Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének
20/2004/XII.1./ önkormányzati rendelete
Az 5/2007(IV.17.), a 7/2008(IV.29.) a 12/2010.(XII.31.) és az 1/2011.(I.12.) rendeletekkel
módosított, a temetőkről és a temetkezésről
( Egységes szerkezetben)
*Zákány Község Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41 §
(3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján - annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.)
Kormányrendeletre, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos
rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999.
(IX. 24.) BM - EüM-IM együttes rendeletre figyelemmel - az alábbi rendeletet alkotja:”
Általános rendelkezések
1.§.
(1)** A rendelet hatálya az alábbi temetőre ( továbbiakban: temető) terjed ki:
A zákányi ingatlan nyilvántartás szerint: Zákány község belterületén a 207 hrsz alatt, 9.682 m2.
területként, Temető és ravatalozó bejegyzéssel nyilvántartott, melynek tulajdonosa Zákány Község
Önkormányzata, és a 209 hrsz, 4.807 m2 terület, Temető bejegyzéssel nyilvántartott, melynek
tulajdonosa Zákányi Katolikus Egyházközösség.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat
kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében Temetkezési Szolgáltató bevonásával 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) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:
- egyes sírhely
- kettős sírhely
- sírbolt (kripta)
- urnasírhely és urnasírbolt
- urnafülke
(2) A sírhelyek méretei:
Egyes sírhely:
250 cm hosszú, 200 cm mély, 150 cm széles
Kettes sírhely:
250 cm hosszú, 200 cm mély, 250 cm széles
Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata
legalább 160 cm mélységbe kerüljön.
* módosította: 12/2010.(XII.30.) rendelet, hatályos: 2011.01.01. napjától
** módosította: 12/2010.(XII.30.) rendelet, hatályos: 2011.01.01. napjától
*** módosította: 12/2010.(XII.30.) rendelet, hatályos: 2011.01.01. napjától
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Gyermek sírhely:
Urnasírhely és urnasírbolt
Sírbolt
Két- és négyszemélyes:
Urnafülke

130 cm hosszú, 200 cm mély, 115 cm széles
155 cm hosszú, 100 cm mély, 115 cm széles
400 cm hosszú, 200 cm mély, 300 cm széles
az urnafalban kialakított fülke mérete

A sírhelyek között 0,60 méter helyet kell biztosítani a közlekedéshez, illetve a sorok között 1,50 méter
távolságnak
kell lenni
(3)-(7)1
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 az elhunyt végintézkedése indokolja, vagy ha az
idős vagy mozgásában korlátozott eltemettető esetén a megközelítés kedvezőbb.
(3) A (2) bekezdésben foglalteltérésre csak akkor kerülhet sor, ha a sírhely olyan sírhelytáblában
található, amely használatba vételének a Tv. 10.§.(3) bekezdésére tekintettel nincs akadálya.

A temetési helyek feletti rendelkezési jog
5. §.
(1) A 3. §.(1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:
- sírhelyek esetében (egyes és kettes sírhely) 25 év
- sírbolt-hely kriptahely 1 esetében
60 év
- urnasírbolt, urnasírhely esetében
20 év
- urnafülke esetében
10 év
A rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a megváltás napja.
(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell
fizetni. A díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza. *
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzésekor a rendelkezésre jogosulttal szerződésben
kell rögzíteni a sírhely építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának követelményeit,
amennyiben ezekre a helyi építési szabályzat külön előírásokat tartalmaz.
A temető infrastrukturális létesítményei
6.§.
Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:
a temetőhöz vezető út, valamint aszfaltozott gépjármű várakozóhely, 2 db közkifolyó
csap, ravatalozó épület.
1 Hatályon kívül helyezte a 7/2008(IV.29) számú rendelet 1.§.(1) bekezdése
* módosította: 1/2011.(I.12.) rendelet, hatályos: 2011.február 1.
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7.§.
(l) 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 temető látogatók és a temetőben vállalkozási tevékenységet
folytatók díjtalanul használhatják.
c) ****
(2) ****
(3 )****
A temető rendje

8.§.
(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: reggel 07 órától este 18 óráig tart.
9.§.
(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
10.§.
(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 vagy virágmaradványt a temetőben elégetni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 módosította az 5/2007(IV.17) számú rendelet 1§. (1) bekezdése
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módosította az 5/2007(IV.17.) számú rendelet 1.§.(2) bekezdése

**** hatályon kívül helyezte: 12/2010.(XII.31.) rendelet, 5.§.

.
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e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit
megsérteni,
f) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni
(2) aki az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999(XII.28.)Korm. rendeletben foglaltakon túl az e
rendelet 10 § (1) bekezdésében foglalt tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000.Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Záró rendelkezések
1l.§.

(1) E rendelet 2004. december 1. napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat
9/2000(IX.13.) sz. rendelete hatályát veszti
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik
László Piroska
jegyző

Tóth Judit
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2004.december 1.
László Piroska
Jegyző
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1. számú melléklet
1. Temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő
díjak:
- temetői létesítmények igénybevételi díja:
8.500.- Ft
- elhunyt hűtési díja
2.100.- Ft
2. A vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja: 800.- Ft
3. Sírhely díjak:

- egyes sírhely:
- kettős sírhely:
- sírbolt (kripta)
- urnasírhely, urnasírbolt
- urnafülke

7.500.- Ft
15.000.- Ft
35.000.- Ft
15.000.- Ft
7.500.- Ft

