DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2017.(II.21.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat ) a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint
a 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, kikérve az
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének
véleményét az alábbi rendeletet alkotja :
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Demecser Város Önkormányzat tulajdonát képező 1343 hrsz-ú
köztemetőre (továbbiakban: temető), amelynek területe 38.811 m2. A temető részét képezi a
külön belső kerítéssel körülvett izraelita temetőrész is, melyre vonatkozóan az üzemeltetés
feltételeit az önkormányzat egyezteti a Magyar Izrealiták Országos Központjával.
I. Fejezet
Általános rendelkezések
2. §.
Demecser Város közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonát képező 1343 hrsz-ú
köztemetőben (továbbiakban: temető), lehet temetkezési szolgáltatók által temetkezni, vagy
urnát elhelyezni. A temető részét képezi a külön belső kerítéssel körülvett és lezárt izraelita
temetőrész is, melyre vonatkozóan az üzemeltetés feltételeit az önkormányzat egyezteti a
Magyar Izrealiták Országos Központjával.
1. A temető fenntartásáról
3. §.
A temető és létesítményeinek fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat által
alkalmazott temető gondnok útján gondoskodik.
2. A temető infrastrukturális létesítményei
4. §.
(1) Az önkormányzat a kezelésében lévő temetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket
biztosítja:
a) a)utat,
b) ravatalozót, mely magába foglalja a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló
tárolót és hűtőt,
c) a temető bekerítését vagy élő sövénnyel való elhatárolását,
d) vízvételi lehetőséget, illemhelyet,
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e) temető területének – rendeltetésének és a hely jellegének megfelelőparkosítását, az utak fásítását,
f) a hulladéktárolót.
(2) A temetőn belül az elhunyt hűtése, ravatalozásának megfelelő hely biztosítása és az új
sírhely és partcella kijelölése az üzemeltető feladata, melynek ellátására az üzemeltető
szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező. A temetői
létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a
temetkezési szolgáltatók a 2. számú mellékletben meghatározott díjat kötelesek
megfizetni az önkormányzat részére.
(3) A temetés és a gyászszertartás időpontját a hozzátartozók, a gyászszertartást végző
személyekkel közösen határozzák meg. Azonos napon történő temetések esetén az
időpontokat úgy kell meghatározni, hogy azok egymást ne zavarják.
(4) A ravatalozó a temetés előtt egy órával kerül megnyitásra.
Temetési helyek, sírhelytáblák
5. §
(1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt.
(2) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet
urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt.
Díszsírhelyek
6.§
(1) A Képviselő-testület Bizottsági Elnökeiből álló bizottság azon elhunyt személyeknek,
akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak,
díszsírhelyet adományozhat.
(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
(3) A díszsírhelybe - a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek
viselése mellett - az elhalt özvegye és közvetlen egyenes ági hozzátartozója is
eltemethető.
(4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az
üzemeltető köteles gondoskodni.
(5) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető
gondnokát írásban kell értesíteni.
Kegyeleti emlékpark
7.§
(1) Kegyeleti emlékpark e rendelet alkalmazásában: a városi közélet valamely területén
kiemelkedő teljesítményt nyújtó - a város köztemetőjén kívül eltemetett -
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elhunytak emlékének megjelölésére és
elhelyezésére kijelölt terület.

megőrzésére szolgáló emlékjelek

(2) A kegyeleti emlékpark területén emlékjel elhelyezését a Képviselő-testület Bizottsági
Elnökeiből álló bizottság engedélyezi.
(3) A közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott emlékjelet elhelyezni nem
szabad.
(4) Az emlékjel maximális magassága a helyben szokásos 2 méter lehet.
(5) A kegyeleti emlékparkban emlékjel elhelyezésére szolgáló terület használati ideje a
temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
(6) A kegyeleti emlékparkban elhelyezett emlékjelek gondozására a 5.§. (4) bekezdését
kell megfelelően alkalmazni.
A temetési hely feletti rendelkezési jog
8.§
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
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 65 év
d) urnafülke, urnasírhely esetén 10 év
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog az a. pontban foglaltak alapján
meghosszabbítható.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejárta előtt 6 hónappal a temető üzemeltetője
köteles írásban tájékoztatni a rendelkezésre jogosultat a lejárat időpontjáról, az
újraváltás lehetőségéről, az újraváltás díjáról vagy arról, hogy a terület átalakításra,
más célú felhasználásra fog kerülni.
(4) A temetési hely feletti rendelkezési jogot átruházni nem lehet.
A temetési helyek megváltási díjai
9. §
(1) Az egyes temetési helyek díját - a díszsírhelyek kivételével - az elhunyt
hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek a rendelet mellékletének 1.
számú pontjában meghatározottak szerint kell megfizetni.
(2) 10 éven aluli gyermek felnőtt sírhelytáblába történő temetése esetén a felnőtt
sírhelydíjat kell megfizetni.
(3) Az újraváltási díj összege megegyezik a mindenkor hatályban lévő megváltási díj
összegével.
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(4) A megváltási díjakat az önkormányzat részére kell befizetni.
A temetési hely méretei
10. §
(1) A temetési helyek méretei:
a) Egyes felnőtt sírhely: 2,00 m hosszú, 2,00 m mély, 0,90 m széles
b) Kettős felnőtt sírhely: 2.00 m hosszú, 2.00 m mély, 1,90 m széles
c) Urna földbe temetésénél (urnasírhely): 1,10 m hosszú, 1,00 m mély, 0,70 m széles
d) Sírboltok
da) 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
db) 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
(2) A sírok egymástól való oldaltávolsága felnőtt sírhelytáblában 60 cm.
(3) A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.
(4) Az alap a sírhely (1) bekezdésben szabályozott méreteit - valamennyi oldalról - 20
centiméterrel haladhatja meg, és a felső felülete maximum 5 centiméterre emelkedhet
a környező terepszint felé.
11. §.
(1) Egyszemélyes felnőtt sírban - rátemetés nélkül- 1 koporsó és 4 urna helyezhető el.
(2) Kétszemélyes felnőtt sírban – rátemetés nélkül - 2 koporsó és 4 urna helyezhető el.
(3) urnafülkébe 2 db urna,
(4) urnasírhelybe 4 db urna helyezhető el.
(5) A sírboltba pedig az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint értelemszerűen
kell eljárni.
A temetés
12.§.
(1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs temetési hely feletti rendelkezési joga – az
elhalálozás ideje szerinti sorrendben, a következő temetési helyre kell temetni.
(2) Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben vagy
végrendeletileg nem tett rendelkezést, a sírboltban az elhalt hozzátartozói az
elhalálozás sorrendjében temethetők el.
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(3) A felravatalozott koporsót – az oszlási vagy roncsolt állapotban lévő holttest
koporsójának
(4) kivételével – a búcsúztatás megkezdéséig nyitva lehet tartani.
(5) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell
felravatalozni.
Temetői munkák
13. §
(1) A sírok gondozásán (ide értve kézi erővel, saját munkavégzés keretében történő
tisztítását és festését) valamint díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak
megkezdése előtt – a temető gondnok részére be kell jelenteni.
(2) Fát, cserjét a temető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a
sírra, vagy attól maximum 30 cm távolságra ültetett az az örökzöld, amely teljes
kifejlettségében nem magasabb 1,5 méternél és átmérője nem több 0,6 méternél. A 2
méter magasságot elérő, nem gondozott ültetvényeket a temető üzemeltetője
eltávolíthatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel szemben
megtéríttetheti.
A vállalkozókra vonatkozó külön rendelkezések
14.§
(1) A temetőben munkát végző temetkezési és más szolgáltató (kőfaragó, síremlékkészítő) vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani.
A temető nyitva tartási idejében végezhetnek munkálatokat. Tevékenységükkel a
szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a
szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem
okozhatnak.
(2) A temetőben temetkezési szolgáltatást a temetkezési vállalkozói engedéllyel vagy
igazolvánnyal rendelkező társas és egyéni vállalkozások végezhetnek.
(3) A temetőben temetést végző valamennyi engedéllyel rendelkező temetkezési
vállalkozó és egyéb munkát végző vállalkozó (pl. kőfaragó,síremlék-készítő,
szobrász…stb) köteles e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott temetőfenntartási hozzájárulási díjat fizetni. A vállalkozó a temető fenntartási hozzáhárulási
díjat minden olyan megkezdett nap után köteles megfizetni, amelyen a sírhellyel
kapcsolatban vállalkozási tevékenységet végez.
(4) A vállalkozók a munkavégzés megkezdése előtt kötelesek bejelenteni a temető
gondnoknál a munkavégzés helyét, jellegét valamint a megbízó nevét, amelyről a
gondnok nyilvántartást vezet. A temetőkben sírkőtermékekkel kapcsolatos
szolgáltatási munkát kizárólag e tevékenység ellátására jogosultak, a jogosultság
igazolása alapján, az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával végezhetnek.
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(5) A vállalkozók a munkavégzés érdekében gépjárművel is behajthatnak a temetőbe,
kötelesek azonban a gondnok intézkedéseit végrehajtani.
(6) A temető területén tevékenységet végző vállalkozó köteles a tevékenysége során
keletkező hulladék elszállításáról gondoskodni az alábbiak szerint:
a) a saját telephelyére vagy hulladékgyűjtő helyre szállítja a hulladékot, amelyet
szerződéssel,
b) díjfizetési bizonylattal, lerakó jeggyel igazol, vagy
c) a közszolgáltatásra jogosult szervvel szerződést köt a hulladéktemetőből történő
elszállítására, amelyet szerződéssel és díjfizetési bizonylattal igazol, vagy
d) a temetőben végzett tevékenysége során termelt és a temetőben elhelyezett
hulladék mennyisége alapján - a külön rendeletben meghatározott hulladékszállítási díjat fizet.
(7) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát a temető üzemeltetőjének történő
előzetes bejelentés után lehet bevinni illetve kiszállítani.
(8) A rendelet mellékletének 2. és 3. pontjában meghatározott díjakat a temetőgondnok
által vezetett nyilvántartás alapján a szolgáltatók egy összegben vagy külön-külön
az önkormányzat számlájára fizetik meg.
15.§
(1) A temetői munkák során talált értékekről és a találás körülményeiről jegyzőkönyvet
kell felvenni.
(2) A talált érték biztonságos megőrzéséről - a jogosultnak történő átadásig – a gondnok
gondoskodik.
16.§
A sírhely felett rendelkezni jogosult köteles
a) a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.
b) rátemetés esetén a síremléket lebontatni és biztonságosan újraállíttatni
17. §.
A hamvasztásos temetéseknél az urnafalnak és urnasírhelyeknek egységes arculattal kell
rendelkeznie, amelynek biztosítása érdekében az urnafülkék és urnasírhelyek záró- és
fedlapjai, valamint feliratozása azonos megjelenéssel készülhet el.
A temető rendje
18. §.
(1) A temető nyitva tartása:
a) nyári időszámítás idején: 08.00-20.00 óráig
b) téli időszámítás idején: 08.00- 18 óráig.
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(2) A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat
gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete
mellett tartózkodhat.
19.§
(1) A temetőben a látogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely
mások kegyeleti érzéseit zavarhatja.
(2) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.
(3) A sírok és az urnasírok körbekerítése tilos.
(4) A temetőben gyertyát égetni a zárást megelőző egy óráig lehet.
(5) A temető területére kutyát bevinni - a vakvezető kutya kivételével - tilos.
(6) A hamvasztásos temetéseknél tilos a 16.§-ban meghatározottaktól eltérő megjelenés.
(7) A temetőből koszorút, virágot, növénymaradványt, kertészeti hulladékot, egyéb
hulladékot, sírkövet, síremléket és fejfát az üzemeltető hozzájárulása nélkül kivinni
nem lehet.
(8) Hulladékot csak a kijelölt helyen szabad lerakni. A hulladék szelektív gyűjtéséről és
elszállításáról az önkormányzat rendszeresen gondoskodik.
(9) 12 éven aluli gyermek a temetőben felügyelet nélkül nem tartózkodhat.
(10) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral behajtani és ott közlekedni
tilos.
(11) Ülőpadok a temető üzemeltetője által kijelölt helyen és módon helyezhetők el.
(12) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.
(13) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező.
Záró rendelkezések
20. §
(1) E rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a
temetkezésről szóló 4/2009.(II.27.)számú, valamint az azt módosító 4/2013. (II.27.)
számú rendeletei.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm.
rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Váradi László
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

A rendeletet 2017. február 21. napján kihirdettem:
Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző
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1. melléklet 2/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez
A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai:

I. Sírhelyek 25 évre
1. Egyes sírhely :
2. Kettős sírhely:

4.000.-Ft+ÁFA
8.000.-Ft+ÁFA

II. Sírbolthely (kripta) 65 évre:
1. Kétszemélyes sírbolthely:
2. 3-4 személyes sírbolthely:
3. 5-6 személyes sírbolthely:
4. 7-8 személyes sírbolthely:
5. 9-10 személyes sírbolthely:

21.780.-Ft+ÁFA
36.300.-Ft+ÁFA
42.350.-Ft+ÁFA
48.400.-Ft+ÁFA
60.500.-Ft+ÁFA

III. Urnafülke 10 évre ( 2db. Urna elhelyezésére) 20.000,-Ft+ÁFA
IV. Urnasírhely 10 évre
1.) Kettős urnasírhely
2.) Négyes urnasírhely

25.000,-Ft+ÁFA
40.000,-Ft+ÁFA

2. melléklet a 2/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez

A temetőben temetést végző temetkezési szolgáltatók és egyéb munkát
végző vállalkozók által fizetendő díjak:
1. Ravatalozói halott-hűtő bérleti díja

595.-Ft+ÁFA/nap

2. Ravatalozó teljes körű használati díja:

4.155.- Ft+ÁFA

3. Köztemetés:

59.365.-Ft+ÁFA

4. Temető fenntartási hozzájárulási díj:

1.365.-Ft+ÁFA

A díjak a mindenkori ÁFÁ-t nem tartalmazzák, annak felszámítására az
üzemeltető a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerint jogosult.
A temető fenntartási hozzájárulási díj temetésenként illetve sírhelyenként
számítható fel.
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