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I(éty l(özség Önkorm ányzatánakl(épviselőtesnrlete a temetőkr őI és atemetkezéstői
szőIő 1,990. évi XLIII. Törvény 41.s(3) bekezdésében kapott felhatalmazás ilap1án az
alábbi tendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1.$

(1)

A rendelet hatáIyaKéty Községi onkormányzatközigazgatásiterületén

levő

köztemetőkre terj ed ki.
(2)Köztemetők létesítésével,
bővítésével,fenntartásával, megszüntetésével,
kiürítésével,újra baszná|atbavételévelkapcsolatos feladatok ellátásárőI aKéty
Közs égi onkormá ny zat Képvi s előte stül ete gondo skodik.
E rendelet aIkalmazása szempontjából temető a község kozigazgatási
területének az arésze, amelyet effe a célra Kéty Községi Képviselőtestület erre
a céIra kijelöl Vagy kijelölt.
(3)

A községi köztemető létesítésévelés fenntartásáva|kapcsolatos ügyekben az
önkormány zat Hiv atala j ár eI.

(4)

A fenntartással kapcsolatos költségeket

(5)

A temetőkben egyházi' valamint polgár\

az önkormányzat biáosítja éves
pénzugyi fedezete terhére és meghatározoÍt feladatok elvégzésére.

szer:tarÍással történő temetés egyaránt

1ebonyolítható.
(6)

A

temetkezési feladatokat a Hivatal a temetőgondnok tltjánlátja eI.

Temetési helyek, temetési mód
2.$
(1) Temetni illetve az elhamvasztottak maradványait elhinteni csak temető céIjára
kijelölt helyen lehet. A hamvakattartalmaző lrnabármely olyan ingatlanon
elhelyezhető vagy eltemethető, ahol azingatlantulajdonosa,használója ehhez
hozzájárul, és a kegyeleti igények bixosíthatók.
(2) Az önkormányzati Hivatal a temetkezési helyeket hasznáIatra engedi át
azo|<nak, akik a haszná|at jogát e rendeletben foglaltak alap1án megszerezték.
(3) A temetőkben rendelkezésre szolgáIő temetési helyek:
a) egyes sírhelyek
b) kettős sírhelyek

c) sírboltok (kripták)
d) gyermeksírok
e) urnasírhelyek

D

hamvak elhintésénekhelye.

2
(4)

A temetési hely adásvétel tárgya nem lehet.
A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváItotta.

A sírbolt, sírjel, síremléklétesítője annak tulajdonosa, akit
rendelkezési jog illet meg.

ezek felett

(5) Egy személynek egyes sírhelye illetve urnasírhelye lehet, amit előre
megváltani nem lehet.
(6) Egyes sírhelyen csak egy nagykoporsó vagy gyermeksírban 10 éven aluli
gyermek koporsój a temethető.
(7) Kettős sírhely két nagykoporsó elhelyezésére szolgál.
(8) Ásott sírhely sírboltra át nem alakítható, a sírgödrotkifa\azni nem szabad.
(9)

A sírhelyek haszná|ati ideje a temetéstőI számított25 év.

(10)A kettős sírhely teljes haszná|ati díját a sírhely megváItásakor kell kifizetni.
(11)

A sírhelyek 25 éven túli, a sírboltok 60

éven túli továbbhasznáIatátra
Hivatal újabb díjfizetésellenében adhat engedélyt.

(I2) Azurnasírhelyek hasznáIata25

a

évre terjed ki.

(13) Temető megszüntetése, árthelyezése esetén a még le nem járthasználati jogot
azt$ temető helyén kell biztosítani.

A temetési helvek mérete
3.$
(1) a) Felnőtt egyes sír hossza: 2,I0 m, szélessége0,90 m, mélysége1 ,60-2,50m
b) Felnőtt kettős sír hossza:2,I0 m, szélessége1,80 m, mélységeI,60-2,50m
c) 10 éven aluli gyermeksír hossza:
1,30 m, szélessége 1,60 m, mélysége1 ,60-2,50 m
0,80 m, szélessége0,60 m, mélysége1 m
d) urnasír
e) sírbolt a terepszinttől számítva áItalában 1,90 m, belső hossza 2,20-2,50 m
négy holttestnél a szélesség2,50 m
Négynéltöbb, de legfeljebb 10 halott elhelyezésére szolgáló sírbolt méreteit
a Hivatal a körülményekhez képest esetenként haÍározza meg.

hossza:

J

(2)

(3)

helyek egymástól való távolsága:
^temetési
a) a sírok oldaltávolsága minimum
b) a gyermeksírok oldaltávolsága minimum
c) a sorok közötti távolság
d) a sírhelytábláktávolsága minimum

0,60 m
0,30 m
0,50-1,00 m
4 m.

A sírdombok magassága maximum

A sírdomb felhantolása

0,30 m lehet.

nem

kötelező.
(4)

Gyermeksírhely ek r észére kiilön sírhelytábl át kell nyitni.

(5) Sírbolt létesítőjénekazÍ-kell tekinteni' aki an, építette,ahaszná|ati díjat
befizette és a minőségéta sírboltkönyvbe bejegyeztette. Arra nénle, hogy a
sírboltba kik temetkeáetnek, a sírbolt létesítőjéneka sírboltkönyvbe
b ej egy zett rendelkez ése az ir ány adő .
(6)

A sírbolt felett rendelkezni jogosult személy rendelkezésétbe kelljegyezni

a

sírboltkönyvbe, amennyiben ez elmaradna,ugy a felhívást, s a nyilatkozattétel
elmaradását dokumentálni kell és a sírboltkönyvhöz kell csatolni.
(7)

sírboltot a sírbolthely megváItásátő| szétmított egy éven belül ki kell építeni.
^
Ha a kiépítésnem történik meg, a Hivataljogosult újraértékesíteni.
Ez esetben
I0 száza|ékos kezelési költség levonásával abeftzeteÍt díjakat vissza kell
téríteni.Ha a kiépítéstmegkezdték, de nem fejezték be, a Hivatal legfeljebb
egy évig halasztást adhat.

(8) Szegélykő, síremlék, sírbolt nem terjedhet túl az effe a céIra megállapított
területen.
(9) E rendelet hatáIybalépése után felállított vagy áihelyezett síremléka baleseti
veszély elkerülése érdekébenlegfeljebb 1,5 m magas lehet atalapzatával
együtt. Magasabb síremlékfeláIlítására aHivatal adhat engedélyt.

(10)

Sírok folé emelt síremlékek és fejfak karbantartásátrőI, helyreállításáról
saját köItségén a létesítőilletve az (5) bekezdésben foglalt hozzátartozőja
köteles gondoskodni.

(11)

Az erősen megrongáIt, az élet. és vagyonbiztonságot veszéIyeilető

síremlékekkarbantartására a fenntartót a Hivatal köteles felhívni.
Eredménytelenség esetén elrendelheti a síremlékveszélyességének
megszüntetését, illetve helyreállításátvagy e|távoIitását. A bontással illetve
más temetési helyen való felállításával kapcsolatos költségeit a létesítővel
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(hozzátartozőival)szembenazáI|amigazgatásieljárásszabáIyaiszerint
érvényesítheti.

(12)

Urnasírhely a, elhamvasztottakhamvait tartalmazó urnák elhelyezésére
szolgáló temetési hely. Egy urnasírba legfeljebb 4 uma temethető be. Az urnák
eltemetéséreés a betemethetők körére a sírboltra vonatkozó rendelkezéseket
kel értelemszerűen alkalmazni.

(13)

Az

elhattakat a bejelentés időpontja szerint a sorrendben következő
sírhelybe (urnasírba) kell temetni. Ez aIőI a kettős sírhelybe történő temetés
képez kivételt. Indokolt esetben - a sírhelygazdáIkodás szem e\őtttartásával_
a Hivatal eltérően is rendelkezhet.

(I4)

Egyes temetési helyek folyamatos karbantartásáról az önkormányzati
Hivatal gondo sko dik a haszná|ati j o g átadásáig.

(15)

A sírbolt nem örökölhető

és nem forgalmazható.

azonban az egyenesági leszármazottvagy igazolt örökös
meghosszabbíthatja.

A

lejárt bérleti időt
újra

Sírgondozás
4.$
(1) TekintetÍel arra, hogy az önkormányzat alka|mazásában á1ló gondnok
sírgondozássalnem foglalkozik, a sírokat a felek (hozzátartozők) kötelesek

gondozni.
(2)

sírokat olyan nagyságú évelőkkel és nyári virágokkal lehet díszíteni,
^
amelyek esztétikai szempontbőI arra alkalmasak' a szomszédos sírok díszítsét
és az utakon való közlekedést nem gátolják. Fákat vagy nagyobb cserjéket a
sírokra ültetni nem szabad. Fák kivágását aHivata| elrendelheti.

(3)

A temetőben magánfelek által végzendő minden munkát _ annak megkezdése
előtt

-

a temető gondnokának be kell jelenteni.

(4) GondozaÍ|an sírokban levő elhaltakhozzátartozőit fel
sírok gondozás éft záros határidőn belül v égezzékeI,

kell szőIítani, hogy

a
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Ravatalozás
s.$
(1)
(2)

A temetőt fenntartó önkormányzat aravata|ozó kezelésével a Hivatalt bizza
meg. A ravatal ozási tevékenységdíjmentes.
Az eIhunyt holttestének ravatalozőba (csak koporsóban Vagy megfelelő módon
letakarva) való; valamint a halott temetőn belüli szá|Iításáról és a sírásásárőI az
elhunyt hozzátartozói kötel

(3)

e

sek gondo skodni.

A köztemetőben ravatalozásra alkalmas helyiség van, ravatalozni csak ott
szab ad. HáznáI val ó rav at alozás

(4)

s

zi goru an ti 1 o s.

A halottkémivizsgá|atutánahalottat azonna|, de legkésőbb 16 órán belül a
temető rav ata|ozőjába kell szállítani.
Temetési helyek hasznáIati ideje és díja
6.$

(1)

A temetési helyek hasznáIati ideje ahasznáItjog megszerzésétőI számítva
a) sírhelynéI25 év
b) sírboltnál 60 év
c) urnasímáI25 év.

(2) Sírhelyek (urnasír) 25 éven túli, sírboltok 60 éven tuli továbbhasznáIatára a
Hivatal újabb díjfizetésellenében ad jogosultságot. Különleges méltánylást
érdemlő esetekben azi|abb díjfizetésaIőI a Hivatal teljes vagy részleges
mentességet adhat.
(3) 0-16 éves koru elhaltaknálnem kell sírhelydíjatftzetni.

(4) Jelen rendelet

fizetni.

I. számű melléklete szerinti temetési helyek haszná|ati díját kell
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(5) Kettős sírhely hasznáIati ideje a második betemetés napjátőI számított25 év.

(6) Ha a kettős sírhely megváltásáiőI számított25 éven belül nem történik meg a
második betemetés, a keffős sírhely további hasznáIati jogát az eIső 25 év
leteltétől számítv a - csak új ramegváltással lehet fenntartani.

(7)

évnéIhosszabb időre megváltott egyes és kettős sírhelyek
^korábban,25
hasznáIati ideje a betemetéstől számított25 év.

(8)

A korábban létesítettsírboltok hasznáIati ideje' ha ahasználati jog

megszerzésének ideje nem tisztázhatő, az első betemetéstőI számított 60 év.

(9)

A sírbolt áItaIában az

egy családba tartoző elhunytak tészéreszoIgáIő temetési
hely. Egy sírboltba legfeljebb 10 koporsó helyezhető el. Egy nagykoporsó
helyébe két kiskoporsó is temethető.
A temető megszüntetése, áthelyezése esetén a még be nem temetett Yagy
exhumálással megüresedett temetési hely le nem járt hasznáIati jogát az uj

(10)

temető helyén kell biztosítani.

(11)

A díjakat minden

(I2)

A már betelt sírboltoknáI az esetleges sírboltrendezés után felszabaduló

esetben a temetés, a kihantolás vagy a rátemetést

mege|őzően kell megfizetni.

hely vagy helyek újbóli betemetés esetén a szeméIyek számáhozviszonyítottan
arányos díjat kell a betemetéskor megfizetnil

(13)

Rátemetésnéla teljes sírhelyet kell megfizetni. Ez esetben a sírhely
hasznáIati i dej e a p ar c eIIa lej ártáig, i ető l e g 2 5 év i g tart.
1 1

(14)

Hamvakat tartalmazó urnának sírbatemetéseés rátemetése esetén annak
a sírhelynek a díját illetve időarányos díjat kell megfizeni, amelybe azumát

betemetik.
Rátemetés
7.$
(1) Rátemetés a 25 éves porladási idő előtti temetés.
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(2) Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó
aljzatalegaIább 160 cm mélységbekerüljön.

(3)

A betemetett egyes felnőttsírba sírnyitási engedéllyel még egy kiskoporsó
(exhumált halott), sírmélyítésmellett még egy nagykoporsó (nem exhumált
halott) díjfizetése mellett rátemethető.

(4)

A betemetett gyermeks ír mé|yítésmellett díjfizetésellenében még egy

10 éven

aluli gyermek koporsója betemethető.

(5) Kettős sírhely egy.egy részébenugyanolyan feltételek mellett lehet rátemetni
mint az egyes felnőttsíroknál. Kettős sírba való betemetést a sírhelyábla
Iezár ása nem akad á|y ozza.
(6) Rátemetésre vonatkozó engedélyt csak abban az esetben lehet megadni, ha a
sírhelytáblén még nem zártákle.

(7)Umát sírhelyre rátemetni és sírboltba elhelyezni sírnyitási engedély nélkül
lehet, de az arátemetés sírhely, sírbolt hasznáIati idejét nem hosszabbítja meg.
Azurnátúgy kell elhelyezni, hogy ata|aj szintjétől legalább 1,0 m-re kerüljön.
Rátemetett egyes felnőttsírba kettő urna, kettős felnőttsírba kettő-kettő urna,
gyermeksírba egy urna temethető rá.Uma sírboltba helyezésénéIa felnőtt
sírhelyre vonatkoz ő szabáIyokat kell értelemszerűen alkalmazni. Üre s
urnasírba legfeljebb négy urna temethető be.
(8) Rátemetés esetén - a balesetek elkerülése végett- a síremléket le kell bontani,
majd legkésőbb 6 hónapon belül a sír létesítőjének(örökösének) visszaáIlítani

vagy elszáIlítani.
(9) Sírboltból koporsót vagy koporsómaradványt az exhumálás feltételeinek
biztosítása mellett csak új sírhelybe szabad temetni, de kivételes esetben az
ÁNrsz engedélyévelrátemetni is lehet.

Temetők rendje
8.$
(1)

A lakosság március 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban reggel 5 őrátőI

este 8 őráig, az év többi részébenreggel 7 őrátőI délután 16 őráigtartőzkodh*
a temetőben.

(2) Gépkocsin, motorkerékpáron csak a temető foútvonalán szabad közlekedni.
Kutyát vagy más állatot a temetőbe vinni szigorűan tilos.

(3) Temetőben gyertyát gyújtani azárási időt megelőzően egy őrával lehet.
Gyertyagyújtásnál ügyelni kell a ttim eszé|yr e.
(4) Tilos a temetőben minden olyan magatartás, amely a temetőt |átogatőt
kegyeleti érzésébensérti vagy sértheti.
(5) A temető épületét,sírokat, síremlékeketés egyéb tárgyakat, a sírokra ültetett
növényeket, virágokat megrongálni, a sírok díszítéséreszolgáló tárgyakat
illetéktelenül elvinni nem szabad.

(6) 10 éven aluli gyermeket felügyelet nélkül a temetőbe engedni nem szabad, a
gyermekek által okozott kárért a felügyeletükre hivatott személyek a felelősek.
(7)

^

köáemetők

feletti felügyeleti _ és ellenőrzési jog a Hivatalt illeti.

Sírhelyek haszná|ati idejének lejártával és a
temető (temetőrész) kiürítésévelkapcsolatos rendelkezések

e.$

A Hivatal a temetőkről
a) nyilvántartókönyv
b) sírboltkönyv.

(1)

a következő

nyilvántartásokat vezeti:

vezetésére megbízott szeméIy a megváltott sírhelyek
^nyilvántartások
hasznáIati
idejének |ejártát köteles évenkéntmegállapítani. Az év második
felében három alkalommal helyben szokásos módon fel kell hívni az
érdekelteketalejárt sírhelyek hasznáIati idejének a meghosszabbítására,LIEY,
hogy az előkózzététel ahasználati jog megszűnése előtt legalább 6 hónappal,
a továbbiakban pedig kéthavonta történjen. Ugyanilyen tartalmú hirdetményt a
Hivatal hirdetőtábláján, a temetőkapun is el kell helyezni.

(2)

(3)

A sírhellyel rendelkezni jogosultak

a lejáratot követő hat hónapon belül a
sírhely hasznáIati idejét meghosszabbíthatják. Ha a felhívásnak nem tesznek
eleget vagy ahasznáIati idejét nem hosszabbítják ffi€g, a Hivatal jogosult a

holttestek maradványait, azurnákat közös sírhelyben lemélyítveelhelyeztetni.
Ha a rendelkezésre jogosult illetőleg annak örököse a kiürítésre megjelölt
időpontig a sírjel elszállításáról nem intézkedik, a megjelölt időpontot követő
6 hónap elteltével a sírjelet a temető tulajdonosa értékesítheti.
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(4)

A porladási idő letelte után a sírhelyáblák kiürítésétaz önkormányzati
Hivatal rendeli el. A hirdetésre, valamint annak lejártát követő eljárásra
9.$(2) és (3) bekezdésében foglaltak rendelkezéseit kell értelemszerűen

a

alkalmazni.
(5)

A sírok eredeti helyükön

is maradhatnak. Ebben az esetben azonban az
újratemetésmegkezdése előtt a temetőt (temetőrészt)Iegalább 30 cm
floldréteggel kell feltölteni. Ilyen eljárás mellett azűjratemetés módj at az
ANT S Z é s az önkorm ány zati Hiv ataI határ o zza me g.

(6) Ha olyan sírt kellközérdekbőlkiüríteni, melynél a porladási idő nem telt el, a
csontmaradványok elhelyezéséreugyanabban a temetőben hasonló értékű
sírhelyet kell a porladási időre díjmentesen biztosítani. Ha ilyen síron síremlék
á1l, ennek áthe|yezéséről a Hivatalnak kell gondoskodni.

_ ahozzátartoző kérelmére-

idő letelte előtt helyezik
át és a sírhelytáblalezárva nincs, és így a sírhely még értékesíthető-a
kérelmező áLtaI ftzetett sírhelydíjarányos részétvissza kell téríteni,de azűj
sírhely hasznáIati díját egyidejűl eg aIá kell írni a nyilvántartásban.

(7)Ha

a halottat

a porladási

Szabálysértési rendelkezések
10.$

Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntetőrendelkezés alánem esik,
szabálysértést követ el és 10.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:
a) a temetőül ki nem jelölt helyen halottat eltemet,
b) temetk ezési tennivalókat illetéktelenül v égez,
c) sírgödrötkifa|az,
d) a temetőnek ki nem jelölt területen Vagy lezárttemetőben halottat eltemet
vagy e lhamv a s ztott halott m aradv ány ait he lyezi e 1,
e) engedély nélkül a temetőben sírboltot létesít
0 sírt, sírboltot, koporsót engedély nélkül felnyit
g) temetőben engedély nélki'iljárművelközlekedik illetve temetőbe kutyát vagy
más állatot bevisz
h) sírt, sírboltot, síremléketa temetőben lévő egyéb tárgyakatvagy növényzetet
megrongál vagy jogtalanul eltávolít,
i) olyan magatartást tanúsít,amely a közösség kegyeleti érzésétséti.
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Vegyes rendelkezések
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1.S

A rendelet kihirdetésekor lép hatá|yba, s a hatalyba lépésselegyidejűleghatályát
Yeszti a községi köztemetőlaől szóló 1'lI987.(IX.2I.) snmű és a2/I988.(III.28.)
szárrú tanácsrendelet.

Kéty, 2007.június 21.

Gödrei ZoltÍn sk. Dr. Fábián Lászlőné dr. Szulimán Zsuzsawta sk.
körjegyző

Polgármester

I. számű melléklet

Sírhelytípus

HasznáIati díjak

Egy férőhelyes sírhely 25 évre
Két férőhelyes sírhely 25 évre

2.500 Ft
5.000 Ft

Sírbolthely bérleti díja 60 évre
Kétferőhelyes
Négyférőhelyes
Hatférőhelyes
Nyo1cférőhelyes
Tízferőhelyes

15.000
25.000
35.000
40.000
55.000

Urnahely bérleti dija25 évte

10.000 Fr

Urna (hamvak) temetése meglevő sírba, sírboltba

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

2.500 Ft

