Mályinka Község Önkormányzatának
4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. Törvény 40. § (1) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1. §
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Tv.), valamint a
végrehajtására kiadott módosított 145/1999. Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
rendelkezéseit a jelen rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
2. §
(1) Jelen rendelet hatálya a Mályinka Község Önkormányzatának tulajdonában lévő
266/2 hrsz-ú belterületi, valamint a 029/1 és 029/2 hrsz-ú külterületi ingatlanokon
található köztemetőre terjed ki.
(2) Jelen rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed a
Mályinkai Református Egyházközség tulajdonában lévő, a 266/1 hrsz-ú belterületi
ingatlanon lévő temetőre is.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott, összetartozó ingatlanok egy temetőt
alkotnak.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott temető fenntartását, a Tv. 39. §-ában foglalt,
érvényes kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján Mályinka Község
Önkormányzata a köztemetőkre vonatkozó szabályok szerint látja el.
3. §
(1) Jelen rendelet alkalmazásában:
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 önkormányzati tulajdonban lévő temető, illetőleg a temetőnek az a része,
amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét
teljesíti. (Tv. 3.§ a)-b) pontja)

A temető fenntartása és üzemeltetése
4. §
(1) A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről a temető tulajdonosa köteles
gondoskodni.
(2) Mályinka Község Önkormányzata a 2. § (1) bekezdésében meghatározott köztemető,
valamint a 2. § (4) bekezdésében meghatározott temető fenntartásáról és
üzemeltetéséről saját maga, - a Polgármesteri Hivatal útján - gondoskodik
(a továbbiakban: Üzemeltető).
(3) A köztemető infrastrukturális létesítményeinek használata díjtalan.
Temetési hely
5. §
(1) A köztemetőben és a temetőben temetni az erre kijelölt területen szabad.
(2) A köztemetőben
a) koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és
sírbolt,
b) hamvasztásos temetés esetén a hamvakat tartalmazó urna a koporsós temetési
helyre rátemethető ( a koporsós temetési helyre 6 darab urna helyezhető el),
c) a R. 12. § (6) bekezdésében meghatározott emberi maradványok eltemetésére az
Üzemeltető által kijelölt helyen van lehetőség.
6. §
(1) A temetési helyek és a síremlékek méreteire, magasságára vonatkozó előírásokat a
jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az 1. számú mellékletben meghatározott síremléknél nagyobb területű és magasságú
síremlék elhelyezését és tervezett méreteit az építésügyi hatóságnak be kell
jelenteni. Az építésügyi hatóság a bejelentéstől számított 15 napon belül
nyilatkozhat a síremlék méreteinek korlátozása tárgyában. Amennyiben az
építésügyi hatóság a bejelentéstől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy a
tervezett méreteket jóváhagyottnak kell tekinteni.
7. §
(1) Az elhunytat - az eltemettető eltérő rendelkezésének hiányában – az elhalálozás
ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni.
(2) 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) sírbolt esetén 60 év.
(A R. 18. § (1) bekezdésében meghatározott időtartam alapján)
(3) A temetési helyek feletti rendelkezési jog díjtalan.

A sírboltokra vonatkozó egyéb rendelkezések
8. §
(1) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből
álló temetési hely. (R. 11. § (5) bek.)
(2)1 Sírbolt csak a tulajdonos hozzájárulásával és építésügyi hatóság által kiadott építési
engedéllyel építhető. A hozzájárulás iránt írásbeli kérelmet kell benyújtani a
tulajdonoshoz. A kérelemhez mellékelni kell az építeni kívánt sírbolt tervét
(vázrajzát). Mályinka Község Önkormányzata, mint tulajdonos döntését a kérelem
benyújtásától számított 15 napon belül köteles meghozni. A tulajdonos a
hozzájárulást megtagadja, ha a kérelmező a sírboltot a jelen rendeletben foglaltaktól
eltérően kívánja megépíteni vagy megépíttetni.
(2) A sírboltot a (2) bekezdésben foglalt kérelem alapján kiadott engedélytől eltérően
megépíteni tilos. Sírbolt építése során a jelen rendeletben előírtak betartása
köztelező.
(3) A sírbolt helyének kiválasztásánál kellő tekintettel kell eljárni. A sírbolt megépítése
kegyeletet nem sérthet, már meglévő és más személy használatában lévő sírhelyet
nem háboríthat.
(4) A sírbolt tervezett helyét a (2) bekezdésben meghatározott kérelemben kell
megjelölni. A sírbolt helyét az üzemeltető hozzájáruló nyilatkozatában határozza
meg.
(5) A sírboltok egymástól és más sírhelyektől való távolsága minimálisan 80 cm.
(6) A sírboltokban 2-6 nagykoporsó helyezhető el. Egy nagykoporsó helyén 2 darab
kiskoporsó is elhelyezhető.

9. §

(1) Sírboltba történő temetés rendjét a sírbolt könyv határozza meg, mely a sírboltban
elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál.
(2) A sírbolt könyvbe be kell jegyezni a sírbolt tulajdonosának a sírboltra vonatkozó
rendelkezéseit is. (Tv. 18. § (3) bek.)
(3) A sírboltba való temetést engedélyezni csak az eredeti befogadóképességig lehet, a
sírbolt könyvben bejegyzett, illetve arra jogosult személyek részére.
(4) A sírbolt tulajdonosa az, aki tulajdonosi minőségét a sírbolt könyvbe bejegyeztette.
(5) A sírboltba történő temetkezésre a sírbolt mindenkori tulajdonosának a sírbolt
könyvbe bejegyzett rendelkezése az irányadó.
(6) Abban az esetben, ha a sírbolt tulajdonosa ebben a tekintetben nem intézkedett, a
sírboltba a sírbolt tulajdonosának házastársa, továbbá egyenes ágú rokonai, valamint
ezek házastársai temetkezhetnek. A sírboltba a sírbolt tulajdonosának más
hozzátartozói akkor temethetők be, ha a temetést kérelmező az üzemeltetőnek
bemutatja az előbbiekben felsorolt betemetkezésre jogosultak írásbeli hozzájárulását
vagy írásban nyilatkozik arról, hogy az elhaltnál közelebbi betemetésre jogosult
hozzátartozója nincs.
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Módosította a 12/2001.(VII.10.) önkormányzati rendelet

A temető rendje
10. §
(1) A temető rendjét - a látogatók tájékoztatása céljából - a temető bejáratánál ki kell
függeszteni. A temetőnek, mint kegyeleti helynek a rendjét mindenki köteles
betartani.
(2) A temetőben és annak közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás,
amely sérti a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét.
(3) A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.
(4) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.
(5) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.
(6) Kutyát - a vakvezető kutya kivételével - a temetőbe bevinni tilos.
(7) A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a sírok gondozását - be kell
jelenteni az üzemeltetőnek.
(8) 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.
(9) Kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani
tilos.
(10) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet rakni. A
temetőben keletkezett hulladék elszállításáról havonta az üzemeltető gondoskodik.
(11) A temetőben gyertyát vagy mécsest gyújtani csak felügyelet mellett szabad. A
tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a
gyertyát vagy mécsest meggyújtotta.
(12) A temető területén magánszemélynek fát ültetni tilos.

Szabálysértésekre vonatkozó rendelkezések
11. §1
Záró rendelkezések
12. §
(1) A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXVI. Törvény 9.§
(3) bekezdése alapján Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
jelen rendelet 8.§ (2) bekezdésében meghatározott hatáskörét a polgármesterre
ruházza át.
(2) A polgármester a sírbolt építéséhez szükséges üzemeltetői hozzájáruló nyilatkozat
kiadása előtt - szükség szerint - kikéri a Mályinkai Református Egyházközség
lelkipásztorának véleményét.
(3) Az üzemeltető hozzájáruló nyilatkozata a sírbolt megépítéséhez szükséges további
engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

1 Hatályon

kívül helyezte a19/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet

13. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a temetőkről és a
sírboltok építéséről szóló 7/1998.(VIII.25.) számú helyi rendelet.
(3) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekre is
alkalmazni kell.

Tóth Lászó sk.
alpolgármester

Domby Ágnes sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2001. április 3.

Domby Ágnes sk.
jegyző

1. számú melléklet1 a 4/2001.(IV.03.) számú rendelethez

A temetési helyek előírt méretei

Az egyes sírhely szélessége:
hosszúsága:

1,5 m
2,5 m

A kettős sírhely szélessége:
hosszúsága:

2,5 m
2,5 m

A temetési helyen elhelyezett sírjel, síremlék magassága:

1,2 m

A sírboltok mélysége minimálisan:
- kettő koporsóra
- négy koporsóra
- hat koporsóra

2,0 m
2,2 m
2,5 m

A sírboltok maximális hossza:
3m
A sírboltok maximális szélessége: 4 m
A sírbolt feletti építmény magassága:
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2,5 m

Módosította a 9/2001.(IV.28.) és a 12/2001.(VII.10.) önkormányzati rendelet

