Kivonat
Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2008. január 31-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2008. (II. 4.) Önk.
rendelete
A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

A Képviselő-testület
Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló
1999. évi XLIII. tv. 41. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
I. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Fehérgyarmat Város Önkormányzata tulajdonában álló 2267 és a 2698
hrsz-on található köztemetőre
Értelmező rendelkezés
2. § E rendelet alkalmazásában
exkluzív sírhely: az Önkormányzat által, a köztemető frekventált helyén kijelölt parcellában, magas színvonalon kialakított sírhelyek.

II. A köztemető fenntartása és üzemeltetése
3. § (1) Fehérgyarmat Város közigazgatási területén köztemető létesítése, bővítése és fenntartása az önkormányzat feladata.
(2) Az önkormányzat a temető üzemeltetéséről a „Tömöttvár 2007” Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (üzemeltető) kötött szerződés útján gondoskodik.
(3) A köztemető infrastrukturális létesítményei:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

halott hűtő,
boncoló helyiség,
ravatalozó,
temetői utak,
ivóvíz közkifolyók,
szeméttárolók,
illemhelyek,
sírkőtároló.
./.

-2III. A köztemető látogatási rendje és a síremlékekkel kapcsolatos építési munkák szabályai
4. § (1) A köztemetőben annak minden látogatója a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani.
(2) A temető területére kutyát illetve egyéb állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével – tilos.
(3) A köztemetőben az avart, elszáradt koszorúkat illetve virágmaradványokat elégetni tilos. A sírhelyek
gondozása közben keletkező hulladékot az üzemeltető által kijelölt hulladéklerakó helyen kell elhelyezni.
5. § (1) A köztemetőben végzendő munkák időpontját illetve azok várható időtartamát – a sírgondozás és a
sírok virággal történő beültetését kivéve – a temetőgondnoknak be kell jelenteni.
(2) Az építési munkákat végző vállalkozók vasárnap és munkaszüneti napokon a temetőben nem dolgozhatnak, továbbá munkájukkal semmilyen más esetben nem zavarhatják a búcsúztatási és temetési szertartásokat.
(3) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát ott megkezdeni csak bejelentés után
szabad. Az építési hulladékot annak keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani.
(4) Az építésnél felhasznált ömlesztett anyagot úgy kell elhelyezni, illetve felhasználni, hogy az a földdel
közvetlenül ne érintkezhessen
(5) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajtani, és ott közlekedni tilos. Ez a tiltás nem vonatkozik a mozgásában korlátozott személyekre, az engedélyezett munkálatokat végzőkre, illetve egyéb közfeladatot ellátó gépjárművekre (pl. mentőautó, tűzoltóság, katasztrófavédelem).
(6) A temetőben a sírhelyek, sírbolt helyek, urnatemető helyek bekerítése tilos.
IV. A temetési helyek
6. § (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.
(2)
A temetőben lévő sírhelyek méretei
egy személyes
kettő személyes
a) Felnőtt sírhely:
2,50 m hosszú,
2,50 m hosszú,
2,00 m mély,
2,00 m mély,
1,50 m széles.
2,50 m széles.
b) Gyermek sírhely

1,30 m hosszú,
2,00 m mély,
1,00 m széles

c) Urna földbe temetésénél:

0,80 m hosszú,
1,00 m. mély,
0,60 m széles.

d) Sírboltok: méretük egyező a sírhelyek méreteivel

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog megváltási és újra megváltási díjait e rendelet melléklete tartalmazza.
(4) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.
(5) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cm-nek kell lennie.
(6) Felnőtt sírhelybe koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül – e rendelet mellékletében meghatározott pótdíj fizetése ellenében – a sírban még 2 urna helyezhető el. Urnás rátemetésnél a koporsós temetési
hely használati ideje nem hosszabbodik meg.
(7) Felnőtt megváltás befizetése mellett a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen
esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenniük.
(8) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely táblákban folytatólagos sorrendben kell felhasználni.
./.

-37. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):
a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;
b) sírbolt esetén 60 év;
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;
d) urnasírbolt esetén 20 év.
(2) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában - újabb ciklusra
megválthatók.
V. Díszsírhelyek adományozása
8. § (1) Fehérgyarmat Város Képviselő-testülete, a 22/2003. (XII.15.) Önk. rendelete szerint legmagasabb
elismerésként – annak a magyar vagy külföldi állampolgárságú, köztiszteletben álló személyiségnek, aki
egész életművével általános elismerést szerzett, és tevékenységével hozzájárult Fehérgyarmat város jó hírnevének öregbítéséhez vagy anyagi gyarapodásához annak Fehérgyarmat Város Díszpolgára címet adományozhat, elhalálozása esetén – családja egyetértésével – az önkormányzat saját halottjának tekinti, Fehérgyarmat
ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.
(2) A díszsírhely adományozásáról a Képviselő-testület az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját írásban értesíti.
(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
(4) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett - az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói is eltemethetők.
(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az önkormányzat köteles
gondoskodni.

VI. Zárórendelkezés
9. §

(1)

Ez a rendelet 2008. március 1-én lép hatályba.

(2)

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Fehérgyarmat Város Önkormányzata
Képviselő-testülete temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2000. (XII. 29.) rendelete, és az azt módosító 10/2001. (VI. 15.) és 7/2007. (III. 30.) rendelet.

./.

1. sz. melléklet
„ A”
Temetési helyek 2007. évi megváltási ( újraváltási ) díjai.

Temetési hely

normál sírhely díj
(Ft)

Felnőtt egyes sh.
Felnőtt kettős sh.
Gyermek sh. -10 é. aluli
Gyermek sh. - magzat
Urnasírhely
Urnakripta hely 2 fh.
Urnakripta hely 4 fh.
Urnafülke
Sírbolt hely
4fh
Sírbolt hely 6-8 fh
/ A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák /

exkluzív sírhely
díj (Ft)

időtartam
(év)

7 000
60000
14 000
120000
3000
2000
3000
30000
8000 (urnakripta): 50000
12000
20000
50000
80000
-

25
25
25
25
10
25
25
10
60
60

„B”
A temető és infrastruktúrájának használatával kapcsolatos díjak.
Megnevezés

díj ( Ft)

A temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő
temetőhasználatért ( fenntartási hozzájárulás)
Halotthűtésért
Temetkezési szolgáltatást végzőknek ravatalozó-és
temetőhasználatért
Szemét ( hulladék kezelési) díj ;
> temettetőnek: - koporsós temetésnél
- urnás temetésnél
> vállalkozónak ( ha a temetőben végzett tevékenysége
során keletkezett hulladék elszállításáról nem gondoskodik)
Tárolási díj; síremlék(elemek) átmeneti tárolásáért.
/ A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák /
/: dr. Tilki Attila s. k.:/
polgármester
A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat, 2008.január 31.

M. e.

2 500
800

nap
nap

20 000

temetésenként

4 000
2000

temetésenként
temetésenként

3000

alkalom

havonta (megkezdett
2000
hónaponként)

/: dr. Kovács Attila s. k.:/
jegyző

