HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
a 4/2004.(I.27.) sz., az 1/2005.(I.26.).sz., a 3/2006.(II.8)sz., a 8/2007.(V.30.)sz., a
17/2009.(XII.16.)sz., a 18/2011.(XII.21.)sz., az 1/2012.(II.1.)sz., a 12/2012.(V.30.)sz. és a
13/2012.(VI.27.)sz. rendeletével módosított
11/2000. (IX.26) SZÁMÚ
RENDELETE
A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL
egységes szerkezetben
Hévízgyörk község Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről
szóló 1999.évi XLIII.tv. 41.§.(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja a Hévízgyörki Temető fenntartásával és temetkezési tevékenységével kapcsolatosan.
1.§.
1) A rendelet hatálya Hévízgyörk Község közigazgatási területén működő, vagy lezárt, önkormányzati
köztemető fenntartójának, a temetkezési szolgáltatásokat a temetőben ellátoknak és
közreműködőknek, továbbá a temető területén tartózkodó magánszemélyeknek a jogaira és
kötelezettségeire, a temető és létesítményei rendeltetésszerű használatának szabályaira, a kegyeleti
követelmények kultúrált színvonalát biztosító magatartás előírásaira terjed ki.
2) Temető létesítéséről, bővítéséről, egészbeni vagy részbeni megszüntetéséről, lezárásáról, esetleges
újra használatba vételéről a helyi önkormányzat képviselő-testülete határoz, a település rendezési
terveinek, az illetékes állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat véleményének
figyelembevételével.
3) A temető létesítésére, bővítésére, lezárására, kiürítésére az adott időben érvényes központi
rendelkezések, előírások és az OTÉK (Országos Településrendezési és építési követelményekről)ban meghatározott feltételek betartásával kerülhet sor.
4) A temető előírásszerű létesítésének, bővítésének, fenntartásának és üzemeltetésének felügyelete a
Polgármesteri Hivatal építésügyi feladatkört ellátó szervének hatáskörébe tartozik.
5) A fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat az önkormányzat látja el.

2.§.
1) A köztemető fenntartója köteles felekezethez való tartozásra, vagy egyéb megkülönböztetésre
tekintet nélkül - figyelemmel a temető fenntartónak állam által elismert vallási szokásaira lehetővé tenni a halottak eltemetését az általa fenntartott temetőben.
2) A temetőben egyházi, valamint polgári szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható.
3) A temetőben lévő ravatalozó épület használatáért a temető fenntartója használati díjat szedhet. A
berendezések, kegyeleti felszerelések használatáért ezek tulajdonosa használati díjat számolhat fel.
A díjakat a helyi rendelet tartalmazza.

-24) Az elhunytak temetőben történő eltemetését általában az utolsó bejelentett lakhelyük figyelembe
vételével kell biztosítani. Rendkívül indokolt esetben a Polgármesteri Hivatal előzetes
egyetértésével ettől el lehet térni.
3.§.
1) A temetőt nagyságától függően sírhelytáblákra, a táblákat pedig sorokra kell osztani. A sírokat a
felügyeletet ellátó által jóváhagyott temetőrendezési és sírhelygazdálkodási tervnek megfelelően
kell kijelölni. A sírokat és a sorokat számozni kell.
2) A tív éven aluli halottak részére külön sírhelytáblákat kell kijelölni. Ki kell jelölni olyan kisebb
sírhelytáblákat is, ahol a halvaszületetteket, elvetélt magzatokat és a csonkolt testrészeket temetik
el. A magzatok fölé jelzőfát kell tűzni, keltezés és sorszám megjelöléssel.
3) A községi temető fenntartója a képviselő-testület előzetes döntése alapján tartozik kijelölni a
központi fekvésű temetőrészt a hősi halottak, a társadalmi tevékenységük során életükben jelentős
érdemeket szerzett elhaltak eltemettetésére.
Dísz-sírhelyet az önkormányzat jelöl ki. A dísz-sírhelyként kijelölt területen csak a képviselőtestület két önkormányzati ülés között a Polgármester előzetes - hozzájárulásával lehet temetni.
A dísz-sírhely kegyeleti igényeknek megfelelő szintű fenntartásáról, parkosításáról a temető
fenntartójának kell gondoskodni.
Szükség szerint az urnák földbe temetésére külön sírhelytáblát vagy sort kell kijelölni.
4) Az újonnan nyitott temetőkben a sírboltok és családi sírhelyek részére külön táblát kell kijelölni.
5) Az elhunytak temetése, illetve az elhamvasztottak elhelyezése az alábbiak szerint történhet:
a) egyes sírhelyekben
b) kettős sírhelyen
c) hármas sírhelyen
d) dísz-sírhelyen
e) sírboltban (kripta)
f) urnafülkében
g) urnasírhelyen
6) A sírgödröt olyan méretű kell kiásni, hogy a koporsó abban elhelyezhető legyen. Mélységének a
talaj és egyéb viszonyoktól függően 160-260 cm között kell lennie.
Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljzatának legalább 160 cm mélységbe kell
kerülnie.
7) A felnőtt sírhelynek általában 210 cm hosszúnak és 90 cm szélesnek kell lennie. Kettős sírhely
hossza és szélessége 210 x 190 cm. A sírokat egymástól 60 cm távolságra kell elhelyezni. A sorok
közötti távolságnak terepviszonytól függően 60-100 cm közöttinek kell lennie. A sírhelytáblák
között legalább 1 méter széles utat kell hagyni.
8) A gyermek-sírhely tíz éven aluli halott részére általában 130 cm hosszú és 60 cm széles. E sírokat
egymástól 30 cm távolságra kell elhelyezni.
9) Urna földbe temetése esetén a sírhely mérete általában 60x80 cm, mélysége legalább 1 méter.
10)A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező, de létesítése esetén a sírdomb magassága
legfeljebb 30 cm lehet.

-311)Az elhaltakat általában az elhalálozás idejének sorrendje szerint következő sírokba kell temetni,
kivéve a kettős sírhelyeket. Indokolt esetben a temető fenntartója előbbiektől eltérhet.
12)Lezárt sírhelytáblába temetni nem szabad, kivéve ha az Önkormányzat ettől eltérően rendelkezik.
lezárt sírhelytáblában lévő sírboltokba vagy családi (kettős) sírhelyekbe a tábla lezárása után is
szabad halottat temetni, de oldalfülkés, vagy sírboltszerű üreggel ellátott sírba nem szabad temetni.
13)A sírboltba temetés rendjét sírboltkönyv határozza meg.
14)Holttestre sírnyitási engedéllyel - a sír megfelelő mélyítésével - a temető fenntartója által
meghatározott számú elhalt rátemethető. Fertőző betegségben elhaltra csak a temetést követő egy
év eltelte után szabad rátemetni. A rátemethető elhaltak számát az illetékel népegészségügyi és
tisztiorvosi szolgálat korlátozhatja.
4.§.
1) Urnát fülkébe elhelyezni, urnasírba temetni, vagy sírhelybe rátemetni egyaránt szabad. A
rátemetésnél ilyen esetben sírnyitási engedély nem szükséges, de az urnát a talaj szintjétől legalább
1 méter mélységben kell elhelyezni.
Az egy urnafülkében, vagy urnasírban elhelyezhető, valamint a temethető urnák számát a temető
fenntartója határozza meg.
5.§.
1) Sírhely használata 25 évre, a sírbolt használata 80 évre terjed. A sírbolt további használatára az első
fokú építésügyi feladatokat ellátó szerv adhat engedélyt. Az önkormányzat által dísz-sírnak
minősített sírokat - függetlenül a temető fenntartójától - a temető fennállásáig meg kell hagyni.
2) Az urnafülke és a temető fenntartója által kijelölt külön urnasírhely használata 10 év, mely
díjfizetés mellett meghosszabbítható. A hosszabbítás legkisebb időtartama 10 év, kivéve, ha a
temető, temetőrész, urnafülke ennél rövidebb időn belül előreláthatólag megszüntetésre kerül.
3) A sírhelyek megváltásának díját a rendelet szabályozza.
6.§.
1) A felállítandó síremlék tervét (vázrajzát) a temető fenntartójának be kell mutatni. Szabálytalan,
közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott síremléket felállítani tilos! Ülőhely, pad a temető
fenntartó által kijelölt helyen elhelyezhető. A baleseti veszély elkerülése érdekében a síremlék az
alappal együtt legfeljebb 150 cm magas lehet.
2) Sírboltot (kripta) csak az építési engedélyezési eljárás rendelkezéseinek megfelelően
(46/1997.(XII.24.)KTM.rendelet) és a temető fenntartó hozzájárulásával lehet építeni.
3) A sírbolt mélysége általában 200 cm, belső hossza 220-250 cm, szélessége két holttestre számítva
150 cm. A sírbolt alját és oldalfalát vízbehatolás és földi nyomás ellen megfelelően kell készíteni,
oly módon, hogy a sírbolt légmentesen záródjék. A fülkékkel épült sírbolt minden egyes fülkéje
általában 220 cm hosszú, 90 cm magas és 84 cm széles. A sírboltfülkét a koporsó elhelyezése után
azonnal légmentesen le kell zárni.
4) Leromlott állapotú, düledező síremlékek, sírboltok és fejfák helyreállítására a temető fenntartója a
létesítőt (örökösét) felhívhatja, illetőleg élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén köteles
felhívni, és a közvetlen veszélyhelyzetet megszünteni. Amennyiben a síremlék, sírbolt felállítója

-4ismeretlen, úgy a felhívást - a sírhely, síremlék, sírbolt megjelölésével - a temető kapuján (hirdető
tábláján) 90 napra ki kell függeszteni. A helyreállításról - saját költségén - a létesítő vagy örököse
köteles gondoskodni. Ha a felhívásra a síremléket nem állítják helyre, az első fokú építésügyi
hatóság a temető fenntartójának kérelmére a síremlék, sírbolt eltávolítását elrendelheti, illetőleg a
sírboltba a további temetkezést megtilthatja és újra értékesíthei. A kiürítésre ilyen esetben
ugyancsak az alábbi 5) és 6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
5) Sírbolt eltávolítása esetén a sírboltot - sírnyitási engedéllyel - ki kell üríteni és a holttest
maradványokat - ha a hozzátartozók más helyre történő átszállításról, áttemettetésről nem
gondoskodnak - közös sírban kell lehelyezni, feltéve, ha a 25 éves porladási idő már letelt.
6) Ha az előbbiek esetében a 25 éves porladási idő még nem telt el, a temető fenntartója köteles a más
sírba való áttemettetésről gondoskodni.
7) A temető fenntartója a bontással, illetve más sírba való áttemettetéssel kapcsolatos költségeit azzal
szemben érvényesítheti, aki a helyreállításról egyébként köteles lenne gondoskodni.
8) Dísz-sírhelyen, hősi temetőben létesített síremlék fenntartásáról a létesítő köteles gondoskodni.
7.§.
1) A temető fenntartójának a temetőről térképet (vázrajzot) kell készíteni, amelyen folyamatosan fel
kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok illetve sírhelyek teltek be, vagy vannak más célra
fenntartva (pl. urnatároló létesítése, hősi temető, stb.), illetve mely területek szabadok.
2) A temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokat legalább
félévenként a térképen át kell vezetni.
3) A temető bejáratánál a közönség részére tájékoztatásul az alábbiakat kell kifüggeszteni:
 a temető fenntartójának megnevezését, pontos címét, munkanaponkénti félfogadásának
időpontját, esetleges ügyeletének pontos meghatározását (helye, időpontja, stb.).
 a temetőgondnok, illetve őr nevét, címét, tartózkodási helyét és időpontját,
 a temető nyitvatartási idejét és belső rendjének szabályait.
4) A ravatalozóba, vagy temetőbe kiszállított halottról vagy halva született gyermekről kiállított
halottvizsgálati, vagy halvaszületési bizonyítványt a temetőgondnoknak be kell mutatni.
5) A gondnok a halottat a betűsoros névmutatóba bejegyzi és gondoskodik a ravatalozóba történő
elhelyezéséről és őriztetéséről.
6) Ha a temetőgondnok a halott kiszállításával kapcsolatban valamilyen rendellenességet tapasztal,
köteles azonnal a háziorvost értesíteni.
8.§.
1) A temető fenntartója minden temetőben nyilvántartó köjnyvet és sírboltkönyvet tartozik vezetni,
továbbá a közönség számára hozzáférhető helyen panaszkönyvet tartani.
2) A nyilvántartó könyve minden temetést (urnalehelyezést) időrend szerint a következő adatokkal
kell bejegyezni:
 folyószám, a temetés (urna elhelyezés) éve, hónapja, napja,
 az elhalt neve, szül.ideje, legutolsó állandó lakcíme,
 az elhalálozás pontos dátuma, a halál oka
 a sírhelytábla, sírhelysor és sírhely (urnafülke) száma
 az eltemettető neve és lakcíme és a
 sírkőre, síremlékre vonatkozó bejegyzéseket.

-5A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halott
nevét és sírhelyének pontos megjelölését tartalmazza.
3) A sírboltkönyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál, melyet a (2) bekezdésben
meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt számának feltüntetésével ( a betűsoros névmutatót
is).
4) A sírboltkönyve be kell vezetni a sírbolt birtokosának sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is. Arra
nézve, hogy a sírboltba kik temetkeznek, a sírbolt tulajdonosának (létesítőjének) sírboltkönyvbe
jegyzett rendelkezései az irányadók. Ha a tulajdonos (létesítő) nem rendelkezett, akkor a
házastársai temetkezhetnek. Más hozzátartozó csak akkor temethető be, ha a kérelmező az
előbbiekben felsorolt jogosultak közös írásbeli hozzájárulását bemutatja, vagy írásban nyilatkozik
arról, hogy az elhaltnak közelebbi betemetésre jogosult hozzátartozója nincs.
5) Sírboltba halottat csak kettős koporsóba szabad elhelyezni, és az egyiket légmentesen kell lezárni.
6) Holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén a 2) és 6) bekezdésben foglaltak szerint vezetett
nyilvántartó könyvbe a közös sírba történő elhelyezés időpontját, és a közös sírnak a megjelölését
kell bejegyezni.
9.§.
1) A temető üzemeltetője:
a) meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási
tevékenység ellátásának temetői rendjét
b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit
c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt
d) biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb
közcélú létesítményei karbantartását és működteti azokat
e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását
f) megőrzi a nyilvántartó könyveket
g) tájékoztatja a temetőlátogatókat
h) kijelöli a temetési helyeket
i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését
és a hóeltakarítást
j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot
k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról
l) összehangolja a temetéseket
m) gondoskodik az ügyfélfogadásról
2) A temető üzemeltetője a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem
alkalmazhat.
3) A ravatalozó tisztán- és rendbentartása a temetőgondnok kötelezettsége.
10.§.
1) Az elhalt földbetemetéséhez megfelelő, jól zárható, résmentes koporsóról annak kell gondoskodnia,
aki a halottat eltemetteti.
2) A koporsót temetés előtt véglegesen le kell zárni.
3) A temetkezésre használt helyek magánszemélyek között csere, adásvétel, öröklés tárgyai nem
lehetnek.
4) A sírok fölé emelt síremlékek, fejfák, továbbá sírboltok karbantartásáról, helyreállításáról saját
költségén ennek létesítője, illetve örököse köteles gondoskodni.

-65) A temető környezetvédelme és tisztaságának megőrzése valamennyi temetőlátogató kötelezettsége,
ezért úgy szerves ( növényi), mint szervetlen hulladékot kötelesek a kijelölt hulladéklerakó
helyeken elhelyezni és mindennemű szennyezéstől tartózkodni. Fentiek betartásának ellenőrzése és
a hulladékok rendszeres elszállításáról történő gondoskodása a temető fenntartó feladata.
6) A temető területén csak a sírok, síremlékek, sírboltok, urnafülkék díszítésére szolgáló, kegyeleti
jelleget nem sértő tárgyak helyezhető el (virág, dízsnövény, váza, mécses). Egyéb engedély nélkül
elhelyezett reklámot, a temető rendjét zavaró tárgyakat a fenntartó eltávolíthatja, illetve az
eltávolításra az érintettet felszólíthatja.
7) A sírokra 1 méternél magasabbra növő fákat, bokrokat csak a temető fenntartójának
hozzájárulásával szabad ültetni. A temetőben gyújtott gyertyát - a zárt mécses kivételével - a
tűzveszély elkerülése érdekében a távozás előtt el kell oltani.
11.§.
1) Tilos a temetőben minden olyan magatartás, vagy tevékenység, amely a temető-látogatók kegyeleti
érzékét sérti.
2) A temetőben 14 éven aluli gyermek kísérő nélkül nem tartózkodhat.
3) Tilos temetőben a gépjármű forgalom és parkírozás. Kerékpárt és motorkerékpárt a temető
területére bevinni tilos!
Kivétel: mozgáskorlátozott és a temető fenntartási munkákhoz szükséges célfuvar.
4) A temetőben a temető létesítményeit, a sírokat, az azokon lévő síremlékeket, növényzetet, táblákat
és bármi más tárgyat beszennyezni, rongálni, virágot és ágat letépni, fát, bokrot kivágni, sírok és
sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül elvenni, vagy eltávolítani, a temetőból
jogosulatlanul kivinni tilos.
5) A temetőbe állatot bevinni tilos!
6) A temető rendje és tisztasága érdekében az exhumálások síráthelyezések vagy más okok
következtében feleslegessé vált sírkőmaradványokat a sír létesítője (örököse) az áthelyezés, illetve
exhumálás időpontját követő 3 hónapon belül a temető területéről elszállítani köteles. Ellenkező
esetben a temetőfenntartó jogosult a sír létesítőjének (örökösének) költségére elszállítani és tartozik
annak porladási időn belül (5 évig) a tulajdonos költségére történő megőrzéséről gondoskodni,
illetve az 5 év elteltével a jogszabályban foglaltak szerint azokat értékesíteni.
7) Rátemetés esetén a lebontott sírköveket egy éven belül köteles a sír létesítője (örököse)
visszaállítani, illetőleg elszállítani. Fenti határidőn túl a temető fenntartója a 6) bekezdésben
foglaltak szerint járhat el.
12.§.
1) A temető, temetőrész, sírhelytábla (parcella) , temetési hely lezárását hirdetményben kell közölni.
A hirdetményt a lezárás időtartamáról a tájékoztató táblán, szükség szerint a temetőkapun,
ravatalozón és az érintett temetőrésznél is ki kell függeszteni.
2) Lezárt sírhelytáblába koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelybe engedélyezhető.
3) Ha a lezárástól számított 25 éves sírhelyhasználati, illetőleg 10 éves urnasírhely, urnafülke
használati idő eltelt, a temető tulajdonosa (üzemeltetője ) az újbóli temetések lehetővé tétele
céljából a lezárt temetőt, temetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet megszüntetheti. A
megszüntetést megelőzően hirdetményben, továbbá három alkalommal legalább egy országos és
egy területi napilapban - egyházi (felekezeti) temetőnél az egyház (felekezet) lapjában is - és a
helyben szokásos módon közhírré kell tenni úgy, hogy a hirdetmény kifüggesztése és az első
közzététel a megszüntetés előtt legalább hat hónappal, a továbbiak pedig kéthavonként történjenek.

-74) Ha a lezárt temetőt, temetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet újra betemetés vagy kegyeleti park
céljára kívánják használatba venni, a használatbavétel előtt a területet legalább 30 cm vastag
földréteggel kell feltölteni.
13.§.
1) Temetőt vagy temetőrészt a terület más célú felhasználása esetén a temetési helyek kiürítésével
lehet megszüntetni.
2) A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről a temető tulajdonosa (üzemeltetője)
gondoskodik.
3) Azoknak a temetési helyeknek az áthelyezéséről, amelynek a használati ideje még nem járt le, a
temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött megállapodás alapján, a temető tulajdonosa
(üzemeletetője) gondoskodik. Az áthelyezett temetési hely használati ideje az eredetileg megváltott
temetési hely használati idejéhez képest nem változik.
4) Ha a lejárt használati idejű temetési helyen lévő holttestmaradványokat az elhunyt hozzátartozója
máshol el kívánja temetni, erről a kiürítésre megjelölt időpontig kell gondoskodnia. Ennek
hiányában a holttestmaradványokat (az urnákat) a kiürítésre megjelölt időpontot követő 6 hónap
elteltével - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak a temető fekvése szerint
illetékes városi, fővárosi kerületi intézete ( továbbiakban: intézet) jelenlétében - közös sírhelyben
kell elhelyezni, illetve a hamvak az arra kijelölt helyen szétszórhatóak.
14.§.
1) A temetőben végzendő minden munkát -kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a
temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését - a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni.
Fák ültetésére a szabályzat irányadó.
2) Az üzletszerű tevékenység során a vállalkozó köteles betartani a szabályzatban meghatározott
feltételeket.
3) Munka úgy végezhető, 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 eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési
helyek látogatását nem lehet akadályozni.
4) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.
15.§.
1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.
2) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására,
síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.
3) A temetési hely újraváltásával elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes
öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.
16.§.
1) Halottat csak külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről szóló halottvizsgálati
bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halottvizsgálati bizonyítványt a
temetés előtt kell az üzemeltető részére átadni. Az elhunyt elhamvasztásához a halottvizsgálati
bizonyítványra minden esetben fel kell jegyezni az elhamvaszthatóságot. A halottvizsgálati
bizonyítvány egy példányának megőrzéséről a temető tulajdonosa gondoskodik.
2) Ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági eljárás indult, (rendkívüli halál) az elhunyt
eltemetéséhez, illetve elhamvasztásához a halottvizsgálati bizonyítvány mellett az eljáró hatóság
engedélye is szükséges.
3) Az elhunyt eltemetésére, elhamvasztására, az urna földbe temetésére - a sírboltba temetés és az
urna kivételével - olyan, a kegyeleti igényeknek megfelelő koporsó, illetőleg kellék használható,
amely lebomlik, és nem veszélyezteti a környezetet.

-817.§.
1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):
a) egyes sírhely esetén 25 év (minimum 25), illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától
számított 25 év (minimum 25),
b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év (minimum 25 ),
c) sírbolt esetén megállapodástól függően 60 év
d) az urnafülke és urnasírhely esetén 10 év (minimum 10),
e) urnasírbolt esetén megállapodástól függően 20 (20 vagy 60).
2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a 3) bekezdésben foglalt kivétellel meghosszabbítható
(újraváltható). A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az 1) bekezdésben foglaltak az
irányadóak.
3) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a
területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési hely felett rendelkezni
jogosult nyilatkozatot kérhet.
4) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár,
illetve, ha a temetési hely megszűnik.
5) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyről kikerült holttest új temetési helyre
történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az urnát ugyanarra a
temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.
6) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja
eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.
18.§.
1) A temetési helyek megváltási díja:*****
A temetési helyek megváltási díja 2012. január 1-jétől 2012. december 31-ig:
1 férőhely:.......7.000,- Ft.
2 férőhely:.......14.000,- Ft.
3 férőhely:.......21.000,- Ft.
A temetési helyek megváltási díja 2013. január 1-jétől:
1 férőhely:.......15.000,- Ft.
2 férőhely:.......30.000,- Ft.
3 férőhely:.......45.000,- Ft.
2) ***
(3) Egyéb díjak: *
- temető-fenntartási hozzájárulás díja 12.000.-Ft + Áfa
- koporsó bélelés 600.-Ft + áfa
- koporsó feliratok 2.200-Ft +áfa
- keresztfejfa írás 1000.-Ft + áfa
- ravatalozás 7.000.-Ft + áfa
- sírásás 12.000.-Ft + áfa
- ravatalozási szolgáltatás 2.500.-Ft + áfa
(4) ** Az önkormányzat 2001.január 1-jétől a temetkezési cikkekkel kapcsolatosan kereskedelmi
tevékenységet végez. A temetkezési cikk bruttó beszerzési árhoz 25 %-os árrést alkalmaz.

(5)**** Sírköves vállalkozók temető-belépési díja:
5.000.-Ft+ ÁFA/alkalom
*Módosította a 18/2011.(XII.21.) sz. rendelet, hatályos 2012.január 1-jétől
**Módosította a 13/2000.(XII.19.) sz. rendelet, hatályos 2001. január 1-jétől.
***Módosította az 1/2005.(I.26.) sz. rendelet. A bekezdés törölve.
*****Módosította a 13/2012.(VI.27.)sz.rendelet, hatályos 2012. június 27-től

(4) Árjegyzék* :

Az árjegyzék nyilvántartásáról 2012. január 1-jétől a gazdasági vezető gondoskodik.
19.§.**
20.§.
1) Ezen rendelet 2000. október o1-én lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a
helyben szokásos módon.
2) A rendelet 18. §-a 2001. január o1-től lép hatályba.
3) Ezen rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/1994.(VII.27.) sz. rendelet
Hévízgyörk, 2000. szeptember 20.
Tóth Tibor
polgármester

Lukesné Csábi Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2000. szeptember 27.
Lukesné Csábi Ágnes
jegyző

*Módosította a 18/2011.(XII.21.)sz.rendelet, hatályos 2012. január 1-jétől
**Hatályon kívül helyezte a 12/2012.(V.30.)sz.rendelet 2012. június 1-jétől

