Hatályos: 2014.augusztus 1- 2014.december 31.

Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2000. (XI.2.) Ök. számú rendelete
a temetőkről és a temetkezésről
1

Medgyesegyháza Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) élve a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 40.§ (1)
bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §2
(1) A rendelet hatálya a Bánkúti Köztemetőre, az ott végzett temetkezési és temető fenntartási
tevékenységre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettetőkre, a temetőben temetkezési szolgáltatást,
valamint egyéb temetői munkát (síremlékállítás) végző természetes és jogi személyekre, jogi
személyiség nélküli szervezetekre, valamint a temetőt látogatókra.
(3)3 Az önkormányzat a Bánkúti Köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről, a szociális
temetéssel kapcsolatos temetői feladatok ellátásáról Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés
keretében, a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. útján gondoskodik

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

Temetési helyek, sírjelek
3. §
(1) 4A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:
a.) egyes sírhely
b.) kettes sírhely
c.) sír bolt
d.) urnasírhely
(2) 5A sírhelyek mérete:
a) egyes sírhely: 1,20 x 2,40 méter
b) kettes sírhely: 2,40 x 2,40 méter
c) sír bolt: 2,40 x 2,40 méter
d) urnasírhely: 1,00 x 0,60 méter
(3)6
(4)
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Szövegezését módosította az 5/2007.(II.28.) Ök r. 3.§-a.
Módosította a 9/2014. (VI.16. Ök. rendelet 1.§. Hatályos 2014. augusztus 1-től.
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Módosította a 13/2014. (XI.26.) Ök. rendelet 1.§. Hatályos: 2015. január 1-től.
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Módosította a 13/2014. (XI.26.) Ök. rendelet 2.§. Hatályos: 2015. január 1-től
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Módosította a 13/2014. (XI.26.) Ök. rendelet 3.§. Hatályos: 2015. január 1-től
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A (3)-(4) bekezdéseket hatályon kívül helyezte a a 9/2014. (VI.16. Ök. rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatálytalan
2014. augusztus 1-től.
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(5) Az építési hatóság 15 napon belül értesíti az üzemeltetőt. Amennyiben az építési hatóság a
megadott határidőn belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekintetni, hogy az építési hatóság a
tervezett magasság ellen kifogást nem emel.
4. §
(1)Az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely felett
rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell
temetni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően kell eljárni, ha azt a temető üzemeltetője külön kérésre
engedélyezi.
(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.
7
(4) Szociális temetésre csak a szociális parcella soron következő sírhelyén kerülhet sor, az
üzemeltető által meghatározottak szerint

A temetési helyek feletti rendelkezési jog
5. §
(1) A 3.§ (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:
a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,
b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,
c) sírbolt esetén a temető tulajdonosával (üzemeltetőjével) kötött megállapodástól függően 60
vagy 100 év.
(2)8 A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért – kivéve a szociális temetési hely első
sírhelymegváltását- valamint újraváltásáért díjat kell fizetni, melynek összegét e rendelet 1.
számú melléklete tartalmazza

A temető infrastrukturális létesítményei
6. §
Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket
biztosítja:
- ivóvízkút
- ravatalozó
- WC
- hulladéktároló
7. §9
(1) A 6.§-ban felsorolt létesítmények rendeltetésszerű használata a temető látogatói számára
díjmentes.
(2) A temetkezési szolgáltatók fenntartási díjat kötelesek fizetni a temetői létesítmények
használatáért és a temetőfenntartó által biztosított szolgáltatások igénybevételéért.
(3) A köztemetőben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – vállalkozásszerűen munkát
végzőknek temető fenntartási hozzájárulást kell fizetniük.
(4) A (2)-(3) bekezdésben említett díjak mértékét és a díjfizetés rendjét e rendelet 2. sz.
melléklete tartalmazza.
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Beiktatta a 13/2014. (XI.26.) Ök. rendelet 4.§. Hatályos: 2015. január 1-től
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8

Hatályos: 2014.augusztus 1- 2014.december 31.

A sírhelyek kertészeti kialakítása, gondozása
8. §
A temető közhasználatú területein a nagyobb növények (fák, bokrok) telepítését az üzemeltető
hozzájárulásával szabad végezni.

A temető rendje
9. §
(1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell
tüntetni a temető nyitva tartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos címét
valamint a temető részletes térképét ki kell függeszteni.
(2) A temető nyitva tartási ideje:
Hétköznapokon: 700 -1900 óráig
Hétvégén és ünnepnapokon: 700 -1900 óráig
10. §
(1) A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat
gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett
tartózkodhat.
(2) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet - annak megkezdése előtt
- a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni.
(3) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat
kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók
kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális
létesítményeiben kárt nem okozhatnak.
(4) 10
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, a bontási anyagot elszállítani;
c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakni;
d) hulladékot, koszorú-és virágmaradványt a temetőben elégetni
e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti
érzéseit megsérteni;
f) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni.
(2) 11

Záró rendelkezések
12. §
(1) E rendelet kihirdetés napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejûleg a
Medgyesegyháza Nagyközség Tanácsának 1/1978.(XII.8.) számú rendelete érvényét veszti.
(2) A kihirdetésről a Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője
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Hatályon kívül helyezte az 5/2007.(II.28.) Ök.r. 3.§-a. Hatálytalan 2007. február 28-tól.
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gondoskodik.
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Záradék: „E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.”
Kelt: Medgyesegyháza, 2000. október 30.
Nagy Béla
polgármester

Gácsér Béla
jegyző

1. melléklet a 16/2000.(XI.2.) Ök. rendelethez13
A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint a sírhely újraváltásáért az
üzemeltető részére fizetendő nettó díjak:
Sírhely fajtája

Megváltási, újraváltási díj

Megváltás
időtartama

Egyes sírhely

2.000.-Ft

25 év

Kettes sírhely

4.000.- Ft

25 év

Urnasírhely

1.500,-Ft

25 év

Sírbolt

12.000.- Ft

60 vagy 100 év

2. melléklet a 16/200. (XI. 2.) Ök. rendelethez14
Temető-fenntartási és igénybevételi nettó díjak
Tevékenység megnevezése
1.

Díjtétel

Vállalkozási tevékenységet végzők által fizetendő temető-fenntartási
hozzájárulás 150.-Ft/nap
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A záradékkal kiegészítette a 10/2009.(VI.24.) Ök. r. 1.§-a.
Módosította a 13/2014. (XI.26.) Ök. rendelet 6.§. (1) bekezdése. Hatályos: 2015. január 1-től
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2.

Sírnyitás díja
a) normál sír:

15.000,-Ft

b) mélyített sír: 17.000,-Ft
c) urnasírhely: 10.000,-Ft

A díjak befizetésének rendje:
A temetőben munkát végző vállalkozó (pl. sírköves) köteles megfizetni a munkálatok befejezését
követően, az üzemeltető pénztárába, számla ellenében. Előzetesen a munkakezdés napját, és
tervezett időtartamát az üzemeltetőnek be kell jelentenie.
A sírnyitást díját az üzemeltető a temetkezési szolgáltató részére számlázza.

3. melléklet a 16/2000.(XI.2.) Ök. rendelethez15
A bánkúti köztemető szociális temetésre kijelölt része az I. parcella 9-10. sorának 16. sírhelyei
után következő 25 méteres szociális parcella, ahol koporsós és urnás sírhelyek is kialakíthatóak
az eltemetés sorrendjében.
A sírhelyek kijelölése az üzemeltető feladata a szociális temetéssel kapcsolatos nyilatkozat
beérkezésekor.
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Beiktatta a 13/2014. (XI.26.) Ök. rendelet 6.§. (3) bekezdése. Hatályos: 2015. január 1-től

