§

(1)A rendelet 2012. május 31-én lép hatályba
(2)A rendelet kihirdetéséről a Körjegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

Magyarszék, 2012. június 12.

Kárpáti Jenő                                                                                      Dr. Mátéka Gyöngyi
polgármester                                                                                                körjegyző 


