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ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2002. /II. 27./ SZÁMÚ
RENDELETE
A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL
- egységes szerkezetben Atkár község Önkormányzata Képviselőtestülete /továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről és temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény /továbbiakban: Tv./ 40. §. /1/ bekezdésében és a 41. §. /3/ bekezdésében
kapott felhatalmazással, - figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. /X. 1./
Kormányrendelet /továbbiakban Vhr./ szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A jelen rendelet hatálya Atkár község közigazgatási területén lévő, alábbi köztemetőre
terjed ki:
- atkári: 020. hrsz. alatt 1 ha 7264 m2 /Külterület/
(2) A temető tulajdonosa Atkár község Önkormányzata.
(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben jelzett köztemetőre vonatkozó fenntartási és
üzemeltetési kötelezettségét a Polgármesteri Hivatala útján teljesíti.
(4) Az Önkormányzat a köztemető fenntartására és üzemeltetésére más gazdálkodó
szervezetet, közhasznú társaságot, egyéni vállalkozót is megbízhat. Ez esetben
közszolgáltatási szerződést kell kötni.
(5) 9 Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése esetén az üzemeltető minden év
május 31-ig beszámol az Önkormányzatnak a szerződés előző évi teljesítéséről, a 7. § (4)
bekezdése alapján beszedett díjakról, valamint a Tv. 39. § (2) bekezdés m) pontjában rögzített
kötelezettségének teljesítéséről. A beszámolót a határidőt követő első Képviselő-testületi
ülésen a Képviselő-testület tárgyalja meg.I

Temető létesítése, lezárása,
megszüntetése és újbóli használatbavétele
2. §
A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a
Vhr. szabályait kell alkalmazni.
I

A 17/2009. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (2) bekezdése szerint: „A temetkezési szolgáltató a 2009. évi
teljesítésről szóló beszámolóját 2010. május 31-ig nyújtja be.”
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Temetési helyek, sírjelek
3. §.
(1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:
a/ egyes sírhely, urnasírhely,
b/ kettős sírhely,
c/ sírbolt
(2) A sírhelyek mérete:
Hossza
cm
a/ egyes sírhely

Szélessége
cm

Mélysége
cm

210

90

200

b/ kettős sírhely

210

190

200

c/ gyermeksír

130

60

160-200-ig

d/ urnasírhely

80

60

100

220

90

200

- négy koporsóra

220

200

220

- hat koporsóra

220

200

250

- két koporsóra

250

120

- négy koporsóra

250

220

- hat koporsóra

250

220

e/ sírbolt /belső méret/
- két koporsóra

sírbolt felszíni méret

(3) A sírok, sírbolt egymástól való legkisebb távolsága 60 cm lehet, gyermeksírok esetében
ez a távolság 40 cm.
Sírsorok egymástól való legkisebb távolsága legalább 150 cm.
Sírgödröt kifalazni tilos.
Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe
kerüljön.
A sírok oldaltávolságai bebetonozhatók és járdaként használhatók. A sírhant magassága 50
cm-ig lehet.
A síremlék alapjai rendezett terepszint fölé maximum 15 cm magasságra emelkedhetnek
ki. A sírok oldaltávolságaiba beépített járdaszegély magassága a földszinttel egyenlő, azonban
a terepviszonyoktól függően 5 cm-nél magasabb nem lehet.
(4) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága a
terepszinttől mérve 1,9 méter. E magassági méreten belül - a Tv és a Vhr. rendelkezéseit
figyelembe véve - sírjel külön engedély nélkül létesíthető.
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(5) A (4) bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel tervezett létesítését, az
üzemeltető útján - a sírhely tervét vagy vázrajzát mellékelve - az építési hatóság részére be
kell jelenteni. Az építési hatóság a tervezett sírjel magasságát korlátozhatja, ha az rontja a
temető /vagy sírhelytábla/ egységes rendjét, vizuális hatását, esztétikai megjelenését.
A korlátozásról az építési hatóság 15 napon belül értesíti az üzemeltetőt és a sírjel építtetőt.
Amennyiben az építési hatóság a megadott határidőn belül nem nyilatkozik, azt úgy kell
tekinteni, hogy az építési hatóság a tervezett magasság ellen kifogást nem emel.
(6) 9 Sírbolt és urnasírbolt építése esetén az elhunyt eltemettetője köteles az építési
munkákat az illetékes építési hatóságnál bejelenteni. Építési munka csak az építésügyi
hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk
tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet szerinti építéshatósági tudomásulvétel
után kezdődhet meg.
4. §
(1) Az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett
rendelkezési joga, - az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell
temetni.
(2) A temetési helyet az üzemeltető jelöli ki.
(3) Kettős sírhelyet házastárs vagy élettárs halála esetén a túlélő házastárs vagy élettárs
válthat. Ettől eltérést - külön kérelemre - a Polgármesteri Hivatal engedélyezhet.
(4) 8 Sírbolt létesítéséhez előzetesen be kell szerezni a polgármester hozzájárulását. A
hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell az illetékes építéshatóság tudomásulvételét az
építkezés bejelentéséről. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a tulajdonos jelöli ki a sírboltok
létesítésére kijelölt parcellában.
(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével sírhelyet nem lehet előre megváltani.
(6) A temetési helyekbe elhelyezhető urnák száma:
a/ egyes sírhelynél rátemetés esetén: kettő
b/ kettős sírhelynél rátemetés esetén: négy.
(7) A sírnyitásra és rátemetésre a Vhr. 35. §.-40. §. szerinti előírásokat kell alkalmazni.
Koporsós temetésre használt temetési helyeknek urna elhelyezése céljából történő
megbontását, urnasírhely felnyitását, továbbá hagyományos sírhelyre rátemetett urna kivételét
előzetesen az üzemeltetőnek be kell jelenteni.
(8) A temető régi parcellájában a sírok megváltásából adódóan kialakult lehetőségeket
figyelembe véve kell elhelyezni a sírt. Ebben az esetben a sírok egymástól való távolsága az e
rendelet 3. §-ában rögzített távolságoktól eltérő is lehet.
A temetési helyek feletti rendelkezési jog
5. § 8
(1) A 3. § (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:
a/
egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó rátemetés napjától számított 25 év,
b/ kettős sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó rátemetés napjától számított 25 év,
c/
sírbolt esetén 60 év,
d/
urnasírhely esetén 25 év.
(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell
fizetni, melynek összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
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(3) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa megbízott,
az újraváltáskor a Tv. 22. § (3) bekezdése szerinti sír felett rendelkező hozzátartozó köteles
minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően megfizetni.
(4) Kettős sírnál az első temetés napjától számított 25 éven belül, ha nem történik újabb
temetés, akkor a használati jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a használati jogot
ismételten megváltja.
(5) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti rendelkezési jog időtartama még nem telt el, abban
az esetben a sírhely megváltásánál a temetés időpontjában hatályos díjakat kell megfizetni,
levonva a korábbi megváltásból hátralévő időnek megfelelő sírhely megváltási díjának
arányos részét.
(6) A megváltást rátemetés esetén az eltemettetőnek kell hitelt érdemlően igazolnia
okirattal.
(7) Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg
(8) A sírhelydíj az Önkormányzatot illeti meg.
A temető infrastrukturális létesítményei
6. §
Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket
biztosítja:
a/ utat,
b/ ravatalozót,
c/ a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt,
d/ 8
e/ a temető bekerítését,
f/ vízvételi lehetőséget,
g/ illemhelyet,
h/ a temető területének - rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő - parkosítását,
az utak sorfásítását,
i/ hulladéktárolót.

(1)
(2)

6/A. § 9
A temető üzemeltetője ellátja a Tv. 16. §-ában meghatározott üzemeltetési feladatokat.
Az üzemeltetési feladatok ellátásának hiányából eredő többletköltségeket az üzemeltető
köteles vállalni, azt tovább nem háríthatja.

7. §.
(1) A 6. §-ban felsorolt létesítmények közül:
a/ sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot,
koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja.
b/ a temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozói
tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják,
c/ a temetőhöz tartozó utakat a temetőlátogatók gyalogosan, az elhunyt szállítását,
kegyeleti szolgáltatást végzők ingyenesen használhatják.
(2) Díjat kell fizetni:
a/ temető-fenntartási hozzájárulást a temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel
összefüggő víz, áram-, és úthasználatért /ide nem értve az elhunyt szállítását/.
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b/ kegyeleti közszolgáltatási díjat a temetkezési szolgáltató részéről, az igénybe vett
ravatalozó és hűtő tároló használatáért.
(3) A (2) bekezdés szerinti díjak mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(4) 8 A (2) bekezdés alapján megállapított díjak a temető üzemeltetőjét illetik, beszedéséről
és a befizetés ellenőrzéséről az üzemeltető köteles gondoskodni.
(5) A sírásás díját az eltemettető és temetkezési tevékenységet vállaló és végző gazdálkodó
szervezet, egyéni vállalkozó vagy magánszemély, vagy üzemeltető szabadon közös
megegyezéssel állapítják meg.

A temető rendje
8. §.
(1) A temető bejáratánál jól látható helyen táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a
temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és üzemeltető megnevezését, címét.
(2) A temető nyitvatartási ideje:
a/ Nyári nyitva tartás
Május 1-től október 31-ig,
reggel 7 órától este 20 óráig.
b/ Téli nyitva tartás
november 1-től április 30-ig
reggel 7 órától este 18 óráig.

9. §
(1) Nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli
gyermek a temetőben csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.
(2) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet - annak megkezdése
előtt - a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni.
(3) A sírokra olyan növények ültethetők, amelyek a sír körüli közlekedést nem
akadályozzák.
(4) A temető területén fákat, dísznövényeket csak a temető tulajdonosa ültethet.
(5) A temetőben a sírok közötti úton gépjárművel várakozni és parkolni nem szabad.

10. §
(1) A síremlék felállításához szükséges anyagot legfeljebb 48 órával a munka végzése előtt
lehet a helyszínre szállítani.
(2) Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti
érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel
keletkezett hang-, vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.
(3) A munkavégzés során a szomszédos temetési hely és a temető infrastrukturális
létesítményei nem sérülhetnek, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon.
(4) A munkavégzés során keletkezett hulladékot, egyéb elbontott régi síremléket, a munkát
végző vállalkozó köteles elszállítani.
(5) A temetőben munkát végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat
kötelesek betartani.
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(6) A temetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért a temető
tulajdonosa, illetve üzemeltető felelősséget nem vállal.
10/A.13
A temetőben hirdetményt elhelyezni csak az erre a célra kihelyezett hirdetőtáblára lehet,
legfeljebb 31x28 cm nagyságban. A hirdetmény elhelyzésének díja 3.000,- Ft/év.
11. §.
(1) Tilos:
a/ A temetőbe kutyát bevinni, kivéve a vak vezető kutya kivételével,
b/ Az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani,
építési vagy bontási munkát megkezdeni, bontási anyagot elszállítani,
c/ Hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül a temetőben és
mellette egyéb helyen lerakni.
d/ Hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni,
e/ Hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók
kegyeleti érzéseit megsérteni.
f) 8 a síremlék építésekor a bontott síremléket a sírba temetni olymódon, hogy az a
későbbi rátemetést akadályozza és a 3. § (2) bekezésben rögzített sírhelyméretek nem
biztosíthatók .
(2)13 Aki az (1) bekezdés és a 10/A. § szerinti tilalmakat megszegi, vagy a 10. § (4)
bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, tiltott, közösségellenes magatartást
tanúsít, és 150.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(3)12 Az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

Záró rendelkezések
12. §
(1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. /X. 1./
Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.
(2) Ezen rendelet 2002. március hó 1. napján lép hatályba.
A hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat, a temető fenntartásáról és a temetkezési
tevékenységről szóló 4/1992. /VI. 2./ számú rendelete és az azt módosító 1/1997. /I. 22./
számú rendelet érvényét veszti.
(3) Ezen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Atkár, 2002. február 27.
Sivák István sk.
jegyző

Benei Bertalan sk.
polgármester
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ZÁRADÉK:
1.) A 3/2002. /II. 27./ sz. rendelet kihirdetve 2002. február 28-án, rendelkezéseit 2002.
március 1.-től kell alkalmazni.
2.) A 12/2004. /IV.14./ sz. rendelet kihirdetve 2004. április 14.-én, rendelkezéseit 2004.
május 1.-től kell alkalmazni!
3.) Az 5/2005. (III. 30.) sz. rendelet kihirdetve 2005. március 30-án, rendelkezéseit 2005.
április 1-jétől kell alkalmazni!
4.) A 18/2005. (XII. 14.) sz. rendelet kihirdetve 2005. december 14-én, rendelkezéseit
2006. február 1-jétől kell alkalmazni.
5.) A 8/2007. (II. 21.) sz. rendelet kihirdetve 2007. február 21-én, rendelkezéseit 2007.
március 1-től kell alkalmazni.
6) A 36/2007. (XII. 19.) számú rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit
2008. január 1-jétől kell alkalmazni.
7.) A 2/2008. (II. 27.) számú rendelet 2008. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2008.
április 1-jétől kell alkalmazni.
8.) A 2/2009. (I. 29.) számú rendelet 2009. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit
2009. március 1-jétől kell alkalmazni.
9.) A 17/2009. (XI. 26.) számú rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit
2010. január 1-jétől kell alkalmazni.
10.) A 4/2010. (I. 28.) számú rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit
2010. március 1-jétől kell alkalmazni.
11.) A 4/2011. (I.31.) számú rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit
2011. március 1-jétől kell alkalmazni.
12.) A 12/2012. (VI.25.) számú rendelet 2012. június 25-én lép hatályba, rendelkezéseit
2012. július 1-jétől kell alkalmazni.
13.) A 18/2012. (X.24.) számú rendelet 2012. október 24-én lép hatályba, rendelkezéseit
2012. október 24-től kell alkalmazni.
Atkár, 2012. október 24.
Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző
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1. sz. melléklet a temetőről és a temetkezésről szóló 3/2002. (II. 27.) számú rendelethez 11
I. A temetési helyek /sírhely/ megváltásának és újraváltásának nettó díjai
1./ Egyes sírhely, urnasírhely
2./ Kettes sírhely
3./ Gyermeksírhely
4./ Sírboltok: - kétszemélyes /2 koporsó/
- négyszemélyes /4 koporsó/
- hatszemélyes /6 koporsó/

6 600 Ft
13 200 Ft
0 Ft (díjmentes)
35 250 Ft
69 400 Ft
138 800 Ft

II. Temető-fenntartási hozzájárulás és a kegyeleti közszolgáltatási nettó díjak
1./ Temető-fenntartási hozzájárulás /A temetőben vállalkozási tevékenységet végző
sírköves/
2 500 Ft/ alkalom
2./ Kegyeleti közszolgáltatás díja /A vállalkozók által végzett temetésenként összesen és
egyszer fizetendő díj/
Hűtő használata nélkül: 6000 Ft/igénybevétel
Hűtő használatával: 7550 Ft/igénybevétel
Az árak és a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák

