KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
11 /2000./IX.29. /ÖNK.SZÁMÚ RENDELETE
a temetőkről és a temetkezésről.
( Egységes szerkezetbe foglalva a 12/2001 /VI.1/, 5/2006./III.31.),
7/2007 (VI.1.), 6/2009. (X.1.) ,5/2012. (V.7.) rendeletekkel)
Karád
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete(
továbbiakban:
önkormányzat)az 1990.évi LXV.tv.16.§./1/bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, élve az 1999.évi XLIII. tv. ( továbbiakban:Tv ) 40.§./1/bekezdése és a 41.
§./3/ bekezdésének a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések.
1. §.
/1/ A rendelet hatálya Karád községben lévő önkormányzat tulajdonában álló,
működő és lezárt temetőkre terjed ki.
a./ 869
b./157/1
c./ 097/2

hrsz önkormányzati tulajdon ( lezárt )
hrsz önkormányzati tulajdon ( működő )
hrsz önkormányzati tulajdon ( lezárt )

/2/ Az önkormányzat /1/ bekezdés a., b., c. pontjában felsorolt temetőkre vonatkozó
fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét a Polgármesteri Hivatal útján látja el.
Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele.
2. §.
A temető létesítéséről, lezárásáról, megszüntetéséről, újbóli használatbavételéről az
önkormányzat határoz a Tv. rendelkezéseinek figyelembevételével.
Temetési helyek, sírjelek.
3. §.

/1/ A temetési helyek elhelyezkedésére vonatkozó térképet a rendelet 1.számú
melléklete tartalmazza.

/2/ A temetőkben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre:
a./ Koporsós temetés esetén:
egyes sírhely,
kettős sírhely
sírbolt
díszsírhely
gyermeksírhely
b./ Hamvasztásos temetés esetén:
urnafülke
dísz urnahely
c./ 145/1999./X.1./ Korm. rendelet 12. §. /6/ bekezdésében foglalt emberi
maradványok elhelyezésére kijelölt hely.
/3/ A temetőben rendelkezésre álló sírhelyek mérete:
a./ egyes sírhely 210 cm hosszú és 90 cm széles,
b./ kettes sírhely 210 cm hosszú és 180 cm széles,
c./ sírbolt legalább 210 cm hosszú és 190 cm széles,
d./ urnafülke 30 cm széles és 30 cm hosszú,
e./ gyermeksírhely: 60 cm széles, 130 cm hosszú.
/4/ A sírgödör mélysége 200 cm, rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó
aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.
/5/ Sírbolt önkormányzat hozzájárulásával, külön jogszabályban meghatározott
esetekben és módon, építési engedéllyel építhető.
/6/ A sírbolt temetőn belüli elhelyezését az önkormányzat jelöli ki.
/7/ A sírokat egymástól 60 cm-re, a gyermek sírokat 50 cm-re a sírboltokat 100
cm-re kell elhelyezni.
/8/ A sírhelytáblák között legalább 4 m széles utat kell biztosítani.
/9/ A sírhelytáblákban, sírhelysorokban a temetkezést - a /10 / bekezdésben
foglaltak kivételével - az elhalálozás sorrendjében kell végrehajtani.

/10/ A temetőben a sírhely előre megváltásának lehetőségét biztosítani kell (
egyes sírhelyeknek, kettős sírhelyeknek és sírboltoknak ) az elhunyt egyenes
ágbeli rokona vagy élettársa számára.
4. §.
/1/ A díszsírhelyek és dísz urnahelyek a temető központi fekvésű területén
kijelölt parcellában lévő sírhelyek, illetve urnahelyek.
/2/ A díszsírhelyeket és dísz urnahelyeket a hazáért, a községért végzett
kimagasló munkáért, hosszantartó közéleti tevékenységben kiemelkedő
érdemeket szerzett személyek részére adományozhatnak.
/3/ A díszsírhelyeket és dísz urnahelyeket az önkormányzat adományozza.
5. §.
/1/ A sírjel nem foglalhat el nagyobb területet a sír vagy sírbolt helyénél. A
sírjel megjelenésében nem lehet közízlést sértő.
/2/ A sírokra, sírboltokra felállított síremlékek gondozása. fenntartása,
helyreállítása a létesítő ( örökösök ) feladata.
/3/ A sírjel vagy sírbolt helyreállítására, felújítására valamint állékonyságot,
életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot fennállása esetén a
temetési hely felett rendelkezni jogosultat az önkormányzat felhívja.
A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a temető kapuján (
hirdetőtábláján ) és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.
/4/ A sírjel, vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés
nem történhet,
/5/ A sírhelyek, sírbolthelyek bekerítése tilos, arra engedély nem adható.
Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama.
6. §.

/1/ A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
a./ egyes sírhely esetében 25 év, illetve utolsó koporsós rátemetés napjától
számított 25 év,
b./ kettős sírhely esetén az utolsó temetés napjától számított 25 év,
c./ sírbolt esetén 60 év,
d./ urnafülke esetén: 10 év.

/2/ Az önkormányzat által adományozott díszsírhelyeket, dísz urnahelyeket a
temető fennállásáig meg kell őrizni.
/3/ A temetési hely feletti rendelkezési jog újraváltható, kivéve a
145/1999./X.1./ kormányrendelet 18. §./3/ bekezdésében foglaltak esetén.
/4/ A temetési helyek feletti rendelkezési jogért a 4. §. - ban foglaltak
kivételével díjat kell fizetni, a díjak mértékét a rendelet 2.számú melléklete
tartalmazza.
A temető fenntartása és üzemeltetése.
7. §.
Karád Község Önkormányzata a temető fenntartói jogosítványa keretében a temető
rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyes tárgyi és
infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról,
szükség szerinti felújításáról a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
A temető infrastrukturális létesítményei.
8. §.
/1/ A tulajdonos temető fenntartó önkormányzat a temető rendeltetésszerű
használatához az alábbi építményekkel, közművekkel és egyéb tárgyi és
infrastrukturális feltételekkel rendelkezik.
a./ Szent István utcai temető 869 hrsz: vízvételi lehetőség ( közkifolyó )
szemétlerakásra alkalmas hely.

b./ Alsóerdősor utcai temető 1157/1. hrsz.
- ravatalozó,
- boncoló helyiség,
- hűtő,
- vízvételi hely ( közkifolyó ),
- szemét lerakóhelyek ( kijelölt ),
- harangláb és harang.
9. §.
/1/ A 8. §-ban felsorolt létesítmények közül a sírgondozás céljára a vizet bárki
ingyenesen használhatja. A keletkező hulladékot, koszorú és
virágmaradványokat az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja..
/2/ A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók temetésenként e rendelet 3.sz.
mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni a temetői létesítmények igénybe
vételéért. 1

A temető üzemeltetése.
10. §.
/1/ Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint
végezhetik. Ezen kívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a
Polgármesteri Hivatalnak (pl.: pad elhelyezés, fa ültetés, stb. ).
/2/ A temetőben munkáját végző vállalkozó ( kőfaragó, temetkezési szolgáltató
) tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani.
Tevékenységük gyakorlása során a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit nem
sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben
kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.
/3/ A temetőben építési, felújítási munkát végző vállalkozók munkánként a rendelet
3.sz. mellékletében meghatározott temetői fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek
fizetni a temető üzemeltetője a Polgármesteri Hivatal részére2
A temetők rendje.
1
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Módosította az 5/2006. (III.31.) számú rendelet, hatályos: 2006. március 31-től.
Megállapította az 5/2006. (III.31.) számú rendelet, hatályos 2006. március 31-től.

11. §.
/1/ A temető rendjére vonatkozó előírásokat a temető bejáratánál ki kell
függeszteni.
/2/ A temetőkben és azok környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a
kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat
megbotránkoztatja.
/3/ A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.
/4/ A temetőbe kutyát bevinni, a vakvezető kutyát kivéve tilos.
/5/ A temetőben a gyertyagyújtásnál a tűzveszély megelőzése annak a feladata
aki a gyertyát meggyújtotta.
/6/ A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni.
A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik.
/7/ Kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni,
eltávolítani tilos.
/8/ A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.
/9/ A síremlék, sírbolt építésével járó törmelék és hulladék elszállítása - az
építést követő 3 napon belül - az építtető feladata.
/10/ A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.
/11/ A temető területére - síremlékek, szemét és hulladék szállítás, valamint
mozgássérültek gépjárművének kivételével - gépjárművel, kerékpárral és
lovas kocsival tilos behajtani.
/12/ A Polgármesteri Hivatal előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe
építőanyagot beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni , a
bontási anyagot elszállítani tilos.
Szabálysértési rendelkezések.

12. §.3

Záró rendelkezések.
13. §.
/1/ Ezen rendelet a 145/1999./X.1./Korm. rendeletben foglaltakkal együtt
érvényes.
/2/ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
/3/ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 14/1998./V.29./számú és az azt
módosító 16/1999./VIII.27./ számú Karád Község Önkormányzatának
rendelete hatályát veszti.
/4/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

14. §.
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.4

K a r á d, 2000.szeptember hó 28. nap.

Kovács József
jegyző

Wiesner Sándor
polgármester

A rendelet 2000. szeptember hó 29. nap került kihirdetésre.

K a r á d, 2000. szeptember
3

hó 29.

nap

Hatályon kívül helyezte az 5/2012.(V.7.) önk rendelet Hatálytalan: 2012. 05.08-tól
Megállapította a 6/2009.(X.1.) önk.rendelet, hatályos 2010. 10.01.-től.
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Kovács József
jegyző
l. számú melléklet ( temető térkép)5
2. számú melléklet
1./ Egyes sírhely
2./ Kettes sírhely
3./ Sírbolt
4./ Urnafülke

1500
3000
20000
1000

Ft
Ft
Ft
Ft

6

Előre megváltott sírhelyek megváltási díja:
- egyes sírhely
- kettes sírhely

3000 Ft
6000 Ft

3.sz.melléklet

1./A temetői létesítmények , illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:
-Temető létesítmények igénybevétele: 280 Ft/temetés
-Elhunyt hűtése:
280 Ft /nap/fő
-Sírásás és visszahantolás:
14.000 Ft/db
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Módosította a 12/2001./VI.1/ önk rendelet, hatályos 2001. 06.01-től.
Módosította a 7/2007.(VI.1.) önk. rendelet, hatályos 2007.06.01-től.

2./ A községi köztemetőkben – a temetkezési szolgáltatók kivételével –
vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási
hozzájárulás díja:
- Síremlék építés esetén:
450 Ft/db
- Kripta építése esetén:
7600 Ft/db
- Kripta/síremlék felújítása esetén:2100 Ft/db
- Áramhasználat:
700 Ft/munka
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Módosította a 7/2007.(VI.1.) önk.rendeet, hatályos 2007. 06.01-től.

