Balatonrendes Község Önkormányzat
19/2003.(XI 12.) rendelete
a temetőről és a temetkezésről

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település tulajdonát képező
köztemető használatának és igénybevételének szabályozására - az 1999. évi XLII. törvényben
(a továbbiakban: Ttv.), valamint a 145/1999.(X.01.) Kormány rendeletben ( a továbbiakban: R.)
foglaltakra figyelemmel, az ott szabályozottakon túl – az 1999. évi XLIII. törvény 41.§.(3)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I.fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1)A rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában álló köztemetőre terjed
ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettető(k)re, a köztemetően temetkezési
szolgáltatást ellátó, valamint a köztemetőben egyéb temetői munkát ( pl.: emlékkő ellátás) végző
természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre.
(3)1
(4)2
2.§.

Balatonrendes község területén a Regős utcában lévő temetőben lehet temetni.

II.fejezet

A temető használatának és igénybevételének szabályai
3.§.3;4
A köztemető korlátozási idő nélkül látogatható.
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Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet 4.§ a) pontja, hatálytalan 2013. október 6. napjától
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Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja, hatálytalan 2013. október 6. napjától
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Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet 4. § b) pontja, hatálytalan 2013. október 6. napjától
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Beiktatta a 13/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2017. szeptember 26-tól.
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4.§.
(1) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó
magatartást köteles tanúsítani.
(2)5 A temető területére gépjárművel behajtani – a halott- és hulladékszállító, valamint a
mozgáskorlátozott személyt szállító, továbbá a temetőben történő munkavégzéshez feltétlenül
szükséges gépjárművek kivételével – nem lehet. A temetőben történő munkavégzéshez szükséges
gépjárművek behajtását előzetesen legalább két nappal korábban a polgármesternek be kell
jelenteni.
(3) A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók a temetés időpontját ( nap, óra ) kötelesek
legalább 24 órával előtte bejelenteni.
(4) A ravatalozó helyiségét a temetés előtt legalább egy órával ki kell nyitni.
(5)6 A felravatalozott koporsót a búcsúztatás, szertartás megkezdéséig nyitva lehet tartani. A
koporsót a temetés előtt véglegesen le kell zárni.
(6) Az elhaltak tetemét a szállítás során, a ravatalozásnál, az eltemetésnél a legnagyobb
körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell kezelni.
5.§.
(1) A temető területén lévő sírhelyek gondozását a sírhely felett rendelkezni jogosult saját maga
vagy megbízottja útján végzi.
(2) A temető látogatásáért és a sírgondozáshoz igénybe vett vízért díj nem szedhet
(3) A sírgondozás során keletkezett szerves hulladékot az erre rendszeresített
hulladéktárolóban kell lehelyezni. Kő, beton, továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése
tilos! A hulladék elhelyezéséért díj nem szedhető.
6.§.
(1) A temető területén tüzet rakni nem szabad. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél fokozott
körültekintéssel kell eljárni, ügyelve arra, hogy tűz ne keletkezzen.
(2) 12 éven aluli gyermek a köztemetők területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.
(3) A temetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, a fákat, a bokrokat, továbbá
a temetők területén található bármilyen más tárgyat megrongálni vagy beszennyezni, a virágokat
letépni és a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül elvinni tilos.
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Módosította a 13/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2013. október 6. napjától
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Módosította a 13/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet 4. § c) pontja, hatályos 2013. október 6. napjától
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(4) A temetések alkalmával vagy javítás céljából megbontott síremléket, sírkeretet 6 napon belül
eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott síremlék egyes darabjait idegen síron tárolni
nem szabad, elszállításukról az eltemettető köteles gondoskodni.
(5) A temető területén csak a sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat ( koszorú,
virágcsokor, dísznövény, váza, mécses, sírlámpa, stb.) szabad elhelyezni. Ezek a tárgyak
( növények ) a sírhely mértékeit nem haladhatják meg.
(6)7 A temetési helyekre 150 cm magasságot meghaladó méretű növényzet nem ültethető.
(7) A felállítandó síremlék tervét ( vázrajzát ) a temető fenntartójának be kell mutatni.
(8)8A felállított síremlék temetőből történő elvitelét vagy a temetőn belül történő áthelyezését
a temető fenntartójának előzetesen legalább egy nappal korábban be kell jelenteni.
(9) A sírtáblákon és sírhelysorokon kívül tilos a temető területét felásni, a földet elvinni, vagy
azt sírhantolásra felhasználni.

III.fejezet
A temetési hely gazdálkodási szabályai
7.§.
(1) A temetőt – nagyságától függően – sírtáblákra ( parcellákra ), a sírhelytáblákat pedig
sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.
(2)9 A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek
nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell.
(3) A sírhelytáblákban, sírhelysorokban a temetkezést az üzemeltető által meghatározott
temetkezési rend szerint kell végrehajtani.
(4) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés után le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákra
temetni, rátemetni csak a következő nyugvási időre szóló sírhely befizetése ellenében lehet.
(5 )Felnőttek és gyermekek eltemetésére külön sírhelytáblákat kell kijelölni. E rendelet
alkalmazása szempontjából felnőttnek számítanak a 10 évnél idősebb korban elhalálozottak.
(6) Külön sírhelytáblát kell kijelölni a halvaszületettek, az elvetélt magzatok, valamint a csonkolt
testrészek eltemettetésére.
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Módosította a 13/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2013. október 6. napjától
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Módosította a 13/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2013. október 6. napjától
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Módosította a 13/2013. (X. 01.) önkormányzat rendelet 4. § d) pontja, hatályos 2013. október 6. napjától
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(7) Ásott sírhely sírbolttá nem alakítható át.
(8) A temetőről térképet kell készíteni, amelyen folyamatosan fel kell tüntetni a betelt és
szabad sírhelytáblákat, sorokat, illetve sírhelyeket.
(9) A temető részletes térképét a bejáratnál ki kell függeszteni, és a változásokkal legalább
félévente ki kell egészíteni.
(10) A térkép elkészítése és folyamatos vezetése a fenntartó feladata.
(11) A temető üzemeltetője köteles a R. 18. §-a szerinti nyilvántartást, valamint sírbolt könyvet
vezetni.

8.§.
(1)Díszsírhelyet a települési Önkormányzat adományozhat a temetőnek erre a célra elkülönített
helyén annak, a község érdekében maradandó érdemeket szerzett.
(2)Az Önkormányzat emléksírokká nyilvánítja az 1900. év előtti sírokat, és ezen sírok esetében a
megváltási díjtól eltekint

IV.fejezet
A sírhelyek méretezése, sírhelyek használati ideje,
a sírhelymegváltás díja
9.§.
(1) A sírgödröt olyan méretűre kell kiásni, hogy a koporsó abban elhelyezhető legyen. A sírgödör
mélysége a talaj és egyéb viszonyoktól függően 160-250 cm. Koporsóba történő rátemetés
esetén sírhelyet szükség szerint úgy kell mélyíteni, hogy felülre kerülő koporsó alja legalább 160
cm mélyre kerüljön.
(2) A sírhelyek méretezése:
a.) 10 egyszemélyes sír hossza 220 cm, szélessége 100 cm,
b.) 11 kettős sírhely hossza 220 cm, szélessége 200 cm,
c.) 12 gyermeksírok hossza 150 cm, szélessége 80 cm,
d.) 13 rátemetéses sír hossza 220 cm, szélessége 100 cm,
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Módosította a 13/2013. (X. 01.) önkormányzat rendelet 4. § e) pontja, hatályos 2013. október 6. napjától
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Módosította a 13/2013. (X. 01.) önkormányzat rendelet 4. § e) pontja, hatályos 2013. október 6. napjától
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Módosította a 13/2013. (X. 01.) önkormányzat rendelet 4. § f) pontja, hatályos 2013. október 6. napjától
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Módosította a 13/2013. (X. 01.) önkormányzat rendelet 4. § g) pontja, hatályos 2013. október 6. napjától

-5-

(3) A sírok egymástól lévő távolsága 90 cm. A sorok közötti távolságnak 60-100 cm-nek kell
lenni.
(4) A sírdomb magassága 40 cm lehet.
10.§.
(1)14A sírhely használata 25 évre szól.
(2)15A kettős sírhely használati ideje az utolsó betemetés napjától számított 25 év.
(3)A sírhely előre váltható, de másra nem ruházható át.

10/A. §16, 17
11.§.
(1) A temetkezési helyért sírmegváltási díjat kell fizetni.
(2) A sírmegváltási díj mértéke:
a.) egy személyes sírhely :
b.) két személyes sírhely:
c.) kolumbáriumban történő urna
egyszeri elhelyezési díja:

30.000,-Ft,
60.000,-Ft,
15.000,-Ft,

(3) Lehetőség van egy sírhely teljes összegű (30.000,-Ft) megváltására, illetve a kétszemélyes
sírhely (5.000,-Ft –os ) előmegváltására. Ebben az esetben a tényleges használati díj
befizetésekor a befizetett összeg levonásra kerül a majdani díjból.
(4)18 Az újraváltás díja 0 Ft, azzal, hogy a sírhellyel rendelkezni jogosultnak vagy halála esetén
közeli hozzátartozójának gondoskodnia kell arról, hogy az újraváltás legkésőbb a rendelkezési
jog lejártát követő 60 napon belül nyilvántartásba vételre kerüljön.
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Módosította a 14/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2015. január 1. napjától
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Módosította a 14/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2015. január 1. napjától
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Kiegészítette a 14/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2015. január 1. napjától
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Hatályon kívül helyezte a 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatálytalan 2015. március 2-től
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Módosította a 14/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 1 §-a, hatályos 2015. január 1. napjától

V.fejezet
Temetési szolgáltatás, a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek
ellátásának szabályairól
12.§.
(1) A temetési szolgáltatásokat temetkezési vállalkozók végzik.
(2) A temető területére csak kész síremlék, valamint a sírbolt és a sírboltkeret építéséhez
szükséges építőanyagot szabad bevinni. Az anyag tárolási helyét az üzemeltető jelöli ki.
(3) A temetőben végzett minden munkát, kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást,
a temetési hely növényekkel való beültetését és díszítését, az Önkormányzatnak be kell
jelenteni.
(4) A munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti
érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását.
(5) A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy
az eredeti állapota ne változzon.
(6) A munka ideje alatt a temetési hely látogatását nem lehet akadályozni.
12/A. §19
A temetőfenntartási hozzájárulás és a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által
biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj 0 Ft.

VI.fejezet
20

Tiltott kirívóan közösségellenes magatartások
21

13.§.22
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Kiegészítette a 13/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2013. október 6. napjától
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Beiktatta a 6/2012 (VII.30.) önkormányzati rendelet hatályos: 2012 július 30.
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Beiktatta a 6/2012 (VII.30.) önkormányzati rendelet hatályos: 2012 július 30.
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Hatályon kívül helyezte a a 13/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2013. október 6. napjától

VII.fejezet
Záró- és hatályba léptető rendelkezések

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a
temetőről és temetkezésről szóló 5/1999.(VII.08.), valamint a 4/2002.(V.15.) számú
önkormányzati rendelet.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Körjegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
Balatonrendes, 2003. november 12.

Gáspár István
polgármester

Soltész Attila
körjegyző

A rendelet kihirdetve: Balatonrendes, 2003. november 19.

Soltész Attila
körjegyző

Záradék:
Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. szeptember 25.
Hatályos: 2017. szeptember 26.
Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

