Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző
Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. január 16.
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
TÖBBSZÖRÖSSEN MÓDOSÍTOTT 17/1999. (XII.17) KT. SZÁMÚ RENDELETE
A KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSÁRÓL, A TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉG
SZABÁLYOZÁSÁRÓL TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAINAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. tv. 40.§ (2) bekezdésében és a 41.§ (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján és a törvény végrehajtására megjelent 145/1999. (X.1.) Korm.
rendeletben foglaltak figyelembe vételével a tisztességes és méltó temetés, valamint a holtak
nyughelye előtt a tiszteletadás jogának mindenki részére történő biztosítása érdekébe az alábbi
rendeletet alkotja.
1.§

(1) A rendelet hatálya a Jászszentlászló Községi Önkormányzat tulajdonában lévő
köztemetőre, a köztemetőben történő temetkezési tevékenységre, az önkormányzat
által biztosítandó temetkezési díjak mértékének meghatározására terjed ki.
(2) A köztemető helye és területe: Jászszentlászló, Dózsa György utca 995/2 hrsz. 3 ha
2744 m2

2.§

E rendelet alkalmazásában:
a) temető: a település igazgatási területén belüli beépítésre szánt, építési használata
szerinti zöldterületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál,
közegészségügyi rendeltetésű és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak
elhelyezésére létesítettek és használnak.
b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető.
c) temetési hely: a temetőben létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt.
d) kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített
építmény, emlékmű, emlékjel.
e) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába
foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére
irányuló önkormányzati tevékenységek összessége.

3.§

(1) A temető tulajdonosa a Jászszentlászló Községi Önkormányzat 1
(2) A temető használatát ezen rendelet szabályozza.
(3) A temető kegyeleti méltóságának őrzése, biztosítása a Képviselő-testület és a
polgármester feladata.

4.§ 2
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Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (XI.26.) 1. §-a

5.§
(1) A temetőben beépítési előírásait a helyi építési szabályzat kiegészítésével és ezen
rendeletben foglalt szabályok betartásával kell biztosítani.
(2) A temetőről készült térkép tartalmazza:










kialakított utakat
ravatalozót
temetőrészeket, sírhelytáblákat
díszsírhelyek területét
urnafülkék elhelyezésének helyét
sírboltok létesítésének helyét
hamvak szétszórására kijelölt terület
keletkező hulladék, szemét elhelyezésére kijelölt helyeket, WC-t
lezárásra tervezett temetőrészt.

(3) A kijelölt utak melletti parkosítást, vezetékes vízhálózat és vízvételi hely létesítését
folyamatosan, de legkésőbb 2004. december 31-ig biztosítani kell.
(4) Sírboltot csak arra kijelölt helyen lehet építeni.
(5) Síremléket a megváltozott sírhely területére lehet létesíteni, amennyiben a
korábban létesített síremlék a megváltozott sírhely területénél nagyobb helyet foglal el, úgy
annak területét egy sírhelyként meglehet váltani.
(6) A megváltozott sírhelyen lombos fát, vagy a sírhelynél nagyobb helyet elfoglaló
bokrot ültetni, nevelni nem lehet.
6.§
A helyi önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja a temető fenntartás,
infrastruktúra fejlesztése szükség szerint előirányzatait.
7.§ 3 (1) A temető üzemeltetését a Lélekharangok Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti
Társaság végzi kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján
(2) A kegyeleti közszolgáltatási szerződés részletesen tartalmazza az üzemeltető feladatait.
8.§
A temetőben egyéb vállalkozói tevékenységet a polgármesterrel kötendő külön
megállapodás megkötését követően lehet végezni. A megállapodás tartalmazza többek között
az elvégezendő szolgáltatás, építés megnevezését, munkálatok végzésének időtartamát és
időpontját, a köztemetői igénybevétel díjának mértékét.
9.§ 4 (1) Temetkezési szolgáltatást saját eszközeivel – a temető üzemeltetőjével történő
megállapodást követően – bárki végezhet, aki megfelel a temetkezési szolgáltatókra
vonatkozó jogszabályi feltételeknek.
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(2) A köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító
járművön történő szállításával , továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő
szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető
szakszemélyzetét és berendezését kötelező igénybe venni.
10.§

Temetési helyek kijelölése a temetői térképen az alábbiak szerint történhet.

sírhelytáblák számozása római I-től kezdődik a lezárásra kijelölt temetőterülettel
a sírhelytáblák közötti sorok az ABC nagy betűivel kerülnek megjelölésre.
a temetési helyek sírhelytáblánként arab számokkal történhet.
díszsírhelyeket a főbejárat jobb oldalán lévő első sírhelysor biztosítja
urnafülkék elhelyezésére a ravatalozó előtti tér bal oldalán levő sor biztosít helyet.
Urnasírhelyek létesítésére kijelölt hely az I. parcella 2. számú úttal határolt rész
(temető K-i sarka) 5
g) új sírboltok építése a temető bővítés területén kijelölt helyen történhet
a)
b)
c)
d)
e)
f)

11.§

(1) Temetési helyek és a sírjel méretei.

a) koporsós temetés esetén
- egyes sírhely mérete
100x200 cm
- kettős sírhely mérete
160x200 cm
b) sírbolt mérete minimum 200x200 cm, maximum 400x200 cm
c) sírhelyek közötti távolság 40 cm
d) urnafülke belső méret 30x30 cm
e) sírjel a sírhelynél nagyobb nem lehet, magasság maximum 150 cm, emlékoszlop
esetén 250 cm lehet.
f) urnasírhely mérete: 100x60 cm, sírhelyek között 60 cm széles út. 6
(2) A síremlék és tartozékai valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) az elhelyezés
előtt a körjegyzőnél be kell mutatni.
12.§

Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) az egyes és kettes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától
számított 25 év
b) sírbolt esetén 100 év
c) urnafülke, urnasírhely esetén 10 év 7
13.§ (1) A temetőben végzendő munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő
sírgondozást, a temetési hely növénnyel történő beültetését és díszítését – a körjegyzőnél be
kell jelenteni.
(2) Üzletszerű tevékenység során a vállalkozó a temetőben csak akkor végezhet
munkát, ha a temető fenntartási hozzájárulást az önkormányzat javára megfizette.
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(3) A temetőben bármilyen jellegű munkát csak a temető nyitvatartási idejében lehet
végezni.
14.§

(1) A temető nyitvatartási rendje:

a) április 1. napjától szeptember 30. napjáig:
b) október 1. napjától március 31. napjáig:

8-20 óráig
8-18 óráig

(2) Halott ravatalozóba történő beszállítása a temető gondnok egyidejű jelenlétében a
nyitvatartási időn túl is történhet.
15.§ 8 (1) A temetési helyek, illetőleg az újraváltás díja:
a) egyes sírhely: 13.600.- Ft
b) kettes sírhely: 27.200.- Ft
c) sírbolt
- 200x300 cm nagyságig: 85.000.-Ft
- 200x300 cm nagyság felett: 130.000.-Ft
d) urnafülke: 8.000.- Ft
e) urnasírhely: 5.000.-Ft. 9
(2) A temetőben vállalkozás-szerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulás
mértéke:
a) egy napra:5.500.- Ft
b) egy hétre: 11.000.- Ft
c) egy hónapra: 22.000.- Ft
d) egész évre: 55.000.-Ft
(3) Kegyeleti szolgáltatások igénybevételének díjai.
a) ravatalozó igénybevételi díja, halott átvétele, temetésre történő előkészítése: 6.900.-Ft
b) halott felravatalozása, virágkoszorúk elhelyezése, sírhoz történő kiszállítása:2.100.-Ft
c) sír kiásása, koporsó sírba helyezése, sír betemetése (hantolás), koszorúk, virágok
elhelyezése koporsós temetés esetén: 17.000.-Ft , urnás temetés esetén 10.000.-Ft 10
d) többletdíj a meglévő síremlék bontása, helyreállítása miatt: 4.200.-Ft
e) exhumálás: 19.000.-Ft
f) ravatalozóban történő boncolás előkészítése, takarítása, fertőtlenítés: 6.300.-Ft
g) halott hűtése - ha a halottat nem a helyi temetőben temetik, minden megkezdett óra
után: 600.-Ft/óra
h) egyéb ügyviteli szervezési díj: 1.200.-Ft
(4) Az (1)-(3) bekezdésbe foglalt díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
16.§

A temető területén, annak kerítésén reklám tevékenység nem végezhető.
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17.§ A temető fenntartásával, temetkezési szolgáltatások ellátásával, a temetkezéssel
felmerülő panasz ügyeket a polgármester soron kívül kötelek kivizsgáltatni, azokról a
Szociális és Egészségügyi Bizottságot tájékoztatni.
18.§ 11
19.§ Ezen rendelet 2000. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az
1/1990. (XII.5.) Kt. számú rendelet és az ezt módosító 17/1995. (XII.28) Kt. számú rendelet,
valamint a 19/1997. (XII.2.) Kt. számú rendelet.
Jászszentlászló, 1999. december 17.

Papp József
polgármester

Kovács István
körjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 1999. december 17.
Kovács István s.k.
jegyző
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