Pécsely Község Önkormányzatának
10/2001. (XII. 28.) rendelete
a köztemetı rendjérıl és a temetkezésrıl
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a temetıkrıl és a temetkezésrıl
szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) és a végrehajtására kiadott 145/1999.
(X. 1.) Korm. Rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra figyelemmel, az ott
szabályozottakon túl - az 1999. évi X.LIII. tv. 41.§. (3). Bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I.

Fejezet

Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. § A rendelet célja Pécsely Községben
(1) az elhunytak emlékének méltó megırzése, a kegyeleti szolgáltatás kulturált színvonalon
történı ellátásának biztosítása, a halottak nyughelye elıtti tiszteletadás biztosítása a
lelkiismereti meggyızıdés, a hitéleti tevékenységek, vallási szokások tiszteletben
tartásával;
(2) a köztemetı fenntartásának és üzemeltetésének szabályozása;
(3) tekintettel a helyi adottságokra, a temetési helyek kihasználásának szabályozása.
Értelmezı rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) köztemetı: az önkormányzat tulajdonában lévı mőködı vagy lezárt temetı;
b) temetési hely: a temetıben létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt. A
temetési helyek egyes formái a temetés módja, továbbá a földben vagy építményben
történı elhelyezkedése alapján különböznek egymástól.
c) temetı fenntartása: a temetı rendeltetésszerő használatához szükséges építmények,
közmővek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú
zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása;
d) temetı üzemeltetése: a temetı rendeltetésszerő használatához szükséges tárgyi és
infrastrukturális létesítmények mőködtetése, valamint az igénybevételhez szükséges egyéb
feltételek biztosítása;
e) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemetı fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló
egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunytak emlékeinek megırzésére irányuló
önkormányzati tevékenységek összessége;
f) temetkezési szolgáltatások: a temetésfelvétel, a halottszállítás, az elhunyt temetésre való
elıkészítése és a temetéshez szükséges eszközökkel való ellátása, a ravatalozás, a
búcsúztatás, a sírba helyezés, az urnaelhelyezés, a hamvak szórása, a sírnyitás, az
exhumálás és az újratemetés;
g) temetkezési szolgáltató: a temetkezési szolgáltatásokat együttesen, vagy önállóan végzı
szolgáltató.
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A rendelet hatálya
3. § (1.) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Pécsely Község közigazgatási területén található, a
Pécsely Község Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában álló 3.
hrsz-ú
köztemetıre és létesítményeire.
(2.) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettetı(k)re, a köztemetıben temetkezési
szolgáltatásokat ellátó, illetve a köztemetıben egyéb temetıi munkát (pl. emlékkı állítás)
végzı természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre, valamint a
temetıkben bármilyen egyéb okból tartózkodó személyekre.
4.§ (1.) Köztemetı létesítéséhez, bıvítéséhez, részben vagy egészben történı lezárásához,
megszőntetéséhez a Pécsely Község Önkormányzata Képviselı-testületének határozata
szükséges.
(2.) A köztemetı rendeltetésszerő használatához szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosítása az Önkormányzat feladata és kötelezettsége. (Ttv. 9.§. (1.) bek. 43. §. (2.) bek.)
(3.) A köztemetı fenntartási és üzemeltetési költségeit az önkormányzat biztosítja.
(4.) A köztemetı üzemeltetését a törvényben, a kormányrendeletben, valamint e rendeletben
és a szabályzatban meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni.
5.§. Pécsely Község területén a pécselyi köztemetıben lehet temetni.
6. § A temetı mőködésének ellenırzése:
(1) A temetı fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a jegyzı
ellenırzi.
(2) A jegyzı ellenırzési jogkörében eljárva jogszabálysértés, vagy a temetıszabályzat
megsértése esetén felhív a rendelkezések betartására, illetve szabálysértési eljárást folytat
le.
(3) A köztemetıben vezetett nyilvántartásokba a jegyzı betekinthet az ellenırzés során, és
vizsgálhatja a temetıben szolgáltatást végzık jogosultságát.
7.§ A temetı tulajdonosa a temetı használatának rendjérıl temetı szabályzatot készít.
(Ttv.6.§. (4.) bek.) A Temetı Szabályzat a temetı gondoknál és a Polgármesteri Hivatalban
tekinthetı meg.
II. Fejezet
A temetı használatának és igénybevételének szabályai
8. § (1.) A temetıben mindenki köteles a hely jellegének megfelelı magatartást tanúsítani, az
etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti
érzést sértı tevékenységtıl, hanghatástól vagy magatartástól.
(2.) Az elhaltak tetemét a szállítás során, a ravatalozásnál, az eltemetésnél a legnagyobb
körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell kezelni.
(3.) Minden látogató kötelessége a temetı környezetének védelme, rendjének és tisztaságának
megırzése.
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9. § Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik,
egyházi vagy világi szertartás szerint. (Ttv. 19.§ (1.)bek. )
10.§ (1.) A településen mőködı köztemetıben a kegyeleti közszolgáltatásokat az
Önkormányzat biztosítja. A tulajdonos vezeti a nyilvántartó könyvet, a
sírhelynyilvántartást és az egyéb nyilvántartásokat. A bejegyzések nem tartalmazhatják a
halál okát.
(2.) A temetıben nyilvántartó könyvet kell vezetni, melyben fel kell tüntetni minden temetést,
idırend szerint. A nyilvántartó könyv a következı adatokat tartalmazza: folyószám, a
temetés napja, az elhalt neve, leánykori neve, születési ideje, anyja neve, legutolsó
lakóhelyének címe, foglalkozása, az elhalálozási idıpontja, a sírhelytábla, sírhelysor,
temetési hely száma, az eltemettetı neve, lakcíme és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.
A nyilvántartó könyv vezetése a temetı gondnok feladata.
(3.) A halott-vizsgálati bizonyítványt a temetés elıtt kell a temetı üzemeltetıje részére átadni.
A temetı gondnoka gondoskodik a halott-vizsgálati bizonyítvány egy példányának
megırzésérıl.
11.§ Az 5.§-ban meghatározott köztemetın kívüli helyen ravatalozni az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Balatonfüredi Városi Intézetének engedélyével
lehet
12. § A temetıi rend:
(1) A köztemetı állandó nyitva tartású.
(2) A látogatók számára a temetı bejáratánál az üzemeltetı tájékoztató táblát függeszt ki a
temetı nyitva tartásáról, vázlatos térképérıl és a temetı rendjérıl.
13.§ (1.) A köztemetı területére gépjármővel behajtani – a halott- és szemétszállító jármővek
kivételével – nem szabad. A síremlékek elemeinek gépjármővel történı helyszínre
szállításához az üzemeltetı (polgármester) engedélyét kell beszerezni.
(2.) 12 éven aluli gyermek a köztemetı területén csak felnıtt felügyelete mellett tartózkodhat.
(3.) A temetıbe állatot bevinni tilos, a vakvezetı kutya kivételével.
(4.) A köztemetı területén tüzet rakni nem szabad. A temetıben gyertyát, mécsest gyújtani
olyan körültekintı gondossággal lehet, amellyel a tőzveszély elkerülhetı. Avart, elszáradt
koszorú- és virágmaradványt elégetni a temetıben tilos.
(5.) A temetıbıl virágot, vagy sírokra ültetett növényeket és azokra elhelyezett tárgyakat
illetéktelenül elvinni tilos. A köztemetıben a sírokat, az azokon lévı tárgyakat, a
síremlékeket, a fákat, a bokrokat, továbbá a temetı területén található bármilyen más
tárgyat megrongálni vagy beszennyezni tilos. A temetıbıl sírkövet, fejfát, síremléket,
vagy ezek egy részét csak az üzemeltetı írásbeli engedélyével lehet kivinni.
(6.) A temetı területén a szemetelés tilos, a sírgondozás során keletkezett szerves hulladékot
az erre rendszeresített hulladéktárolóban kell elhelyezni. Kı, beton, továbbá egyéb nem
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kommunális hulladék elhelyezése tilos. A hulladék elhelyezéséért díj nem szedhetı. Az
összegyőjtött hulladék elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.
(7.) 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 eltemettetı köteles gondoskodni.
(8.) A temetı területén csak a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, virágcsokor,
dísznövény, váza, mécses, sírlámpa stb. ) szabad elhelyezni. Ezek a tárgyak (növények) a
sírhely méreteit nem haladhatják meg.
(9.) Az engedély nélküli, valamint a temetı rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértı
tárgyak és növények eltávolítására az üzemeltetı jogosult.
(10.) A sírhelytáblákon és sírhelysorokon kívül tilos a temetı területét felásni, a földet elvinni,
vagy sírhantolásra felhasználni.
(11.) A köztemetıben lehetıség nyílik a temetıben temetési hely rendelkezési jogával bíró
személyek számára emlékfa ültetésére. A fa fajtájáról ültetés elıtt az üzemeltetıvel
egyeztetni kell, kiültetni csak az üzemeltetı hozzájárulásával szabad. A sírok közötti
utakra növényeket telepíteni nem lehet.
(12.) A köztemetı látogatásáért és a sírgondozáshoz igénybe vett vízért díj nem szedhetı.

III.
Fejezet
A temetési helyek gazdálkodásának szabályai
14. § (1.) A köztemetıt - nagyságától függıen - sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat
pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temetı üzemeltetıje jelöli ki.
(R. 10.§ (1.) bek.)
(2.) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek
nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. (R.10.§ (2.) bek.)
A sírhelynyilvántartás - melynek része a temetı térképe (vázrajza) – elkészítése és folyamatos
karban tartása a temetı gondnok feladata. A nyilvántartásban fel kell tüntetni mely
sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva, illetve fel kell
tüntetni a betelt és szabad sírhelytáblákat, sorokat, illetve sírhelyeket. A változásokat
legalább évente át kell vezetni. A térképet a temetı bejáratánál ki kell függeszteni.
(3.) A sírhelytáblákban, sírhelysorokban a temetkezést a tulajdonos által meghatározott
temetkezési rend szerint kell végrehajtani.
(4.) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés után le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba
temetni, rátemetni csak a következı nyugvási idıre szóló sírhelydíj befizetés ellenében
lehet.
(5.) Felnıttek és gyermekek eltemetésére külön sírhelytáblákat kell kijelölni. E rendelet
alkalmazása szempontjából felnıttnek számítanak a 10 évesnél idısebb korban
elhalálozottak.
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15.§. Pécsely Község területén mőködı köztemetıben a sírhelyek és sírboltok (kripták)
megváltási díja ingyenes.
A sírhelyek méretezése, a sírjelek alkalmazásának szabályai
16.§ Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet
a) egyes sírhely,
b) kettıs sírhely,
d) sírbolt (kripta).
Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettıs sírhely alapmérete két egymás melletti
koporsó befogadására alkalmas sírgödör.
A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. Az eltemettetı ettıl eltérıen rendelkezhet, ha az
anya halála és az újszülött perinatális halála miatt az eltemetés egy idıben történik. (R.
11.§. (1)- (2.) bek.)
17.§ A sírgödör mélysége 200-250 cm a talaj és egyéb viszonytól függıen. Koporsós
rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülı koporsó aljzata legalább 160 cm
mélységbe kerüljön. A sírgödröt az üzemeltetı hozzájárulásával természetes - a talajban
lebomló - anyaggal burkolni lehet. (R. 11.§. (3.) bek. )
18.§. A sírbolt (kripta) legalább kettı koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítménybıl álló
temetési hely. Sírbolt a temetı tulajdonosának hozzájárulásával, a külön jogszabályban
meghatározott esetekben és módon, építési engedéllyel építhetı. (R. 11.§. (5.) bek.)
19.§. Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke
(kolumbárium), urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre rátemethetı. Az
urnafülke és az urnasírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhetı.
(R. 12§. (1.) -(2.) bek.)
20.§ (1.) A sírhelyek méretezése:
a) egyszemélyes sír hossza: 210 cm., szélessége 90 cm, mélysége 180 cm.
b) Kettıs sírhely hossza 210 cm, szélessége 190 cm, mélysége 180 cm.
c) Rátemetéses sír hossza 210 cm, szélessége 90 cm, mélysége 250 cm.
(2.) A sírok egymástól lévı távolsága 90 cm. A sorok közötti távolságnak 0,60-1,0 méternek
kell lennie.
A sírhelytáblák között legalább 2 m-es utat kell hagyni.
(3.) A gyermektáblában lévı sírhelyek hossza 130 cm, szélessége 90 cm, mélysége 160
cm. A sírok egymástól való távolsága 30 cm.
21.§ (1.) A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetıleg létesíthetı. A síremlék és
tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzot) a temetı üzemeltetıjének az
elhelyezés elıtt be kell mutatni. (R. 13.§. (1.) és (3.) bek.)
(2.) A sírjellel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik.

(3.) A sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb méretet, magassága anyagától
függıen:
- mőkı, terméskı legfeljebb 1,5 méter lehet;
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- kopjafa legfeljebb 2,2 méter.
(4.) Egyedi formájú, egyedi anyagú sírjel létesítésére építésiengedély-kérelmet kell
benyújtani, mellékelve a vázrajzot és az anyag jellemzését.
(5.) A sírjel, vagy az azon szereplı felirat, ábra, meg kell feleljen a kegyeleti érzés
elvárásainak, semmiképpen nem lehet a közízlést, emlékezést sértı.
22.§. A köztemetı lezárásának és megszüntetésének vonatkozásában a R. 19-22. §-aiban
foglalt rendelkezések az irányadóak.
23. § A parcellákban és a sorokban az elhalálozás sorrendjében kell a temetési helyeket
kijelölni. Ettıl különösen indokolt esetben az üzemeltetı (polgármester) engedélyével
lehet eltérni.
24. § A rátemetés során az eltemetett halott részére koporsós temetés esetén legalább 25 év,
urnás földbetemetés esetén pedig legalább 10 év nyugvási (porladási) idıt kell biztosítani.
25.§. Ülıhely, pad, egyéb, nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak az üzemeltetı
hozzájárulásával lehetséges.
26.§ A temetkezési hely mőszaki állapotának nagymértékő megromlása esetén a helyreállítás
a rendelkezni jogosult kötelezettsége. Ezen kötelesség elmulasztásakor az üzemeltetı
jelzése alapján a jegyzı a kötelezettet felszólíthatja, majd veszélyelhárítás végett
elrendelheti a síremlék, sírbolt eltávolítását, illetve a sírboltba a további temetkezést
megtilthatja.
27.§. A köztemetı területére csak kész síremlék, valamint a sírbolt és sírboltkeret építéséhez
szükséges építıanyagot szabad bevinni. Az építéshez szükséges építıanyag
beszállításához, az építési és bontási munkák megkezdéséhez az üzemeltetı írásbeli
engedélye szükséges. Az anyag tárolási helyét a temetı gondnok jelöli ki.
28.§. (1.) A köztemetıben végzendı minden munkát- kivéve a hozzátartozók részérıl történı
sírgondozást, a temetési hely növényekkel való beültetését és díszítését – az
Önkormányzatnak be kell jelenteni. Amennyiben a munka búcsúztatást, szertartást
zavarna, az építéstıl való tartózkodásra hívhatja fel a bejelentıt.
(2.)A munka úgy végezhetı, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti
érzéseit ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos
temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapota ne változzon.
A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.
(3.) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstıl számított 3 naptári napon
belül az építınek el kell szállítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az
elszállításról a felszólítást követı egy napon belül az üzemeltetı a kötelezett terhére és
veszélyére gondoskodik.
A kegyeleti tárgyak és a növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai
29.§ (1.) Tilos a temetési helyen, mellette, vagy mögötte a gondozáshoz használatos
szerszámok és egyéb eszközök tárolása.
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(2.) A sírokra olyan növények telepíthetık, amelyek kifejlett magassága legfeljebb egy méter,
valamint nem terjed túl a temetési hely területén. A sírokra örökzöld és lombhullató fát
ültetni nem lehet.
30. § A temetési helyek gondozása során a következı körültekintı gondossággal kell eljárni:
a) a tevékenység ne sértse mások kegyeleti érzéseit;
b) a tevékenység mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza;
c) a tevékenység az utakon való közlekedést ne akadályozza;
d) a tevékenység búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást;
e) tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.
A temetıben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának szabályai
31. § (1.) A köztemetıben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban elıírt engedéllyel
rendelkezı vállalkozók végezhetnek.
(2.) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelı viseletben, a
szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.
IV.

Fejezet

Záró rendelkezések
32.§. (1) Aki e rendelet 8.§, 13.§, 21.§ (1.) és (3)-(5.) 25.§.- 31.§-aiban foglaltakat megsérti,
szabálysértést követ el, amely miatt harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.
(2.) Jelen rendelet 2002. január hó 1.-napjával lép hatályba A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı
gondoskodik a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján történı kifüggesztéssel.

P é c s e l y, 2001. december 22.

Sebık Lajos
Polgármester

Molnárné dr.Papp Judit
jegyzı

Záradék:
Kihirdetve: 2001.december 28.-án.
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