Jászboldogháza Község Önkormányzata
képviselő-testületének
4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezésről
Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése és a 41. § (3)
bekezdésében és a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
44/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, az Ügyrendi Bizottság egyetértésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában álló, a
Jászboldogháza 884 helyrajzi számú köztemetőre, melynek fenntartásával a községi
önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló törvény által előírt kötelezettségét
teljesíti.
2. A köztemető fenntartása és üzemeltetése
2. § (1) Jászboldogháza község önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló
köztemető fenntartásáról saját maga gondoskodik a temető gondnok
foglalkoztatásával.
(2) A temetkezési szolgáltatási tevékenységet vállalkozó látja el.
3. § Az önkormányzat a gyászszertartás lebonyolításához egy főt (temető gondnok)
biztosít.
3. A temetési helyek
4. § A temetési helyek elhelyezkedését a nyilvántartó könyv tartalmazza.
5. § (1) A köztemetőben az alábbi temetési helyek állnak a rendelkezésre:
a) koporsós
b) hamvasztásos.
(2) A temetőben rendelkezésre álló temetési helyek szélessége 90 centiméter
(továbbiakban: cm), hosszúsága 200 cm, egymástól való távolsága 50 cm, mélysége
200 cm. A temetési helyen elhelyezett sírjel (sírkő, síremlék) magassága csak külön
bejelentés esetén haladhatja meg a 120 centimétert.
(3) Az elhunytat, amennyiben az eltemettetőnek nincs a temetőben valamely
temetési hely feletti rendelkezési joga, az elhalálozás ideje szerinti sorrendben kell a
következő temetési helyre temetni.
(4) Egy sírhelyre négy darab urna helyezhető el.
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(5) A sírásás díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A sírásási díj
magában foglalja az elhalt sírba helyezését és elhantolását is. A sírásási díjat az
önkormányzat pénztárában kell megfizetni.
4. A temetési hely feletti rendelkezési jog
6. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
a) egyes sírhely esetén 25 év a koporsós betemetés, vagy rátemetés napjától
számítva,
b)kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,
c)sírbolt esetén 60 év,
d)az urnafülke és az urnasírhely esetén 10 év,
e)urnasírbolt esetén 25 év.
(2) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni. A díjak mértékét e
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A díjakat az önkormányzat pénztárában
kell megfizetni.
5. Temető fenntartási díj
7. § Temető fenntartási díjat nem állapít meg a Képviselő-testület.
6. A köztemető infrastrukturális létesítményei
8. § (1) Jászboldogháza község Önkormányzata a temető fenntartói jogosítványa
keretében a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények,
közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú
zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról maga gondoskodik, vagy
szolgáltatási szerződés megkötésével a feladat ellátásával mást bíz meg.
(2) Az önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához az alábbi
építményekkel, közművekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételekkel
rendelkezik: ravatalozó épület, benne: ravatalozó helyiség, boncoló helyiség, hűtő. A
vízvételi lehetőséget közkifolyók biztosítják.
(3) A köztemető infrastrukturális létesítményeinek igénybevételi díját a rendelet 1.
számú melléklete tartalmazza. A díjakat az Önkormányzat pénztárában kell
megfizetni.
7. A temető rendje

9. § (1) Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint
végezhetik. Ezen kívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető
tulajdonosának (pad elhelyezése, fa ültetése, stb.).
(2) A temetőben munkáját végző vállalkozó (kőfaragó, kertész, temetkezési
szolgáltató, stb.) tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani.
Tevékenységük gyakorlása során a temető látogatók kegyeleti érzéseit nem
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sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt
nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.
(3) A temetőben és közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a
kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat
megbotránkoztatja.
(4) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.
(5) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.
(6) Kutyát – a vakvezető kutya kivételével – a temetőbe bevinni tilos.
(7) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni,
vagy bontási anyagot elszállítani csak a tulajdonos hozzájárulásával szabad. Az
építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani.
(8) A temetőbe járművel behajtani, és azzal közlekedni csak a tulajdonos írásos
engedélyével szabad. A mozgássérülteket parkolási engedélyük feljogosítja a
temetőbe való behajtásra.
(9) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat, épületet,
építményt rongálni, eltávolítani tilos.
(10) A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról szükség szerint, de legalább
havonta egyszer a fenntartó gondoskodik.
(11) A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.
8. A temető nyitvatartási ideje
10. § (1) A temetőt nyitvatartási időben bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat
gondozhatja.
(2) Nyitvatartási idő:
április 01. – szeptember 30.
6.00 – 20.00
október 1. – március 31.
7.00 – 18.00
október 20. – november 10.
7.00 – 20.00
9. Szabálysértési tényállások
11. § (1) Szabálysértést követ el és 30.000,- (azaz harmincezer) forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható a szabálysértésekről szóló kormányrendelet alapján az, aki
a) a temetőbe kutyát vagy más állatot bevisz, vakvezető kutya kivételével,
b) a tulajdonos előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállít,
építési vagy bontási munkát megkezd,
c) hulladékot, koszorút, virágmaradványokat a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb
helyen lerak vagy a sírok között tárol,
d) hulladékot, koszorút vagy virágmaradványt a temetőben eléget,
e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét megzavarja vagy a
temetőbe látogatók kegyeleti érzéseit megsérti,
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f) a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálja,
g) a temetőben gépjárművel, motorkerékpárral, vagy egyéb járművel engedély
nélkül közlekedik,
h) a sírhelyet nem gondozza,
i) a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtőbe háztartási hulladékot tesz,
j) a temetőben végzendő munkával kapcsolatos bejelentési kötelezettségének
– a temető tulajdonosának – nem tesz eleget,
k) a temető zárva tartási ideje alatt a tulajdonos vagy a temetőgondnok tudta és
engedélye nélkül a temetőben tartózkodik.
12. § Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.
13. § 2010. május 1-jén hatályát veszti a temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000.
(XI.24.) önkormányzati rendelet, az azt módosító 12/2006. (XII.13.) önkormányzati
rendelet, az önkormányzat költségvetését érintő ár-és díjtételekről szóló
10/2006.(XII.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a és a 12/2009.(XI.25.) önkormányzati
rendelet 3.§-a.
14. § A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és
Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és az európai Unió
jogának való megfelelést szolgálja.

Szűcs Lajos
polgármester

dr. Fehérváry Mária
jegyző

Kihirdetve: 2010. április 28-án.

dr. Fehérváry Mária
jegyző
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1. számú melléklet a 4/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
A köztemetőben alkalmazandó díjtételekről

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A
Szolgáltatás megnevezése
Egyes sírhely 25 évre
Kettes sírhely 25 évre
Kereten belüli sírásás
Kereten kívüli sírásás
Hűtőkamra használata 48 órára
Villanyáram használat 1 napra
Urnás temetés
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B
Fizetendő díj forintban
és áfával
15.000,18.000,12.000,9.500,3.000,3.000,5.000,-

