BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
9 /2009. (VI. 29.) RENDELETE
A KÖZTEMETŐ RENDJÉRŐL

Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében, valamint a 41. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve
az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a (2) bekezdés 1. pontjában jelzett köztemetőre, valamint az azt bármely
célból használó, igénybevevő természetes és jogi személyekre.
(2) E rendelet alkalmazásában:
1. Temető: Babót Község Önkormányzata tulajdonában álló, természetben a 9351 Babót, Erdő
sor 6. szám alatt található köztemető.
2. Fenntartó: Babót Község Önkormányzatának Képviselő- testülete, mely a jelen rendeletben
meghatározott ügyviteli feladatokat Babót Község Polgármesteri Hivatala útján látja el.
II. fejezet
A TEMETŐ RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES HELYI
TÁRGYI ÉS INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK

2. §
(1) A Fenntartó biztosítja:
− a temető területén a bejárattól a ravatalozóhoz vezető útvonalat,
− vízvételi lehetőséget,
− a temető területén a helyi jellegnek megfelelő parkosítást,
− a ravatalozó épületének fenntartását a temetéshez szükséges berendezési tárgyakkal,
− a temetőben keletkező hulladék kijelölt helyen történő gyűjtését és rendszeres elszállítását.
(2) A temetőben jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a temető
nyitvatartási rendjét, a Fenntartó megnevezését, címét, ügyfélfogadási rendjét.
III. fejezet
A TEMETŐ HASZNÁLATÁNAK, IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI
1.cím
Nyitvatartási idő
3. §
(1) A temető nyitvatartási rendje:

a) Október 1. és március 31. között: reggel 7.00 órától este 19.00 óráig
b) Április 1. és szeptember 30. között reggel 6.00 órától este 22.00 óráig.
c) Halottak napján a temető meghosszabbított nyitva tartás szerint látogatható reggel 6.00 és este
24.00 óra között.
(2) A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.
(3) A nyitvatartási időn kívül a temetőben tartózkodni tilos.
2. cím
Általános magatartási szabályok
4. §
(1) A temetőbe járművel, gépjárművel behajtani -a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel- tilos.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tilalom alól kivételt képeznek
a) a temetést végző vállalkozás temetéskor használt gépjárművei,
b) engedélyezett munkát végző vállalkozók,
c) a temető létesítményeinek karbantartását végző személyek
d) eseti engedéllyel rendelkező időskorúak, betegek.
(3) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott engedélyt a Fenntartótól kell kérni.
5. §
A temetőbe állatot bevinni- vakvezető kutya kivételével- tilos.
6. §
(1) A temetőben tartózkodók kötelesek másokat nem zavarva, a kegyeleti hely szellemének megfelelő
magatartást tanúsítani. Temetési szertartás idején minden zajkeltő tevékenység tilos.
(2) A temetőben kizárólag az ott keletkezett szemetet (így különösen papírt, elhervadt virágot, koszorút,
sírgondozás során keletkezett hulladékot), kizárólag az arra kijelölt szemétlerakó helyen szabad
elhelyezni.
(3) A temetőben -a gyertyagyújtáson kívül- tilos bármiféle tűzrakás, szemétégetés vagy tűzveszélyes
anyag használata, elhelyezése vagy bármiféle anyag meggyújtása, beleértve a temetőben keletkezett
bárminemű hulladékot is.
3. cím
A temetőben végzett vállalkozói tevékenységek ellátásának rendje
7. §
(1) A temetőben végzendő minden munkát- ide nem értve a hozzátartozók részéről történő
sírgondozást- a Fenntartónak be kell jelenteni. Bejelentés szükséges különösen az építőanyagnak a
temetőbe való beszállításához, továbbá építési vagy bontási munkáknak a temetőben való
elvégzéséhez.
(2) A bejelentéssel egyidejűleg a sírbolt és sírhely kiviteli tervét a fenntartónak be kell mutatni.
(3) Amennyiben a síremlék formája eltér a temetőben megszokottól, annak építési tervét a vállalkozó
köteles a Fenntartóval is engedélyeztetni. A vállalkozó köteles a munkálatokat az engedélyezett
terveknek megfelelően elvégezni; amennyiben attól eltér, köteles a síremléket a Fenntartó felhívására a
terveknek megfelelően átalakítani, illetőleg ha ez nem lehetséges, lebontani.
(4) A vállalkozó a (2) bekezdés szerinti bejelentéskor köteles a Fenntartó részére a temetőfenntartási
hozzájárulási díjat fizetni, mely tartalmazza a behajtás, úthasználat víz- és villanyhasználat, továbbá

az épülő sír környékén elhelyezett építőanyag területhasználati díját. A díj mértékét a rendelet
melléklete tartalmazza.
(5) A munkát végző vállalkozók a munkájuk során keletkezett építési törmeléket kötelesek elszállítani, a
munkabefejezését követően a megfelelő takarításról gondoskodni.
(6) A munkát végző vállalkozó köteles a temető használatára, igénybevételére vonatkozó szabályokat
betartani.
8. §
A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók kötelesek a ravatalozó használatáért díjat fizetni,
melynek mértékét jelen rendelet melléklete tartalmazza.
IV. FEJEZET
A TEMETÉSI HELYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1. cím
A temetési helyek méretezése
9. §
(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:
a) felnőtt egyes sírhely:
2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 0,90 m széles
b) felnőtt kettes sírhely:
2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 1,90 m széles
c) gyermek sírhely:
1,30 m hosszú, 1,60 m mély, 0,60 m széles
d) urna földbe temetésnél:
0,80 m hosszú, 1,00 m mély, 0,60 m széles
(2) A temetőben lévő sírboltok méretei:
a) két személyes:
3,00 m hosszú, 2,10 m mély, 2,00 m széles
b) négy személyes:
4,00 m hosszú, 2,10 m mély, 3,00 m széles
(3) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cm-nek kell
lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.
(4) A Fenntartó a köztemetőben díszsírhelyet adományozhat azon meghalt személynek, aki a község
fejlődése érdekében kimagasló tevékenységet fejtett ki. A díszsírhely használata díjtalan, használati
ideje a temető fennállásáig tart.
2. cím
A temetési helyek megváltásának szabályai
10. §
(1) Az egyes temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat

kell fizetni. A díj mértékét e rendelet melléklete tartalmazza.
(2) Az egyszeri megváltás időtartama:
a) sírbolt esetén
60 év
b) urnasírbolt esetén
20 év
c) sírhely esetén
25 év
d) urnafülke, urnasírhely esetén 25 év
e) katonasírok
korlátlan.
(3) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában – újabb
ciklusra megválthatók.
(4) A Fenntartó indokolt esetben sírhely elővételt engedélyezhet.

(5) Ha a használati idő leteltét követően a temetési helyeket nem váltják meg, a Fenntartó jogosult azt
minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni.
(6) A temetési hely fellett rendelkezőnek az a személy minősül, aki az (1) bekezdés szerinti díjat
megfizette.
(7) A temetési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet.
3. cím
A temetési hely gondozásának szabályai
11. §
(1) A temetkezési hellyel rendelkező köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen
elvégezni.
(2) A sírbolt és síremlék fenntartásáról, annak létesítője /illetőleg örököse/ köteles gondoskodni.
(3) A temetési helyek kerítéssel nem határolhatók körül, padok és ülő alkalmatosságok a temetési
helyek mellett nem helyezhetők el.
(4) A temető területéről síremléket és fejfát csak a Fenntartónak történt előzetes bejelentést követően
szabad kivinni.
(5) A temetési helyeken közízlést sértő virágtartók, díszítések illetőleg feliratok nem helyezhetők el.
V. FEJEZET
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
12. §
Szabálysértést követ el és 30 000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet 4. § (1)
bekezdése, 5. §, 6. § (1)-(3) bekezdései, 10. § (3), (5) bekezdéseiben szereplő szabályokat megszegi.
VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13. §
(1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
(2) Jelen rendelet 2009. július 15. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat
− 12/2000. (X. 27.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről,
− 12/2001. (XII.28.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 12/2000.
(X. 27.) rendelet módosításáról,
− 8/2006. (V. 2.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 12/2000. (X. 27.)
rendelet módosításáról,
− 14/2007. (XI.26.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 12/2000.
(X. 27.) rendelet módosításáról.
Babót, 2009. június 25.
MOLNÁR JÁNOS

DR. DEGOVICS ILDIKÓ

POLGÁRMESTER

JEGYZŐ

Melléklet
a 9/2009. (VI. 29.) rendelethez
1. TEMETÉSI HELYEK MEGVÁLTÁSI DÍJAI
SÍRHELY TÍPUSA
DÍJTÉTEL (/25 ÉV)
Felnőtt sírhely
5 500,- Ft
Felnőtt kettes sírhely
11 000,- Ft
Gyermek sírhely
3 500,- Ft
Rátemetés esetén a sír használati idejének meghosszabbítása miatt
az alapdíjak időarányos részét kell fizetni, melynek összege az 5
évre eső díjnál kevesebb nem lehet.
2. TEMETŐ- FENNTARTÁSI HO ZZÁJÁRULÁSI DÍJ
Díjtétel (/m2/nap)
Síremlék állítás, javítás,
karbantartás
során
a
behajtás, úthasználat, víz- és
villanyhasználat, továbbá az
épülő
sír
környékén
elhelyezett
építőanyag
területhasználati díja

300,- Ft/m2+ ÁFA

3.1. TEMETŐI LÉTESÍMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELI DÍJA:

Ravatalozó használati díj

Díjtétel (/temetés)
8 000,- Ft

