Noszvaj Község Önkormányzati Képviselô-testületének
11/2000. (X.1) számú rendelete
a temetôkrôl és a temetkezésrôl
Egységes szerkezetben
10/2004.(IV.26)
Noszvaj Községi Önkormányzat Képviselô-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, élve a temetôkrôl és a temetkezésrôl szóló 1999. évi XLIII. törvény
(továbbiakban: Tv.) 40.§ (1) bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással,
figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkezô 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A jelen rendelet hatálya az alábbi temetôkre és temetôrészekre (továbbiakban: temetô)
terjed ki1:292 hrsz,1742 m2 alapterületű temető.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt temetô(k)re vonatkozó fenntartási és
üzemeltetési kötelezettségét Polgármesteri Hivatal útján teljesíti2.
Temetô létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele
2. §
A temetô létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a
Vhr. szabályait kell alkalmazni.
Temetési helyek, sírjelek
3. §
(1) A temetési helyek méretük és eltemethető személyek száma szerint a következő:
Egyes sírhely:

Dupla sírhely:

területe: 250 cm x350 cm
Mélysége: minimum 200 cm
Egy koporsó helyezhető el benne

területe: 480 cm x 420 cm
mélysége: minimum 200 cm
két koporsó helyezhető el benne
Urnafülke: 30 cmx 30 cm, egy urna helyezhető el benne

(2) A koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó
aljzata legalább 160 cm mélyre kerüljön.
(3) A hagyományos sírhelyekbe további két úrna rátemethető.
(4) A temetési helyen elhelyezhetô sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága: .2.
méter. E magassági méreten belül – a Tv. és Vhr. rendelkezéseit figyelembe – sírjel az
üzemeltetô részére történô elôzetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthetô.5
(5) A (4) bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel tervezett létesítését az üzemeltetô
útján az e célra létesített formanyomtatványon az építési hatóság részére be kell jelenteni. Az
építési hatóság a tervezett sírjel magasságát korlátozhatja, ha6:
-a kialakított szokásoktól jelentősen eltér,
- nem illeszkedik a környezetébe.
(6) Az (5) bekezdésben szereplô korlátozásról az építési hatóság 15 napon belül értesíti az
üzemeltetôt. Amennyiben az építési hatóság a megadott határidôn belül nem nyilatkozik, azt
úgy kell tekintetni, hogy az építési hatóság a tervezett magasság ellen kifogást nem emel.
4. §
(1) Az elhunytat – ha az eltemettetônek nincs a temetôben meglevô temetési hely felett
rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következô temetési helyre kell
temetni.
A temetési helyek feletti rendelkezési jog
5. §
(1) A 3.§ (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog idôtartama: 25
év
(2)A temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzésekor a rendelkezésre jogosulttal
szerzôdésben kell rögzíteni a sírhely építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának
követelményeit.9
(3) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell
fizetni, melynek összegét e rendelet 1.sz számú melléklete tarralmazza
A temetô infrastrukturális létesítményei
6. §
Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetôben az alábbi infrastrukturális feltételeket
biztosítja:út, temető kerítése, vízvételi lehetőséget, hulladéktárolót.10
7. §
(1) A 6.§-ban felsorolt létesítmények közül
a) sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkezô hulladékot,
koszorú-és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja;
b) a mozgássérültek parkolási engedélyük birtokában, az egészségi állapotuk vagy
életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyek pedig a temetô üzemeltetôjének
engedélye alapján a temetôben kiépített utakat gépjármûvel ingyenesen használhatják;
c) a temetôben biztosított illemhelyet a temetôlátogatók és a temetôben vállalkozási
tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják.

A temetô rendje
8. §
(1) A temetô bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel
kell tüntetni a temetô nyitva tartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltetô megnevezését, pontos
címét valamint a temetô részletes térképét ki kell függeszteni.13
(2) A temetô nyitva tartási ideje:8-20
9. §
(1) A nyitva tartási idô alatt a temetôt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat
gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetôben csak felnôtt személy felügyelete mellett
tartózkodhat.
(2) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése
elôtt – a temetô üzemeltetôje részére be kell jelenteni.
(3) A temetôben munkáját végzô vállalkozók mûködésük során az e rendeletben foglaltakat
kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók
kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temetô infrastrukturális
létesítményeiben kárt nem okozhatnak.
10. §
(1) Tilos
a) a temetôbe kutyát bevinni, kivéve a vak vezetô kutya kivételével;
b) az üzemeltetô elôzetes hozzájárulása nélkül a temetôbe építôanyagot beszállítani, építési
vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani;
c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen
lerakni;
d) hulladékot, koszorú-és virágmaradványt a temetôben elégetni
e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetôlátogatók kegyeleti
érzéseit megsérteni;
f) a sírokat és a temetô infrastrukturális berendezéseit megrongálni.
Záró rendelkezések
11. §
E rendelet .2001. év január hó 1 napján lép hatályba.
Kelt:Noszvaj,2000. év szeptember hó 20 nap
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