Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete
a köztemetőről és temetkezésről

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40.§ (3) bekezdésében, valamint a 41. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró
Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
E rendelet hatálya Jászszentlászló közigazgatási területén lévő, az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló - Jászszentlászló belterület Dózsa György utca 995/2. hrsz. alatti 3 ha 2744 m2
alapterületű – köztemetőben az üzemeltetést végző VESZTERM Kereskedelmi Betéti Társaságra
(a továbbiakban: üzemeltető), a közszolgáltatást igénybe vevőkre, a vállalkozásszerűen munkát
végzőkre, valamint a temetőlátogatókra terjed ki.
2. §
(1) Az önkormányzat a köztemetők üzemeltetéséről az üzemeltetővel kötött kegyeleti közszolgáltatási
szerződés útján gondoskodik.
(2) Az üzemeltető az üzemeltetési feladatainak ellátásáról, ide értve a temetkezési szolgáltatási
tevékenységek ellátását is, köteles évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év november 30. napjáig
írásban beszámolni a képviselő-testületnek.
3. §
Az e rendeletben használt fogalmak alatt a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény (a továbbiakban: Ttv.), valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet által használt fogalmakat kell érteni.
2. A sírhelyek, a sírboltok, az urnák elhelyezésére szolgáló temetési helyek, valamint a sírjelek és
síremlékek kialakításának rendje
4. §
A köztemetőről készült térkép tartalmazza
a) kialakított utakat
b) ravatalozót
c) temetőrészeket, sírhelytáblákat
d) díszsírhelyek területét
e) urnafülkék elhelyezésének helyét
f) sírboltok létesítésének helyét
g) hamvak szétszórására kijelölt terület
h) keletkező hulladék, szemét elhelyezésére kijelölt helyeket, WC-t
i) lezárásra tervezett temetőrészt.

5. §
Temetési helyek kijelölése a köztemetői térképen az alábbiak szerint történhet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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 biztosít helyet.
Urnasírhelyek létesítésére kijelölt hely az I. parcella 2. számú úttal határolt rész (temető K-i
sarka)
g) új sírboltok építése a temető bővítés területén kijelölt helyen történhet

6. §
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.
7. §
(1) A temetési helyre új síremlék vagy új sírbolt kizárólag az üzemeltető által a temetési hellyel
rendelkezni jogosult személy vagy meghatalmazottja kérelmére kiadott előzetes írásbeli hozzájárulás
alapján helyezhető el.
(2) Az üzemeltető (1) bekezdés szerinti hozzájárulása új síremlék esetén a kiadásától számított 60
napig, új sírbolt esetén a kiadásától számított 1 évig érvényes. A kivitelezési munkálatokat a
hozzájárulás érvényességi idején belül be kell fejezni.
(3) A temetési helyen létesített új síremléket vagy sírboltot a munka befejezését követően
haladéktalanul, de legkésőbb az üzemeltetői hozzájárulás érvényességi idejének lejártát követő 8
napon belül be kell mutatni az üzemeltetőnek.
8. §
(1) Síremlék vagy sírbolt bontása, áthelyezése, átalakítása esetén a tervezett kivitelezési munkálatokat
az üzemeltetőnek előzetesen, írásban be kell jelenteni.
(2) Új síremlék állítása, sírbolt építése, valamint az (1) bekezdésben meghatározott munkálatok során
keletkezett hulladékot a vállalkozó haladéktalanul köteles a köztemetőből elszállítani. Ennek
elmaradása esetén az üzemeltető megfelelő határidő tűzésével jogosult és köteles a temetési hely feletti
rendelkezési jog jogosultját felszólítani kötelezettsége teljesítésére. A felszólítás eredménytelensége
esetén az üzemeltető a hulladék elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának
költségére gondoskodik.

9. §
(1) A síremléket és a sírboltot szilárd alapra kell helyezni.
(2) Sírboltot csak arra kijelölt helyen lehet építeni.
(3) Síremléket a megváltott sírhely területére lehet létesíteni, amennyiben a korábban létesített
síremlék a megváltott sírhely területénél nagyobb helyet foglal el, úgy annak területét egy sírhelyként
meg lehet váltani.
(4) A sírhely falazása tilos.
(5) A temetési helyek kerítéssel nem határolhatók körül.

3. A díszsírhely és adományozása
10. §
(1) A képviselő-testület azon elhunyt személyeknek, akik Jászszentlászló szolgálatában kiemelkedő
érdemeket szereztek, örök temetési hely céljára díszsírhelyet adományozhat.
(2) A díszsírhely mentes a sírhelyre vonatkozó megváltási és újraváltási díj megfizetésének
kötelezettsége alól.
(3) A díszsírhelybe – a sírhelynyitás és rátemetés szabályainak megtartása mellett – az (1)
bekezdésben megjelölt elhunyt özvegye, közvetlen egyenes ági hozzátartozója, továbbá bejegyzett
élettársa is eltemethető. A képviselő-testület különös méltánylást érdemlő esetben más személy
eltemetését is engedélyezheti.
4. A temetési helyek használati ideje és díja
11. §
(1) A temetési hely felett – a díszsírhely kivételével − rendelkezési jogosultságot annak megváltásával
lehet szerezni.
(2) A temetési helyek használatáért fizetendő nettó díjtételeket a 1. melléklet tartalmazza.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama első alkalommal
a) sírbolt esetén 100 év,
b) egyes és kettes sírhely esetén 25 év,
c) urnasírhely esetén 10 év,
d) urnafülke esetén 10 év.
(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (3) bekezdésben foglalt temetési helyekre újraváltható.
(5) A temetési helyek nettó újraváltási díjtételeit az 1. melléklet tartalmazza.
(6) Amennyiben a temetési hellyel rendelkezni jogosult a temetési helyet a rendelkezési jog lejártáig
ismételten nem váltja meg, a temetési hely feletti rendelkezési jog megszűnik, és az üzemeltető a
temetési helyet újra értékesítheti.
5. A köztemető használatának rendje
12. §
(1) A köztemető nyitvatartási rendje:
a) április 1. napjától szeptember 30. napjáig:
800-2000 óráig
b) október 1. napjától március 31. napjáig:
800-1800 óráig
(2) Halott ravatalozóba történő beszállítása az üzemeltető egyidejű jelenlétében a nyitvatartási időn túl
is történhet.

13. §
(1) A köztemető nyitvatartási idejét, valamint a köztemetők használati rendjére vonatkozó szabályokat
az üzemeltető a köztemető bejáratánál jól látható helyen kifüggeszti.
(2) A köztemetőben csak a nyitva tartási ideje alatt lehet tartózkodni.
(3) A köztemetőben tíz éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat.
(4) A köztemetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik
tanúsítani.
(5) A köztemetőben működő ravatalozó igénybevételének szabályait az üzemeltető a
temetőszabályzatban határozza meg.
(6) A sírhely fölé épített síremlék, sírbolt, sírjel, szegélykő, valamint a temetési helyre ültetett
növényzet nem terjedhet túl a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési
hely területén.
(7) A (6) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén az üzemeltető megfelelő határidő tűzésével
köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a jogszerű állapot helyreállítására írásban
felszólítani, ennek eredménytelensége esetén – a temetési hellyel rendelkezni jogosult költségére – a
túllógó növényzetet visszanyesni, eltávolítani.
(8) A temetési helyen, annak közvetlen környezetében, valamint a köztemető területén csak az
üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethetőek 1 méternél magasabbra növő növények.
(9) A (8) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén az üzemeltető a növényeket –
eredménytelen írásos felszólítást követően – a temetési hellyel rendelkezni jogosult költségére
eltávolíttatja.
(10) A temetési hellyel rendelkezni jogosult folyamatosan köteles gondoskodni a temetési hely
rendben tartásáról, különösen a temetési hely gondozásáról, gyomtalanításáról, a síremlék állagának
megóvásáról.
(11) Tilos a köztemetőben
a) az erre a célra kijelölt hely kivételével temetkezési szolgáltatásra utaló reklám- és
hirdetőtáblát az üzemeltető engedélye nélkül elhelyezni,
b) a kegyeleti gyertya és mécses gyújtás kivételével égetési tevékenységet végezni, tüzet rakni,
c) padokat, ülőhelyeket az üzemeltető előzetes engedélye nélkül elhelyezni.
(12) Tilos a köztemető területére gépjárművel behajtani, kivéve
a) a mozgásában súlyosan korlátozott személyt szállító gépjárművel,
b) a temetkezési, üzemeltetési tevékenységben részt vevő gépjárművel,
c) a munkavégzés céljából behajtó, az üzemeltető által kiadott behajtási engedéllyel rendelkező
gépjárművel.
(13) A köztemetőbe állatot – a segítő kutya, a közfeladatot ellátó őrző-védő kutya és a mentőkutya
kivételével – bevinni tilos.
6. A temetkezési szolgáltatások
14. §
(1) A temetkezési szolgáltatások közül kötelező az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének,
létesítményének igénybevétele
a) a köztemetőn belül az elhunyt hűtése, ravatalozása,
b) a sírhelynyitás, a sírbahelyezés és a visszahantolás (ideértve a sírásást, a sírbolt nyitását és
zárását, az urnasírhely, díszsírhely nyitását és visszahantolását, továbbá az urnafülke zárólapjának
eltávolítását, valamint visszahelyezését és zárását),
c) az exhumálás,
d) az elhunyt köztemetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállítása
tekintetében.

(2) A temetői létesítmények, berendezések, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő igénybevételi díjak fajtáit és mértékét a 2.
melléklet 1. pontja határozza meg.
(3) Temetkezési szolgáltatást saját eszközeivel – a temető üzemeltetőjével történő megállapodást
követően – bárki végezhet, aki megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi
feltételeknek.

7. Egyéb vállalkozói tevékenységek
15. §
(1) A köztemetőben történő munkavégzést – a sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése
vagy díszítése kivételével – a munkavégzés megkezdését megelőzően legalább 2 munkanappal, be kell
jelenteni az üzemeltető részére.
(2) A vállalkozónak a munkavégzést úgy kell megszerveznie, hogy azzal a köztemetőt látogatók
kegyeletgyakorlását, a köztemető rendjét, nyugalmát, a temetési szertartásokat ne zavarja.
(3) Hétvégén és ünnepnapokon vállalkozói tevékenység nem folytatható.
(4) Temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját a 2. melléklet 2. pontja határozza meg. A
temetőfenntartási hozzájárulást a vállalkozónak temetési helyenként külön-külön meg kell fizetni, az
önkormányzat javára.

8. Hulladék gyűjtése, elhelyezése, kezelése
16. §
(1) Az üzemeltető a kizárólag sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladék összegyűjtése és
tárolása céljából a köztemető területén konténereket helyez el és gondoskodik azok rendszeres
ürítéséről.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott konténerekben földet, törmeléket, háztartási szemetet, valamint
nem a köztemetőből származó hulladékot elhelyezni tilos.

9. Záró rendelkezés
17.§
(1) Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete 17/1999. (XII.17.) Kt. számú
rendelete a köztemető fenntartásáról, a temetkezési tevékenység szabályozásáról temetkezési
szolgáltatások díjainak megállapításáról
2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testületének a szabálysértési tényállást
tartalmazó egyes rendeletek szabálysértési tényállásaink hatályon kívül helyezéséről szóló 8/2012.
(VI.8.) számú rendelet 1. §-a
3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2012. (IX.13.) számú rendelete
a köztemető fenntartásáról, a temetkezési tevékenység szabályozásáról temetkezési szolgáltatások
díjainak megállapításáról szóló 17/1999. (XII.17.) Kt. számú rendelete módosításáról

4. Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testületének 23/2013. (XI.26.) számú rendelete
a köztemető fenntartásáról, a temetkezési tevékenység szabályozásáról temetkezési szolgáltatások
díjainak megállapításáról szóló 17/1999. (XII.17.) Kt. számú rendelete módosításáról
5. Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2017. (III.31.) számú rendelete
a köztemető fenntartásáról, a temetkezési tevékenység szabályozásáról temetkezési szolgáltatások
díjainak megállapításáról szóló 17/1999. (XII.17.) Kt. számú rendelete módosításáról

Jászszentlászló, 2017. augusztus 25

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2017. augusztus 25. napján kihirdetésre került

Valentovics Beáta
jegyző

1. melléklet 18/2017. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez

TEMETÉSI HELYEK ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT NEM TARTALMAZÓ
MEGVÁLTÁSI ÉS ÚJRAVÁLTÁSI DÍJAI FORINTBAN

Egyes sírhely

13.600,-

Kettes sírhely

27.200,-

Sírbolt
200x300 cm nagyságig:
200x300 cm nagyság felett:

85.000,130.000,-

Urnafülke

16.000,-

Urnafülkéhez márványtábla rozettával

17.000,-

Urnasírhely

5.000,-

2. melléklet a 18/2017. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
A TEMETŐI LÉTESÍTMÉNYEK, ILLETVE AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT
SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉÉRT A TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓK
ÁLTAL FIZETENDŐ, TOVÁBBÁ A TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓK KIVÉTELÉVEL A
TEMETŐBEN VÁLLALKOZÁSSZERŰEN MUNKÁT VÉGZŐK ÁLTAL FIZETENDŐ
TEMETŐFENNTARTÁSI HOZZÁJÁRULÁS ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT NEM
TARTALMAZÓ DÍJTÉTELEI

1. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a
temetkezési szolgáltatók által fizetendő, általános forgalmi adót nem tartalmazó igénybevételi díjai
forintban

1.1. temetés felvétele
4.700 ,1.2. temetés szervezés
5.400,1.3. kommunális díj
8.800,1.4. temetési hely előkészítése
6.870,1.5. ravatalozó és környéke temetésre előkészítése
5.100,1.6. temetkezési szolgáltatáshoz szükséges eszközök használati díja
2.750,1.7. ravatalozási eszközök használati díja
1.650,1.8. ravatalozó bérleti díja, halott temetésre történő előkészítése
6.900,1.9. ravatalozás, virágkoszorúk elhelyezése, sírhoz kiszállítása
2.100,1.10. sírásás, koporsó sírba helyezése, sír betemetése (hantolás), virágkoszorúk elhelyezése
koporsós temetés esetén
17.000,urnás temetés esetén
10.000,1.11. többletdíj a meglévő síremlék bontása, helyreállítása miatt
4.200,1.12. exhumálás
19.000,1.13. halott hűtése - ha a halottat nem a helyi temetőben temetik, minden
megkezdett óra után
600,-/óra
1.14. egyéb ügyviteli szervezési díj
1.200,1.15. szállítási költség
157,-/km

2. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás általános forgalmi adót nem tartalmazó díjtételei, forintban
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

egy napra:
egy hétre:
egy hónapra
egész évre

5.500,11.000,22.000,55.000,-

