Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
17/2009. (X.2.) számú rendelete
a temetőkről és a temetkezés rendjéről 1
(a 14/2012. (VI.29.) számú rendelettel egységes szerkezetben)

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a temetőkről, és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény (továbbiakban: törvény) 41. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
figyelemmel a törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet előírásaira, az
alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területén fekvő
temetőkre, azok fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos összes tevékenységre.
2. §
(1) Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a köztemető fenntartásával kapcsolatos
kötelezettségét kegyeleti közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: szerződés) alapján az
alábbi temetőkben (továbbiakban: temetők) teljesíti:
a) Kétegyháza, Toldi u. 21.
b) Kétegyháza, Toldi u. 63.
Lezárt temetők:
 Kétegyháza, 156,157,158 hrsz.
(2) A temetők tulajdonosai, fenntartói és üzemeltetői (továbbiakban: fenntartó) az alábbi
egyházak:
- a) pont vonatkozásában a Római Katolikus Egyház;
- a) pont vonatkozásában a Református Egyház;
- b) pont vonatkozásában a Román Ortodox Egyház;
- b) pont vonatkozásában a Baptista Egyház.
A temető fenntartása, építési előírások
3. §
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A rendeletet a képviselő-testület a 2009. szeptember 30-i ülésén fogadta el.
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(1) Fenntartó feladata:
- a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi
és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek – törvényben
meghatározott képesítésű alkalmazott általi - karbantartása, szükség szerinti felújítása és
gondozása;
- a temetőhöz biztonságos megközelítést szolgáló út biztosítása;
- a ravatalozóhoz burkolt út biztosítása.
(2) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat sorokra kell osztani. A sorokban a
temetési helyeket a temető fenntartója jelöli ki.
(3) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével –
szabályszerű eljárás mellett – ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni.
Külön sírhelytáblákat kell kijelölni a felnőttek, a 10 éven aluli gyermekek, valamint a halva
születettek, az elvetélt magzatok és a csonkolt testrészek eltemetésére.
A sírhelyekkel, sírjelekkel, sírgondozással kapcsolatos szabályok
4. §
(1) A sírhelyeken a sírhely jelölése kötelező.
(2) A sírbolt, síremlék karbantartásáról annak létesítője (örököse) vagy a sírhellyel egyébként
rendelkezni jogosult köteles gondoskodni. Ha a sírbolt, síremlék összeomlásától lehet
tartani, a fenntartó határidő tűzésével felszólíthatja a karbantartásra köteles személyek
bármelyikét, hogy gondoskodjanak a helyreállításról. Ha a felhívás eredménytelen marad,
a fenntartó bejelentésére az építési hatóság elrendelheti a sírbolt eltávolítását, a síremlék
lebontását, illetőleg a sírboltban való további temetkezést megtilthatja.
(3) Közvetlen veszély fennállása esetén a (2) bekezdésben foglalt felszólítás kötelező. Azt – a
temetési hely megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki
kell függeszteni.
A temető üzemeltetésének, igénybevételének szabályai
5. §
(1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni – a (6) bekezdésben
foglaltak kivételével – temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen
szabad.
(2) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákban – fő szabályként – folytatólagos
sorrendben kell felhasználni.
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(3) Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is
temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell
lenni. Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még urnák is temethetők.
(4) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak
rátemetéssel lehet temetni.
(5) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás (szertartás)
megkezdéséig nyitva lehet tartani. Kivételt képez ez alól a fertőző betegségben elhunytak
koporsója.
(5) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben
(rátemetéssel), urnasírban vagy sírboltban lehet elhelyezni.
(6) Az eltemettető, vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát – az átvétel
egyidejű igazolása mellett – ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel
kell jegyezni.
(7) A temetőkben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról a fenntartó
gondoskodik. Az urna kiadását az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó
kérheti az átvétel egyidejű igazolásával.
A sírboltra, urnafalra vonatkozó szabályok
6. §
(1) A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a terület használati díját megfizette.
(2) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvben
bejegyzett rendelkezései az irányadók.
(3) Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben vagy
végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói az
elhalálozás sorrendjében temethetők el.
(4) A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették.
(5) A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő,
porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában,
illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a
maradványok csak egy urnahelynek számítanak.
(6) Az önkormányzat a tulajdonát képező ravatalozó falára építve urnafalat létesített, mely
használati díját minden évben, határozatban állapítja meg.
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A temető lezárása, megszüntetése, kiürítése
7. §
(1) Temető és temetési hely lezárásáról, megszüntetéséről és kiürítéséről a fenntartó dönt.
(2) A temető lezárását és megszüntetését megelőzően a törvényben meghatározott módon a
megszüntetés tényét közzé kell tenni.
(3) Lezárt temető vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlék a
használati idő le nem jártáig – kegyeleti szempontból – nem idegeníthető el és más sírra,
sírboltra nem helyezhető át.
(4) Működő temetőben vagy temetőrészben felállított síremléket lebontani, áthelyezni csak a
fenntartó engedélyével szabad.
A temetési helyek megváltási díjai és a megváltás időtartama
8. §
Az egyes – a temetkezéssel összefüggő díjakat, a díszsírhelyek kivételével – az elhunyt
hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díjak mértékét – a
fenntartók által elfogadott temetőszabályzatoknak megfelelő tartalommal - e rendelet
melléklete tartalmazza.
Temetkezési szolgáltatások
9. §
(1) Temetkezési szolgáltatások:
a) a temetésfelvétel,
b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való - az
egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az
egészségügyi intézmény területén kívül végzett - előkészítése,
c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,
d) a ravatalozás,
e) a búcsúztatás,
f) sírhelynyitás és visszahantolás,
g) a sírba helyezés,
h) a halottszállítás,
i)
a hamvasztás és az urnakiadás,
j)
az urnaelhelyezés,
k) a hamvak szórása,
l)
az exhumálás,
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m)

az újratemetés.

(2) A temetőkben a temetkezési szolgáltatásokról a fenntartó köteles gondoskodni. A
temetkezési szolgáltatási tevékenységek teljes körűen vagy önállóan is végezhetők.
(3) A temetkezési szolgáltatást végzőknek – temetés megrendelésenként – a rendelet
mellékletét képező temető szabályzatokban meghatározott díjat kell fizetni.
(4) A temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált
értékekről (ékszer, nemesfémből készült protézis) és a találás körülményeiről
jegyzőkönyvet kell felvenni. A talált érték biztonságos megőrzéséről a jogosultaknak
történő átadásig a fenntartó gondoskodik.
Nyilvántartások vezetése
10. §
(1) Halottat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni vagy elhamvasztani.
A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről a fenntartó gondoskodik.
(2) A temető fenntartója az új sírmezők (sírnegyedek, sírparcellák) megnyitása előtt köteles
gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről. A temetőtérképet a temetőnyilvántartó könyvvel összhangban a fenntartó köteles vezetni. A temető
dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig a fenntartónak tűztől védve,
páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadnia a Békés Megyei
Levéltárnak.
(3) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezést) időrend szerint a következő
adatok feltüntetése mellett kell bejegyezni:
- folyószám;
- a temetés napja (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának napja);
- az elhalt természetes személyazonosító adatai, utolsó lakóhelyének a címe;
- az elhalálozás időpontja;
- fertőző betegségben elhunytaknál a halál oka;
- a sírhelytábla, a sírhelysor, a temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a
temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve és lakcíme, továbbá
síremlékre vonatkozó bejegyzések.
(4) A nyilvántartó könyvhöz kapcsolódóan betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az
eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A
nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét és címét.
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(5) Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett halva született gyermekekről. A
jegyzékben fel kell tüntetni a halva született magzat anyjának nevét, az elhantolás (urna
elhelyezés) időpontját és a föléje tűzött fejfa sorszámát.
(6) A sírboltkönyv, a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírboltkönyvet a
(3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt számának
feltüntetésével. A sírboltkönyvbe be kell vezetni a létesítőnek a sírboltra vonatkozó
rendelkezéseit.
(7) A nyilvántartó könyvbe, és a sírboltkönyvbe az eltemettető és a temetési hely felett
rendelkezni jogosult tekinthet be.
A temető rendje
11. §
(1) A temetők nyitvatartási idejét a temetőszabályzatok tartalmazzák.
(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.
(3) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles
tanúsítani.
(4) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a
sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni, elmozdítani tilos.
(5) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a
temető fenntartójával történő előzetes egyeztetést követően szabad kivinni.
12. §
(1) A temetőkben kiemelten ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.
(2) A temetők területére kutyát bevinni – a vakvezető kutyák kivételével – tilos.
13. §
(1) Gépjárművel, motorkerékpárral, lovaskocsival és kerékpárral a temető területére
behajtani tilos.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra és az engedélyezett
munkálatokat végzőkre nem vonatkozik.
(3)
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Vegyes és záró rendelkezések
14. §
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a fenntartók által elkészített és közzétett
temetőszabályzatok irányadók.
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít, aki az e rendelet 11. § (2)-(4)
bekezdéseit, a 12. § (2) bekezdését vagy a 13. §-ában foglalt rendelkezéseket megszegi.
Az elkövető 50.000.- Ft-ig terjedhető közigazgatási bírsággal sújtható
(3) Jelen rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

