
Rém Kiizségi Onkorm ányzztt Képvisel -testtiletének
l3l2016. (IX. 28.) tinkorm ányzati rendelete

a kiiztemet r l és a temetkezés rendjér

Rém Ktizségi Önkorm ányzat Képvisel -testtilete a temettíkr l és a temetkezésrcjl szóló
1999. évi XLIil, t rvény 41. (3) bekezdéséberr kapott fellratalrnazás alapján, Magyarország
helyi onkormányzaíair l sz | 2011. évi CLXXXIX, torvény 13. (1) bekezdés 2. porrtjában
meg}tatározott feladatkorében eljárva a kovetkez ket rendeli el:

1. Altalános, értelmez rendeIkezések
1.

(1) A szabályozás célja, hogy Rém kozség teri,iletén a helyi viszonyok figyelembevételével
biztosítsa az elhunytakat megillet jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó teme-
tés biztosítása érdekében; szabályozza a temet k mtíkodési rendjét, a temetés lebonyolí-
tás ának zav artalanságát.
(2)A tisztességes temetéshez való jog bármely megktilonbciztetésre tekintet nélkiil mindenkit
megillet.
(3)A temetés módja lehet világi és egyházi.
(4) Halottakat eltemetni csak temetési helyen szabad.

2.

(1) Jelen rendelet hatá|ya a Rém k zség kózigazgatási teriiletén m kod kozternetcíre, to-
vábbá a fenntartásával és a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységre, valamint azok foly-
tatóira terjed ki.
(2) Rém kozség kózigazgatási tertiletén - jelen rendelet megalkotásakor - mtíkodcí koztemet :

6446Rém, Május l. utca 1., 86 hrsz.

3.

E rendelet alkalmazásában:
a) a temet tulajdonosa, fenntartója: Rém K<izség Önkormányzata(6446 Rém, Május 1. u.
17.)
b) a temet kezel je: tulajdonos nevében eljáró Borotai K<izos Önkormányzati Hivatal Rémi
Kirendeltsége (6446 Rém, Május 1 u. 17.),
c) a temet iizemeltet je: Borotai Koztis ÖnkormányzatiHivatal Rémi Kirendeltsége (6446
Rém, Május 1 u. l7.).

2. A kiiztemet fenntartása és iizemeltetése
4.

(1) Az onkormányzat (a továbbiakban: tulajdonos) tulajdonában lév k ztemet k fenntartási
feladatait és az uzemeltetési feladatok egy részét maga láda el, a fennmaradó nyilvántartási
feladatokat a rémi Római Katolikus Plébániával kotott szerztídés átap3an látja el.
(2) 

^ 
feladat ellátásához sztikséges pénztigyi fedezetet a képvisel -testi,ilet az onkormányzat

éves koltségvetésében biztosítj a.



3. A temetkezési helyek kialakítrisnak szabályai.
5.§

(1) A köztemető belső kialakításának rendjét, az egyes parcellák fellrasználási rnóciját,
idejét temetőrendezési tervberr kell rneghatározni. A terv térképet (vázrajzot) is tartalmaz,
amelyen a temető egyes területei beazonosíthatóak. A tervet a rémi Római Katolikus Plébánia
készíti, melyet a temető tulajclonosa lragy jóvá.
(2) A köztemetőt sírhelytáblákra kell felosztani. A sírhelytábla a ternetőrendezési tervbert
megjelölt olyan temetőrész, amely a nyugvási időt követően kiüríthető és temetés céljára
ismételten igénybe vehető. A sírhelláblákat sorszámozni kell, s azokról külön-külön
táblakönyvet kell felfektetni,
(3)A sírhelytáblíkat számozott sorokra, azon belül sorszámozott sírhelyekre kell felosztani. A
díszsírhelyeket és a sírbolthelyeket külön kell jelölni. A sírhelyekről sírhelykönyvet kell
vezetni.

6.§

(1) Temetni, illetőleg az elhamvasztottak maradványait tartalmaző urrrákat elhelyezni csak
temetkezés célj ár a kij elölt terül eten szab ad.
(2) Temetkezésre használt helyek:

a) Koporsós temetés esetén:
aa) sírhelyek: egy illetve két koporsó befogadására alkalmas temetési hely,
ab) kripta helyek,

b) hamvasztásos temetés esetén:
ba) a hamvakat tartalmaző urnák foldbe temetésére: umasírhelyek,

(3) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákban folytatólagos sorrendben kell fel-
használni.

4. A temetési helyek méretei
7.§

(1) A sírhelyek (sírgödrök) méretei:
a) egyes sírhely: hossza 2,3m, szélessége 1 m, mélysége legalább 2 méter,
b) kettős sírhely: hossza 2,3m, szélessége 2 m, mélysége legalább 2 méter,
c) kriptahely: hossza 3 m, szélessége2,70 m, mélysége legalább 2méter,

(2) A sírgödröt kifalazni tilos. Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó tetejének
a ftild felszínétől legalább 1,6 m mélyre kell kerülnie.

(3)Urna fijldbetemetése esetén az umasírhely mérete általában 100 x 80 cm, mélysége le-
galább 1 méter.

(4) Egy felnőtt sírhelyre (egyes sírhely) mélyített sír esetén még egy nagy koporsó, továbbá
négy urna temethető.

(5) Kettes sírhelyre mélyített sír esetén még két nagy koporsó, további nyolc urna temethető.

8.§

(1) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemette tő, vagy az álta|a fe!-
hatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el.
(2) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél
nagyobb területet. Kegyeletet vagy aközizlést sértő síremléket felállítani tilos.



5. A temetési helyek használati ideje és clíja
7.§

(l) A temetési hely felett rendelkezósi jogosultságot annak megváltásával leliet szerezní.
(2) A sírhelyek haszrrálata a rnegváltástól szárnítva 25 évre szól, (Rátetnetés esetén az utolsó
koporsós ráternetés napjától, a kettes sírhely estén az utolsó koporsós ternetés rrapjától
szárnított 25 év, azzaI, hogy az eredeti és az űj lejárati idő közötti időtartamra rneg kell fizetni
az idő arányos megváltási díj at. )
(3) A síóolthely (kripta) használata amegváltástól számított 60 évre szól.
(4) A sírhelyek további használati joga az eredetivel azonos időtartamra isrnételten megvál-
tható, kivéve, ha a temető ennél rövidebb időn belül előreláthatóan megszüntetésre kerül. Ez
esetben a megv áltás idő arányos része visszatérítésre kerül.

8.§

(1) A temetési helyek használatáért az Önkormányzat által fenntartott temetőkben megváltási
díjat kell ftzetni. A fizetendő díjtételeket a képviselő-testület ál|apitja meg, s azt évente egy-
szer felülvizsgálja. A temetési hely feletti rendelkezési jog díjának mórtékét a rendelet ]. mel-
léklete tartalmazza.
(2) 

^ 
megváltási dijat az első megváltás alkalmával a temetési hely felett rendelkezni

jogosult vagy az általa megbizoít, az űjravá|táskor a temetési hely felett rendelkezni jogosult
vagy annak örököse, illetve az álta|a megbízott köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a
temetést, kihantol ást, rátemetés t me gelőzően kell megfizetni.
(3) Ha kettős sírnál az e|ső temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem tör-
ténik, a haszná|ati jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a használati jogot ismételten
megváltja.
(a)Ha a sírhely nem váltható meg újra, de ahozzátartoző - a használati idő lejárta előtt - a
holttest maradványokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, vagy másik köz-
temetőben levő új sírba helyezi el, az új sírhely megváltási dija az eredeti sírhely megváltási
ár ának idő arányos összegével csökken.
(5) Ha ahasználati idő leteltét követően az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül ismétel-
ten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtédtési igény nélkül újból fel-
használni.
(6) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.
(7) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a temetési helyet nem kívánja
igénybe venni, űgy a használati díj időarányos részét - a visszatérítéskor érvényben lévő dí-
jtételek alapul vételével - vissza kell téfiteni.
(8) A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak a rémi Római
Kato likus Pl éb áni án tett nyil atk ozattal l ehet l emo ndani.

6. A temető működésirendje
9.§

Az önkormányzat gondoskodik a temetők fenlrtartásával kapcsolatos feladatok, tevéken-
ységek ellátásáról, illetve gondoskoclik a ternető közüzerni clíjainak megtizetéséről.



l0. §

(1) A ternető időkorlátozás nélkül tart nyitva.
(2) 

^ 
temetőberr mindenki a hely cserrcljének, a kegyoletrrek rnegfelelő magatartást kö-

teles tanúsítani.

11. §

(1) Sírgondozás céljára a vízhasználat díjmentes.
(2) A temetési helyek gondozása során keletkező hulladék a temetési helyek között nern

tárolható. A koszoru-, virág- és egyéb növényhulladékot, sírclíszekből származő hulladékot az

ene kijelölt lerakóhelyen, illetve konténerben kell elhelyezni.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles a temetési hely gondozására,
annak gyomtalanítására, valamint köteles gondoskodni arról, hogy a sírhely va1y a sírbolt a
temető biztonságos használatát ne veszélyeztesse.
(4) A renclelet 7. § (1) bekezdésé,ben meghatározott sírhelymóreterr belüli temetési helyekre
ültethető
a) egynyári vagy évelő,lágyszárú dísznövény,
b) olyan fás száru növények, amelynek kifejlett magassága nem érheti el az 1,5 móter ma-
gasságot és a szomszédos temetkezési helyek rnegközelítését, gondozását nem akadáIyozza.

12.§

(l) A temetőbe járművel behajtani, közlekedni tilos. Ez alól kivételt képeznek azok a moz-
gáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezők, akik a behajtásra a tulajdonostól előzete-
sen írásbeli engedéll kaptak, valamint az engedólyezett munkálatokatvégző vállalkozók és
temetkezési szolgáltatók,
(2) A temető területére kutyát * avakvezető kutya kivételével -, egyéb állatot bevinni
tilos.
(3) A temetési szertartások kiírt időpontja előtt 15 perccel, valamint a ravatalozási szertartá-
sok ideje alatt a temetőbe gépjárművel behajtani tilos, kivéve az (1) bekezdésben előírtak
figyelembevételével az adott temetésre érkező hozzátartozők.

13.§

(1) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okból - csak a
temető tulajdonosának tönént előzetes bejelentés után szabad kivinni.
(2) A síremléképítés és felújítás során keletkező hulladék a kijelölt hulladéktárolóban nern
helyezhető el, azta tevékenységet végző vállalkozó köteles elszállítani.
(3) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési illetve kártédtési
felelősség sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem terheli.

7. A temetkezósi szolgáltatások
14.§

( l ) Temetkezési szolgáltatások:
a) a temetésf'elvétel,
b) az ellrunytnak a kegyeleti igényekrrek megfelelő temetésre varő- az egészségügyi
szolgáltató halottkezelési körébe nem tartozó és az egészségügyi intézrnényekerr kívül
v égzett- előkészítése,



c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátárs,

c1) a ravatalozás,
e) a sirhely rnegnyitása és visszahantolása,
t) a sírba helyezés,
g) a halottszáIlítás,
lr) a lramvasztás és urnakiadzis
i) urnaellrelyezós
j) a hamvak szórása
k) az exhumálás,
l) az újratemetés

(2) A ternetkezési szolgáltatás teljes köníen temetkezési szolgáltató igénybevótelóvel vége-
zhető.
(3) A köztemető tulajdonosának felaclatai:
a) biztosítja az eltemetés feltételeitl
b) biztosída a ravatalozó, boncoló helyiség-csoport és ezek teclrnikai bererrclezósei, tárolók ós

hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infiastruktúra) karbantartását, és

működteti azokat;
cl) kijelöli a temetési helyeket;
e) gondoskodik a temető rendjórrek betartásáról és betartatásáról;
f) összehangolja a temetéseket;
(4) A rendelet I. nellékletében meghatározott díjak beszedése a rémi Római I(atolikus
plébánián munkaidőben, számla kiállításával törtónik.

8. Nyilvántartások vezetése
15.§

A jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése - külörr megállapodás alapján - a rémi Római
katolikus plébánia feladata.

9. Atmeneti és záró rendelkezések
16.§

(1) E rendelet alkalmazásában a közösségi egytittélés alapvető szabályaival ellentétes fiIaga-
tartást követ el az aki:.

a) a temető rendjét megszegi, csendjét zavarja, a temetőhöz nem illő magatartást tanúsít,
b) engedély nélkül gépjárművel behajt, a temető területére elrendelt gépjármű korlátozás

rendjét vagy tilalmát megszegi,
c) a temető épületeiben, a temető tartozékaiban, növényzetében kárt tesz,
d) szemetel, nem a kijelölt helyen tárolja a szemetet,
e) a temetőbe engedély nélkül állatot visz be,
f) a növények ültetésére vonatkozó szabályokat megszegi,
g) a sírgödröt kifalazza,
h) síremlékek létesítésére, bontására vonatkozó szabályokat megszegi,

(2) 
^ 

közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magataftással összefilggő
önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigaz.gatási bírság kiszabására a iegyző
jogosult.
(3) Az eljárási szabályokra aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános sza-
bályairól sző|ő 2004. évi CXL. törvérry rerrdelkezéseit kell alkalmazni.



t1) ;\ki a retrcleletberr rrreglratározott
lTlegszcgi vagy lnegséili , így betartását
suitható.

kozilsségi fig},,uttólós alapveto szabiriyai bárrnelyikét
vag}, betartatását elnrulasztja' kozígazgelási bírsággat

|7. {i

Ez a rcnclelet a kihircletóst kovetci hórrap elsci napjárr 1óp lratályba.

18.

(1) Ajelenrendeletbennemszabályozottkérdésekbenatemet kr lésaternetkezésr lszóló
1999. évi XLIIL t<irvény, valamint a végrehajtására kiadott 14511999. (X. 1,) Korm. rendelet
rendelkezé sei az irányadók.
(2) E rendelet a belscj piaci szolgáltatásokról szóló, az Eur pai
2006lI23lEK irányelvének figyelembe vételével feliilvizsgálatra
gyeztethet sz áIyozást tart almaz.

Parlament és a Tanács
kerult, és azza| osszee-
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A rendelet kihirdetésre kerult 2al6.IX. 28.
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melléklet a 13/2016. (IX 2S ) nkot,tnányzaíi renclelethez

a b C

tlrsziirn V epr}eveidÉ, Sírhely ár
1 Egvos sírlrely 12.500 Ft
2. Kcttes sírlrelv 25.000 Ft
-)
't Kripta sírhely Lliraváltás 50.000 Ft


