Becske Község Önkormányzata képviselő-testületének
12 /2015 (IX.25.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdése, a 40. § és 41. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

I. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya Becske község közigazgatási területén lévő Belterület 339. hrsz.,
önkormányzati tulajdonban lévő 0,6844 ha területű temetőre, valamint annak használatára, és
üzemeltetésére terjed ki.
(2) A rendelet célja
a) tisztességes és méltó temetés lebonyolításának biztosítása,
b) az elhunytak emlékének méltó megőrzése, tiszteletadás biztosítása a sírhelyeknél,
mindez lelkiismereti és vallási meggyőződések tiszteletben tartása mellett;
c) a köztemető fenntartásának, üzemeltetésének szabályozása,
d) a temetési helyek kihasználásának szabályozása – tekintettel a helyi sajátosságokra,
adottságokra.
(3) Az önkormányzati temető működik köztemetőként.

II. A köztemető fenntartása, üzemeltetése
2. §
A temető fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges feladatok ellátásához a pénzügyi
fedezetet a Képviselő-testület az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.
3. §
(1) Fenntartási – üzemeltetési feladatai körében az Önkormányzat gondoskodik a fű
lekaszálásáról és összegyűjtéséről, a díszfák és díszbokrok rendben tartásáról, a közlekedő
utak rendben tartásáról, téli időszakban a köztemetőhöz vezető úton a hó eltakarításáról, a
síkosságmentesítéséről, és a keletkezett szemét elszállításáról.

(2) Az Önkormányzat köteles a köztemető bejáratánál jól látható helyen kifüggeszteni
hirdetőtáblát a köztemető nyitvatartási idejéről, a köztemető rendjéről szóló
Temetőszabályzatot, amelynek tartalmát a Tt. 41/A. §-a határozza meg és 1. sz. mellékletben
található.
(3) A vízvételt az önkormányzat díj felszámolása nélkül vízvezeték (közkifolyó) útján
biztosítja.
(4) A köztemető létesítményeinek (ravatalozó) takarításáról és fertőtlenítéséről a T és T
Memento Bt. (Püspökhatvan, Váci utca 5.) gondoskodik.
(5) A köztemetőt az épített és természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani
és meg kell őrizni a kert jellegét.
4. §
(1) Az Önkormányzat az Egyházzal együttműködve köteles nyilvántartó könyvet és azzal
összhangban vázképet (térképet) vezetni, melyre az Ariadne ügyviteli szoftvert használja. A
temetési rend megváltozása, a temetőtérkép módosítása csak a tulajdonos hozzájárulásával
történhet.
(2) A vázkép megmutatja a köztemető felépítését is: jelölni kell rajta a parcellákat
(sírhelytáblákat) és a sorokat.
(3) A sorokban a temetési helyeket az Önkormányzat jelöli ki.
(4) A nyilvántartó könyv (Ariadne ügyviteli szoftver) tartalmazza a folyószámot, a temetés
(urnaelhelyezés) napját, az elhunyt személyazonosító adatait, a legutolsó lakhelyének címét,
az elhalálozás időpontját, a sírhely számát, az eltemettető személy nevét, lakcímét.
(5) A nyilvántartó könyvet folyamatosan szükséges vezetni, a vázképet minden év
márciusában frissíteni szükséges.
(6) A temetői nyilvántartásokat a köztemető fennállásáig meg kell őrizni. Azt követően azokat
a területileg illetékes levéltárnak kell átadni.

III. A köztemető működési rendje
5. §
(1) A temetés hamvasztással vagy koporsós temetéssel történik, egyházi vagy világi szertartás
keretében.

(2) A temetés módjára és helyére, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett
rendelkezése, ennek hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy
rendelkezése az irányadó.
(3) Rátemetés egyes és kettes sírhelyre csak olyan esetben végezhető, ahol a második koporsó
aljzata legalább 2,0 m mélységre kerül.

6. §
(1) A köztemetőben bármelyik, arra engedéllyel rendelkező vállalkozó végezhet temetkezési
tevékenységet az elhunyt hozzátartozóinak megbízása alapján, de munkáját úgy kell végeznie,
hogy tiszteletbe tartsa a Temetőszabályzatot.
(2) Amennyiben valaki üzletszerű tevékenységet végez a köztemetőben (temetési szolgáltatás
nyújt, síremléket állít) temető-fenntartási hozzájárulási díjat köteles fizetni, ennek mértéke a
2. számú mellékletben került meghatározásra.
(3) Külön díjat a létesítmények használatáért kell fizetni az Önkormányzat felé, ennek
mértéke a 3. számú mellékletben került meghatározásra.
(4) A temetkezési vállalkozónak munkavégzése után az eredeti állapotokat kell visszaállítania.
Amennyiben a munkavégzése során kárt okoz, anyagi felelősséggel tartozik érte, a
Temetőszabályzat megsértéséért pedig az Önkormányzat bírsággal sújthatja, amelynek
mértéke 10.000 Ft-tól 300.000 Ft-ig terjedhet, az eljárást a jegyző folytatja le.
(5) Sírjelek, síremlékek készítése, felújítása megkezdése előtt legkésőbb 3 nappal előbb
köteles a tulajdonos önkormányzat felé azt bejelenteni, illetőleg annak során keletkező
törmelék, hulladék elszállításáról az emlékkészítő köteles gondoskodni annak keletkezésétől
számított 3 napon belül. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az
Önkormányzat az állíttató terhére és veszélyére gondoskodik az elszállíttatásról.
(6) A sírjelek, síremlékek készítése során használt anyagok a természeti környezetet sem
károsíthatják, az Önkormányzat ebben az esetben is bírságot ró ki.
7. §
(1) Temetkezésre szolgáló temetési helyek:
a) egyes sírhely,
b) kettes sírhely,
c) gyermek sírhely,
d) sírbolt(kripta),
e) urnasír.
f) urnafal
(2) A sírhelyek méretei:
a) felnőtt egyes sírhely
b) felnőtt kettes sírhely

hossza
2,10 m
2,10 m

szélessége
0,80 m
2,10 m

mélysége
1,6 m
1,6 m

c) gyermek sírhely
d) urnasír

1,50 m
-

0,60 m
-

1,2 m
0,5 m

(3) A temetési helyek egymástól való távolsága:
- sírok oldaltávolsága: 0,60 m
- a sorok közötti távolság: 0,80 – 1,0 m
(4) Padok, virágágyások, egyéb sorokat elfoglaló építmények nem helyezhetőek el a sorok
között.
(5) Az urnát úgy kell elhelyezni, hogy legalább 0,5 m mélyen legyen.
(6) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek legnagyobb magassága 1,5 m. Kripta esetén
alapterülete maximálisa 4m2 lehet, és magassága nem haladhatja meg a 2,5 m-t. Anyag
választékban kerülni kell műanyag, lambéria, profilüveg, azbeszt cement anyagokat.
(7) Az (5) bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel csak a tulajdonos és az üzemeltető
közös engedélyével létesíthető.
(8) Sírboltot (kriptát) csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az Önkormányzatnak be
kell mutatni.

IV. Temetkezési hely feletti rendelkezési jog szabályai
8. §
(1) Az 7. § (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama a Tt.
alapján
a) koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;
b) sírbolt esetén 60 év;
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;
d) urnasírbolt esetén 20 év.
(2) A temetési helyekért díjat és újraváltási díjat kell fizetni, amelynek összegét e rendelet 4.
számú melléklete tartalmazza.

V. A köztemető használatának rendje
9. §
(1) A köztemető nyitvatartási ideje: 7-20 h.
(2) A nyitvatartási idő alatt a köztemetőt bárki, korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat
gondozhatja.
(3) A nyitva tartás rendjét a köztemető bejáratánál ki kell függeszteni.
10. §
A köztemetőben mindenki a hely nyugalmának, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles
tanúsítani.
11. §
(1) A sírjelek, sírbolt rendben tartásáról annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni. Ha a
síremlék, sírbolt eldőlésétől, összeomlásától lehet tartani, az üzemeltető felszólítja a
fenntartásra kötelezett személyeket, hogy gondoskodjanak a helyreállításról. Ha a felhívás
eredménytelen marad, az üzemeltető kérelmére az Önkormányzat hivatala elrendelheti a
sírjel, síremlék eltávolítását, aminek költségei a létesítőt (annak örökösét) terhelik.
(2) A köztemetőben keletkezett hulladékot (száraz virág, koszorúalap, mécses stb.) az arra
kijelölt helyre kell vinni, a hulladék kerítésen történő átdobolása, elégetése szigorúan tilos.
(3) A köztemetőben a gyertya égetésénél ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt
ne okozzon.
(4) Tilos a köztemetőben lévő sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, fákat,
bokrokat, tájékoztató táblákat, épületeket, illetve bármilyen ott elhelyezett tárgyat
megrongálni, beszennyezni, a sírok díszítésére szolgáló virágokat letépni, eltávolítani,
illetéktelenül elvinni, a köztemetőből kivinni.

VI. Záró rendelkezések
12. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bata Ákos
jegyző

Szalatnyainé Zsigmond Éva
polgármester

1. sz. melléklet
Temetőszabályzat
A temetőszabályzat hatálya Becske község közigazgatási területén lévő Belterület 339. hrsz.,
önkormányzati tulajdonban lévő 0,6844 ha területű temetőre, valamint annak használatára, és
üzemeltetésére terjed ki.
A Temetőszabályzat legfőbb célja az elhunytak emlékének méltó megőrzése, tiszteletadás
biztosítása a sírhelyeknél, mindez lelkiismereti és vallási meggyőződések tiszteletben tartása
mellett.
A köztemető használatának rendje
(1) A köztemető nyitvatartási ideje: 7-20 h.
(2) A nyitvatartási idő alatt a köztemetőt bárki, korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat
gondozhatja.
(3) A nyitva tartás rendjét a köztemető bejáratánál ki kell függeszteni.
(4)A köztemetőben mindenki a hely nyugalmának, a kegyeletnek megfelelő magatartást
köteles tanúsítani.
(5) A sírjelek, sírbolt rendben tartásáról annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni. Ha a
síremlék, sírbolt eldőlésétől, összeomlásától lehet tartani, az üzemeltető felszólítja a
fenntartásra kötelezett személyeket, hogy gondoskodjanak a helyreállításról. Ha a felhívás
eredménytelen marad, az üzemeltető kérelmére az Önkormányzat hivatala elrendelheti a
sírjel, síremlék eltávolítását, aminek költségei a létesítőt (annak örökösét) terhelik.
(6) A köztemetőben keletkezett hulladékot (száraz virág, koszorúalap, mécses stb.) az arra
kijelölt helyre kell vinni, a hulladék kerítésen történő átdobolása, elégetése szigorúan tilos.
(7) A köztemetőben a gyertya égetésénél ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt
ne okozzon.
(8) Tilos a köztemetőben lévő sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, fákat,
bokrokat, tájékoztató táblákat, épületeket, illetve bármilyen ott elhelyezett tárgyat
megrongálni, beszennyezni, a sírok díszítésére szolgáló virágokat letépni, eltávolítani,
illetéktelenül elvinni, a köztemetőből kivinni.
A temetés általános szabályai

(1) A temetés hamvasztással vagy koporsós temetéssel történik, egyházi vagy világi szertartás
keretében.
(2) A temetés módjára és helyére, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett
rendelkezése, ennek hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy
rendelkezése az irányadó.
(3) Rátemetés egyes és kettes sírhelyre csak olyan esetben végezhető, ahol a második koporsó
aljzata legalább 2,0 m mélységre kerül.
A temetőben végzett szolgáltatások
(1) A köztemetőben bármelyik, arra engedéllyel rendelkező vállalkozó végezhet temetkezési
tevékenységet az elhunyt hozzátartozóinak megbízása alapján, de munkáját úgy kell végeznie,
hogy tiszteletbe tartsa a Temetőszabályzatot.
(2) Amennyiben valaki üzletszerű tevékenységet végez a köztemetőben (temetési szolgáltatás
nyújt, síremléket állít) temető-fenntartási hozzájárulási díjat köteles fizetni, ennek mértéke
5.000,- Ft.
(3) Külön díjat a létesítmények használatáért kell fizetni az Önkormányzat felé, ennek
mértéke 1.000,-Ft.
(4) A temetkezési vállalkozónak munkavégzése után az eredeti állapotokat kell visszaállítania.
Amennyiben a munkavégzése során kárt okoz, anyagi felelősséggel tartozik érte, a
Temetőszabályzat megsértéséért pedig az Önkormányzat bírsággal sújthatja, amelynek
mértéke 10.000 Ft-tól 300.000 Ft-ig terjedhet, az eljárást a jegyző folytatja le.
(5) Sírjelek, síremlékek készítése, felújítása megkezdése előtt legkésőbb 3 nappal előbb
köteles a tulajdonos önkormányzat felé azt bejelenteni, illetőleg annak során keletkező
törmelék, hulladék elszállításáról az emlékkészítő köteles gondoskodni annak keletkezésétől
számított 3 napon belül. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az
Önkormányzat az állíttató terhére és veszélyére gondoskodik az elszállíttatásról.
(6) A sírjelek, síremlékek készítése során használt anyagok a természeti környezetet sem
károsíthatják, az Önkormányzat ebben az esetben is bírságot ró ki.

A temetési helyek kialakításának szabályai
(1) Temetkezésre szolgáló temetési helyek:
g) egyes sírhely,
h) kettes sírhely,
i) gyermek sírhely,
j) sírbolt(kripta),
k) urnasír.
l) urnafal

(2) A sírhelyek méretei:
e) felnőtt egyes sírhely
f) felnőtt kettes sírhely
g) gyermek sírhely
h) urnasír

hossza
2,10 m
2,10 m
1,50 m
-

szélessége
0,80 m
2,10 m
0,60 m
-

mélysége
1,6 m
1,6 m
1,2 m
0,5 m

(3) A temetési helyek egymástól való távolsága:
- sírok oldaltávolsága: 0,60 m
- a sorok közötti távolság: 0,80 – 1,0 m
(4) Padok, virágágyások, egyéb sorokat elfoglaló építmények nem helyezhetőek el a sorok
között.
(5) Az urnát úgy kell elhelyezni, hogy legalább 0,5 m mélyen legyen.
(6) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek legnagyobb magassága 1,5 m. Kripta esetén
alapterülete maximálisa 4m2 lehet, és magassága nem haladhatja meg a 2,5 m-t. Anyag
választékban kerülni kell műanyag, lambéria, profilüveg, azbeszt cement anyagokat.
(7) Az (5) bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel csak a tulajdonos és az üzemeltető
közös engedélyével létesíthető.
(8) Sírboltot (kriptát) csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az Önkormányzatnak be
kell mutatni.
Temetkezési hely feletti rendelkezési jog szabályai
(1) Az 7. § (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama a Tt.
alapján
e) koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;
f) sírbolt esetén 60 év;
g) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;
h) urnasírbolt esetén 20 év.
(2) A temetési helyekért díjat és újraváltási díjat kell fizetni, a temetési helyekért fizetendő
díj mértéke 3.000 Ft/sírhely, az újraváltási díj mértéke 1.000 Ft/fő/sírhely.

2. sz. melléklet
Temető-fenntartási hozzájárulási díjak
Villanyhasználati díj

1.000 Ft/ alkalom

3. sz. melléklet
Létesítmények használatáért fizetendő díjak
Szerződésen kívüli temetkezési
vállalkozásoknak

5.000 Ft / alkalom

4. sz. melléklet
Temetési helyekért fizetendő és újraváltási díjak
Temetési helyekért fizetendő díjak
Újraváltási díjak

3.000 Ft/sírhely
1.000 Ft/fő/sírhely

