Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 4/2001. (IX.20.) rendelete
a temetıkrıl és a temetkezésrıl

Ellend Község Önkormányzat képviselı-testülete (továbbiakban: önkormányzat) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. LXV. torvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, élve a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. XLIII. Torvény (továbbiakban: TV 40.§.
(1) bekezdésében és a 41.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv.
végrehajtásáról rendelkezı 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az
alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§
(1) A jelen rendelet hatálya Ellend község tulajdonában lévı köztemetıre terjed ki.
(2) Az önkormányzat a temetıre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét
falugondnok útján teljesíti.
Temetı létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele
2.§
A temetı létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a Vhr.
Szabályait kell alkalmazni.
Temetési helyek, sírjelek
3.§
(1) A temetıben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani: egyes sírhely, kettes
sírhely, sírbolt.
(2) A sírhelyek mérete 100X220 cm, két sírhely közötti távolság minimum 100 cm minden
irányban.
(3) A temetési helyen elhelyezkedı sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága: 2m. E
magassági méreten belül – a tv. és a vhr. Rendelkezéseit figyelembe véve – sírjel az
üzemeltetı részére történı elızetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthetı.
4.§
Az elhunytat – ha az eltemettetınek nincs a temetıben meglévı temetési hely felett rendelkezési
joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következı temetési helyre kell temetni.

A temetési helyek feletti rendelkezési jog
5.§
(1) A 3.§ (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog a sír gondozásáig
fennáll. Ha ismert a rendelkezési jog jogosultja, akkor felszólítás után, ha ismeretlen 1
évig, akkor az önkormányzat megyei napilapban, az önkormányzat hirdetıjén, temetıben
történı hirdetéstıl számított fél év után a temetési helyet az önkormányzat megszünteti.
(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat nem kell
fizetni. A rendelkezési jog jogosultja 2002. dec. 31-ig jelezze az önkormányzat felé, mely
sírok állnak rendelkezése alatt, illetve halála után ki válik jogosulttá.
(3) Az elhunyt közvetlen hozzátartozója kérheti az önkormányzattól, hogy elhalálozása
esetén, a hozzátartozója mellé kíván-e, sorba temetkezni.
(4) A kriptasor igény szerinti kialakítása a temetı északi oldalán észak-déli irányba kerül
kialakításra. A déli oldalon lévı sírhelyek esetében csak a már fenntartott helyeken lehet
kriptát építeni.
(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzésekor a rendelkezésre jogosulttal
szerzıdésben kell rögzíteni a sírhely építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának
követelményeit.
A temetı infrastrukturális létesítményei
6.§
Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetıben az alábbi infrastrukturális feltételeket
biztosítja: víz, villany, illemhely.
7. §
A 6. §-ban felsorolt létesítmények közül:
A sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkezı hulladékot,
koszorú- és virágmaradványt kizárólag az erre kijelölt lerakóhelyen rakhatja le díjtalanul.

A temetı rendje
8. §
(1) A temetı bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell
tüntetni a nyitva tartás idejét, a tulajdonos és az üzemeltetı megnevezését, pontos címét ki
kell függeszteni.
(2) A temetı nyitvatartási ideje: 6 – 22,00 óráig.

9. §
(1) A nyitvatartási idı alatt a temetıt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat
gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetıben csak felnıtt személy felügyelete mellett
tartózkodhat.
(2) A temetıben munkájukat végzı vállalkozók mőködésük során az e rendeletben
foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják,
a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temetı
infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

10. §
(1) Tilos:
a.) a temetıbe kutyát bevinni, a vakvezetı kutya kivételével,
b.) az üzemeltetı elızetes hozzájárulása nélkül a temetıbe építıanyagot beszállítani,
építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani,
c.) hulladékot koszorú- és virágmaradványt, a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb
helyen lerakni,
d.) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetılátogatók
kegyeleti érzéseit megsérteni,
e.) a sírokat és a temetı infrastrukturális berendezéseit megrongálni
f.) kizárólag mozgáskorlátozott engedéllyel rendelkezı gépkocsinak lehet a temetı
területére behajtani,
g.) a szomszéd sírtól való távolság közepéig, annak hiányában legalább 1 m-es
távolságig a hozzátartozó köteles rendbe tartani a sírokat
h.) a ravatalozót a használatba vétel elıtt és után köteles kitakarítani, kitakaríttatni.
(2) Aki az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendeletben foglaltakon
túl az-e rendeletben meghatározott tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el, és
30.000.- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
Záró rendelkezések
11.§
(1) A képviselı-testület rendeletét a 2001. szeptember 20-án tartott ülésén fogadta el.
(2) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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Záradék: A rendelet 2001. október 1-jén kihirdetésre került.

Ellend, 2001. október 1.

Ruppert Edina sk.
körjegyzı

