Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
34/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete
A köztemetőről és a temetkezésekről
az 5/2017.(II.27.) Ö. sz. rendelettel egységes szerkezetbe foglalva
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. §. (3)
bekezdésében foglaltakra, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi
rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet célja, hogy a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés garantálása érdekében, szabályozza a köztemető működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.
(2) A rendeletben foglalt rendelkezéseket a nemzeti és etnikai kisebbségek törvényben biztosított jogainak érvényesítésével kell végrehajtani.
(3) A köztemető forgalomképtelen vagyon.
A rendelet hatálya
2. § (1) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Mezőhegyes város közigazgatási területén lévő
köztemetőre.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető fenntartójára, üzemeltetőjére a temetkezési szolgáltatást végző természetes és jogi személyekre, illetőleg azokra, akikre nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.
A köztemető helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei
3. § (1) Mezőhegyes város közigazgatási területén lévő köztemető: Városi köztemető, Mezőhegyes, Hársfa u. 6., hrsz-: 783. (Térképe: 1. sz. melléklet.)
(2) Az önkormányzat a köztemető üzemeltetéséhez az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:
a) köztemetőhöz vezető, gépjárművel is járható út,
b) gépjárművek részére várakozó hely,
c) sírhelytáblákat összefogó úthálózat,
d) közkifolyó,
e) közvilágítás
f) az utak sorfásítását
(3) Az önkormányzat a köztemetőben az alábbi tárgyi feltételeket biztosítja:
a) ravatalozó, akadálymentes közlekedés biztosításával,
b) holttest hűtésére szolgáló hűtő,
c) illemhely,
d) a köztemető teljes területén kerítés,
e) a sírok gondozásához kerti szerszám, locsoló,
f) hulladékgyűjtők.
A köztemető fenntartása
4. § (1) Mezőhegyes város közigazgatási területén köztemető létesítéséről, bővítéséről, a köztemető vagy temetőrész lezárásáról, megszüntetéséről, kiürítéséről, újra használatba vételéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) dönt.

(2) A Képviselő-testület gondoskodik a köztemető kegyeleti méltóságának megőrzéséről, a
tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldterületeinek valamint sírhelytábláinak kialakításáról.
A köztemető üzemeltetése
5. § (1) A képviselőtestület a köztemető üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés
útján gondoskodik.
(2) A köztemetőt üzemeltető kiválasztásáról a képviselő-testület dönt.
6. § A köztemető üzemeltetését a rendeletben és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben
meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni.
A temető használatának és igénybevételének szabályai
7. § (1) A köztemető nyitvatartási idejéről, a temető rendjéről szóló tájékoztatót a köztemető
bejáratánál, jól látható helyen kell kifüggeszteni.
(2) A köztemetőben mindenki a hely méltóságának, a kegyeletnek megfelelő magatartást
köteles tanúsítani.
(3) A köztemetőben a temetési helyeket, a kegyeleti tárgyakat, fákat, növényeket, a sírok
díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni, rongálni, eltávolítani tilos.
(4) A temetési helyek kerítéssel nem határolhatók körül.
(5) A köztemetőben csak a temetési helyek díszítésére szolgáló tárgyak /koszorúk, vázák,
virágok, mécsesek, gyertyák stb./ helyezhetők el.
(6) A temetőben tilos járművel közlekedni, kivéve:
·
a súlyos mozgássérültet szállító járművet,
·
a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet,
·
a munkavégzés céljából behajtó járművet.
(7) A köztemetőben gyertya, vagy mécses gyújtásakor a tűzveszély elkerüléséhez szükséges
intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy a mécsest meggyújtotta.
(8) A köztemetőbe vakvezető kutya kivételével állatokat bevinni tilos.
(9) A köztemető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.
(10) Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a
sírra ültetett örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél. Az 1,5 m magasságot meghaladó és a nem gondozott ültetvényeket a köztemető üzemeltetője eltávolíttathatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel megtéríttetheti.
(11) A temetési helyek gondozása során keletkező hulladékot csak a temető üzemeltetője
által kijelölt hulladéklerakó helyeken szabad elhelyezni. A köztemető üzemeltetőjének a hulladék elszállításáról szükség szerint, de legalább havi rendszerességgel kell gondoskodnia.
Temetői munkák
8. § (1) A köztemetőben történő munkavégzést - a hozzátartozók részéről történő sírgondozás,
a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével - a temető üzemeltetőjének a
munkavégzés megkezdését megelőzően be kell jelenteni.
(2) Abban az esetben, ha a munkavégzés során más temetési hely sérül, a kárt okozó köteles
az eredeti állapotot helyreállítani, a kárt megtéríteni
(3) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni, melynek mértékét a rendelet 2. sz. melléklete B/ pontja tartalmazza.
A temetkezési helyek kialakításának szabályai
9. § (1) A köztemető belső kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási módját,
idejét "temetőrendezési tervben" kell meghatározni. A terv térképet /vázrajzot/ is tartalmaz,
amelyen a temető egyes területei beazonosíthatóak. A tervet az üzemeltető készíti, azt a kép-

viselőtestület hagyja jóvá. A temető térképét a temető bejárata mellett ki kell függeszteni, a
változásokat azon legalább évente át kell vezetni.
(2) A köztemetőt sírhelytáblákra kell felosztani. A sírhelytáblákat sorszámozni kell, s azokról
külön-külön táblakönyvet kell felfektetni. A sírhelytáblákat elő kell készíteni a folyamatos
temetésre.
(3) A sírhelytáblákat számozott sorokra, azon belül sorszámozott sírhelyekre kell felosztani.
Az örök temetkezési helyeket és a sírbolthelyeket külön kell jelölni. A sírhelyekről sírhelykönyvet kell vezetni.
(4) Külön sírhelytáblát kell kijelölni a felnőttek, a 10 éven aluli gyermekek, a mesterséges
vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére.
10. § (1) Temetni, illetőleg az elhamvasztottak hamvait szétszórni, illetve maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni csak temetkezés céljára kijelölt területen szabad.
(2) Temetkezésre kijelölt helyek:
Koporsós temetés esetén:
- sírhely - egyes sírhely
- kettes sírhely
- gyermeksírhely
- sírbolt
Hamvasztásos temetés esetén:
- urnafülke
- urnasírhely
- urnasírbolt
- hamvszóró parcella
11. § (1) A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes, - a talajban lebomló anyaggal burkolni lehet.
(2) A sírgödröt egyéb anyaggal kifalazni tilos.
(3) Egyes vagy kettes sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblában 10 éven aluli
gyermek is temethető. Ebben az esetben a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak
kell lennie.
(4) Mélyített felnőtt sírhelybe tisztiorvosi engedély alapján, még egy koporsó temethető.
Ebben az esetben a temetési hely használati ideje meghosszabbodik a használati díj időarányos részének megfizetése mellett.
(5) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő rátemetés nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el. Urna elhelyezése esetén az urnasírhelyre megállapított díjtétel 30%-át kell megfizetni. Ebben az esetben a temetési hely használati ideje nem változik.
12. § (1) A termett talaj szintje alatti építményként kialakítandó sírboltok a 4-es parcella lóverseny pálya felöli szabadon álló sírhelyein építhetők.
(2) Sírboltot csak építési engedély alapján lehet építeni. Az engedélyezett tervet a köztemető
üzemeltetőjének az építkezés megkezdése előtt be kell mutatni.
13. § Hamvszóró parcella a 4-es parcella előtti szabad területen létesíthető, melyet parkszerűen kell kialakítani.
14. § Szociális temetés céljára koporsós, és urnás temetés esetére a 8-as parcella melletti üres
területet jelöli ki.

Örök temetkezési hely
15. § (1) A képviselő-testület azon elhunyt személyeknek, akik a település szolgálatában kiemelkedő érdemeket szereztek, örök temetkezési hely céljára sírhelyet adományozhat.
(2) Az örök temetkezési helybe – a sírnyitás, a rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett – az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói is eltemethetők. Az örök temetkezési helyek gondozásáról a temető üzemeltetője gondoskodik.
(3) A képviselő-testület az örök temetkezési helyen síremlék létesítéséről esetenként határoz.
(4) Az örök temetkezési hely adományozásáról a jegyző értesítése alapján az üzemeltető nyilvántartást vezet.
A temetési helyek méretei
16. § (1) A sírhelyek méretei:
- egyes sírhely: hossza 2,1 m szélessége 0.9 m mélysége 2 méter
- kettes sírhely: hossza 2,1 m szélessége 1,9 m mélysége 2 méter
- gyermeksírhely: hossza 1,3 m szélessége 0,60 m mélysége 2 méter
- örök temetkezési hely: hossza 2,5 m szélessége 1,0 m mélysége 2 méter
(2) A sírok egymástól való legkisebb távolsága 0,6 m gyermeksírhelyek esetében 0,40 m. A
régi temetőrész esetében a feltételeket adottnak kell tekintetni.
(3) Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 m mélységbe kerüljön.
(4) A kolumbáriumban az urnák tárolása legalább 30x30x45 cm-es belméretű és szilárd alappal légmentesen lezárt urnafülkében történhet
(5) Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete 80x60 cm, mélysége legalább 1 méter.
A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
17. § (1) A temetési hellyel az rendelkezik, aki azt megváltotta.
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
a) egyes sírhely és gyermeksírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés
napjától számított 25 év,
b) kettes sírhely esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,
c) sírbolt esetén 60 év
d) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év
e) urnasírbolt esetén 20 év.
(3) Az örök temetkezési hely használati ideje a temető lezárásáig tart, használata díjtalan.
Lezárás megszüntetés, újra használatbavétel
18. § (1) Ha a köztemető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azt a képviselőtestület
lezárhatja, és ott a temetkezést megtilthatja.
(2) A temetési helyet a Képviselő-testület megszüntetheti, ha a temetési hely használati ideje
lejárt, és azt nem váltotta meg újra senki.
(3) A megszüntetett temetési hely újra értékesíthető.
19. § Amennyiben a 18. § (2) bekezdése szerint a képviselőtestület a temetési helyet megszünteti, a megszüntetést megelőzően azt hirdetményben, továbbá három alkalommal egy
országos és egy területi napilapban, a Mezőhegyes újságban, és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni, úgy, hogy a hirdetmény kifüggesztése, és az első közzététel a
megszűnés előtt 6 hónappal, a továbbiakban pedig kéthavonként történjen.

A temetési hely megváltási díja
20. § (1) A temetési helyek megváltásáért és újraváltásáért díjat kell fizetni. A fizetendő díjtételeket a rendelet 2. sz. melléklet A/ pontja tartalmazza.
(2) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa megbízott, az
újraváltáskor a temetési hely felett rendelkezési joggal bíró hozzátartozó köteles megfizetni.
A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.
(3) Az újraváltás díjának megfizetésére legfeljebb 12 havi részletfizetés adható. A képviselőtestület a részletfizetés engedélyezésére vonatkozó hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza.
(4) Ha kettős sírhelynél az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem
történik, a használati jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a temetési helyet ismételten
megváltja.
(5) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.
Sírjelek létesítése
21. § (1) Ha a rendelkezésre jogosult, illetőleg annak örököse a kiürítésre megjelölt időpontig
a sírjel elszállításáról nem gondoskodik, a megjelölt időpontot követő hat hónap elteltével a
sírjelet a képviselő-testület emlékparkba helyeztetheti, vagy értékesítheti.
(2) A Képviselő-testület a sírjelekből emlékparkot létesít.
(3) Kettes sírhelyen csak kettes síremlék alakítható ki. Amennyiben a síremlék két részben,
nem egyidejűleg készül el az elsőként elkészítendőt úgy kell elhelyezni, hogy az semmiben
ne akadályozza a második szabályszerű kialakítását.
(4) Felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni, csak a köztemető üzemeltetőjével történő előzetes megbeszélés után, annak rendelkezései szerint szabad.
(5) Sírjelet, síremléket csak a köztemető üzemeltetőjének engedélyével lehet kivinni.
22. § A képviselő-testület az építészeti környezet védelméről szóló 2/1996. (II.1.) Ö. sz. rendelet alapján egyes síremlékeket helyi védettség alá helyezhet.
Szociális temetésre vonatkozó külön szabályok
23. § (1) A szociális temetési helyek esetében nem kell megfizetni a 20. § (1) bekezdése szerinti megváltási díjat.
(2) A temetési helyen csak az állam által biztosított sírjel használható.
Temetkezési szolgáltatás
24. § (1) Temetkezési szolgáltatást bármelyik Európai Uniós tagállam temetkezési szolgáltatás végzésére feljogosító engedélyével rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó
végezhet.
(2) A temetkezési vállalkozók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel.
(3) A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatóknak díjat kell fizetniük. A díj mértékét a rendelet 2. sz. melléklete C./ pontja tartalmazza.
A temetői kötelező nyilvántartások vezetése
25. § (1) A köztemető üzemeltetője állapotfelmérésen és kitűzésen alapuló nyilvántartókönyvet, tábla- és sírhelykönyvet köteles vezetni, továbbá a látogató közönség számára is hozzáférhető helyen ellenőrzési naplót tartani.
(2) A virtuális tájékoztató nem akadályozatja a sírhelyek megközelítését.
(3) A nyilvántartó könyvbe minden temetés /urnaelhelyezés/ alkalmával az alábbi adatok kerülnek:

·
·
·

folyószám,
térkép azonosító szám,
a ravatalozás helye és ideje, a temetés, az urnaelhelyezés, a hamvak szétszórásának napja,
· az elhalt neve, leánykori neve, születési ideje, utolsó állandó lakcíme, foglalkozása, elhalálozásának időpontja,
· a sírhelyparcella, sírhelysor, temetési hely száma,
· az eltemettető neve, lakcíme,
· a temetést végző temetkezési vállalkozó neve,
· a szertartás jellemzői, a szokásostól eltérő események,
· a síremlékre /sírkőre/ vonatkozó jellemző adatok,
A nyilvántartásba – az idő és hely megjelölésével – be kell vezetni, ha holttestmaradványok
közös sírba kerülnek elhelyezésre.
A nyilvántartás mellett betűsoros névmutatót is vezetni kell.
A nyilvántartáshoz kell csatolni a halott eltemethetőségét igazoló okmányok másolatát.
(4) A táblakönyvben az adott sírhelytáblában lévő sorokat és az azokhoz tartozó sírhelyeket
kell nyilvántartani.
(5) A sírhelykönyv az adott sírhelytáblán belüli – soronként is külön jelzett – sorszámozott
sírhelyek nyilvántartása.
(6) Nyilvántartást kell vezetni azokról a síremlékekről, amelyek a köztemető fenntartójának a
tulajdonába kerültek.
(7) Az elektronikus nyilvántartások és adattartamuk egyezik a 25. § (1) – (4) bekezdés szabályaival.
26. § (1) A temetői nyilvántartásokba az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy betekinthet, részére a köztemető üzemeltetője ingyenesen adatszolgáltatást
köteles nyújtani, továbbá felvilágosítást adni az elhunyt személyek temetési helye felől érdeklődőknek.
(2) A temetői nyilvántartásokat a temető fennállásáig meg kell őrizni. Azt követően azokat át
kell adni a területileg illetékes levéltárnak.
27. § A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt
könyvbe bejegyzett, tárolt személyes adatok biztonságáról.
Záró rendelkezések
28. § E rendelet 2014. január l-jén lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg hatályát vesztik a temetőről és a temetkezésekről szóló 45/2005.(XII.21.) Ö. sz., 27/2006.(IX.27.) Ö. sz.,
26/2007.(XI.28.) Ö. sz., 15/2008.(X.1.) Ö. sz., 35/2008.(XII. 17.) Ö. sz., 28/2009.(XII. 1.) Ö.
sz., 24/2010. (XII. 16.) Ö. sz., és 20/2011.(XI. 30.) Ö. sz. rendeletek.
Mezőhegyes, 2013. december hó
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester
Kihirdetve: 2013. december 12.
Hupucziné Györki Julianna
jegyző

Hupucziné Györki Julianna
jegyző

5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. számú mellé
Az 5/2017. (II.27.) Ö. sz. rendelet 1. sz. melléklete 2017.03.01-jén lép hatályba.
34/2013 (XII.12.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

A köztemetőről és a temetkezésekről szóló 34/2013 (XII.12.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklete
A.) Temetési helyek megváltási és újraváltási díjai:
I. KATEGÓRIA
1-4 és 9-14-es parcella
urna 12-13-as parcella

Megnevezés
Egyes sírhely
Kettes sírhely
Urna sírhely
Kettes sírbolt
Négyes sírbolt
Hatos sírbolt
Urnafülke
Gyermeksírhely

II. KATEGÓRIA
III. KATEGÓRIA
5-8 és 15-19-es parcella 4-es parcella
urna 17-18-as parcella
szabadon álló területén
11.255
6.880
22.820
13.755
7.500
6.570
49.385
98.460
147.525

adatok forintban
IV. KATEGÓRIA

9.375
6.570
A díjtételek nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
B.) A vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás:

Temetési helyek megváltásának egyszerű számtani átlaga (A. pont)
Temetési helyek egyszerű számtani átlagának 5 %-a (maximum a temető-fenntartási hozzájárulás)
Megnevezés
Egyes síremlék készítése
Egyes urnasíremlék készítése
Egyes sírbolt készítés
Áramhasználati díj
Sírtisztítás

34.555
1.728
Összeg
1685,-Ft / sírhely
625,-Ft / sírhely
1685,-Ft / sírhely
317,-Ft / munka
317,-Ft / munka

A díjtételek nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

C.) Temetői létesítmények, szolgáltatások után a temetkezési szolgáltatásokat igénybe vevők által fizetendő díjak
Megnevezés
Összeg
1.) Elhunyt hűtése
1.000,-Ft/nap
2.) Ravatalozó használat
11.800,- Ft/elhunyt
3.) Búcsúztatás
1.300,-Ft/szertartás
4.) Sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás)
13.100,-Ft
5.) Mélyítet sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás)
15.200,-Ft
6.) Visszahantolás
13.100,-Ft
7.) Urnasírhely nyitás
3.950,-Ft
8.) Urnasírhely visszahantolás
3.950,-Ft
9.) Urnafülke nyitás és zárás
3.950,-Ft
10.) Sírbolt nyitás és zárás
19.600,-Ft
11.) Exhumálás
16.380,-Ft
12.) Sírnál való ravatalozás
9.500,-Ft

