Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testület
10/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezés rendjéről
Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva
figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X.1.) Kormányrendeletben foglaltakra a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet területi hatálya kiterjed Ruzsa Község Önkormányzata
tulajdonában lévő, a Ruzsa, 641., 642. és 643. hrsz. alatt, összesen 3 ha 1258 m2
területen elhelyezkedő temetőre (a továbbiakban: köztemető).
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a köztemető fenntartásával, üzemeltetésével,
a temetkezési szolgáltatási vállalkozási és egyéb - a köztemető területén végzett vállalkozási tevékenységekre.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető tulajdonosára,
üzemeltetőjére, a temetkezési szolgáltatást, és egyéb - a köztemető területén végzett
- vállalkozási tevékenységet folytatókra, igénybevevő természetes és jogi
személyekre, a köztemető valamennyi látogatójára.
2. A temető üzemeltetése, temetkezési helyek és szabályok
2. § (1) Ruzsa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelenleg
működő köztemető és létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről a Csongrád
Megyei Kegyeleti Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) útján kegyeleti közszolgáltatási
szerződés keretein belül gondoskodik, melyet a rendelet 1. számú függeléke
tartalmaz. A szerződés részletesen meghatározza az Önkormányzat és az
Üzemeltető feladat- és hatáskörét.
(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő köztemető infrastrukturális létesítményei:
a) ravatalozó,
b) kiszolgáló helyiség-csoport,
c) tároló-hűtő,
d) ivóvíz közkifolyók
3. § (1) Az egyes temetkezési helyekért - a díszsírhelyek és gyermeksírhelyek
kivételével - az elhunyt hozzátartozójának, vagy az eltemettetésre kötelezettnek e
rendelet 2. mellékletében meghatározott mértékű díjat kell fizetnie.
(2) Az egyszeri megváltás időtartama:
a) sírbolt esetén:
60 év
b) sírhely esetén:
25 év
c) urnafülke
20 év.
(3) A megváltási, használati időtartam eltelte után a temetkezési helyek külön tiltó
rendelkezés hiányában újabb ciklusra megválthatóak, mely megváltás díját a
rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) A temetkezési hellyel az rendelkezik, aki megváltotta.
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(5) A megváltási, használati időtartam leteltét követően a sírboltot 5, a sírhelyet 3,
az urnafülkét 1 éven belül nem váltják meg, az Üzemeltető jogosult azt kártérítési
igény nélkül ismételten felhasználni.
4. § (1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:
a) Felnőtt sírhely:
Egyszemélyes
2.40 m hosszú
2,00 m mély
1,00 m széles

Kétszemélyes
2.40 m hosszú
2.00 m mély
2.00 m széles

b) Gyermek sírhely

1,30 m hosszú
1,60 m mély
0,80 m széles
c) Sírbolt: Mérete a sírhely méretével megegyző.
(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, gyermeksírok esetében
30 cm-nek kell lennie.
(3) A jogszabályokban foglalt feltételek megléte esetén mélyített felnőtt sírhelybe a
rendelet 2. mellékletében foglalt pótdíj megfizetése ellenében rátemetés végezhető.
(4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül két urna is temethető. Koporsóban
történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el,
elhaltanként a 2. mellékletben foglalt pótdíj megfizetése ellenében, mely a megváltás
időtartamát nem hosszabbítja meg.
(5) Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli
gyermek is temethető.
5. § (1) Urnafülkét (kolumbárium), családi sírboltot (kripta) csak kiviteli terv és
építési engedély alapján lehet építeni.
(2) A temetkezési hely és az arra épített sírjel, síremlék, sírbolt fenntartásáról,
gondozásáról, gyommentesítéséről biztonságos használatának biztosításáról annak
birtokosa, a temetkezési helyet megváltó (és örököse) köteles gondoskodni.
(3) A temetkezési helyen annak birtokosa által végezhető munkálatok:
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
2m-es magasságot és beletartoznak az Üzemeltető által engedélyezett
fajcsoportba.
d) a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően mécses, vagy gyertya gyújtása;
e) a jogszabályi előírásoknak megfelelő síremlék, sírjel létesítése.
6. § (1) Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete azon elhunyt
személyeknek, akik a település közéletének valamely területén kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat.
(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
(3) A díszsírhelybe az elhalt özvegye és közeli hozzátartozói is eltemethetőek a
sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartásával.
(4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ennek hiányában az
Önkormányzat megbízására és költségére az Üzemeltető köteles gondoskodni.
(5) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a
temető üzemeltetőjét írásban értesíteni kell.
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7. § (1) A temetőben a temetkezési szolgáltatásokat engedéllyel rendelkező
temetkezési szolgáltatók láthatják el, e rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat
kötelesek fizetni az elhaltak és a kellékek kiadásáért, a temetőn belüli
infrastruktúrális létesítmények, az Üzemeltető által biztosított egyéb szolgáltatások
igénybevételéért.
(2) A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát
végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját e rendelet 2. melléklete
tartalmazza.
8. § (1) A köztemető nyitvatartása nem korlátozott, azt a hely jellegének megfelelő
magatartás tanúsításával bárki szabadon látogathatja.
(2) A nyitvatartást és a temető rendjét ki kell függeszteni.
(3) A temető területére kutyát bevinni - a vakvezető kutyák kivételével - tilos.
(4) Építőanyagot a temetőbe szállítani, építési vagy bontási munkákat megkezdeni
vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltetőnek történt bejelentést követően
szabad. Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell
szállítani. Az építésnél ömlesztett anyagot (beton, stb) csak vaslemezen lehet
előkészíteni.
(5) A sírhely gondozása során keletkező szemetet az üzemeltető által kijelölt
helyre kell vinni.
(6) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos. Ez
a tiltás nem vonatkozik a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat
végzőkre. A nagykapu kinyitásához kulcs a Kegyeleti Kft. irodáján igényelhető.
(7) A temetőben az avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni nem
szabad.
Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti A temetőről és a temetkezésről szóló 20/2004. (IV.2.)
önkormányzati rendelet.

S á n t a Gizella sk.
polgármester

F ő d i Anita sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. február 29.
F ő d i Anita sk.
jegyző
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Melléklet a 10/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez”
1. Sírbolthely díja (60 évre)
1 személyes sírbolthely
2 személyes sírbolthely
3 személyes sírbolthely
4 személyes sírbolthely
2. Sírhelyek díja (25 évre )
1 személyes sírhely
újraváltás díja
2 személyes sírhely
újraváltás díja

15.000,-Ft
25.000,-Ft.
35.000,-Ft.
45.000,-Ft.

7.000,-Ft.
5.000,-Ft.
14.000,-Ft.
10.000,-Ft.

3. Urnafülke (kolumbárium) díja
Urnafülke díja 20 évre
30.000,-Ft
Újraváltási díj 20 évre
20.000,-Ft
4. A megállapított sírhely díjon felül 50% pótdíjat köteles fizetni az, aki:
a) mélyített felnőtt sírhelybe még egy koporsót kíván temetni
b) mélyített felnőtt sírhelybe urnát kíván temetni
5. Temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen
munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja 4.000,-Ft/eset
6. Más temetési szolgáltatást végző vállalkozók által a hangosításért és a
temetői ügyintézésért fizetendő díj 25.000,-Ft.
7. Halott és kellékátvételi díjak:
a) Elhunyt átvétele, átadása
b) Hamvakat tartalmazó urna átvétele, átadása

7.200,-Ft
5.000,-Ft

8. Halott hűtési díj 1.000,-Ft/elhalt/nap
9. A sírásás díja:
- felnőtt egyes sír
- felnőtt, mélyített
- gyermek sírhely
- fedlap levétel
- sírhantolás
- fedlap visszahelyezése
- urna sírásás
- urna sírhantolás

13.500,-Ft
18.500,-Ft
ingyenes
3.000,-Ft
5.000,-Ft
3.000,-Ft
6.000,-Ft
3.000,-Ft

10. Ravatalozó eszközhasználati díj alkalmanként 7.000,-Ft
Fenti díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák!

