Sasd V aros Onkormanyzata
16/2013 .(XII.17.) onkormanyzati rendelete

a temetorol es a temetkezesrol sz616 9/2000.(X.25.) iinkormanyzati rendelet modositasarol es
egyseges szerkezetbe foglalasarol szolo 2/2008.(111.6.) onkormanyzati rendelet modositasarol
Sasd Varos Kepviselo-testiilete a temetorol es a temetkezesrol sz616 9/2000.(X.25.) onkormanyzati
rendelet m6dositasar61 es egyseges szerkezetbe foglalasar61 sz616 2/2008.(III.6.) onkormanyzati
rendeletet az alabbiak szerint m6dositja:

1. §
A temetorol es a temetkezesrol sz616 9/2000.(X.25.) onkormanyzati rendelet m6dositasar61 es
egyseges szerkezetbe foglalasar61 sz616 2/2008.(II1.6.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban:
R.) a 2. §-t kovetoen a kovetkezo 2/A. §-sal egesziil lei.
,2/A. §
(1) Szocialis temetes celjara szolgal6 kiilon parcellanak (a tovabbiakban: szocialis parcella) jeloli ki
az onkormanyzat a II. szint 5. tabla A-B. soranak sirhelyeit kopors6s temetkezesre, C-D. sorat
urnasirhelyek szfunara.
(2) A szocialis parcellaban -levo·temetesi helyek merete az 5. § (1) bekezdes a) esc) alpontjaiban
meghatarozott meretek azzal, hogy a gyermek sirhelyre is a felnott sirhely meretet kell alkalmazni.
(3) A szocialis parcellaban a temetesi hely feletti rendelkezesi jog idotartama a betemetestol
szamitott 25 ev, mely a rendelkezesi ido lejartat kovetoen ujravalthat6. Szocialis parcellaban levo
temetesi helyek ujravaltasa dijkoteles, az ujravaltas dija a temeto szocialis parcellan kiviili temetesi
helyei ujravaltasi dijaval megegyezo osszeg.

2.§
A R. 2. szamu melleklete helyebe e rendelet melleklete lep.

3.§
(1) E rendelet 2014. januar 1. napjan lep hatalyba, es az azt koveto napon hatalyat veszti.
(2) A R. 18. § hatalyat veszti.

Sasd, 2013. december 12.
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Melleklet
,.,2.

szamu nielleklet a 2/2008.(1ll.6.) onkormanyzati rendelethez

A koztemeto hasznalataval kapcsolatos dijak
(A dijak az AFA-t nem tartalmawik.)

I. Temetesi hely megvaltasi, Ujravaltasi dijak
a) Sirbolthely dija: (60 evre)
3 szemelyes
6 szemelyes
9 szemelyes
b) Sirhely dija: (25 evre) ·
felnott sirhely
!r.Yernneksirhely

24.200 Ft
48.400 Ft
72.600 Ft
6.050 Ft
1.-650 Ft

c) Hamvakat tartalmaz6 umaelhelyezesere letesitett fiilke dija (25 evre) 2.420 Ft
d) Umasirhely dija: (25 evre)

i 1

)'

2.420Ft

e) A·megallapitott sirhelydijon feliil SO% p6tdfjat koteles ftzetni az, aki melyitett felnott sirhelybe ·
tisztiorvosi engedely alapjan meg· egy kopors6t kivan temetni vagy ugyanoda urnat kivan
elhelyezni

f) Umasirbolt dija

6050 Ft

D. A temetoi letesitmenyek, iUetve az iizemelteto altai biztositott szolgaltatasok
igenybeveteleert a temetkezesi szolgaltatok altai f"IZetendo dij:
3.025 Ft
.Ravataloz6 hasznalati dij
Halott hiitesi dij naponta:
• az elso negy napra
1.100 Ft
• az 5. es 8. nap kozott ,
2.200 Ft
• a 9. napt61 kezdodoen
4.400 Ft
A dijflzetes szempontjab61 minden megkezdett nap egy napnak szfunit.

m.

A temetkezesi · szolgaltatok kivetelevel a temetoben vaUalkozasszeriien munkat vegzok
altai IIZetendo temetofenntartasi hozzajarulas dija
0 Ft
IV. A temetobeval6 behajtas dija

OFt
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Sasd V aros Kepviselo-testiiletenek
19/2011. (XII. 16.) szamu onkormanyzati rendelete

a temetorol es a temetkezesrol szolo 9/2000.(X.25.) Okr. szamu rendelet modositasarol es
egyseges szerkezetbe foglalasarol szolo 9/2005.(IX.30.) Okr. szamu rendelete modositasarol
sz616 2/2008.(111.6.) Okr. sz. rendelet modositasarol

Sasd Varos Kepviselo-testiilete a temetorol es a temetkezesrol sz616 9/2000.(X.25.) Okr. szamu
rendeletenek m6dositasar61 es egyseges szerkezetbe foglalasar61 sz616 9/2005.(IX.30.) Okr. szamu
rendelete m6dositasar61 sz616 2/2008.(111.6.) Okr. szamu rendeletet (a tovabbiakban: R.) az
alabbiak szerint m6dositja:

1.§
A R. 2. szamu melleklete helyebe e rendelet 2. szamu melleklete lep.

2.§
E rendelet 2012. februar 1. napjan lep hatalyba.
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2. szamu melleklet1

A koztemeto hasznalataval kapcsolatos dijak
(A dij ak az AFA-t nem tartalmazzak.)
I. Temetesi hely megvaltasi, ujravaltasi dijak
a) Sirbolthely dija: (60 evre)
3 szemelyes
6 szemelyes
9 szemelyes
b) Sirhely dija: (25 evre)
felnott sirhely
gyermek sirhely

24.200 Ft
48.400 Ft
72.600Ft
6.050 Ft
1.650 Ft

c) Hamvakat tartalmaz6 uma elhelyezesere letesitett fiilke dija (25 evre)

2.420 Ft
d) Umasirhely dija: (25 evre)

2.420 Ft

e) A megallapitott sirhelydijon feliil 50% p6tdijat koteles fizetni az, aki melyitett felnott sirhelybe
tisztiorvosi engedely alapjan meg egy kopors6t kivan temetni vagy ugyanoda urnat kivan
elhelyezni .
f) Urnasirholt dija
6050 Ft

II. Temetkezesi szolgaltatok altai fizetendo dijak:
Ravataloz6 hasznalati dij
3.025 Ft
Hal ott hiitesi dij naponta:
• az elsff negy napra
1.100 Ft
• az 5. es 8. nap kozott
2.200 Ft
• a 9. naptol kezdffdffen
4.400 Ft
A dijfizetes szempontjab61 minden megkezdett nap egy napnak szamit.

1

a melleklet szoveget m6dositotta a 9/2005.(IX.30.) Okr. szfnm1 rendelet.

Sasd V aros Kepviselo-testulete
2/2010.(111.3.) 6kr. szamu rendelet
a temetorol es a temetkezesrol szolo 9/2000.(X.25.) Okr. szamu rendelet modositasarol es
egyseges szerkezetbe foglalasarol sz616 9/2005.(IX.30.) Okr. szamii rendelete m6dositasar61
sz616 2/2008.(111.6.) Okr. sz. rendelet m6dositasar61

Sasd Yaros Kepviselo-testiilete a temetorol es a temetkezesrol sz616 9/2000.(X.25.) Okr. szamu
rendeletenek m6dositasar61 es egyseges szerkezetbe foglalasar61 sz616 9/2005.(IX.30.) Okr. szamu
rendelete m6dositasar61 sz616 2/2008.(111.6.) Okr. szamu rendeletet (a tovabbiakban: R.) az
alabbiak szerint m6dositja az I. szinten talalhat6, elore megvaltott, meg be nem tetemett sirhelyek
sirbolthellye nyilvamtasa lehetosegenek megteremtese erdekeben.
1.§

A R. 2. §a (8) bekezdest kovetoen az ahibbi (9)-(12) bekezdesekkel egesziil ki.
(9) A temeto I. szintjen talalhat6, elore megvaltott, de meg be nem temetett sirhelyeket az azzal
rendelkezni jogosult keresere, a megvaltasi dij kiilonbozetenek megfizetese elleneben a
polgarmester sirbolthellye nyilvamthatja.
(1 0) A (9) bekezdes szerint kialakult sirbolthelyeken 2 vagy 3 szemelyes sirboltok letesithetok.
Ezen sirboltok meretei az 5. § (1) bekezdestol elteroen:
a) Felszini merete 2,2 m hosszu, 1,0 m szelessegii.
b) Terepszint alatti meretet ugy kell kialakitani, hogy az 2 vagy 3 kopors6 egymas feletti
befogadasara alkalmas legyen. Terepszint alatti szelessege nem lehet nagyobb 1,6 m-nel.
(11) A (9) bekezdes szerint kialakitott sirbolthelyek hasznalati ideje - a sirhely megvaltasat61
szamitott- 60 ev. A megvaltasi dij osszege- a tenyleges merettol fiiggetlenul- a 3 szemelyes
sirboltra megallapitott dij.
(12) A (9) bekezdes szerint kialakitott sirbolthelyekre e rendelet rendelkezeseit a ( 10)-(11)
bekezdesben foglalt elteressel kell alkalmazni.

2.§
E rendelet 2010. marcius 15. napjan lep hatalyba.
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Sasd V aros Kepviselo-testilletenek
2/2008.(III.6.) Okr. sz. rendelete
a temetorol es a temetkezesrol szolo 9/2000.(X.25.) Okr. szamu rendelet modositasarol es
egyseges szerkezetbe foglalasarol sz6l6 9/2005.(1X.30.) Okr. szamu rendelete modositasarol
Sasd Yaros Kepviselo-testiilete a helyi onkormanyzatokr61 sz616 1990. evi LXV. torveny 16. § (1)
bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan a temetokrol es a temetkezesrol sz616 1999. evi XLIII.
torveny 41. § (3) bekezdeseben foglaltak vegrehajtasara a temetorol es a temetkezesrol sz616
9/2000.(X.25.) Okr. szamu rendeletenek m6dositasar61 es egyseges szerkezetbe foglalasar61 sz616
9/2005.(IX.30.) Okr. szamu rendeletet az alabbiak szerint m6dositja es a rendelet egyseges szoveget
megallapftja. (A jelen rendelettel m6dositott reszek dolt, vastagitott betuvel szedve. A rendelet dolt
betiivel jelzett sz6vege a temetokrol es temetkezesrol sz6!6 1999. evi XLIII t6rveny, illetoleg a
temetokrol es teme tkezesrol sz6!6 1999. evi XLIII torveny vegrehajtasar6! sz6!6 1451199 9. (Xi.)
Korm. rendelet sz6 szerint atvett egyes rendelkezeseit tartalmazza.)

I. FEJEZET
Altahinos rendelkezesek
1. §
(1) A rendelet hatalya kiterjed a Sasd varos kozigazgatasi terilleten talalhat6 koztemeto
ilzemeltetojere, a temetoben temetesi hely felett rendelkezni jogosultakra, a temetoben temetkezesi szolgaltatast vegzokre, valamint a temetot latogat6kra.
(2) Sasd Yaros Onkormanyzata (tovabbiakban: onkormimyzat) polgarmesteri hivatala, illetve
kozszolgaltatasi szerzodes utjan Sasd, 044/1. hrsz. alatt ,Sasdi Ujtemeto" neven 7646 m2
nagysagu koztemetot (a tovabbiakban: temet6) tart fenn. A temeto fenntartasa es bovitese az
onkormanyzat feladata. Az uzemeltetes feladatait a kozszolgaltatasi szerz6des megbizottja (a
tovabbiakban: uzemelteto) szerzodesben foglalt mertekben latja el.

II. FEJEZET
A temeto hasznalatanak rendje
2. §I
(1) A temeto I. II. es III. szintre (parcellak), sirhely-, gyermeksirhely-, umasirhely-, sirbolt tablakra,
valamint umafiilke elhelyezesere szolgal6 terilletekre van felosztva, e rendelet 1. szamu
mellekleteben talalhat6 temetoterkep szerint.
(2) A temetesi hely tablak olyan temetoreszeket jelolnek, amelyeket a nyugvasi ido elteltevel szabalyszeru eljaras mellett - ki lehet ilriteni es temetes celjab61 igenybe lehet venni. Kulon
sirhely tabla van kijelolve a felnottek es a 10 even aluli gyermekek eltemetesere.
(3) A tablak foly6szammal ellatott sorokra, a sorok pedig sorszamokkal temetesi helyekre vannak
felosztva. A diszsirhelyek, sirbolthelyek kiilon vannak megjelolve.
(4) A temetesi helyeket a temetes alatt all6 tablakban folytat6lagos sorrendben kell felhasznalni.
Ettol eltemi semmilyen indokkal nem lehet.
(5) A betelt temetesi hely tablakat az utols6 temetes napjavalle kell zami. A lezart tablaba csak
ratemetessellehet temetni.
(6) A temet6 I. szintjen kizar6lag a korabban elore megvaltott sirhelyekre, a hasznalati idon beliil
lehet temetkezni, egyebkent ez a temetoresz betelt, kiveve a diszsirhelyeket, illetoleg a
nitemetest. Azokat az elore megvaltott sirhelyeket, amelyeket a hasznalati idon bellil nem
1

a§ szoveget m6dositotta a 9/2005.(IX.30.) Okr. szamu rendelet.
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temetnek be, es nem keriil sor az ujramegvaltasukra sem (iiresen maradt sirhelyek) mas
jelentkezo reszere- kizar6lag a temetest megelozoen- rendelkezesre lehet bocsatani. Ezekrol
a temetesi helyekrol a polgarmester rendelkezik.
(7) A temeto II. szintje- kiveve az umasirhely tablat- betelt, ide csak nitemetessellehet temetni.
(8) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmaz6 umat a temeton beliil sirhelyben vagy sirboltban
(ratemetessel), illetoleg urnasirllelyen, urnasirboltban vagy urnafiilkeben lehet elhelyezni.
3. §2

(1) Az egyes temetesi helyek feletti, meghatarozott idore sz616 rendelkezesi jogert - a diszsirhelyek kivetelevel - az elhunyt hozzatartoz6jimak, illetve az eltemetesre kotelezettnek dijat
kell fizetni. A dij merteket a rendelet 2. szamu melleklete tartalmazza.
(2) Az egyszeri megvaltas idotartama:
a) sirbolthely eseten
60 ev
b) sirhely eseten
25 ev
c) umafiilke, umasirhely, urnasirboltltely eseten
25 ev
A b) esc) pont szerinti temetkezesi helyek ketszeres idotartamra torteno megvaltasa is kerheto.
A hasznalati jogosultsag idotartamat a megvaltast61 kell szamitani.
Az urnasirbolt- es a sirboltllely kivetelevel a temetkezesi helyek elore megvaltasara nines
lehetoseg, a megvaltasra csak a temetes szervezese soran, azt kozvetleniil megelozoen keriilhet
sor.
(3) A hasznalati ido eltelte utan a temetkezesi helyek - kiilon tilt6 rendelkezes hianyaban - ujabb
ciklusra megvalthat6k.
(4) Ha a hasznalati ido leteltet kovetoen a sirboltot 5, az egyeb temetkezesi helyeket 3 even beliil
ismetelten nem valtjak meg, az iizemeltet6 jogosult azt minden megteritesi igeny nelkiil ujb6l
felhasznalni, a megsziintetes szabalyai szerint.
( 5) Sirhely tabla vagy az egesz temeto lezarasar61 es/vagy kiiiriteserol a kepviselo-testiilet dont. A
temeto megsziinteteset megelozoen azt harom alkalommal egy orszagos lap ban es a helyi
sajt6ban, valamint a temetoi hirdetotablan kozhirre kell tenni ugy, hogy az elso kozzetetel a
megsziintetes elott 6 h6nappal, a tovabbiak pedig 2 havonta tortenjenek.
(6) Ha a hasznalat a (4) es (5) bekezdesben foglalt okok miatt sziinik meg, a temetkezesi hely
feltarasakor a kiiiritett sirokb61 szarmaz6 holttestmaradvanyokat kozos sirhelyben kell elhelyezni, amelyrol az elhunyt hozzatartoz6i, az 6 rendelkezesiik hianyaban a kegyeleti szokasok,
valamint a kozegeszsegiigyi eloirasok betartasa mellett az onkormanyzat gondoskodik.
(7) A temetkezesi helyek hasznalatanak jogat maganszemelyek kozott atruhazni nem lehet, de a
sirhelyet ujramegvalt6 hozzatartoz6 hasznalati jogot szerez.
(8) Lezart temeto vagy temetoresz betemetett sirjai, sirboltjai felett letesitett siremlek a hasznalati
ido lejartaig - kegyeleti szempontokb61 - nem idegenitheto el es mas sirra, sirboltra nem
helyezheto at.
(9) Kiiirites soran a temetoben felallitott siremleket lebontani, athelyezni, azzal rendelkezni csak az
onkormanyzatnai tortent elozetes bejelentes utan szabad. A rendelkezesi jogosultsagot a
bejelentes soran val6sziniisiteni kell. Mindez csak a ternetoresz lezarasakor gyakorolhat6.
(10) Ha a rendelkezesi jog azert sziinik meg, mert a jogosult a holttestet mas temetesi helyen
kivanja eltemetni, a jogosult reszere- a megsziines napjan ervenyes osszegii- megvaltasi dij
idoaranyos reszet vissza kell teriteni.
4. §3
2
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5. §
(1) A temetoben levo sirhelyek meretei:
a) felnott sirhely
2,20 m hoss:zU, 2,00 m mely, 1,00 m szeles
b) gyermek sirhely
1,30 m hosszu, 1,60 m mely, 0,60 m szeles
c) uma foldbe temetese
0,80 m hosszu, 1,00 m mely, 0,60 m szeles
d) sirboltok felszini meretei
3 szemelyes sirbolt
2,80 m hosszu, 2,25 m szeles
6 szemelyes sirbolt
2,80 m hosszu, 2,25 m szeles
9 szemelyes sirbolt
3,00 m hosszu, 3,50 m szeles
Melysege legalabb 2,60 m. Belso meretet ugy kell kialakitani, bogy alkalmas legyen
a temetkezesre.
d) az urnllslrboltlzely felszlni merete a felnfftt slrlzely meretevel egyezik meg.
(2) A sirok egymast61 val6 oldaltavolsaganak 70 cm-nek, a gyermek siroknal pedig 40 cm-nek kell
Iennie. A sirdombok magassaga legfeljebb 50 em lehet.
(3) Melyitett felnott sirhelybe (220 em) tisztiorvosi engedely alapjan - a rendelet mellekleteben
meghatarozott p6tdij fizetese elleneben - meg egy kopors6 temetheto. A befizetett p6tdij a
sirhely hasznalati idejet tovabbi 13 evvel noveli.
(4) Felnott sirba elhelyezett ket kopors6n kiviil meg ket uma is temetheto. Kopors6ban torteno
ratemetes alkalmazasa nelktil a sirhan meg 4 uma helyezheto el. Elhaltankent a p6tdij rnerteke a
(3) bekezdes szerinti, ez azonban a sirhely hasznalati idejet nern hosszabbitja meg.
(5) Az umasirhelyre legfeljebb 2, az urnllslrboltba legfeljebb 6 uma temetheto. A tovabbi urna
elhelyezeseert p6tdijat nem kell fizetni.
( 6) Az umafiilkebe kizar6lag egy uma helyezheto el.
(7) Felnott sirhelydij befizetese mellett a felnott sirhely tablaba 10 even aluli gyermek is temetheto.
Ilyen esetben azonban a sir mereteinek a felnott sir mereteivel azonosnak kelllenni.
(8) 4
(9) A sirhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.
( 10) A sirhelyeken sirdomb kialakitasa (felhantolas) kotelezo.
(11) Ratemetes eseten- a balesetek elkertilese vegett- a siremleket a temettetonek le kell bontatnia
es ujb61, biztonsagosan fel kell allittatnia.
6. §5
(1) A sirbolt felett rendelkezonek az tekintheto, aki a hasznalati dijat megfizette.
(2)A sirbolt (es siremlek) fenntartasar61, annak letesitoje (orokose) koteles gondoskodni. A
polgarmester a temetesi hely felett rendelkezni jogosultat a biztonsagos hasznalatot veszelyteto
sirjel vagy a sirbolt helyreallitasara koteles felhivni.
(3) Ha a sirjel felett rendelkezni jogosult a felhivas ellenere a sirjelet nem allitja helyre es az eletet
is fenyegeto kozvetlen veszely all fenn, akkor a kozvetlen veszelyt a rendelkezni jogosult
koltsegere az onkorrnanyzat sziinteti meg. A sirjel vagy sirbolt helyreallitasaig a ternetesi
helyre tovabbi ternetkezes nem tortenhet.
(4) Arra nezve, bogy a sirboltba kik temetkezhetnek, a letesitonek a sirboltkonyvbe bejegyzett
rendelkezesei az iranyad6k.
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a§ szoveget hatalyon kivtil helyezte a 9/2005.(1X.30.) Okr. szamu rendelet.
a bekezdes szoveget hatalyon kivtil helyezte a 9/2005.(IX.30.) Okr. szamu rendelet.
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(5) A sirboltba kopors6ban csak annyi elhalt temetheto, ahany ferohelyre azt epitettek. Ezen tul
harom ferohelyes sirboltban tovabbi 10 uma, hatszemelyes sirboltban tovabbi 20 uma, kilenc
szemelyes sirboltban tovabbi 30 uma helyezheto el. Amennyiben a sirbolt tulajdonosa
(birtokosa) a temetkezesi jogosultsagr61 a sirboltkonyvben vagy vegrendeletileg nem tett
rendelkezest, ugy a sirboltban az elhalt hozzatartoz6i az elhalalozas sorrendjeben temethetok
el. A sirbolt tulajdonosanak (birtokosanak) kerelmere a sirboltban elhelyezett kopors6kban
leva, porladason tuli csontmaradvanyokat ossze lehet gyiijteni es hamvasztas utan umaban,
illetoleg gyermekkopors6ban a sirboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradvanyok
csak egy umahelynek szamitanak.
7. § 6
8.§
(1) A polgarmester diszsirhelyet adomanyoz elhalalozasa eseten a varos diszpolgaranak, valamint
- az iigyrendi bizottsag velemenyenek kikerese utan - diszsirhelyet adomanyozhat annak az
elhunyt szemelynek, aki a varosi kozelet valamely teriileten kiemelkedo teljesitmenyt nylijtott.
(2) A diszsirhely hasznalati ideje a temeto fennallasaig tart, hasznalata dijtalan.
(3) A diszsirhelybe, a simyitas es ratemetes szabalyainak megtartasa, koltsegeinek viselese mellett,
az elhalt ozvegye es az elhalt kozvetlen felmeno es lemeno hozzatartoz6i (sziilok, gyermekek)
is eltemethetok.
(4) A diszsirhelyek gondozasar61 az elhunytak hozzatartoz6i, ezek hianyaban az iizemelteto koteles
gondoskodni.
(5) A diszsirhely adomanyozasar61 az elhunyt legkozelebbi hozzatartoz6jat es a temeto iizemeltetojet irasban kell ertesiteni.
(6) A diszsirhely-parcellaban a kopors6nak a foldbe temetese vagy elhamvasztas utan az uma
foldbe temetese megengedett.
Temetkezesi szolgaltahisok
9. §
(1) A temetoben a temetkezesi szolgaltatasokr61 az eltemetteto dontese szerint barmely, engedellyel
rendelkezo szolgaltat6 gondoskodhat.
(2) 7 A temetkezesi szolgaltat6 igenybe veheti a temeteshez rendelkezesre all6 alabbi temetoi
letesitmenyeket: a ravataloz6t es felszereleseit, valamint a lelekharangot, tovabba a temetoben
biztositott halotthutes szolgaltatast.
8
(3) A temetoi letesitmenyek igenybe veteleert, illetoleg a halotthutesert a temetkezesi szolgaltat6 a
2. szamu rnelleklet szerinti dijat fizeti.
10. §
(1)9 Az elhunyt eleteben tett nyilatkozata hianyaban az eltemetes m6djat az hatarozza meg, aki a
temetesrol gondoskodik, vagy arra koteles Jenne de mas szerv vagy szemely a temetesrol ugy
gondoskodik, mintha az elhunyt sajat halottja volna.

6 a§ szoveget hatalyon kiviil helyezte a 9/2005.(IX.30.) Okr. szamu rendelet.
7
a bekezdes szoveget m6dositotta a 9/2005.(1X.30.) Okr. szamu rendelet.
8
a bekezdes szoveget m6dositotta a 9/2005.(IX.30.) Okr. szamu rendelet.
9
a bekezdes szoveget m6dositotta a 9/2005.(IX.30.) Okr. szamu rendelet.
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(2) A rendelkezesre jogosultsagot a Polgarmesteri Hivatal csak akkor koteles vizsgalni, ha azzal
kapcsolatosan kifogast j elentettek be. Ha a j ogosultsagot nem lehetett megallapitani, akkor a
bir6sag vagy a gyamhat6sag donteset kell kemi. A vita lezanisaig a hal ott nem temetheto el.
11.

§10

Ha az elhunytat kozkoltsegen kell eltemetni, es a temetesre egyebkent kotelezett nem rendelkezik
Sasdon vagy 25 km-es korzetben egy masik koztemetoben temetesi hellyel, el kell hamvasztani es a
hamvakat umafalban vagy umasirhelyben kell elhelyezni.

12.§
( 1) A temetkezesi hely birtokosa altai vegezheto munkak:
a) egynyari vagy evelo lagyszaru disznovenyek iiltetese, apolasa,
b) cserepes, vagott- es miivirag, koszoru elhelyezese,
c) olyan fas szaru novenyek iiltetese, melyek kifejlett allapotban sem erik el a 2 m-es
magassagot.
( 1) A sirhely birtokosa koteles a sirhely gondozasat, gyomtalanitasat rendszeresen elvegezni.
13. §

(1) Sirbolt, siremlek allitasat, epitesi anyag temetobe szallitasat, valamint - a 12. §-ban felsoroltakon kiviili - egyeb munkalatokat az iizemeltetonel- a kiilon jogszabaly szerint epitesi engedely
koteles tevekenyseget is - elozetesen be kell jelenteni a munka jellegenek es a munkalatok
vegzesenek idopontjaval es varhat6 idotartamaval egyiitt.
(2) Az eloirt bejelentes hianya vagy az att61 val6 elteres eseten, tovabba a 12. § (2) bekezdeseben
szereplo kotelezettseg elmulasztasakor az iizemelteto jelzesere a Polgarmesteri Hivatal:
a) A sirhely birtokosat- hatarido kitiizesevel- felhivja a serelmes allapot megsziintetesere.
b) A felhivas eredmenytelensege eseten a sziikseges munkat elvegzi (elvegezteti) es annak
koltsegeit atharitja a sirhely birtokosara.

Nyilvantartasok vezetese
14.§
(1) Halottat csak halottvizsgiilati bizonyitviiny alapjiin szabad eltemetni vagy elhamvasztani. A
halottvizsgalati bizonyitvany megorzeserol a Polgarmesteri Hivatal gondoskodik.
11
(2) Az onkormanyzat az uj sirmezok (simegyedek, sirparcellak) megnyitasa elott gondoskodik a
simyilvantartasi terkep elkesziteserol. A temeto-terkepet a temeto-nyilvantart6 konyvvel
osszhangban a Polgarmesteri Hivatal vezeti. A temeto dokumentaci6kat a temeto kiiiritesenek
elrendeleseig tiiztol vedve, pancelszekrenyben kell megorizni, azt kovetoen pedig atadni a
Baranya Megyei Leveltamak.
12
(3) A nyilwintart6 konyvbe minden temetest (urna elhelyezest) idorend szerint kelt bejegyezni, a
torvenyben foglalt adatokkal.
13
(4) A sirboltkonyv a sirboltban is urnasirboltban elhelyezett halottak bejegyzesere szolgal. A
sirboltkonyvet a torvenyben meghatarozott tartalommal kell vezetni, a sirbolt szamanak

10

az (1) bekezdes szoveget m6dositotta, es a (2) bekezdest hatalyon kivlil helyezte a 9/2005.(1X.30.)
rendelet.
11
a bekezdes szoveget m6dositotta a 9/2005.(1X.30.) Okr. szamu rendelet.
12
a bekezdes szoveget m6dositotta a 9/2005.(IX.30.) Okr. szamu rendelet.
13
a bekezdes szoveget m6dositotta a 9/2005.(1X.30.) Okr. szamu rendelet.

Okr. szamu
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feltiintetesevel. A sirboltkonyvbe be kell vezetni a letesitonek a sirboltra vonatkoz6
rendelkezeseit.
(5) A nyilvantartasi adatokr6l tajekoztatast - a halott nevenek, a temetes idopontjanak es a
temetkezes helyenek kivetelevel- csak bfr6sagi es hat6sagi eljarasokhoz lehet adni.
(6) Az e rendeletben megallapftott dfjakat a Polgarmeseri Hivatal hazipenztaraba kell befizetni a
temetkezesi hely megvaltasanak napjan. A Polgarmesteri Hivatal a befizetesr6l szamlat allft ki.

A temeto rendje
15. §
(1)
(2)
(3)
(4)

A temet6 nyitva tartasa: naponta 8-16 6raig, a nagykapu szombaton 9-16 6raig van nyitva.
A temetobol a nyitvatatiasi idoleteltekor kiilon felsz6lftas nelkiil el kell tavozni.
A nyitva tartas rendjet a temeto bejaratanal ki kell fiiggeszteni.
A temet6ben mindenki a hely csendjenek, a kegyeletnek megfelelo magatatiast koteles
tanusitani.
(5) A temet6ben a kegyeleti targyakat, a sirokra iiltetett fakat es novenyeket, valan1int a sfrok
diszitesere szolgal6 anyagokat beszennyezni tilos.
(6) A sirhelyek gondozasa soran keletkez6 hulladek a sirhelyek kozott nem tarolhat6.
(7) A sirok es az umasfrok keritessel nem hatarolhat6k koriil.
(8) A temetokben gyertyat egetni legkes6bb a zarasi idot megel6z6 egy 6raig szabad. Ogyelni kell
arra, hogy gyertyagytijtas tfizveszelyt ne okozzon.
(9) A temet6k teriiletere kutyat bevinni- a vakvezet6 kutyak kivetelevel- tilos.
( 10) A kolumbariumfiilkek el6reszen a kozizlest sert6 viragtart6k, diszitesek vagy feliratok nem
helyezhetok el.
16. §
(1) A siremlek es tartozekai, valamint az emlekoszlop tervet - 1:20 aninyti vazrajzat - elhelyezes
elott a Polgarmesteri Hivatalban be kell nyl1jtani. A Polgarmesteri Hivatal jelzesere a
polgarmester a benyl1jtast61 szamitott 15 napon belli! hozott dontesevel megtilthatja az e
rendeletnek es az egyeb jogszabalyoknak meg nem felelo sirjel elhelyezeset.
(2) A temet6 teriileter61 sirkovet, siremleket es fejfat - vagyonvedelmi okokb61 - csak a temet6
lizemeltetojenek tortent el6zetes bejelentes utan szabad kivinni.

17. §
(1) A temet6be gepjarmiivel, motorkerekparral es kerekparral behajtani es ott kozlekedni tilos.
(2) Az (1) bekezdesben foglalt tiltas a mozgaskorlatozottakra, az engedelyezett munkalatokat
vegz6kre es a lathat6an id6s betegekre nem vonatkozik.

18.§
Szabalysertest kovet el es 10 000 Ft-ig terjedo penzbirsaggal sujthat6 az, aki a koztemet6ben:
a) nem a hely csendjenek, a kegyeletnek megfelelo magatartast tanusitani,
b) a kegyeleti targyakat, a sirokra iiltetett fakat es novenyeket, valamint a sirok diszitesere szolgal6
anyagokat beszennyezi
b) a sirhelyek gondozasa soran keletkez6 hulladekot nem a kijelolt tarol6ban helyezi el,
c) a sirhelyet keritessel hatarolja koriil.
d) a koztemet6 teriiletere - vakvezet6 kutya kivetelevel - kutyat bevisz.
d) a kolumbariumfiilkek eloreszen a kozizlest serto viragtart6t, diszitest vagy feliratot helyez el,
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e) tilalom ellenere gepjarmiivel vagy kerekparral kozlekedik.
Zaro rendelkezesek

19.§
Ajelen rendelet 2008. majus 1. napjan lep hatalyba.
Sasd, 2008. februar 28.
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A rendelet kihirdetve.
Sasd, 2008. marcius 6.
/?/

'

,=<,~)

r!l~~·
jegyzo
,

8

2. szamu melleklet 14

A koztemeto hasznalahival kapcsolatos dijak
(A dijak az AFA-t nem tartalmazzak.)
I. Temetesi hely megvaltasi, ujravaltasi dijak
a) Sirbolthely dija: (60 evre)
3 szemelyes
6 szemelyes
9 szemelyes
b) Sfrhely dfja: (25 evre)
feln6tt sfrhely
gyetmek sirhely

22.000 Ft
44.000 Ft
66.000 Ft
5.500 Ft
1.500 Ft

c) Hamvakat tartalmaz6 uma elhelyezesere Ietesftett fiilke dija (25 evre)
2.200 Ft
d) Umasfrhely dfja: (25 evre)

2.200 Ft

e) A megallapftott sfrhelydijon feliil 50% p6tdfjat koteles fizetni az, aki melyitett feln6tt sfrhelybe
tisztiorvosi engedely alapjan meg egy kopors6t kivan temetni vagy ugyanoda umat kivan
elhelyezni .
f) Urnasirbolt dija
5.500 Ft
II. Temetkezesi szolgaltatok altai fizetendo dijak:
Ravataloz6 hasznalati dfj
2. 750Ft
Hal ott hutesi dfj naponta:
• az elslf negy napra
1. 000 Ft
• az 5. es 8. nap kozott
2. 000 Ft
• a 9. naptol kezdlfdlfen
4. 000 Ft
A dijfizetes szempontjabol minden megkezdett nap egy napnak szamlt.

14

a melleklet szoveget m6dositotta a 9/2005.(1X.30.) Okr. szamu rendelet.

