
Alsóörs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2007. (IV.27.) rendelete

a temető használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályozásáról 
a 17/2009.(XI.27.) és a 7/2012.(V.30.)és a 9/2013(06.27.) rendeletekkel 

egységes szerkezetben.
Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és       
a temetkezésről szóló módosított 1999. évi XLIII. Törvény 40.§.(2) 
bekezdésében valamint a 41.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a községben lévő temető fenntartásáról, használatáról, valamint  
a temetkezési tevékenység helyi szabályozásáról az alábbi rendeletet 
alkotja.

A rendelet célja
1.§.

 (1) A rendelet célja Alsóörs községben a központi jogszabályokkal    
     összhangban szabályozni és biztosítani a temető rendjét, a     
     temetkezési tevékenységet a helyi viszonyoknak megfelelően.

 (2) Az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a kegyeleti szolgáltatás    
     kultúrált színvonalon történő ellátásának biztosítása.

 (3) A halottak nyughelye előtti tiszteletadás biztosítása, a lelki-   
     ismereti meggyőződés, a hitéleti tevékenységek, vallási szokások    
     tiszteletben tartásával.

 (4) A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szer-
     tartás-rendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés
     az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tisz-
     teletben tartásával történik.

Értelmező rendelkezések
2.§.

 (1) E rendelet alkalmazásában:
  

 a.) Temető fenntartása: a temető rendeltetésszerű használatához     
          szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális 
          létesítmények, valamint a közcélú zöldterületek karbantartása, szükség 
          szerinti felújítása és gondozása.
      b.) Temető üzemeltetése: a temető rendeltetésszerű használatához    
          szükséges tárgyi és infrastrukturális létesítmények működtetése, illetve 
          az igénybe vételhez szükséges egyéb feltételek biztosítása.
      c.) Kegyeleti szolgáltatás: a temető fenntartását, továbbá üzemeltetését 
          magában foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt 
          emlékeinek megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége.
      d.) Temetkezési szolgáltatások: a temetésfelvétel, a halottszállítás, az 
          elhunyt temetésre való felkészítése és a temetéshez szükséges 
          kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba 
          helyezés, a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak 
          szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés.
      e.) Temetkezési szolgáltató: az egyes temetkezési szolgáltatások 
          együttesen vagy önállóan végző szolgáltató.
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A rendelet hatálya
3.§.

A rendelet hatálya kiterjed Alsóörs község közigazgatási területén 
található lezárt és működő köztemetőkre, azok létesítményeire, valamint 
az ott végzett temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatá-
sokra.

A temetőfenntartás, üzemeltetés általános szabályai
4.§.

Halottat elhelyezni, elhamvasztott halott maradványait elhelyezni csak a 
működő temetőben és temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen 
lehet.

5.§.

(1) Az alsóörsi köztemető létesítéséről, fenntartásáról Alsóörs Község 
    Önkormányzata gondoskodik.

(2) A működő köztemető Alsóörs Község Önkormányzata tulajdonát képező 
    0124/2 és 0125 hrsz-u ingatlanokon lévő temető.

(3) A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat 
    megbízottja útján gondoskodik. A szakszerű üzemeltetéssel a    
    képviselő-testület az ilyen jellegű tevékenységre jogosult    
    szolgáltató szervezetet is megbízhatja.

6.§.

(1) A temetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 
     ellátását a jegyző ellenőrzi.

(2) A jegyző ellenőrzési jogkörében eljárva jogszabálysértés, vagy a 
    temetőszabályzat megsértése esetén felhív a rendelkezések      
    betartására, illetve szabálysértési eljárást folytat le.

(3) A jegyző a köztemetőben vezetett nyilvántartásokba betekinthet az 
    ellenőrzés során, és vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők 
    jogosultságát.

7.§.

A köztemető fenntartási és üzemeltetési költségeit az önkormányzat a 
következő bevételekből biztosítja:
- temetési helyek megváltási és újraváltási díjai,
- létesítmények vállalkozók részéről történő igénybevételi díjai.

A temető használatának és igénybevételének szabályai
8.§.

(1) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatar-
    tást tanúsítani, az etikai vagy vallási temetkezési szabályokat 
    tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő 
    tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól.
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(2) Minden látogató kötelessége a temető környezetének védelme, 
    rendjének és tisztaságának megőrzése.

9.§.

(1) A köztemetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés,    
    búcsúztatás egyaránt lebonyolítható.

(2) A köztemetőbe – bármely egyéb megkülönböztetés nélkül – az elhalá-
    lozásuk idején alsóörsi lakosokat lehet eltemetni.

(3) A polgármester egyedi elbírálás alapján engedélyt adhat
    - Alsóörsről elszármazott, az elhalálozás idején másutt lakó
      személy, 
    - Alsóörsön legalább 25 éve üdülőingatlannal rendelkező tulaj-
      donos
    eltemetésére.

A temető rendje
10.§.

 (1) A köztemető nyitvatartási ideje:

        március  1. és október 28. között: 7.00 – 20.00 óráig
        október 28. és november 6. között: 7.00 – 24.00 óráig
        november 7. és február 28. között: 7.00 – 18.00 óráig

 (2) A látogató számára a temető bejáratánál az üzemeltető tájékoztató 
     táblát függeszt ki a temető nyitva tartásáról és rendjéről.

 (3) A temető területén kizárólag a kijelölt helyen, a 3.sz.melléklet   
     szerinti díj megfizetése ellenében lehet temetkezési szolgáltatást 
     reklámozni, hirdetni. 

 (4) A temető területére gépjárművel kizárólag a következő járművek 
     hajthatnak be:
     - a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó 
       jármű,
     - mozgásukban korlátozott személyeket szállító jármű,
     - azon látogatók járművei, akik a sírgondozáshoz szükséges 
       nagyméretű eszközöket, anyagokat szállítanak.
     A behajtást az üzemeltető engedélyezi és ellenőrzi.

 (5) A temetőbe állatot bevinni tilos, a vakvezető kutya kivételével.

 (6) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondos-   
     sággal lehet, amellyel a tűzveszély elkerülhető.
     Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a temetőben 
     tilos.

 (7) A temetőből sírkövet, fejfát, síremléket vagy ezek egy részét csak 
     az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet kivinni.

 (8) A temető területén a szemetelés tilos, bármely hulladékot az arra    
     kijelölt gyűjtőhelyen kell elhelyezni.
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 (9)1 

(10) A temetkezési szolgáltatást végzőknek a temető létesítményei    
     (ravatalozó,hűtőkamra) e rendelet 1.sz. mellékletében meghatározott 
     díj ellenében vehetők igénybe, melyet a fenntartó számlájára az 
     igénybevételt megelőzően kötelesek befizetni.

     a.) A bérleti igényeket az üzemeltető felé kell bejelenteni, a 
         ravatalozó használata esetén legalább az igénybevételt megelőző 
         24 órával.
     b.) Az üzemeltető a létesítmény átadását az igénylőtől – a más    
         vállalkozó részéről történő korábbi lefoglalás esetét kivéve – 
         nem tagadhatja meg.

Temetési hely
11.§.

A temetőben a temetésre használt helyek a következők:
a.) sírbolt (kripta),
b.) egyes és kettős sírhely,
c.) gyermeksírhely,
d.) urnafülke,
e.) díszhely (díszsírhely, díszurna-fülke),
f.) hamvak szétszórására kijelölt területre.

12.§.

A temetési helyek megváltási és újraváltás díját a 2.sz. melléklet 
tartalmazza.

13.§.

 (1) A temetési helyek nyilvántartását a temető üzemeltetője köteles 
     vezetni.
     Az újonnan létesítendő temetési helyek helykijelölését a temető 
     bővítési és parcellázási terv tartalmazza.

 (2) A parcellák kiadása a parcellázási terv szerint sorban, folyamatosan 
     történik. A temetési helygazdálkodás szabályait a temettető kíván- 
     ságaival egyeztetve kell betartani.

 (3) A temetési helyeket egymástól 0,6 méter távolságra kell elhelyezni. 
     Temetési helyet a kiváltásra kijelölt helyen lehet előre megváltani. 
     A temetési hely előre megváltható, de a rendelkezési jog másra nem   
     ruházható. A temetési hely előre megváltása esetén a megváltónak a  
     kötelessége a temetési hely gondozásáról gondoskodni, melynek 
     elmulasztása esetén – legalább 3 év a temetési helyre vonatkozó    
     jogosultság megszűnik.

 (4) A temetési helyek díját, illetve újramegváltási díját a temettetőnek 
     előre kell megfizetnie az üzemeltető részére, amit az köteles a 
     temető fenntartására és üzemeltetésére fordítani.

1 Hatályon kívül helyezte a 9/2013.(VI.27.)sz. önk.rendelet
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14.§.

 (1) A díszhelyek a temető központi fekvésű területén kijelölt temetési 
     helyek.

 (2) A díszhelyeket a képviselőtestület adományozhat díjmentesen a
     díszpolgároknak, valamint azon személyeknek, akik a haza, a község, 
     a közélet javára, valamint a kultúra, az oktatás, művészet, a     
     tudomány területén végeztek kiemelkedő tevékenységet.

 (3) Az adományozott díszhelybe az elhalt együtt élő házastársa az egyéb
     előírások betartásával rátemethető.

15.§.

A rátemetés során az eltemetett halott részére koporsós temetés esetén 
legalább 25 év, urnás földbetemetés esetén pedig legalább 10 év nyugvási 
időt kell biztosítani.

16.§.

Lezárt temetőben és parcellában található sírhelybe csak a következő 
esetekben lehet temetkezni:
a.) rátemetés,
b.) előre megváltott kettős sírhely második helye,
c.) sírbolt.

17.§.

Az egyes temetési helyek méretei:

   a.) Sírbolt - mélysége:        220 cm
               - hosszúsága:      210 cm
               - szélessége max.: 200 cm,
       (A sírbolt létesítése építési engedélyköteles tevékenység!)
   b.) Egyes sírhely:   200 x  90 cm és 200 cm mély
   c.) Kettős sírhely:  200 x 200 cm és 200 cm mély
   d.) Gyermek sírhely: 130 x  60 cm és  80 cm mély

18.§.

 (1) A sírjelek alkalmazásának szabályai:
a.) a temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve    

         létesíthető.
     b.) a sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb méretet,
         magassága anyagától függően:
         - műkő, terméskő legfeljebb 1,5 m lehet,
         - kopjafa legfeljebb 2,2 m lehet.
 (2) A sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell feleljen     
     a kegyeleti érzés elvárásainak, semmiképpen nem lehet közízlést,     
     emlékezést sértő.
 (3) Egyedi formájú, egyedi anyagú sírjel létesítésére építési engedély-
     kérelmet kell benyújtani, mellékelve a vázlatot és az anyag 
     jellemzését.
 (4) A rendelet hatálybalépése után létesítendő sírjelek vázrajzát az    
     üzemeltetőnek be kell nyújtani, aki azt ellenjegyzésével jóváhagyja, 
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     vagy az előírásoknak megfelelő módosításra hív fel, vagy elutasítja.
19.§.

A temetési helyek gondozása során körültekintően 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.) a keletkező hulladékot a kijelölt gyűjtőedényben kell elhelyezni,
f.) tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy      
    vízfeltöltésre használni.

Vegyes és záró rendelkezések
20.§.2

Aki e rendelet előírásait megsérti, szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-
ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

21.§.

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző 
    az SzMSz szerint a helyben szokásos módon intézkedik. 

22.§.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a 
Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal 
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.3

 
Alsóörs, 2007. április 27.

Hebling Zsolt sk.                 Lehner Mária sk.
               polgármester                       jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 5.

2 Hatályon kívül helyezte a 7/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet
3 Módosította a 17/2009.(XI.27.) sz. rendelet
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1.sz. melléklet
A temető egyes létesítményeinek igénybevételi díjai
a.) Ravatalozó:                   1.000 Ft/ temetés        
b.) Hűtőkamra:                    1.000 Ft/elhalt (72 óra)  
c.) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők 
    által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulási 
    díj mértéke:                  1.000 Ft/temetés          
d.)4 

e.)5 

A rendeletben szereplő díjak az áfát nem tartalmazzák.

2.sz melléklet
Temetkezési helyek használati ideje, megváltási díjai
1.) Az egyes temetkezési helyek használati ideje:
    a.) Sírbolt: 60 év (törv.min.)
    b.) Egyes sírhely: 25 év (törv.min.) rátemetés : + 25 év
    c.) Kettős sírhely: 25 év
    d.) Gyermeksírhely: 25 év
    e.) Urnafülke: 10 év

2.) A temetési helyek megváltási és az újraváltás díjai:
                                                 
    a.) Sírbolt:                  20.000 Ft
    b.) Egyes sírhely:             4.000 Ft                  
    c.) Kettős sírhely:            8.000 Ft                 
    d.) Gyermeksírhely:                0 Ft                     
   

A rendeletben szereplő díjak az Áfá-t nem tartalmazzák!

3.sz. melléklet6

Egységes szerkezetbe foglalva: 2013.06.27.
Báró Béla
jegyző

4 Hatályon kívül helyezte a 9/2013.(VI.27.)sz. önk.rendelet
5 Hatályon kívül helyezte a 9/2013.(VI.27.)sz. önk.rendelet
6 Hatályon kívül helyezte a 9/2013.(VI.27.)sz. önk.rendelet
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