SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
17/2000.(XII.19.) számú
RENDELETE
a temetők használati rendjéről, fenntartásáról és üzemeltetéséről

egységes szerkezetben a 6/2001.(II. 15.) sz. rendelettel
Szerencs Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8.§ (4) bekezdése alapján, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvényben és az annak végrehajtására kiadott
145/1999. (X.1.) Korm.rendeletben
foglaltakra, valamint a helyi sajátosságokra, az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Szerencs Város közigazgatási területén lévő - a 2. §-ban
meghatározott - temetőkre, valamint a temetkezési célokat szolgáló egyéb területekre
/ravatalozó és annak területe/ és a temetkezési emlékhelyekre.
2.§
(1) A temetők
- a Római Katolikus Egyház (661 és 662 Hrsz),
- a Református Egyház (659 Hrsz),
- a Görög Katolikus Egyház (677 Hrsz),
- és Szerencs Város Önkormányzatának tulajdonában állnak ( az ondi temetők 6332/1 és
6332/2 Hrsz)
- Szerencs Város temetkezési emlékhelye (687 Hrsz) a Szerencsi Önkormányzat
tulajdonában áll.
(2) A ravatalozók feletti tulajdonjogot Szerencs Város Önkormányzata
gyakorolja.
3.§
(1) A 2. §-ban meghatározott temetők és létesítményeik fenntartásáról azok kezelőjeként
Szerencs Város Önkormányzata gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatait a Szerencsi
Városüzemeltető Kht-n, mint üzemeltetőn keresztül látja el.
4.§
A temetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzési jogkört Szerencs Város
Jegyzője gyakorolja.
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Ravatalozás és temetés
5.§
Az eltemetés módját és a temetés feltételeit a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel
összhangban a temetői szabályzat állapítja meg. A temetői szabályzatot az üzemeltető készíti
el.
6.§
(1) A halottat a temetésig a ravatalozó épületében lévő hűtőberendezésben kell
elhelyezni.
(2) A felravatalozott koporsót a búcsúztatás megkezdéséig nyitva lehet tartani.
(3) Nem lehet nyitva tartani:
- a más helységből ideszállított halottak,
- az előrehaladott oszlásnak indult halottak,
- roncsolt állapotban lévő holttestek koporsóját,
- vagy ha ezt más nyomós ok indokolja (például, ha a halál oka fertőzéses
betegség volt).
7.§
A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával ki kell nyitni, a ravatalozás
megtörténte után a hozzátartozók rendelkezésére kell bocsátani.
8.§
Hamvasztás esetén az eltemettető rendelkezése alapján a hamvak ravatalozókhoz tartozó
területen, a kegyeleti igények betartásával szétszórhatók.
9.§
Sírnyitás a hatályos jogszabályok szerint történhet.
Temetési hely feletti rendelkezési jog
10.§
(1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta.
(2) A rendelkezési jog gyakorlása kiterjed:
- a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására,
- síremlék, sírjel állítására,
- és mindezek gondozására.
11.§
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
a.) Egyes sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25
év.
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b.) Kettős sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25
év.
c.) Sírbolt esetén a használati idő 60
év. A sírbolt megváltóját a birtoklás és a
használat joga illeti meg, részére tulajdonjog nem biztosítható.
d.) Urnafülke és urnasírhely esetén 10 év.
e.) Urnasírbolt esetén 20 év.
(2) A temetkezési hely feletti rendelkezési jog az 1999. évi XLIII. törvény 18.§ (3)
bekezdésében foglalt kivétellel meghosszabbítható.
A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók.
Temetési hely megváltási díj
12.§
(1) A temetkezésre
használt
helyért a temető kezelője díjat állapít meg. A
díjakat e rendelet II. számú melléklete tartalmazza. A díjakat a temetést, kihantolást
és rátemetést megelőzően kell kifizetni.
(2) A
kérelem
benyújtása
és
a
megváltási díj befizetése után a kezelő a
kérelmezővel egyetértésben kijelöli a temetési helyet.
(3) Ha a rátemetés miatt a sír használati ideje meghosszabbodik, a használati díj arányos
részét kell megfizetni. A használati díjat egész évre kell kerekíteni.
(4) A sírbolt
további
használatának
engedélyezése
esetén az engedély
kiadásának időpontjában érvényben lévő sírbolthely árának időarányos részét kell
újraváltási díjként felszámítani.
(5) A temetőkben vállalkozásszerűen munkát végzők fenntartási hozzájárulási díjat kell
fizetni. Ennek mértéke az első osztályú terület sírhelymegváltási díjának két évre eső
összege.
(6) A hamvak szétszórásáért díjat kell fizetni, melyet e rendelet II. számú melléklete
szabályoz.
13.§
(1) Síremlék,
sírbolt építése, lebontása, felállítása,
tisztítása, felújítása esetén
infrastruktúra használati díjat kell fizetni. A fogyasztott mennyiségek mérését a kezelő köteles
biztosítani.
(2) Ravatalozó
és felszerelésének használatáért díjat kell fizetni, melyet a II. számú
melléklet szabályoz.
Kötelező nyilvántartások vezetése
14.§
(1) A temető kezelője a hatályos jogszabályok szerinti nyilvántartásokat köteles vezetni.
(2) A sírhely megváltásának nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza:
- megváltó neve
- lakcíme
- sírhely tábla, sor
- sírhely szám
- sírbolt szám
- síremlékre vonatkozó adatok
- sírbolttal kapcsolatos rendelkezések
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- megváltás kezdete és vége.
(3) A törvényben felsoroltakon kívül az üzemeltető köteles:
a.) adatlapot kiállítani a temetkezési hely feletti rendelkezési jogról
b.) az elhunyt személyek szerinti betűrendes névmutatót
c.) rendelkezési jogosultak betűrendes névmutatóját
vezetni.
(4) A temetőkre vonatkozó nyilvántartások és ügyiratok nem selejtezhetők, tárolásukról
tűzbiztos helyen kell gondoskodni. A betelt nyilvántartó könyveket és ügyiratokat
kötelező megőrizni.
15.§
(1) A kezelő köteles a fenntartásában lévő temetőkről térképet készíteni. A térképen
a
jogszabályi követelményeken
kívül a
vízvételi
lehetőségeket, utakat,
szemétlerakó helyeket és egyéb létesítményeket is fel kell tüntetni.
(2) A részletes térképet a temető bejáratánál, a ravatalozónál, az üzemeltető irodájában
ki kell függeszteni.
16.§
(1) A halottak nevét, és
a
sír elhelyezkedésére vonatkozó adatokat bárki
megismerheti.
(2) A Nyilvántartó könyvbe és a Sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett
rendelkezni jogosult személy tekinthet be.
A temetők rendjének fenntartása, a temetkezési helyek nagysága
17.§
A temetőben keletkezett hulladékot a kijelölt szemétlerakó helyre (kihelyezett
hulladékgyűjtőbe) kell elhelyezni. A rendszeres szemétszállításról az üzemeltető
gondoskodik.
18.§
A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja.
19.§
(1) Az egyes sírhely alapmérete a koporsóméretre való tekintettel:
1,60 m × 2,50 m.
(2) A sírra elhelyezhető műkőkeret és síremlék mérete maximum:
1,3 m × 2,3 m. A keret lehet nyitott és fedett egyaránt.
(3) A sírgödör mélysége: min. 2,0 m.
20.§
(1) A kettős sírhely alapmérete: két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas
sírgödör méretét figyelembe véve: 2,7 m × 2,6 m.
(2) A sírra elhelyezhető műkőkeret és a síremlék mérete maximum 2,2 m × 2,5 m . A
keret lehet nyitott és fedett egyaránt.
(3) A sírgödör mélysége: min. 2,0 m.
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21.§
(1) Sírbolt a külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon, építési engedéllyel
építhető.
(2) Sírbolt létesítőjének az tekinthető, aki a megváltási díjat befizette - így rendelkezési joga
van, és érvényes építési engedéllyel rendelkezik.
(3) A sírbolt létesítő adatainak bejegyzésekor nyilatkoznia kell a sírboltban elhelyezhető
személyekről, melyet a nyilvántartásokban rögzíteni kell.
(4) A sírbolt építése során a temetőben (a sírbolt környezetében) csak az aznap beépítésre
kerülő anyagok tárolhatók. Minden feleslegessé vált anyagot el kell szállítani.
(5) A sírbolt birtokosa köteles gondoskodni a sírbolt karbantartásáról,
fenntartásáról.
(6) Sírboltot tilos kettős sírhely helyén kialakítani.
22.§
A hamvak szétszórásakor
bemosódjanak.

ügyelni

kell

arra,

hogy

azok

a

talajba

Vegyes rendelkezések
23.§
A temetők látogatási rendje:
- Január 1-től
- Május 1-től
- Október 1-től
- Október 29-től

–
–
–
–

Április 30-ig:
Szeptember 30-ig:
December 31-ig:
November 3-ig:

8-16 óráig
7-19 óráig
8-16 óráig
7-20 óráig

Sírásás, síremlék, sírbolt építés, átépítés is a fenti időszakban történhet.
24.§
Tíz éven aluli látogatók kísérő nélkül a temetőben nem tartózkodhatnak.
25.§
A temetési szertartásokra, temetésekre olyan időpontokat kell kijelölni, hogy
egyik
szertartás a másikat ne zavarja. Két szertartás között legalább egy órának el kell telnie.
26.§
(1) A temetőben tilos minden olyan magatartás, vagy tevékenység, amely a
temetőlátogatók kegyeleti érzését sértheti.
(2) A temető egész területén tilos magánszemélyeknek tüzet rakni, szemetet égetni.
(3)A tűzveszély elkerülése érdekében szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a
gyertyát, mécsest meggyújtotta.
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(4) A temető területén csak a sírok és sírboltok díszítésére szolgáló és a kegyeleti érzést
nem sértő tárgyakat szabad elhelyezni.
(5) Elbontott és később már
felhasználásra
nem
kerülő
sírjelet, síremléket a
temetőben tárolni nem szabad.
(6) A temetőben a sírokat az azokon lévő tárgyakat, a növényzetet, az épületeket,
építményeket és táblákat (síremlék, sírjel, stb.) rongálni, illetőleg
a sírok és sírboltok
díszítésére szolgáló tárgyakat eltávolítani illetéktelen személyeknek tilos!
(7) A temető területén csak kegyeleti célból – sírok, sírboltok látogatása,
gondozása, létesítése – lehet tartózkodni.
(8) Kutya, vagy más állat a temető területére nem vihető be.
27.§
A temetővel kapcsolatos észrevételeket írásban, a üzemeltetőhöz címezve lehet megtenni. Az
ennek nyomán történt intézkedésről az észrevétel megtevőjét 30 napon belül írásban
tájékoztatni kell.
Záró rendelkezések
28.§
(1) A temető látogatói a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
rendelkezéseket kötelesek betartani.
(2) 1 Aki e rendelet 23.§-ában, valamint 26. §-ában meghatározott kötelezettségeket és
tilalmakat megszegi – amennyiben bűncselekmény nem valósul meg – szabálysértést
követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
29.§
A rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a temetkezési tevékenységet
szabályozó hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.
30.§
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba
Szerencs, 2000. december 19.

(Dr. Bíró László sk.)
jegyző

(Magda Gábor sk.)
polgármester

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Módosította: 6/2001. (II. 15.) sz. önk. rendelet, hatályos 2001. II. 15.
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I.

MELLÉKLET

MINŐSÉG SZERINTI BESOROLÁS
A SÍRHELYEK ELHELYEZKEDÉSE ALAPJÁN

Elvei:
- megközelíthetőség
- útviszonyok
- vízvételi lehetőség
- városhoz való közelség
I. Kategória: (kiemelt helyen lévők)
1. Református temető „A” rész I-X. sor 1-25. sírhelyig
2. Református temető „B” rész 1-25. sírhelyig
3. Református temető „C” rész 1-25. sírhelyig
4. Görög katolikus temető „A” rész teljes területe
5. Római katolikus temető (régi) „A” rész
II. Kategória: (közepes helyi minőség)
1. Református temető „A” rész 26. sírhelyétől felfelé a felső kerítésig
2. Református temető „B” rész 26. sírhelyétől felfelé a felső kerítésig
3. Református temető „C” rész 26. sírhelyétől felfelé a felső kerítésig
4. Görög katolikus temető „B” rész, „C” rész
5. Római katolikus temető (új-felső) „A” és „B” rész 1-25. sorig
III. Kategória:
1. Római katolikus temető (új-felső) „A” és „B” rész 26. sorától felfelé a keresztező útig.
2. Ond temető „A” és „B’ rész.
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II.

MELLÉKLET

SZERENCS VÁROS TEMETŐIBEN A SÍRHELYEK MEGVÁLTÁSI, ÚJRAVÁLTÁSI
ÖSSZEGEI
(minőség alapján)

I. kategóriájú terület
térítési díja (Ft)
Egyes sírhely,
• min. 25 évre
• (kb. 4 m2)

II. kategóriájú
terület
térítési díja
(Ft)

III. kategóriájú terület
Térítési díja
(Ft)

15.000

12.000

10.000

Kettes sírhely,
• min. 25 évre
• (kb. 7 m2)
Sírbolt,
• min. 60 évre
• min. 11 m2,
vagy nagyobb

20.000

17.000

15.000

55.000

45.000

35.000

Gyermek sírhely,
• min. 25 évre
• kb. 4 m2

15.000

12.000

10.000

10.000

8.000

6.000

40.000

35.000

30.000

20.000

-

Urna sírhely,
• min. 10 évre
Urna sírbolt,
• min. 20 évre
Urnafülke,
(kolumbárium)
• min. 10 évre
Hamvak szétszórási díja
Ravatalozó használati díja
• Szerencsen
• Ondon
Halott hűtés díja/nap

3.000
8.000
5.000
1.000

