Rátka Német Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2000.(XI.21.) számú rendelete
a temetőről és a temetkezésekről
EGYSÉGES SZEREKEZETBEN
4/2005.(II.15.) és a 15/2015.(X.27.)
önkormányzati rendelettel
Rátka Német Települési Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi CLIII. törvény 40.§. (1) bekezdésének és a 41.§(3) bekezdésének a
felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1.§.
(1) E rendelet hatály a község területén lévő önkormányzat tulajdonában álló, köztemetőre
terjed ki.
(2) A temető fenntartója: Rátka község Önkormányzata, kezelője a Polgármesteri Hivatal.
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(3) A temető belső rendjéről a temető üzemeltetéséről az önkormányzat saját maga
gondoskodik gondnok útján és a Polgármesteri Hivatal útján.
(4) A temető és annak létesítményei folyamatos karbantartását az 1999. évi XLIII. törvény 13.§ában foglaltaknak megfelelően biztosítani kell. A temető park jellegét meg kell őrizni, kezelni,
gondozni, szükség esetén fásítani kell.
Értelmező rendelkezések
2.§.
(1) E rendelet alkalmazásában –az 1999. évi XLIII. törvény 3.§-a értelmében:
a. köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető
b. 2temetési hely: a köztemetőben létesített sírhely, sírbolt, urnafalon lévő urnahely
A temetés
3.§.
(1) A temetés módjára vonatkozó előírásokat az 1999.évi XLIII. törvény 19.§-a szabályozza.

1
2

Módosította: 4/2005.(II.15) ör.; hatályos: 2005. február 15.
Módosította:15/2015.(X.27.)ör.;hatályos 2015..október28.

(2) A felravatalozás a ravatalozó helyiségben, vagy a hozzátartozók kívánságára a ravatalozó
előtti téren történik,
(3) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt minimum 2 órával ki kell nyitni és a gyászolók
rendelkezésére kell bocsátani,
(4) A halottakat a temetésig – az elhunyt biológiai állapotától függetlenül – hűtőkamrában kell
elhelyezni.
(5) a temetéssel kapcsolatos mindennemű szolgáltatás – szállítás, ravatalozás, temetés – a
kegyeleti előírások szigorú betartásával végezhető.
Sírhelyek, sírboltok használati ideje
4.§.
(1) Az egyes sírhelyek használati ideje 25 év. A további használati jogot az üzemeltető
engedélyével lehet biztosítani. A temetési hely felett – Az 1999. évi XLIII. törvény 22.§.(1)
bekezdése értelmében az rendelkezik, aki az eltemetésre jogosult.
(2) Kettős sírhely használati ideje az utolsó betemetés napjától számított 25 év.
(3) A sírhelyek kifalazásuk esetén sírboltnak minősülnek, ezért ezekre a sírboltokra vonatkozó
előírásokat kell alkalmazni.
(4) A sírboltok (kripta) használati ideje 60 év.
(5)3 A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért
a.) sírhely, sírbolt esetében díjat nem kell fizetni,
b.) urnafalon lévő urnahelyért rátkai állandó lakóhellyel rendelkező személy esetén
10.000.-Ft/10 év megváltási díjat kell fizetni a temetés előtt,
c.) urnafalon lévő urnahelyért rátkai állandó lakóhellyel nem rendelkező esetén
20.000.-Ft/10 év megváltási díjat kell fizetni a temetés előtt.

A temető rendje
5.§.
(1)4 A temetőt térképvázlaton sírhelytáblákra, a sírhelytáblákat sírhelysorokra, az urnafalon
lévő urnahelyet urnasorokra kell osztani és sorszámmal ellátni.
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(2) A temetőben a temetkezésre használt helyek:
a.) egyes sírhelye,
b.) kettős sírhelyek
c.) sírboltok (kripta),
d.) urnasírhely
c.) 5urnafal
(3) A temetési helyek felett a fenntartó rendelkezik, így az magánszemélyek kközött csere,
adásvétel, öröklés tárgyát nem képezheti.
(4) A temetési helyek mérete:
hossza

szélessége

mélysége

egymástól

való

magassága
távolsága
egyes sírhely

210 cm

90 cm

200 cm

60 cm

esetén

210 cm

90 cm

240 cm

60 cm

kettős sírhely

210 cm

190 cm

200 cm

60 cm

esetén

210 cm

190 cm

síremlék mérete

210

125

rátemetés tervezés

rátemetéses tervezés
240 cm

60 cm
120

(5)6 A sírhelytáblákban, sírhelysorokban és az urnafalon lévő urnahelyeken a temetkezést az
elhalálozás sorrendjében kell végrehajtani.
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(6) Új sírhelyek kialakítása, sírboltok és sírkövek megépítése, régi sír felbontása előtt meg kell
kérni az önkormányzat kezelői hozzájárulását, melyben pontosan méretekkel meg lesz
határozva, hogy hová mekkora méretű síremlék helyezhető el.
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(7) Az új síremlékek elkészülte után mindenki köteles a földet és építési törmeléket elszállítani.
A síremlék elkészültét a Polgármesteri Hivatalban jelenteni kell, akik ellenőrzik az építési
munkával érintett terület rendbetételét.
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A temetőre vonatkozó kötelező nyilvántartások vezetése
6.§.
9

(1) A Polgármesteri Hivatal az 1999. XLIII. törvény 18.§.(1)-bek-e értelmében a következő
nyilvántartásokat vezeti:
a.) nyilvántartó könyvet,
b.) sírbolt könyvet,
c.)10 az urnahely nyilvántartó könyvet.
(2) A nyilvántartó könyv kötelező adattartalmát az 1999. évi XLIII. törvény 18.§.(2)bek.
szabályozza.
(3) A sírbolt könyvet a (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal kell vezetni a sírbolt
számának feltüntetésével. A sírbolt könyv vezetésére vonatkozó részletes szabályokat az 1999.
évi XLIII. törvény 18.§.(2-3)bekezdése tartalmazza.
A temető fenntartása és üzemeltetése
7.§.
(1) Rátka Község Önkormányzata a temető fenntartói jogosítványa keretében a temető
rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és
infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség
szerint felújításáról maga gondoskodik.
(2) A síremlékek szabályszerű felállítását (átépítését, felújítását, lebontását) a temető kezelője
ellenőrzi.
(3) Az érintettek a sírok gondozását díszítését szabadon belátásuk szerint végezhetik. Ezen
kívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének. (Pad
elhelyezése, fa ültetése, stb.)
(4) A temetőben munkáját végző vállalkozó (kőfaragó, temetkezési szolgáltató, stb.)
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.
A temető rendje
8.§.
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(1) A temetőkben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a
kegyeleti érzés és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.
(2) A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.
(3) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.
(4) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.
(5) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni vagy bontási
anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a
keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani. Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és
egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.
(6)A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A temetőben
keletkezett hulladék rendszeres elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.
(7)A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni tilos.

9.§.11
Záró rendelkezések
10.§.
Ez a rendelet 2000. december 1 napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a helyben
szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Filep Györgyné sk.

Héring Istvánné sk.

jegyző
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polgármester

