Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2010.(XII.15) számú
Önkormányzati rendelete
a „köztemetőről és temetkezési tevékenységről
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvény 16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény és a végrehajtásra kiadott
145/1999.(X:01.) Korm rendelet rendelkezéseinek megfelelően az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1.§.
A rendelet célja, hogy Mátramindszent községben
(1) biztosítsa az elhunytak emlékének méltó megőrzését, a kegyeleti szolgáltatás kultúrált
ellátásának feltételeit, az elhunytak nyughelye előtti tiszteletadást az elhunyt személyére
vallási, lelki ismereti meggyőződésére, faji csoporthoz, nemzeti- nemzetiségi
hovatartozásához, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintett nélkül.
(2) szabályozza az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a temető létesítésének, kezelésének,
lezárásának, valamint a temetkezéseknek rendjét.
A rendelet hatálya
2.§.
A rendelet hatálya kiterjed Mátramindszent közigazgatási területén lévő temetőre, a temető
fenntartására, üzemeltetésére, gondozására, valamint a temető rendjére.
A temető létesítése, fenntartása
3.§.
(1) A temető létesítésével, bővítésével, fenntartásával, üzemeltetésével, lezárásával,
kiürítésével és újra használatbavételével kapcsolatos feladatokat az önkormányzat
(továbbiakban: fenntartó) látja el, annak tárgyi és anyagi feltételeiről gondoskodik.
(2) A temető felügyelete a jegyző hatáskörébe tartozik.
Temetés, temetés rendje
4.§.
(1) A halott vizsgálat után a halottat, elvetélt vagy halott magzat holtestét azonnal, de
legkésőbb 16 órán belül a temető ravatalozójába kell szállítani. Az elhunyt
kiszállításáról az adatok felvitele mellett a fenntartót minden esetben értesíteni kell.
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hozzátartozóinak, tartásra köteles hozzátartozóinak, vagy örököseinek kötelessége
gondoskodni. Azon elhunytnak akinek hozzátartozója vagy örököse nem található fel
eltemetetéséről az önkormányzat gondoskodik.
(3) Az elhunytat koporsóban vagy urnában lehet a ravatalozóba szállítani.
(4) A ravatalozóba szállított halottról, vagy halva született gyermekről kiállított halott
vizsgálati, vagy halvaszületési bizonyítványt a fenntartónak be kell mutatni.
(5) Ha a fenntartó a halott kiszállításával kapcsolatban valamilyen rendellenességet észlel,
köteles a területileg illetékes ÁNTSZ-t haladéktalanul értesíteni.
(6) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább 1 órával ki kell nyitni, az elhunytat fel
kell ravatalozni.
5.§.
(1) A temetőben a jóváhagyott parcellázási terv alapján, soronként lehet temetni. Ahol a
parcellázási terv nem áll rendelkezésre, ott a temető fenntartója jelöli ki a sírok helyét.
(2) A parcellázási terveken a fenntartónak folyamatosan fel kell tüntetni, hogy mely
sírhely táblák, sorok, sírhelyek teltek be, illetve melyek szabadok.
(3) A temető bejáratánál vagy a ravatalozónál ki kell függeszteni a temető parcellázási
tervét a sírhelyek használati díját, a megváltás idejét és a sírhelyek méreteit. A
változásokat folyamatosan át kell vezetni.
6.§.
(1) Temetkezni csak a fenntartó által kijelölt sírhelyre lehet.
(2) Az elhunytakat az eltemetés sorrendjében, a megfelelő sírtáblába,, a sorrendben
következő sírokba kell temetni kivéve a kettes sírhelyeket.
(3) A temetőben temetkezésre szolgálnak
a.) 1 sírhelyek
b.) kettes sírhelyek
c.) urnasírhelyek
d.) díszsírhelyek
A sírhelyek méreteit az 1. számú melléklet tartalmazza.
(4) A betemetett felnőtt egyes sírba, felújítási engedéllyel még egy nagykoporsó ( nem
exh. halott) és egy kiskoporsó (gyermek koporsó) díjfizetés ellenében rátemethető. 25
év porladási időt rátemetés esetén is biztosítani kell. Ha e miatt a sír használati ideje
meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét kell fizetni, mely 5 éves díjnál
kevesebb nem lehet.
(5) Rátemetésre vonatkozó engedélyt csak akkor lehet megadni, ha a sírhely táblát még
nem zárták le és a 25 év porladási idő biztosítható. A kettős sírokba való betemetést a
sírhely tábla nem akadályozza.
(6) Urnát urnasírba temetni, vagy sírhelybe rátemetni egyaránt lehet. Rátemetésnél sírhely
nyitási engedély nem szükséges. Egy sírhelyben max. 6 urna helyezhető el.
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köteles a fenntartónak fizetni. A sírhely használati díjakat a 2. számú melléklet
tartalmazza.
(8) A képviselő-testület a település érdekében kiemelkedő munkát végzett személyiségek
részére ingyenes díszsírhelyet adományozhat. A díszsírhelyet úgy kell kialakítani,
hogy az elhunyt házastársát rátemetéssel, területváltozás nélkül lehessen elhelyezni.
(9) A temető területén belüli közcélú zöldfelületek és utak területe újabb temetési helyek
létesítésével nem csökkenthetők.
Sírhelyek használati ideje.
7.§.
(1)
(2)
(3)
(4)

Az egyes, a kettes sírhelyek használati ideje a temetéstől számított 25 év.
Urnasírhelye használati ideje 25 év.
Díszsírhelyet a temető fenntartásáig meg kell hagyni.
Sírhelyeket a használati idő lejártakor újra meg lehet váltani. Újra váltással a
sírhelyekre rátemetés egyszeri alkalommal engedélyezett a hozzátartozók részére.
(5) Urnasírba történő rátemetés a sírhely használati idejét nem módosítja.
(6) Ha valamely sírhely, urnasírhely használati ideje lejár a temető fenntartója az ismert
helyen tartózkodó hozzátartozó figyelmét a lejárat ideje előtt legalább 6 hónappal erre
felhívja, ismeretlen helyen tartózkodó hozzátartozót hirdetmény útján kell felhívni.
Síremlék építése.
8.§.
(1) Síremléket szilárd alapra kell elhelyezni. A síremlék, sírszegény nem foglalhat el a
sírhelytől nagyobb területet.
(2) A síremlék készítését előzetesen az építető köteles a temető fenntartójának bejelenteni,
az elkészítendő síremlék vázrajzát egy példányban benyújtani. Szabálytalan közízlést
sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott síremléket felállítani nem szabad. A
szokásostól eltérő síremlék csak előzetes építési engedéllyel létesíthető.
(3) Kifalazott sírhely csak építési engedéllyel létesíthető.
(4) A temetőben a sírhelyeket körülkeríteni nem szabad.
(5) Ülőhely, pad és egyéb nem kegyeleti tárgy, csak a fenntartó által kijelölt helyen
helyezhető el.
(6) Düledező síremlék helyreállításáról, elbontásáról saját költségén a létesítő, illetve
annak örököse köteles gondoskodni. Abban az esetben ha ez a fenntartó felszólítására
nem történik meg, a jegyző elrendelheti a síremlék eltávolítását.
(7) A díszsírhelyen létesített síremlék fenntartásáról a létesítő, illetve annak örököse
köteles gondoskodni.
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9.§.
(1) A sír, sírbolt felnyitását az elhalt közeli hozzátartozója, vagy az kérheti aki az
eltemetéséről gondoskodott. A sírnyitást indokolt esetben, kérelemre, az eltemetés
helye szerint illetékes ÁNTSZ engedélyezi.
(2) Fertőző betegségben elhaltra csak temetést követő 1 év eltelte után szabad rátemetni.

A temető gondozása.
10.§.
(1) A temetőben végzendő minden munkát és annak időpontját a (2) bekezdés kivételével
előzetesen be kell jelenteni a temető fenntartójának. A bejelentés szabályait a fenntartó
határozza meg.
(2) A sírok gondozásáról és környékének tisztántartásáról, gyomtalanításáról a
hozzátartozók rendszeresen kötelesek gondoskodni.
(3) A temető területén keletkezett szemetet, elszáradt virágot, koszorút, csak a kijelölt
szemétlerakóba szabad elhelyezni.
(4) Sírok kiásása, síremlék építése során fölöslegessé vált földet, törmeléket és egyéb
építési anyagot úgy kell elhelyezni, hogy a szomszédos sírokba kár ne keletkezzen.
Esetleges károkozásért a károkozó anyagilag felelős.
(5) A síremlék építése során fölöslegessé vált földet, építési anyagot az építési munka
befejezésétől számított 3 napon belül az építető köteles elszállítani a temető
területéről, valamint a munkavégzés során igénybe vett területet rendbe kell tenni.
(6) A síremlék építéséhez szükséges anyagot az építés megkezdése előtt maximum 6
nappal elehet a temetőbe elhelyezni.
Magatartás a temetőben.
11.§.
(1) A temetőben tilos minden olyan magatartás, vagy tevékenység, amely a temetőt
látogató közönség kegyeleti érzéseit sérti.
(2) Sírokat, síremlékeket, az azokon lévő tárgyakat, növényeket, az épületet és tartozékait,
valamint a sírok és sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat megrongálni, illetéktelenül
eltávolítani tilos.
(3) A temető területére állatot vakvezető kutya, rendőrségi nyomozó kutya kivételével
bevinni, beengedni és legeltetni tilos.
12.§.
(1) A temető területére gépjárművel csak céljelleggel lehet behajtani.
(2) Sírhelyek ápolása céljából gépkocsival a temetői sírok közé behajtani tilos, kivételt
képez ez alól a súlyosan mozgássérült vagy járóképtelen hozzátartozó.
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(1) A temető fenntartójának feladatai különösen
a.) meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási
tevékenységek ellátásának temetői rendjét.
b.) Biztosítja az eltemetés, urna elhelyezés feltételeit.
c.) Megállapítja a temető látogatók kegyelet gyakorlásának feltételeit.
d.) Biztosítja a ravatalozó technikai berendezései, tároló és hűtő, valamint a temető egyéb
közcélú létesítményei karbantartását, és működteti azokat,
e.) Megőrzi a nyilvántartó könyveket
f.) Kijelöli a temetési helyeket
g.) Elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság
mentesítését, és a hó eltakarítását.
h.) Összegyűjti és elszállítja a hulladékot
i.) Gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról
j.) Gondoskodik az ügyfél fogadásról
k.) A nyilvántartások alapján felvilágosítást ad az elhunytak nyughelyéről
l.) Figyelemmel kíséri a lejárt megváltási idejű sírhelyeket és annak tényéről értesíti a
fellelhető hozzátartozókat. Azok hiányában hirdetménybe teszi közé.
(2) A fenntartó az alábbi nyilvántartásokat köteles vezetni
a.) az elhunytakról betűsoros névmutató
b.) az elhunytak nyilvántartó könyve amelynek tartalmaznia kell folyószám, a temetés
napja, az elhalt neve, leánykori neve, születési ideje, anyja neve, legutolsó
lakóhelyének címe, az elhalálozás időpontja, a sírhely sor, parcella számát, valamint
az eltemetető nevét, lakcímét. Ismeretlen holtest esetén a nyilvántartó könyvbe az
eljáró hatóság nevét és ügyszámát kell feljegyezni.
Temető lezárása.
14.§.
(1) Ha a temető megtelt, a temetőt illetve a temető részt a fenntartónak le kell zárnia. A
temető lezárását hirdetménybe kell közzétenni.
(2) A lezárást követően a sírhely használati idő lejárta után a fenntartó dönt a temető
további fenntartásáról, esetleges kiürítéséről.
(3) A temető kiürítését a fenntartó rendelkezése szerint kell végrehajtani. Ha a sírok
eredeti helyükön nem maradhatnak, áthelyezésükről a hozzátartozók kötelesek
gondoskodni. Urnákat közös sírba lehet helyezni.
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15.§.
Aki e rendelet 10-12.§-iban foglalt rendelkezéseket megszegi – amennyiben cselekménye
magasabb szintű jogszabályok szerint más elbírálás alá nem esik – szabálysértést követ el és
50 eFt-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
16.§.
(1) Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 9/1992.(VI.20.) Ör.
számú rendelet hatályát veszti.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK Irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Mátramindszent, 2010. december 14.

Horváth János
Polgármester

Bata József
körjegyző

Kihirdetve: 2010. december 15.

Bata József
körjegyző

1. számú melléklet
Sírhelyek és sírszegélyek méretei:
Sírgödör mélysége: 160- 250 cm
Rátemetés esetén a felső koporsó alja minimum 160 cm mélységbe kerülhet
Sírboltok mélysége 2 holttest esetén 190 cm
Urnát földbe temetés esetén legalább 100 cm mélységbe kell elhelyezni.
Sírhelyek, sírszegélyek méretei:
Egyes sírhely
Kettes sírhelye
Urnasírhely:
Díszsírhely

210 x 100 cm
210 x 200 cm.
65 x 100 cm.
210 x 100 cm

Sírok, sírsorok közötti távolság a parcellázási tervnek megfelelően betartandó.
Ahol a sírok közötti távolság nincs szabályozva minimum 60 cm.
Sírszegélyek magassága a terepviszonyoktól függően 40 cm.
Sírhely mellett létesíthető járda szélessége 30 cm, magassága terepszint.

2. számú melléklet

Önkormányzati díjtételek
A sírhelyek megváltási díja
Egyes sírhely
Kettes sírhely
Urnasírhely
Urna rátemetéssel
Díszsírhely

2.500.-Ft/25 év
5.000.-Ft/25 év
2.500.-Ft/25 év
2.500.-Ft/25 év
…………….

A fenti díjak az ÁFÁ-t is tartalmazzák.
Sírhelyek újraváltási díja:
Megegyezik a mindenkori sírhelyek megváltási díjával és idejével.
A sírhelye megváltási és újra váltási díj az önkormányzatot illeti meg.

