Mosonszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (III.21.) önkormányzati rendelet-tervezete
a temetőkről és a temetkezés rendjéről
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában, valamint a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 41. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában,
valamint a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a temetőkről és temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet rendelkezéseire a
következőket rendeli el:
I.

A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet területi hatálya kiterjed Mosonszentmiklós Község közigazgatási területén
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
tulajdonában és kezelésében lévő 372 hrsz-ú, 1 ha 4635 m2 (mosonszentmiklósi) és az
1504 hrsz-ú, 7945 m2 (Mosonszentmiklós - Mosonújhely) köztemetőkre (továbbiakban
köztemető) és az ott lévő ravatalozó épületekre.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a köztemető fenntartásával, üzemeltetésével, a
temetkezési szolgáltatási vállalkozási és egyéb – a köztemető területén végzett tevékenységekre.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető tulajdonosára, üzemeltetőjére, a
temetkezési szolgáltatást, és egyéb – a köztemető területén végzett - vállalkozási
tevékenységet folytatókra, igénybevevő természetes és jogi személyekre, a köztemető
valamennyi látogatójára.
II.

A köztemető fenntartása, üzemeltetése
2. §

(1) A köztemető fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik.
3. §
(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő köztemető infrastrukturális létesítményei:
a) ravatalozó,
b) tároló-hűtő,
c) ivóvíz közkifolyók,
d) közvilágítás
4. §
(1) Az Önkormányzat feladata a köztemető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek,
zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak (parcella) kialakítása.

5. §
(1) A temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetés nem alkalmazható.

III.

Értelmező rendelkezések
6. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
a) egyes sírhely: egy koporsó elhelyezését szolgáló temetkezési hely, melyben a
rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén további koporsó, illetve hamvakat
tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel;
b) kettes sírhely: két koporsó egymás melletti elhelyezését szolgáló temetési hely,
melyben a rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén további koporsók,
valamint hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel;
c) sírbolt (kripta): a nyilvántartó könyvben megjelölt helyen fenntartói engedéllyel és
a hatályos építésügyi jogszabályi előírásoknak megfelelően épített, al- illetve
felépítménnyel rendelkező, meghatározott számú – elsődlegesen koporsós –
temetésre szolgáló építmény;
d) síremlék: a temetkezési hely jelölését szolgáló, a csatlakozó terepszintből
kiemelkedő, keretszerkezettel rendelkező építmény;
e) sírhely: minden olyan temetési hely, amelyet meghatározott számú koporsó, vagy
urna elhelyezésére jelöltek ki;
f) temetkezési szolgáltató: az a gazdálkodó szervezet, amely megfelel a temetkezési
szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, telephellyel, halottszállítási
járművel és a szolgáltatás ellátásához szükséges személyzettel rendelkezik;
g) urnasírhely: a hamvasztásos temetés esetén két elhunyt hamvait tartalmazó urna
földbe temetését szolgáló temetkezési hely;
h) közös sírhely: több halott együttes eltemetésére kijelölt terület, amelyet az
önkormányzat szükség szerint közérdekből (egészségügyi, temetőrendezési stb.)
létesíthet.
IV.

A köztemető használatának szabályai
7. §

(1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga
mindenkit megillet.
(2) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletet a temető területén jól láthatóan
el kell helyezni.
(3) A temetési hely felett rendelkező köteles a temetőhasználatra vonatkozó
jogszabályokat és jelen rendeletben foglaltakat betartani, a megváltott helyet gondozni,
környezetét gyommentesítéssel vagy fűnyírással rendben tartani.
(4) A temetési hely környezetének számít a szomszédos sírhelyig/sírboltig tartó terület, út
(kivéve: fő közlekedési út) fele.

8. §
(1) A temetőben tilos:
a) a köztemetőből virágot, vagy sírokra ültetett növényeket kivinni,
b) a köztemetőbe kutyát bevinni, a vakvezető kutya kivételével,
c) az üzemeltető előzetes szóbeli hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot
szállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, bontási anyagot elszállítani,
d) hulladékot, koszorú és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen
lerakni,
e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók
kegyeleti érzéseit megsérteni,
f) sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni,
g) temetési helyen, mellette, mögötte a gondozáshoz használatos szerszámokat és
egyéb eszközöket tárolni,
h) a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.
9. §
(1) A köztemetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel
összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el.
(2) Az engedély nélküli, valamint a köztemető rendjét megzavaró, illetve az emlékezést
sértő tárgyak és növények eltávolítására az üzemeltető jogosult.
(3) Ülőhely, pad, illetve egyéb, nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése nem engedélyezett.
10. §
(1) A temetőben sírgondozást:
a) a temetkezési hellyel rendelkezni jogosult, és az elhunyt hozzátartozói;
b) a temető üzemeltetője;
c) a temetkezési szolgáltatásokat arra jogosult vállalkozó, illetve gazdálkodó
szervezet;
d) egyéb munkálatokat (a síremlék bontási, állítási, sírbolt építési, bontási, valamint a
fenntartó megbízásából beruházási, javítási, felújítási feladatokat) szabadon
választott magán vagy jogi személy végezhet.
11. §
(1) A temetkezési helyen annak birtokosa által végezhető munkálatok:
a) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása;
b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése;
c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2m-es
magasságot,
d) a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően mécses, vagy gyertya gyújtása;
e) a jogszabályi előírásoknak megfelelő síremlék, sírjel létesítése
12. §
(1) A hulladékgyűjtők rendszeres ürítéséről és elszállításáról az üzemeltető gondoskodik.

(2) A temetőben keletkezett hulladékot a kihelyezett hulladékgyűjtőkben kell elhelyezni.
(3) A köztemető területén tilos a tűzrakás, avart, valamint elszáradt koszorú- és
virágmaradványokat égetni tilos.
13. §
(1) Az építési munkákat végző vállalkozók vasárnap és ünnepnapok alkalmával a
temetőben nem dolgozhatnak, továbbá munkájukkal semmilyen más esetben nem
zavarhatják a búcsúztatási és temetési szertartásokat.
(2) Építőanyagot a temetőbe szállítani, építési vagy bontási munkákat megkezdeni vagy
bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltetőnek történő szóbeli bejelentést követően
szabad. Az építési hulladékot a munka befejezését követően azonnal el kell szállítani.
14. §
(1) A temetkezési szolgáltatást végző ravatalozó használati díjat és temető üzemeltetési
hozzájárulási díjat, a temetőben üzletszerű tevékenységet végző vállalkozó, illetve
gazdálkodó szervezet temető üzemeltetési hozzájárulási díjat köteles fizetni.
(2) A díjat a tervezett munka, illetve a temetési hely igénybejelentésekor az üzemeltető
részére kell megfizetni. A befizetésről szóló bizonylatot a munka megkezdése előtt az
üzemeltetőnek be kell mutatni, továbbá az üzletszerű tevékenységet végző vállalkozó,
illetve gazdálkodó szervezet elérhetőségét be kell jelenteni.
(3) A ravatalozó használati és a temető üzemeltetési díjat a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
15. §
(1) A sírásás időpontját a temetőgondnokkal egyeztetve a temetési szándék bejelentésekor
kell megjelölni.

V.

Temetkezési helyek
16. §

(1) A temetőt sírhelytáblákra (parcellák), a sírhelytáblákat sorokra kell osztani. A sorokban
a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.
(2) A temetési helyek nyilvántartását az üzemeltető vezeti a VI. fejezetben leírtak szerint.
(3) Temetkezési hellyel az rendelkezik, aki megváltotta.
(4) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a temető
fenntartójának képviselőjével (temetőgondnok) történt előzetes egyeztetés után lehet.

(5) A hamvakat tartalmazó urnát temetőn kívülre az eltemetésre kötelezett személy
nyilatkozata alapján kell kiadni. A nyilatkozat jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.
17. §
(1) Az egyes temetkezési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, vagy az eltemettetésére
kötelezettnek a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat kell fizetnie.
18. §
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
a) koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év
b) sírbolt esetén 50 év
c) urnasírhely esetén 25 év
d) 6 fülkés urnafal esetén 25 év
(2) Az újból megváltott temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama az újbóli
megváltás idején érvényes időtartammal azonos.
(3) A megváltási, használati időtartam leteltét követően a sírboltot, a sírhelyet újra meg
kell váltani, ellenkező esetben az üzemeltető jogosult azt kártérítési igény nélkül
ismételten felhasználni.
19. §
(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:
a) Felnőtt sírhely
aa) Egyszemélyes: 2,10 m hosszú, 1,60-2,50 m mély, 0,90 széles,
ab) Kétszemélyes: 2,10 m hosszú, 1,60-2,50 m mély, 1, 90 m széles,
b) Gyermek sírhely: 1,30 m hosszú, 1,60-2,50 m mély, 0,60 m széles,
c) Urnasírhely: 0,60 m hosszú, 1,00 m mély, 0,60 m széles,
d) Sírbolt: mérete a sírhely méretével megegyező,
e) Urnafal: az urnát befogadó belső méret 30 x 30 cm
(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, gyermeksírok esetén 30 cm-nek
kell lennie.
(3) A temetési helyek egymástól való távolsága
a) sírok oldaltávolsága:
0,60 m
b) sorok közötti távolság: 0,60-0,80 m
c) sírdombok magassága: 0,30 m

20. §

(1) Felnőtt sírhelybe még 2 urna helyezhető el.
(2) Urnás rátemetésnél a koporsós temetési hely használati ideje nem hosszabbodik meg.
(3) Az urnafalban egy urnafülkében csak egy urna helyezhető el.
(4) Felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír
méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenniük.
(5) Családi sírboltot csak kiviteli terv és építési engedély alapján lehet építeni.
21. §
(1) A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek az üzemeltetőtől kell kérni. A temetési
szándékot a megváltott temetési helyek igénybevételekor és mindenkor be kell jelenteni
az üzemeltetőnek.
(2) Ugyancsak be kell jelenteni bármely okból bekövetkező sírnyitási, temetési
helyfelbontási szándékot. Ilyen esetben a bejelentéskor be kell mutatni a temetési hely
megváltását igazoló számlát vagy a befizetési csekket, mellyel bizonyítani vagy
legalább valószínűsíteni lehet a rendelkezési jogosultságot.
(3) Újonnan megkezdett sorokban csak a soron következő sírhelyet lehet igényelni.

VI.

Temetői nyilvántartás
22. §

(1) A temetési helyekről az üzemeltető a jogszabály szerinti elektronikus nyilvántartást
vezet.
(2) A nyilvántartás az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését
tartalmazza.
(3) A nyilvántartásba minden temetés a következő adatokkal kerül bejegyzésre,
amennyiben azok rendelkezésre állnak:
a) elhunyt(ak) neve, születési és temetési dátuma,
b) a parcella, sírhelysor száma,
c) megváltás dátuma és lejárata,
d) megváltás összege,
e) sírhely gondozója,
f) fotó a síremlékről (amennyiben rendelkezésre áll),
(4) A nyilvántartás részét képezi a temetőtérkép, amely a temetési helyek elrendezését
tartalmazza.

VII.

Záró rendelkezések
23. §

(1) E rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mosonszentmiklós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
14/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelete.

Bedő Csaba s.k.
polgármester

Farkas Judit s.k.
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2020. március 21. napján megtörtént.

Farkas Judit s.k.
jegyző

1. melléklet
Temető igénybevételi díjak
Sorszám
1.
2.

Megnevezés
Temetőüzemeltetési
hozzájárulás
Ravatalozó használati
díj

A megállapított díjtételek bruttó díjtételek.

Díj/alkalom
1.000,- Ft
8.000,- Ft

2. melléklet
Temetőhely használati díjak
Sorszám
1.

Temetés típusa
Egyes sírhely

2.

Kettes sírhely

3.
4.

Gyermeksírhely (10 éven aluli)
Urnasírhely

5.
6.

Urnafalban lévő urnafülke
Sírbolt (kripta)

A megállapított díjtételek bruttó díjtételek.

Díj
5.000,- Ft

Időtartam (év)
25

10.000,- Ft

25

ingyenes
5.000,- Ft

25

40.000,- Ft
50.000,- Ft

25
50/férőhelyenként

3. melléklet
Nyilatkozat
urna kiadásához
Alulírott
Születési név, hely, idő:

________________________________________________

Édesanyja neve:

________________________________________________

Lakcíme:

________________________________________________

Szem. ig. száma:

________________________________________________

Az elhunyt hamvait
tartalmazó urna
elhelyezésének címe:

________________________________________________

mint az elhunyt
Születési név, hely, idő:

________________________________________________

Édesanyja neve:

________________________________________________

Lakcíme:

________________________________________________

Elhalálozás helye, ideje:

________________________________________________

temetésére kötelezett személy igazolom, hogy (megfelelőt kérjük jelölni)
o az elhunyt a temetésének módja és helye tekintetében végrendeletében halála esetén
hamvasztásáról, majd hamvait tartalmazó urna fenti helyen történő elhelyezésének
igazolására a temető vagy temetkezési emlékhely befogadó nyilatkozatát csatolom;
o az elhunyt hamvait tartalmazó urna fenti helyen történő elhelyezésének igazolására a
temető, vagy temetkezési emlékhely befogadó nyilatkozatát csatolom;
o az elhunyt hamvasztását követően az elhunyt hamvait tartalmazó urna elhelyezése a
fenti címen történik. Vállalom, hogy az urnát a kegyelet igényének megfelelő
körülmények között tárolom. Vállalom, hogy a Polgári Törvénykönyv szerinti
hozzátartozói, valamint a végrendeleti juttatásban részesített személyek részére a
kegyeleti jog gyakorlásának lehetőségét biztosítom. Vállalom, hogy az elhunyt közeli
hozzátartozóit az urna elhelyezésére szolgáló hely címének változásáról tájékoztatom.
Az 1999. évi XLIII. temetőkről és temetkezésről szóló törvény 18.§ (6) bekezdés alapján
tudomásul veszem, hogy a mosonszentmiklósi temetőket üzemeltető Mosonszentmiklós
Község Önkormányzata a temetők nyitvatartási ideje alatt köteles felvilágosítást adni a
kegyeleti jogokat gyakorolni kívánó részére az elhunyt hamvait tartalmazó urna elhelyezésének
helyéről.

Mosonszentmiklós, __________________________
Előttünk mint tanúk előtt:

1.

2.

Név:

__________________________

Lakcím:

__________________________

Szem. ig. szám:

__________________________

Aláírás:

__________________________

Név:

__________________________

Lakcím:

__________________________

Szem. ig. szám:

__________________________

Aláírás:

__________________________

