Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2014. (XII.18.). önkormányzati RENDELETE
A köztemetőről és temetkezésről
Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a temetőkről és
a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében és 42. §-ában kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1.§
A rendelet hatálya Lőrinci város köztemetőjére terjed ki. A köztemető helyrajzi száma:
Lőrinci 89/4. hrsz.
2.§
(1) A köztemető tulajdonosa és üzemeltetője: Lőrinci Város Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat).
(2) Ahol e rendelet fenntartót említ ott a képviselő-testület felhatalmazásával a feladat- és
hatáskörök gyakorlására a polgármester jogosult.
A temető használata
3.§
(1) A temetés időpontját a fenntartó, a temetkezési vállalkozó, az egyházak illetve a
hozzátartozók igényeit figyelembe véve kell megállapítani.
(2) Az üzemeltető a ravatalozó helyiséget legalább 60 perccel a temetés előtt a gyászolók
rendelkezésére bocsátja.
4.§
(1)
A temetőben vállalkozásszerű munkát végezni – sírgondozás kivételével –
munkanapokon lehet 8-16 óráig.
(2) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők – a temetkezési szolgáltatók kivételével
– kötelesek temető-fenntartási hozzájárulási díjat fizetni, amely nem haladhatja meg a Ttv.
40.§ (4) bekezdésében meghatározott mértéket. Összegét az 1. sz. melléklet határozza meg.
(3) A munka az üzemeltető által kijelölt temetőgondnok jelenlétében, a díj befizetésének
igazolásával kezdhető meg. A temetőgondnok köteles a munka befejezésekor ellenőrizni a
helyszín rendbetételét.
5.§
(1) A temetések időpontját, valamint a hozzátartozók látogatási idejét a fenntartó nem
korlátozza.
(2) A ravatalozó épületének használatáért díjat kell fizetni, melynek mértékét az 1.sz.
melléklet határozza meg.

(3) A temetési szolgáltatásokat az el-temettető által megbízott, a 145/1999. (X.1.)
Kormányrendelet {továbbiakban: Korm.r.) 30-33.§-ában előírt feltételeknek megfelelő
temetkezési vállalkozó végzi. A vállalkozók kötelesek előírt díjak megfizetésére a
Polgármesteri Hivatal házipénztárában.
(4) A temetési helyeket a temetőgondnok jelöli ki a Polgármesteri Hivatal befizetés tényét
igazoló nyilatkozata alapján. A nyilatkozat kiállításával kapcsolatos feladatokat a
temetőszabályzat tartalmazza.
Temetési helyek, temetési szabályok
6.§
(1) A temetőt parcellákra, sírhelytáblákra, sorokra kell osztani.
(2) A temető térképen a normál sírhelyek, a sírboltok, a gyermeksírok, az urnafülkék, az
urnasírhelyek, valamint a díszsírhelyek részére külön parcellákat kell kijelölni, amelyeket a 2.
sz. melléklet szabályoz. Az egyes temetési helyek csak a részükre kijelölt parcellákban
létesíthetők.
7.§
A sírhelyek méretei:
Megnevezés
egyes sír
kettős sír
gyermeksír
urnasírhely

Hossza
1,9 m
1,9 m
1,3 m
1m

Szélessége
0,9 m
1,9 m
0,6 m
1m

Mélysége
2m
2m
2m *
1m

Távolság
0,6 m
0,6 m
0,3 m
0,3 m

* (a Korm.r.11.§ (3) bekezdése szerint)
8.§
(1) A sírhelyek feletti rendelkezési jog időtartama a megváltás napjától számítva:
Temetési hely
normál sírhely (egyes, kettes)
Sírbolt
Urnasírhely
Urnafülke
Gyermeksírhely
Díszsírhely

Időtartam
25 év
60 év
25 év
10 év
25 év
örökös

(2) A temetési helyért díjat kell fizetni az 1. sz. melléklet alapján. A díjat a Lőrinci
Polgármesteri Hivatal részére kell befizetni készpénzzel, vagy csekken, banki átutalással,
számla ellenében. A számla tartalmazza a temetési hely, parcella, tábla, sor és hely szerinti
azonosító jelét.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzésekor írásban nyilatkozni kell ki
temethető a temetési helybe, a nyilatkozatot a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. A
temetési hely szerinti rendelkezési jog időtartama díjfizetés mellett meghosszabbítható.
Amennyiben a rendelkezési jog ideje még nem járt le, a díj időarányos részét kell megfizetni.
A temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának halála esetén a törvényes öröklés rendje
szerint soron következő hozzátartozó gyakorolhatja a rendelkezési jogot újabb
nyilatkozattétellel.

(4) Élő személy részére elhunyt hozzátartozó temetési helye mellett soron következő max. 2
temetési hely váltható meg. Az ettől több temetési hely után az (5) bekezdésben
meghatározott összeg fizetendő.
(5) Amennyiben a temetési helyet előre kívánják megváltani, az alapár 5-szörösét kell
megfizetni.
(6) A temetési helyek csere, adásvétel, ajándékozás tárgyát nem képezhetik.
9.§
(1) A temetési helyek kizárólag a temető rendezési tervében meghatározott sorrendben
válthatók meg, ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha a temettető a rendelet 1. sz.
mellékletének I. Temetési helyek megváltási árai szerinti összeg ötszörösét a Polgármesteri
Hivatal számlájára a temetést megelőzően megfizeti.
(2) Egyes sírhely 1 normál koporsó, kettős sírhely 2 normál koporsó elhelyezésére szolgál.
(3) Gyermeksírba csak 10 éven aluli gyermek temethető.
(4) Normál sírhelytáblában – az ott lévő temetési helynek megfelelő díj befizetése és az előírt
méretű sír kialakítása mellett – 10 éven aluli gyermek is temethető.
(5) Sírbolt (kripta) építési engedéllyel, a temető ezen célra kijelölt területén építhető, benne az
építési engedélyben meghatározott számú koporsó illetve urna helyezhető el. A terepszint
feletti építményrész homlokzati magassága max. 2,20 m, a gerincmagasság max. 3 m lehet.
10.§
A már betemetett sírba a temető fenntartójának engedélyével és az előírt díj megfizetése
mellett
a) normál sírba még egy koporsó és két urna, vagy koporsós rátemetés nélkül
négy urna,
b) gyermeksírba meg egy gyermekkoporsó vagy két urna,
c) urnasírhelybe további három darab urna rátemethető,
d) kettős sír egy-egy részébe ugyanolyan mértékben történhet rátemetés, mint az
egyes sírba
Díszsírhelyek szabályai
11.§
(1) Díszsírhely adományozásáról a képviselő-testület dönt.
(2) Díszsírhely adományozható annak az elhunytnak, aki a település életében jelentős szerepet
töltött be, kiemelkedő munkát végzett, kimagasló eredményeket ért el.
(3) Lőrinci Város Díszpolgárának alanyi jogon, külön képviselő-testületi döntés nélkül jár a
díszsírhely.
(4) Díszsírhelyre az adományozotton kívül csak annak házastársa temethető.

(5) A díszsírokat akkor is fenn kell tartani, ha a sírokat kiürítik. A temető átrendezése,
megszüntetése esetén – a képviselő-testület rendelkezése szerint – az emléksírokat az új
parcellába, az új temetőbe kell áthelyezni.
A sírok gondozása, sírjelek felállítása
12.§
(1) A sírjelek felállítását, átépítését, felújítását, lebontását, a sírok lefedését a temető
fenntartója engedélyezi. A fenntartó engedélye nem helyettesíti az építési hatósági
engedélyeket.
(2) A felállított sírjelet csak a fenntartó engedélyével szabad a temetőből eltávolítani.
(3) A sírok rendszeres hantolását, gyomtalanítását, öntözését, általában a gondozását a
hozzátartozók, vagy az általuk megbízott személyek végzik.
(4) Az elhagyott sírok olyan mértékű gondozását, hogy azok a temető összképét ne rontsák, a
temető rendjét ne veszélyeztessék, az önkormányzat biztosítja. A sírhelyek gondozásával
kapcsolatosan keletkező hulladék elszállításáról az üzemeltető gondoskodik.
13.§
(1) Virágokon kívül más növények (pl. fák, cserjék, bokrok) ültetéséhez, telepítéséhez a
temető fenntartójának hozzájárulása szükséges.
(2) A temetőben gyertyát gyújtani a tűzmegelőzési szempontok figyelembevételével szabad.
(3) A temetőben elhelyezett tárgyakért, sírjelekért, növényekért a temető üzemeltetője nem
tartozik felelősséggel.
Záró rendelkezések
14.§
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 19/2005. (XI.24.) önkormányzati rendelet
és annak módosításai hatályát vesztik.
Lőrinci, 2014. december 18.

Víg Zoltán sk.
polgármester

Schottner Norbert sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

2014. december 18.
…………………………………..
Kihirdetés napja:

Schottner Norbert sk.
jegyző

1. sz. melléklet
I. Temetési helyek megváltási árai
Temetési hely
megnevezése

Sírhely ára

Egyes sírhely
Kettes sírhely
Gyermek sírhely
Urnafülke
Urnasírhely egyes
Urnasírhely kettes
Sírbolt ( kripta)

19.050.- Ft
38.100.- Ft
12.700.- Ft
11.430.- Ft
15.240.- Ft
25.400.- Ft
12.700.- Ft/m2

Sírhely ára előre megváltás
esetén
(8.§. (5), (6) bek. szerint)
95.250.- Ft
190.500.- Ft
63.500.- Ft
57.150.- Ft
76.200.- Ft
127.000.- Ft
63.500.- Ft/m2

II. Temetői szolgáltatási díjak
Ravatalozás igénybevételi díja:
Temetői fenntartási hozzájárulás:
a) minden tevékenység setében:
b) síremlék építése (új, első alkalommal)
síremlék karbantartása, felújítása, rátemetés esetén is:

9.525.- Ft/elhunyt
572.- Ft/nap
3.000..- Ft/nap
6.350.-Ft/nap

III. A temető rendezési tervében meghatározott sorrendtől eltérő temetési helyek
megváltási árai:
Temetési hely
megnevezése

Sírhely ára

Egyes sírhely
Kettes sírhely
Gyermek sírhely
Urnafülke
Urnasírhely egyes
Urnasírhely kettes
Sírbolt ( kripta)

95.250.- Ft
190.500.- Ft
63.500.- Ft
57.150.- Ft
76.200.- Ft
127.000.- Ft
63.500.- Ft/m2

Sírhely ára előre megváltás
esetén
(8.§. (5), (6) bek. szerint)
476.250.-Ft
952.500.-Ft
317.500.-Ft
285.500.-Ft
381.000.-Ft
635.000.-Ft
317.500- Ft/m2

3. sz. melléklet:

III. Nyilatkozat a temetési hely feletti rendelkezési jogról

_____________________________________ (irsz.: ______ település: _________________
____________________________ u. ____ hsz.) nyilatkozom, hogy a Lőrinci város köztemetőjében található ________ parcella, ________ sírhelytábla, _______ sorában ______hely
általam _______ évre megváltott sírhely betemetés kijelölési jogát fenn tartom, csak az én
jóváhagyásommal temethető be a sírhely.
Halálom esetén
_______________________________________ (irsz.: ______ település:_______________
_________________ ____________________ u. ____ hsz.) jelölöm meg a rendelkezési jog
gyakorlójaként.

Lőrinci, 20__. ____________ __.

_____________________________
nyilatkozattevő

