Bakonypölöske Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2000./IX.19./ rendelete
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete "a temetőkről és a temetkezésről"
szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. §. (1)-(2) bekezdésében, 41. §. (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a "temetőkről és a temetkezésről szóló 1990. évi XLIII.
törvény végrehajtásáról" szóló 145/1999.(X.1.) Korm.rendeletben foglaltak, valamint " a helyi
önkormányzatokról" szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a köztemetőről és a temetkezés rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1. §.
(1) E rendelet hatálya kiterjed Bakonypölöske Község közigazgatási területén lévő köztemetőre,
valamint a temetkezési tevékenységre.
(2) Köztemető a Bakonypölöske Község Önkormányzata (továbbiakban:Önkormányzat) tulajdonában lévő - Bakonypölöske 048/4.hrsz-ú köztemető (továbbiakban: temető).
(3) A temető és létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről az Önkormányzat gondoskodik.
Temetkezési helyek és szabályok
2. §.
A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni temetési helyen szabad.
3. §.
(1) A temetőt koporsós sírhely-, gyermeksírhely-, urnasírhely, sírbolt táblákra, valamint hamvak
szétszórására alkalmas területekre lehet felosztani.

(2) A sírhely táblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével - szabályszerű eljárás mellett - ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni.
(3) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell
felosztani. A sírbolthelyeket külön kell megjelölni.
(4) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely táblákban - fő szabályként - folytatólagos sorrendben
kell felhasználni.
(5) A betelt sírhely táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni.
(6) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben (rátemetéssel),
urnasírban vagy sírboltban lehet elhelyezni.
4. §.
(1) Az egyes temetkezési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek nem kell díjat fizetni.
(2) A temetkezési helyek használati ideje:
a) sírbolt esetén
60 év
b) urnasírbolt esetén
25 év
c) sírhely esetén
25 év
d) urnafülke, urnasírhely esetén
10 év
(3) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek - külön tiltó rendelkezés hiányában kérelemre ismét használatba adhatók.
(4) Ha a használati idő leteltét követően a sírbolt 2, az egyéb temetkezési helyeket 1 éven
belül ismételten nem kérik használatát az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési
igény nélkül újból felhasználni.
(5) Sírhely tábla vagy az egész temető lezárásról és/vagy kiürítéséről az önkormányzat képviselő-testület dönt.
(6) Ha a használat a (4) és (5) bekezdésben foglalt okok miatt szűnik meg, a temetkezési hely
feltárásakor a kiürített sírokból származó holttestmaradványokat közös sírhelyben kell
elhelyezni, amelyről az elhunyt hozzátartozói, az ő rendelkezésük hiányában a kegyeleti
szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett az üzemeltető köteles
gondoskodni.
(7) Lezárt temető vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlék a használati idő le nem jártáig - kegyeleti szempontokból - nem idegeníthetők el és más sírra,
sírboltra nem helyezhetők át.

(8) Kiürítés során a temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni
csak az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után szabad. A rendelkezési jogosultságot
a bejelentés során valószínűsíteni kell. Mindez csak a temetőrész lezárásakor gyakorolható.
5. §.
(1) A temetőben lévő sírhelyek méreteit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál szintén 60 cm-nek
kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.
(3) Mélyített felnőtt sírhelybe (220 cm) tisztiorvosi engedély alapján, még egy koporsó
temethető.
(4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő
rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el.
(5) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.
(6) A sírhelyeken sírdombot kialakítani /felhantolás/ nem kötelező. a hant nélküli parcellák létesítésére kijelölt területen sírdomb nem alakítható ki.
(7) Rátemetés esetén - a balesetek elkerülése végett - a síremléket a temettetőnek le kell bontatnia
és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia.
6. §.
(1) Sírboltot csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az üzemeltetőnek be kell mutatni.
(2) A sírbolt (és síremlék) fenntartásáról, annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni.
Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani, az üzemeltető felszólíthatja a fenntartásra kötelezett
személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a helyreállításról. Ha a felhívás eredménytelen
marad, az üzemeltető kérelmére a Polgármesteri Hivatal elrendelheti a sírbolt eltávolítását,
illetőleg a sírboltba való további temetkezést megtilthatja.
(3) Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívás kötelező. A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.
(4) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett
rendelkezései az irányadók.
(5) A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen
túl három férőhelyes sírboltban további 10 urna, hatszemélyes sírboltban további 20 urna,
kilenc személyes sírboltban további 30 urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa
(birtokosa) a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben vagy végrendeletileg nem tett

rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők
el. A sírbolt tulajdonosának ( birtokosának) kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban
lévő, porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában,
illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a
maradványok
csak egy urnahelynek számítanak.

7. §.
(1) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek
hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó.
(2) A rendelkezésre jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatosan kifogást jelentettek be.
8. §.
(1) A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlási vagy roncsolt állapotban lévő
holttest koporsóját.
(2) A fertőző betegségben elhunytnak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek.
9. §.
(1) A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák:
a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése,
c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 m-es magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba. Az
engedélyezett fajták jegyzékét a hirdetőtáblán ki kell függeszteni.
(2) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.
10. §.
(1) Sírbolt, síremlék állításához, valamint a - 9. §-ban felsoroltakon kívüli - egyéb munkálatokhoz
az üzemeltető előzetes engedélye szükséges. Be kell jelenteni továbbá ezen munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát.
(2) Az előírt engedély hiánya vagy az attól eltérés esetén, továbbá a 9.§. (2) bekezdésében

szereplő kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető:
a) A sírhely birtokosát - határidő kitűzésével - felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére.
b) A felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi /elvégezteti/ és annak
költségeit áthárítja a sírhely birtokosára.

Nyilvántartások vezetése
11. §.
(1) Halottat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni vagy elhamvasztani.
A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik.
(2) A temető fenntartója az új sírmezők /sírnegyedek, sírparcellák/ megnyitása előtt köteles
gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről. A temetőtérképet a temetőnyilvántartó
könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temető dokumentációkat a temető
kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek a tűztől védve, pácélszekrényben kell
megőriznie, azt követően pedig átadnia a Veszprém Megyei Levéltárnak.
(3) Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett halva született gyermekekről. A
jegyzékben fel kell tüntetni a halva született magzat anyjának nevét, az elhantolás /urna
elhelyezés/ időpontját és a föléje tűzött fejfa sorszámát.
(4) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást - a halott nevének, a temetés időpontjának és a
temetkezési helyének kivételével - csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni.

A temető rendje
12. §.
(1) A temető nyitva tartása folyamatos.
(2) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles
tanúsítani.
(3) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a
sírok díszitésére szolgáló anyagokat beszennyezni, megrongálni tilos.
(4) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható, azokat a
kijelölt hulladéklerakóban kell elhelyezni.

(5) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.
(6) Gyertyaégetésnél ügyelni kell arra, hogy gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.
(7) A temetők területére állatot bevinni vagy beengedni - a vakvezető kutyák kivételével - tilos.

13. §.
(1) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához,
építési vagy bontási munkák elvégzéséhez.
(2) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát -vagyonvédelmi okokból - csak a temető
üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.
14. §.
(1) A temetőbe - a halottszállító kivételével - gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral
behajtani és ott közlekedni tilos.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat
végzőkre és -esetenként - a láthatóan idős betegekre nem vonatkozik.
15. §.
A panaszügyintézés üzemeltető feladata, melyet telephelyén lát el.
16. §.
A temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált értékekről
(ékszer, nemesfémből készült protézis) és a találás körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni.
A talált érték biztonságos megőrzéséről gondoskodni szükséges a jogosultnak történő átadásig.
17. §.
A temetői létesítmények használatáért az Önkormányzat nem állapít meg temető fenntartási
hozzájárulást.

Szabálysértési rendelkezések2
18. §.

Záró rendelkezés

19. §.
(1) Ez a rendelet 2000. szeptember 19.napján lép hatályba.
20. §1
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvének figyelembe vételével felülvizsgálatra került és azzal összeegyeztethető szabályozást
tartalmaz.
Bakonypölöske, 2000. szeptember 15.

Bóka Istvánné sk.
jegyző

Szarka Gyula sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja:
Bakonypölöske, 2000. szeptember 19.
Bóka Istvánné sk.
jegyző
1. A módosítás hatályba lépésének napja: 2009. október 2.
2. A törlés hatályba lépésének napja: 2012. március 27-én

Bakonypölöske Község Önkormányzatának 8/2000./IX.19./ számú Önk. rendeletének
1. számú melléklete

a) Felnőtt sírhely:

2,25 m hosszú,
2,00 m mély,
1,00 m széles

b) Gyermek sírhely:

1,50 m hosszú,
2,00 m mély,
1,00 széles

c) Urna földbe temetésénél
a sírhely:

0,60 m hosszú,
0.80 m mély,
0.60 m széles

d) Sírbolt
- felszíni méretei:
3 személyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 2,50 m
6 személyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 3,00 m
9 személyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 3,80 m
- belső méretei:
3 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 0,90 m, mélysége 2,60 m
6 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 1,75 m, mélysége 2,60 m
9 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 2,50 m, mélysége 2,60 m

INDOKOLÁS
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A temetkezési tevékenység ellátása és a temetők fenntartása, üzemeltetése olyan - részben anyagi-műszaki, részben humán jellegű- egyéni és közösségi célú szolgáltatás, amelynek
megszervezése, zavartalan lebonyolítása alapvetően kegyeleti célokat szolgál. Ezt a szolgáltatást
- szoros összefüggésben az emberi méltósághoz való alkotmányos alapjoggal - kényszerűen el
kell végezni, hiszen a temetkezéssel összefüggő feladatok ellátása közegészségügyi okból nem
halasztható.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény kötelező önkormányzati feladatként
határozza meg a köztemetők fenntartását. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. XLIII.
törvény (továbbiakban: Tv.) és a végrehajtására kiadott 145/1999. /X.1./ Korm.rendelet e
feladat ellátásának kereteit állapítja meg.
A Tv. pontosan meghatározza, hogy az önkormányzat feladatai, szabályozási lehetőségei mire
terjednek ki.
A Tv értelmében:
"3.§.a) temető : a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi
rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és
használnak, vagy használtak:
b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, illetőleg a temetőnek az a része,
amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti,
4.§.(1) A temető tulajdonosa az állam, a települési önkormányzat, az egyház, a helyi és országos
kisebbségi önkormányzat, gazdálkodó szervezet / Ptk. 685.§.c) pontja/ és a közhasznú szervezet
lehet.
5.§.(1) A temető fenntartója a temető tulajdonosa, illetve az, aki kezelői joggal rendelkezik.
6.§.(1) A temető tulajdonosának feladata a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek,
zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése, illetőleg kialakítása.
(4) A temető tulajdonosa a temető használatának rendjéről temető szabályzatot készít."

Fentiekből is kitűnik, hogy az önkormányzat csak a tulajdonában lévő köztemetőre vonatkozóan
alkothat rendelkezéseket. Ezen kívül - a Tv. és a végrehajtási rendelet alapján - a helyi építési
szabályzatban és szabályozási tervben határozhat meg a temetővel kapcsolatos építési
követelményeket.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §.
A rendelet hatályát jelöli meg, illetve a köztemető helyét és az üzemeltetés módját.
2. §.
A halott eltemetésével kapcsolatos fő szabályt tartalmazza.
3. §.
A temető sírhelytáblákra való osztását szabályozza. A Tv. értelmében a sírhelytáblák kijelölése,
nyilvántartása az üzemeltető feladata.
4. §.
A sírhelyek megváltási díját, illetőleg a sírhely feletti rendelkezési idő tartamát szabályozza.
Tartalmazza, hogy az esetleges lezárást követően mi a sorsa a sírhelyeknek, síremlékeknek.
5. §.
A temető tulajdonosának kell meghatároznia a temetőszabályzatban a sírhelyek méretét, a közöttük lévő
távolságot. Ugyancsak a szabályzatban kell rögzíteni, hogy a sírhelyekre hány koporsót, illetőleg urnát
lehet rátemetni.
6. §.
A sírbolt készítésének szabályait tartalmazza. Az eltemettetőnek van arra lehetősége, hogy sírboltba
temettesse el az elhunytakat. A sírbolt készítése építési engedélyezési eljárás alá
tartozó tevékenység.
7.-8.§.
Az elhunyt eltemetésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.
9.-10. §.
Az elhunyt hozzátartozója által végezhető temetőn belüli tevékenységeket, illetőleg a sírbolt, síremlék állításával kapcsolatos szabályokat tartalmazza.
11. §.
A sírhelyekről nyilvántartást kell vezetni, a temetőről térképet kell készíteni. A nyilvántartás
vezetése és a térkép elkészítése az üzemeltető feladata.

12.-l6. §.
A temető használati rendjét tartalmazza.
17. §.
Létesítmények használatáért megállapított temető-fenntartási hozzájárulás.
18. §.
A temető használatával kapcsolatos szabálysértési eseteket sorolja fel.
Bakonypölöske, 2000. szeptember 15.

Bóka Istvánné sk.
jegyző

