
Pölöske Község  Önkormányzat Képviselőtestülete

8/2001 /VI..26/önki.sz.rendelet,7/2002/IX.17./önk.sz.rendelet,
valamint  5/2006/I.25./ önk. számú rendellettel módosított

14/2000/XI.28./ önk. számú rendelete

a temetőkről és a temetkezésről
/Egységes  szerkezetben/

Pölöske  Község Önkormányzati  Képviselőtestülete /továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §.  /1/  bekezdésében  biztosított 
jogkörében eljárva  ,  élve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII.törvény 
/továbbiakban:  Tv./  40.  §.  /1/  bekezdésében  kapott  felhatlamazással,  figyelemmel  a  Tv. 
végrehajtásáról rendelkező 145/1999 /X.1./    Korm.rendelet /továbbiakban: Vhr./ szabályaira, 
az alábbi  rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§

/1/ A jelen rendelet hatálya az alábbi temetőkre és temető részekre /Továbbiakban:temető/ 
terjed ki.

Pölöske  Községi Temető /Petőfi út / 186/2 hrsz. ingatlan
/2/  Az  Önkormányzat  az  /1/  bekezdésben  felsorolt  temető/k/re  vonatkozó  fenntartási  és 
üzemeltetési kötelezettségét a Községi Polgármesteri  Hivatal utján teljesíti

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele
2. §

A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv.és a Vhr. 
szabályait kell alkalmazni.

Temetési helyek, sírjelek

3.§

/1/ A temetőben az alábbi típusú temetési  helyeket kell biztosítani:
                1./ Koporsós temetés: egyes sírhely, kettős sírhely, sírbolt.
                2./ Hamvasztásos temetés: urnafülke.

/2/ A sírhelyek mérete:
1. Felnőtt sírhely egyes: 2,40 x 1.90 m
2. Felnőtt sírhely kettős: 2,40 x 2,90 m
3. Sírbolt: építési engedély szerint.



/3/ A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága: mx. 2,0 
méter. E magassági mérte belül – a Tv. és a Vhr rendelkezéseit figyelembe-  véve – sírjel az 
üzemetető  részére  történő előzetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthető.

/4/  A  /3/  bekezdésben  megadott  méretnél  magasabb  sírjel  tervezett  létesítését  az  építési 
hatóság  részére  be  kell  jelenteni.  Az  építési  hatóság  a  tervezett  sírjel  magasságát 
korlátozhatja, ha az sérti a temető arculatát, illetve a szomszédos sírhelyek jogosultjai jogos 
érdekeit.

/5/ A /4/ bekezdésben szereplő korlátozásról az építési   hatóság 15  napon belül értesíti az 
üzemeltetőt. Amennyiben az építési hatóság a megadott határidőn belül  nem nyilatkozik, azt 
úgy kell tekinteni, hogy az építési hatóság a tervezett magasság ellen kifogást nem emel.

 
4.§

/1/  Az  elhunytat  –  ha  az  eltemettetőnek  nincs  a  temetőben  meglévő  temetési  hely  felett 
rendelkezési   joga  –  az  elhalálozás  ideje  szerint,  megnyitott  parcellák  közötti  választási 
lehetőséggel sorrendben következő temetési helyre kell temetni.
/2/  Az  /1/  bekezdéstől  eltérően  kell  eljárni,  ha  az  elhunyt  végrendelkezése  ettől  eltérő 
rendelkezést tartalmaz.
/3/  A /2/ bekezdésben foglalt eltérésre csak akkor kerülhet sor, ha a sírhely olyan sírhely 
táblában található, amely használatba vételének a Tv. 10.§./3/ bekezdésére tekintettel nincs 
akadálya.

A temetési helyek feletti rendelkezési jog

5.§

/1/ A 3. §. /1/ bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog  időtartamára a 
Vhr. 18.§.rendelkezései az irányadók.

Jogszabályi előírás:
18. §. /1/ A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama /használati idő/- ha 
  önkormányzati rendelet másként nem rendelkezik
        a./ egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,
          b./ kettős sirhelyesetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,
          c./ sírbolt esetén a temető tulajdonával /üzemeltetőjével/ kötött megállapodástól  függően 60 vagy 100 év,
          d./ az urnafülke és az urnasirhely eseten 10 év,
          e./ urnasirbolt esetén a temető tulajdonával /üzemeltetőjével/ kötöt megállapodástól függően 20-60 év.
/2/ A temetési hely feletti rendelkezési jog a /3/ bekezdésben foglalt kivétellel meghosszabbítható/újraváltható/. 
A meghosszabbítás legrövidett időtartamára az /1/ bekezdésben foglaltak az irányadók.
/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/ Temetkezési ,emlékhelyen a temetési helyek használati  ideje – a temetési hely felett rendelkezővel kötött 
szerződés alapján – az /1/ bekezdésben meghatározott időtasrtamnál hosszabb is lehet.
/5/ Megszűnik a rendelkezési jog  gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve ha a 
temetési hely megszűnik.
/6/ A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyből kikerült holttest uj temetési helyre történő 
áthelyezésével,  illetve  elhamvasztásával  is  megszűnik,  kivéve  ,  ha  az  urnát   ugyanarra  a  temetési  helyre 
rátemetéssel visszahelyezik.
/7/  Ha  a  rendelkezési  jog  azért  szünik  meg,   mert  a  jogosult  a  holttestet  más  temetkezési  helyen  kívánja 
eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.



/2/  A  sirhelyek  feletti  rendelkezési  jog  megszerzéséért,  valamint  újraváltásáért  díjat  kell 
fizetni, melynek összegét e  rendelet melléklete tartalmazza.

6. §

/1/ Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeit 
biztosítja:

- ravatalozó,
- az elhunytak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő,
- vízvételi lehetőség,
- villamos energia,
- út,
- hulladék tároló,
- illemhely,
- kerítés.

7. §

/1/  A / 6.§.-ban felsorolt létesítmények közül
          a./ sírgondozás céljára vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, 
koszorú- és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja,
          b./ a temetőben biztosított illemhelyet a temető látogatók és a temetőben vállalkozási 
tevékenységet  folytatók díjtalanul használhatják.

/2/ Dijat kell fizetni
       a./  temetési  szolgáltatást   végző  vállalkozónak  a  ravatalozó  és  a  közművek 
igénybevételéért temetésenként
                             a./ 2.000 Ft-ot,
                             b./  épitési jellegű /síremlék, sírbolt, stb./ munkát végző vállalkozó a víz, 
villamos energia és az utak használatáért esetenként
                             a./ 3.000 Ft-ot,  /siremlék/
                             b./ 5.000  Ft-ot /kriptaépités/

8.§

A temetőben a sirok növényzettel való beültetését és gondozását a hozzátartozók, a temető 
közszolgálatú területein a növények telepítését, gondozását a Községi Polgármesteri  Hivatal 
végzi.

A temető  rendje

9. §

/1/  A temető bejáratánál jól  látható  helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell 
tüntetni a temető nyitva tartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését,
pontos címét, valamint a temető részletes térképét ki kell függeszteni.

/2/ A temető nyitva tartási ideje: a hét minden napján 6.oo órától- 22.oo óráig.



10.§

/1/  A  nyitva  tartási  idő  alatt  a  temetőt  bárki  korlátozás   nélkül  látogathatja,  a  sirokat 
gondozhatja.  12 éven aluli  gyermek  a  temetőben  csak felnőtt  személy  felügyelete  mellett 
tartózkodhat.

/2/  A sirok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet- annak megkezdése 
előtt  - a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni.
/3/ A temetőben munkát  végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat 
kötelesek  betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók 
kegyeleti  érzéseit  nem  sérthetik,  a  szomszédos  sírokban  és  a  temető  infrastrukturális 
létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

11. §

/1/  TILOS
 a./ a temetőbe kutyát bevinni, kivévea vak vezető kutya kivételével,
 b./ az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani,  építési 
vagy bontási munkát megkezdeni,
 c./  hulladékot,  koszorú-  és  virágmaradványt  a  kijelölt   lerakóhelyen  kívül  egyéb  helyen 
lerakni,
 d./ hulladékot, koszoru- és virágmaradványt a temetőben elégetni,
 e./ hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temető látogatók kegyeleti 
érzéseit megsérteni,
 f./ a sirokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni.

/2/  Köteles
 a magánszemély és a temetőben munkát végző vállalkozó a bontási anyagot elszállítani az 
üzemeltető által engedélyezett  területre.

Büntető rendelékezések

12.§

Aki az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. /XII.28./ Korm. rendeletben foglaltakon tul 
az e  rendelet  11.  §.-ában felsorolt  tilalmakat  megszegi,  szabálysértést  követ  el,  és 30.000 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Átmeneti  rendelkezések

13. §

/1/ A rendelet 3. §. /1/ bekezdés 2. pontjában szereplő feltétel megteremtéséről igény esetén az 
önkormányzat  legkésőbb 2003. december 31.-ig köteles gondoskodni.



Záró rendelkezések

14. §

E rendelet  kihirdetés napján  lép  hatályba.  Hatályba  lépésével egyidejüleg Pölöske Község 
Önkormányzatának  a  közterületek,  középületek,  magánterületek  és  magánépületek 
tisztántartásáról,  közterületek használatáról   szóló 6/1991. számú rendelet  3.  §.-a érvényét 
veszti.

Pölöske, 2000. november 27.

Csondor   Józsefné                                              Balázs  Árpád
   jegyző                                                               polgármester

A rendelet  kihirdetve:

2000. november 28.

Csondor  Józsefné
      jegyző



1. számú    melléklet

Önkormányzati rendelettel meghatározott temetési  hely  díjának mértékje

Temetési  helyek típusa                                             megváltás   díja
_______________________________________________/Ft/________________________

Új sírhely                                                                   3.450.- Ft,
- egyes sírhely
- kettős sírhely,
- sírbolt,
- urnasírhely

Meghosszabbítás
/rátemetés esetén/                                                     2.300.- Ft.

     


