Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012.(IX.6.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezések rendjéről

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 40. § (1) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a Pusztavám 399 hrsz-on nyilvántartott Római Katolikus Egyház
tulajdonában és a Pusztavám 073, 1 és 1576 hrsz-on nyilvántartott Evangélikus Egyházközség
tulajdonában lévő temetőkben a Pusztavám Római Katolikus Egyházközséggel és a
Pusztavám Evangélikus Egyházközséggel kötött együttműködési megállapodás (a
továbbiakban: együttműködési megállapodás) szerinti sírhelyekre terjed ki.
(2) Pusztavám Község Önkormányzatának tulajdonában lévő temető nincsen, Pusztavám
Község Önkormányzata köztemető fenntartására vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségét
az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint az egyházak tulajdonában lévő
temetőben – az igény jelentkezésekor soron következő sírhely biztosításával – látja el, a
temetés módja lehet egyházi vagy világi.

2. A temető fenntartása, üzemeltetése

2. § (1) A temető fenntartása, üzemeltetése során a temetőkről és a temetkezésről szóló 1993.
évi XLIII. törvény (a továbbiakban: TeTv.) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A temető, valamint a temetőhöz felvezető út, a temetőkben található Pusztavám Község
Önkormányzat tulajdonát képező ravatalozók fenntartása, üzemeltetése tárgyában az
együttműködési megállapodás az irányadó.
(3) A sírhelyigénylést a hozzátartozók közvetlenül az egyházközségi hivatalokban jelentik be.
(4) A sírhelymegváltások pénzügyi vonatkozású intézése ugyancsak az egyházközségek, mint
tulajdonosok és temetőfenntartók illetékessége.

(5) A sírhelymegváltási időtartam lejártával – az újraváltás elmaradása esetén – a teljes
rendelkezési jogosultság visszaszáll az egyházközségekre, mint a temető tulajdonosára és
fenntartójára.

3. Temetési helyek

3. § (1) Temetni, illetőleg az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni
csak temetkezés céljára kijelölt területen szabad.
(2) Temetkezésre használt helyek:
a) koporsós temetés esetén:
aa) Sírhelyek: egy, illetve két koporsó befogadására alkalmas temetési hely
ab) Gyermeksírhelyek
ac) Sírboltok (kripták): legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és
felépítményből álló temetési hely.
b) Hamvasztásos temetés esetén:
hamvakat tartalmazó urnák földbe temetése: urnasírhelyek, urnasírbolt,
épített temetési hely: urnafülke.
(3) A temetési helyek méretei:
a) Sírhelyek (sírgödrök) méretei:
aa) Egyes sír mérete: hossza 2,1 méter, szélessége 0,9 méter,
mélysége legalább 2 méter
ab) Sírboltok méretei: kétszemélyes: hossza 2,5 méter, szélessége 2 méter,
mélysége 2,3 méter. További személyek temetése esetén
a szélessége 0,6 méterrel, a mélysége 0,3 méterrel nő.
ad) Gyermeksír hossza: 1,3 méter, szélessége 0,6 méter, mélysége 1,6 métertől
2,5 méterig terjedhet.
b) A sírok egymástól való legkisebb távolsága 0,6 méter.
c) A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes - a talajban lebomló
- anyaggal burkolni lehet.
d) Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni a sírgödröt, hogy a felületre
kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 méter mélységbe kerüljön.
e)

Hamvasztásos temetés esetén:
ea) urna földbe temetése esetén az urnasírhely mérete általában 80x60 cm,
mélysége legalább 1 méter,
eb) urnafülke esetében az urnafülkét befogadó belső méret legalább 40 X 40
cm.
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4. § A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):
a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától
számított 25 év,
b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,
c) hamvasztásos temetés esetén
ca) urnafülke és urnasírhely 10 év,
cb) urnasírbolt esetén 20 év,
d) sírbolt esetén 60 év.

4. A temető használati rendje

5. § (1) A temetőben történő munkavégzésre a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
TeR.) 23. §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
(2) A temetőt felnőtt személy felügyelete nélkül 12 évnél fiatalabb személy nem látogathatja.
(3) A temetőt az ott tartózkodók kötelesek úgy használni, hogy a temető kegyeleti funkciója
ne sérüljön, az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzését, ápolását ne zavarják.
(4) A (3) bekezdésben meghatározottak érvényesülése érdekében tilos
a) a temetőbe vakvezető, rendőrségi kutya kivételével állatot bevinni és beengedni,
b) a temetőben kegyeletet sértő módon hangoskodni, zenét hallgatni,
c) a temető területén olyan magatartást tanúsítani, tevékenységet végezni, amely sérti a
kegyeletet, és megbotránkozást kelt a temetőhasználók körében,
d) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani,
építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani,
e) a hulladékot, koszorú- és virágmaradványt, a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen
lerakni.
(5) A temetőben tilos továbbá
a) a sírokat, a sírokra ültetett növényeket megrongálni,
b) a sírok díszítését megrongálni, csonkítani, bepiszkítani, a díszítő tárgyakat illetéktelen
személynek elvinni vagy eltávolítani.
c)
minden olyan magatartás, amely a temető zöldfelületét, útjait, parkosítási
tevékenységét érinti.
(6) A temetőhasználók kötelesek
a) a ravatalozót, a sírokat, a síremléket, a temető kerítését és egyéb létesítményeit,
építményeit rendeltetésüknek megfelelően használni, azok épségére ügyelni,
b) a temető tárgyaira vigyázni,
c) a temetőben keletkezett hulladékokat, a gyomot, az elszáradt virágokat és koszorút, a
gyertyát és mécsest a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtőbe elhelyezni.
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5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2012. szeptember 7-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a temetőről és a temetkezések rendjéről szóló 12/2001.(VIII.29.)
önkormányzati rendelet.

Merkatz László
polgármester

Wachtlerné Brückl Anna
jegyző

A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon megtörtént.
Pusztavám, 2012. szeptember 6.

Wachtlerné Brückl Anna
jegyző
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