EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNY ZAT
35/2000. (XII.1.) számú
RENDELETE
A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.)
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi XLIII. tv.43. §. (3) bekezdése,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990.LXV. tv 8. §.(4) bekezdése, valamint az 1991. évi XX.
tv. 18. §-a alapján a következő rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet hatálya a város területén és az alábbiak tulajdonában lévő temetőkre terjed ki:
1./

Edelény Város Önkormányzat tulajdonában lévő 061/2 hrsz-ú temető Edelény,
Császtai út

2./

Edelény Város Önkormányzat tulajdonában lévő 0329 hrsz-ú temető Edelény,
Árpád út

3./

Edelény Város Önkormányzat tulajdonában lévő 0208 hrsz-ú temető Edelény
Borsod városrész

4./

Edelényi Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő 623 hrsz-ú temető
Edelény, Antal Gy. út

5./

Edelényi Református Egyházközség tulajdonában lévő 703 hrsz-ú temető
Edelény, Antal Gy. út

6./

Edelényi Református Egyházközség tulajdonában lévő 1613/2 hrsz-ú temető
Edelény, Borsodi út
2.§

(1)

A temetők üzemeltetéséről, fenntartásáról a temetkezési szolgáltatások
összehangolásáról, a kegyeleti jogok tiszteletben tartásáról Edelény Város
Önkormányzat Képviselő-testületének felhatalmazása alapján, a mindenkori érvényes
szerződésben meghatározott szolgáltatató gondoskodik, melynek tevékenysége a Város
minden temetőjére kiterjed.
Az 1.§. 4-6. pont alatti egyházi tulajdonban lévő temetőkre vonatkozóan az egyházak
képviselői az üzemeltetővel egyénileg kötnek megállapodást.

(2)

Az üzemeltető a fent írtakon túl köteles:
A./
B./
C./
D./

a temetkezési tevékenységet a helyben szokásos módon elvégezni
az üzemeltetés és temetési szolgáltatás költségeit külön megosztva kimutatni
a temetési szolgáltatás végzéséért temetőfenntartási díjat fizetni
az üzemeltetéssel összefüggő bevételekről és kiadásokról az önkormányzatot
évente tájékoztatni.
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állapíthat meg.
(3)
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(4)

Temetkezési szolgáltatást az erre engedéllyel rendelkező vállalkozó vagy más jogi
személy végezhet, aki egyébként megfelel a törvényi feltételeknek, telephellyel,
halottszállító járművel és a tevékenység végzéséhez szükséges személyzettel
rendelkezik, valamint betartja a Temetői Szabályzat előírásait.
Temetési szolgáltatási tevékenység:
a) a temetés felvétel,
b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való - az egészségügyi
szolgáltató halott-kezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi
intézmény területén kívül végzett - előkészítése,
c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,
d) a ravatalozás,
e) a búcsúztatás,
f) sírhelynyitás és a visszahantolás,
g) a sírba helyezés,
h) a halott-szállítás,
i) a hamvasztás és az urnakiadás,
j) az urnaelhelyezés,
k) a hamvak szórása,
l) az exhumálás,
m) az újratemetés.

A temetkezési szolgáltatási tevékenységek teljes-körűen vagy önállóan is végezhetők
(5)

A temetkezési szolgáltatást a felsorolt tevékenységek teljeskörű ellátásával a rendelet
3. számú mellékletében meghatározott műszaki, közegészségügyi feltételek
betartásával kell végezni.

(6)

A temető fenntartója köteles biztosítani a temető és létesítményei rendeltetésszerű
használatához és működéséhez a feltételeket.
3.§

(1)

A köztemetőkben a temetkezések időpontját a törvényben megjelölt határidőnek
megfelelően az üzemeltető állapítja meg.

(2)

Halottat csak külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és erről szóló halottvizsgálat
alapján szabad eltemetni vagy elhamvasztani. A halottvizsgálati bizonyítvány egy
eredeti másolatát a temetés előtt a megbízottnak át kell adni. A hamvaszthatóságot, a
halottvizsgálati bizonyítványra minden esetben fel kell jegyezni. Ezeket az iratokat az
eltemetéstől számított 25 évig a megbízott őrzi.
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(3)

Az üzemeltető olyan sírhelynyilvántartást köteles vezetni, amelyből a sírhely
használati jog lejártát követő 25 év alatt az eltemetettek maradványainak sorsa
megállapítható.

26/2005. (VI.01.) Ök. számú rendelettel módosított szöveg hatályos 2005. július 01. napjától.
26/2005. (VI.01.) Ök. számú rendelettel módosított szöveg hatályos 2005. július 01. napjától.
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Folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásnak) napja, az elhalt
családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó
lakhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely
száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult
személy neve, lakcíme, és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.
(4)

Sírboltról a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal, sírbolt könyvet kell vezetni.
Ebben fel kell tüntetni a sírbolt számát és a sírbolt felett rendelkezni jogosult
személynek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit.

(5)

Azokat az elhaltakat, akiknek temetéséről a temetésre kötelezett felszólítás ellenére
sem gondoskodik, illetőleg a temetésre kötelezhető hozzátartozója nincs vagy az
ismeretlen helyen tartózkodik, illetve ha a temetésre kötelezett anyagi és szociális
viszonyai alapján az eltemettetésre nem képes, az üzemeltető az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatalával 3 kötött szerződés alapján a jogszabályban meghatározott
időn belül közköltségen tartozik eltemetni és az elhaltat az új Köztemetőben kialakított
„nélkül elhunytak sírhelyé”-be elhelyezni.
4.§

(1)

A felravatalozás a ravatalozó helyiségben vagy az e célra kijelölt ravatalozó helyen
történik. A felravatalozott koporsót – kivéve a más helységből odaszállított, fertőző
betegségben elhunyt vagy láthatóan boncolt halottakét – a gyászszertartás
megkezdéséig, nyitva lehet tartani. Ha azonban a halott tetem oszlása előrehaladott, a
hozzátartozók előzetes értesítése után a koporsót le kell zárni és az később a később a
temetés időpontjában sem nyitható fel.

(2)

A halottat az eltemetésig az edelényi Új Köztemető halottasházának hűtőpultjában
kell elhelyezni, kivéve, ha az elhunytat kórházba szükséges szállítani vagy az
elhalálozás kórházban következett be és a halott eltemetése a kórházból kiszállítás
után 24 órán belül megtörténik.
Finke városrészben a halott, a temető halottasházának hűtőpultján helyezhető el.
5.§

(1)

A temetési hely feletti rendelkezési jogot az szerez, aki azt megváltotta.

(2)

A temetési hely feletti rendelkezési jog gyakorlója meghatározhatja a temetési helyre
betemethetők körét, a temetési hely kiépítését, sírjel állítását, de nem rendelkezhet a
temetési hely magánszemélyek közötti adásvétel tárgyában és cserére sem bocsáthatja
azt.

(3)

A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:
a.)
b.)

c.)
d.)
3

egyes sírhely esetén
kettős sírhely esetén, az utolsó koporsós betemetéstől számított.
Ha a sírhely betemetéstől számított 25 éven belül nem
történik második betemetés, a sírhely további
használatát, csak újra váltással lehet biztosítani.
sírbolt esetén
urnafülke, urnasírhely, családi urnahely

25 év
25 év

60 év
15 év

Módosított szövegrész a 8/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 3.§ -a alapján, hatályos 2013. március 21. napjától.
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(5)

A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható.
A temetési hely újra váltásában a temettető elsőbbséget élvez, halála esetén pedig a
törvényes öröklés rendje szerint, soron következő közeli hozzátartozó.
6.§

(1)

(2)

A temetőt nagyságtól és fekvéstől függően kell felosztani parcellákra, a parcellákat
pedig sorokra az üzemeltetőnek.
A sorokon belüli temetkezési helyeket a tevékenységgel megbízott jelöli ki.
A temetők temetési helyei lehetnek:
a./ díszsírhely
b./ sírbolt
c./ egyes sírhely
d./ kettes sírhely
e./ gyermek sírhely
f./ hantnélküli sírhely
g./ urnasírhely
h./ családi urnahely
i./ urnafülke
j./ szociális sírhely

4

(3)

A köztemetőkben a temetkezésre használt sírhelyekért fizetendő díjakat a
4. melléklet, a temetkezési szolgáltatásokért fizetendő díjakat a 5. melléklet határozza
meg. A sírhelyekért fizetendő díjakat a temetést, kihantolást és a rátemetést
megelőzően, a temetkezési szolgáltatásokért fizetendő díjakat a szolgáltatások
biztosítása előtt kell megfizetni.

(4)

Díszsírhelybe helyezhetők el azok az elhunytak, akik életükben a város díszpolgárai
lettek, illetve a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra, a művészetek, az
egészségügy, a szociális ellátás, oktatás-nevelés, a sport területén kiemelkedő munkát
végeztek Edelény Város érdekében vagy Edelény Város jó hírnevét emelték,
öregbítették.
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(5)

A díszsírhely adományozásáról Ad-Hoc Bizottság dönt, melynek elnöke Edelény
Város Polgármestere, tagjai az alpolgármester és a Képviselő-testület állandó
Bizottságainak elnökei.

7

(6)

Díszsírhely élő személy részére nem adományozható.

5

7.§
(1)

4

Ha az eltemettetőnek nincs a temetőben egyéb temetési hely feletti rendelkezési joga,
az elhunytat az elhalálozás ideje szerinti sorrendben a következő temetési helyre kell
temetni.

Módosította a 27/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése, hatályos 2011. január 1. napjától.
20/2001. (V.25.) számú rendelettel megállapított szöveg, hatályos 2001.június 1-től.
6
20/2001. (V.25.) számú rendelettel megállapított szöveg, hatályos 2001. június 1-től.
7
20/2001. (V.25.) számú rendelettel megállapított szöveg, hatályos 2001. június 1-től.
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Az (1) bekezdésben írtak nem vonatkoznak az újra értékesítésre kerülő vagy
megüresedett sírhelyek betemetési sorrendjére.
8.§

(1)

Azokat a sírhely táblákat, amelyeken a sírhelyek a betemethetőség mértékéig beteltek,
le kell zárni.

(2)

A sírhelyek eredeti befogadó képessége alapján
- egyes sírhelybe egy
- kettes sírhelybe kettő nagy koporsó
- gyermek sírhelybe egy 10 éves vagy fiatalabb korú gyermek koporsója
helyezhető el.

(3)

A temetési hely mélyítésével:
a./ egyes sírhelybe további egy nagy koporsó és egy gyermek koporsó vagy
exhumált halott rátemethető
b./ kettes sírhely egy-egy részébe rátemetés az egyes sírhely mértékének
megfelelően végezhető
c./ gyermek sírba a sír mélyítése mellett még további egy 10 éves vagy ettől
fiatalabb elhunyt gyermek koporsója rátemethető.

(4)

A (3) bekezdésben részletezett rátemetések esetén az utolsó betemetéstől számított 25
éves nyugvási időt díj fizetése mellett biztosítani kell.

(5)

A rátemetésre vonatkozó engedélyt – a sírnyitási rendelkezések betartása mellett a
temető domborzati viszonyaira és a jellemző talajszerkezetre való figyelemmel az
üzemeltető adja, az Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv Edelényi, Kazincbarcikai, Ózdi Kistérségi Népegészségügyi
Intézete8 előzetes engedélye birtokában.

(6) A jogszabályi tiltáson felül megtagadható a rátemetési engedély megadása, ha azt az (5)
bekezdésben foglaltak indokolttá teszik.
(7) Urnákat az alábbi mennyiségben lehet a sírokba elhelyezni:
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/

egyes sírhelybe négy urna helyezhető el, amennyiben rátemetéssel az eredetin felül
egy nagy koporsó került betemetésre
kettes sírhelybe oldalanként négy-négy urna helyezhető el, amennyiben
rátemetéssel az eredetin felül egy nagy koporsó került betemetésre
gyermek sírba az eredeti egy koporsó betemetésén felül két urna helyezhető el
urnasírba négy urna helyezhető el
családi urnahelyen a kialakítástól függő, de legfeljebb négy urna helyezhető el
urnafülkébe urna a befogadóképességig helyezhető el
sírboltba tetszés szerinti mennyiségű urna helyezhető el.

(8) Ha sírhelybe (egyes, kettes, gyermek) , illetőleg sírboltba urna elhelyezésére kerül sor és
a 10 éves nyugvási idő az eredetileg megváltozott használati időben (25,60 év)
biztosítható, külön használati időt megfizetni nem kell. Ha azonban az urna nyugvási
ideje csak a használati időn túl biztosítható, akkor a sírhely, illetve sírbolt díjának
időarányos részét meg kell fizetni.
8

Módosított szövegrész az 5/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet 3.§ -a alapján, hatályos 2013. február 15. napjától.
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(9) Az urnasírba, családi urnahelybe, illetve több férőhelyes urnafülkébe elhelyezett urnák
nyugvási idejének megváltására a (8) bekezdésbe foglaltakat kell alkalmazni a megfelelő
megváltási idő figyelembe vételével.
9.§
(1) Síremléket (sírjelet) létesíteni, annak eredetei állapotát megváltoztatni az jogosult, aki az
e rendelet 5. §. (1) bekezdése szerinti rendelkezési joggal bír. Ha a síremléket létesítő
vagy azt megváltoztatni kívánó nem azonos a rendelkezni jogosulttal, a kiépítéshez vagy
átépítéshez meg kell annak engedélyét szerezni. A használati idő letelte után az
újraváltásban elsőbbséget élvez az elhalt sírhellyel rendelkező törvényes öröklés rendje
szerinti közeli hozzátartozója.
(2) Síremléket építeni csak szilárd talajra lehet és méreteit a Képviselő-testület állapítja meg.
(3) A sírjelen fel kell tüntetni az elhunytról a legfontosabb információkat a betemettek nevét
születésének és elhalálozásának évét.
(4) A síremlék vagy sírjel nem haladhat túl a temetkezési hely megállapított területén. A
síremlék magassága a járda szintjétől max. 150 cm lehet. Sírbolt esetén magassági
korlátozás nincs. A temetési hely területén kívül 25 cm széles járda létesíthető.
(5) Sírboltok, síremlékek építése a Temetői Szabályzat foglaltak betartása mellett végezhető.
(6) A köztemetőben létesített sírboltokban 2-6 nagykoporsó helyezhető el. Egy nagykoporsó
helyén 2db kiskoporsó is elhelyezhető.
10.§
(1) 9A temető nyitvatartási rendje:
április 1 – szeptember 30 között 06.00 – 21.00 óráig
október 1 – március 31 között 07.00 – 18.00 óráig
október 31 –én és november 1-jén 06.00. – 21.00 óráig
A látogatók gépjárműveiket a temetőn kívül, továbbá a temető területén belül
kizárólag a ravatalozó mellett kijelölt területen (parkoló) helyezhetik el.
A temető területén kialakított parcellák közötti utakra a jogosult kommunális,
temetkezési és egyéb szolgáltatást végző gépjármű, valamint a mozgásukban
korlátozott látogatók a nyitvatartási idő alatt, míg más látogatók
motorkerékpárral, és személygépjárművel csak a szerdai, szombati és
vasárnapi napokon nyitvatartási időben hajthatnak be.
A temető fenntartója, valamint az üzemeltető együttesen jogosultak az ünnepek
körüli nyitvatartási, és behajtási rendet közleményben a fentiektől eltérően
szabályozni, melyről a lakosságot legalább harminc nappal korábban tájékoztatni
kell.
(2) A temetőkben tüzet rakni, szemetet égetni tilos. A keletkezett szemét folyamatos
elszállítása az üzemeltető feladata.

9

Módosította a 7/2012.(II.16.) számú önkormányzati rendelet 1.§, hatályos 2012. február 18. napjától.
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koszorúk, sírlámpák, gyertyák, szálas és cserepes virágok, növények helyezhetők el.
(4) A temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni és más helyre szállítani
tilos.
(5) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható, azt az
arra kijelölt helyen kell elhelyezni.
(6) Padok és egyéb ülőalkalmatosságok, parcellákban, sírok között nem létesíthetők és nem
helyezhetők el.
(7) A temetők területére állatokat behajtani, kutyát bevinni (a vakvezető és temetők őrzésben
segítkező kutyák kivételével) tilos.
11.§10

Molnár Oszkár sk.
polgármester

Hudák Józsefné sk.
jegyző

Záradék:
A 27/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet 2010. december 17.-én kihirdetésre került. A
rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január 1.
A 19/2011.(VII.04.) önkormányzati rendelet 2011.július 4.-én kihirdetésre került. A rendelet
hatályba lépésének napja: 2011. július 15.
A 7/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet 2012. február 16.-án kihirdetésre került. A rendelet
hatályba lépésének napja: 2012. február 18.
A 15/2012.(IV.26.) módosító önkormányzati rendelet 2012. április 26.-án kihirdetésre került.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2012. május 1.
A 5/2013.(II.13.) módosító önkormányzati rendelet 2013. február 13.-án kihirdetésre került. A
rendelet hatályba lépésének napja: 2013. február 15.
A 8/2013.(III.20.) módosító önkormányzati rendelet 2013. március 20.-án kihirdetésre került.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2013. március 21.
Edelény, 2013. március 20.
Vártás József
jegyző

10

Hatályon kívül helyezi a 15/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet 7.§ 5. pontja, hatályos 2012. május 1-től.

-81. számú melléklet
A TEMETŐK BEOSZTOTT TÁBLÁIN LÉVŐ SORSZÁMOZOTT
SÍRHELYEK MÉRETEI

MEGNEVEZÉS

HOSSZA

a., egyszemélyes felnőtt
rátemetés

210 cm
210 cm

sírok egymástól való táv.
sírsorok – ’’ b., kettős sírhelyek
rátemetés

SZÉLESSÉGE

MÉLYSÉGE

90 cm
90 cm

240 cm
180 cm

190 cm
190 cm

240 cm
180 cm

80 cm
80 cm

210 cm
160 cm

60 cm

160 cm

60 cm

100 cm

60 cm
80 cm
210 cm
210 cm

sírok egymástól való táv.
sírsorok – ’’ -

60 cm
80 cm

c., gyermektáblában lévő
sírhelyek méretei
egyszemélyes
rátemetés

180 cm
180 cm

sírok egymástól való táv.
sírsorok – ’’ d., csonkolt testrészek és
halvaszületett gyermekek
sírhelyei

30 cm
60 cm

130 cm

sírok egymástól való táv.
sírsorok – ’’ e., urna földbe temetése
esetén a sírhely mérete
urnahelyek egymástól való
távolsága
urnasírok egymástól való
távolsága

30 cm
60 cm

80 cm

60 cm
80 cm

-92. számú melléklet
SÍRBOLTOK ELŐÍRT MÉRETEI

MEGNEVEZÉS

HOSSZA

SZÉLESSÉGE

MÉLYSÉGE

250 cm
250 cm
250 cm

150 cm
150 cm
250 cm

190 cm
220 cm
250 cm

300 cm
300 cm
300 cm

200 cm
250 cm
300 cm

Belső méretek:
- kettő koporsóra
- négy koporsóra
- hat koporsóra
Felszíni méretek:
- kettő koporsóra
- négy koporsóra
- hat koporsóra

- 10 3. számú melléklet
A temetkezési szolgáltatások ellátásához a következő műszaki, közegészségügyi,
valamint, egyéb feltételeket kell betartani:
I.

Az elhunyt koporsóba helyezése
1.Halottvizsgálat után a halottat kellő szilárdságú vízhatlan módon
hézagmentesített ráillő fedéllel ellátott fa, műanyag vagy fémkoporsóba
(szállítóládába) kell tenni.
A halottra a halottvizsgálatot végző orvosnak azonosító űrlapot (lábcédulát) kell
rögzítenie. Fertőző betegségben elhunytnak űrlapjára jól látható módon rá kell
rögzítenie. Fertőző betegségben elhunytnak űrlapjára jól látható módon rá kell írni
a „FERTŐZÓ” kifejezést. A koporsót felnyitható módon kell lezárni. Nedvező
halottak alá nedvszívó anyagot kell elhelyezni. Hamvasztás céljából az erre a célra
rendszeresített eléghető hamvaszó koporsóba kell helyezni és felnyitható módon
lezárni.
Elvetélt vagy halvaszületett magzat holttestét, csonkolt testrészeket ládába vagy
dobozba kell helyezni.
2. A halottaknak koporsóba (szállítóládába) való helyezésénél, illetve a
halottakkal kapcsolatos minden egyéb tevékenység esetén a közreműködők
védőruhát, gumikalucsnit kötelesek viselni. Felboncolt halott elhelyezése esetén
az előzőeken kívül gumikötényt, gumicsizmát és szükség esetén
egyszerhasználatos orr-szájmaszkot kell viselni.
3. A koporsóba helyezésnél, halottkezelésnél használatos műanyag fóliakesztyűt
erre a célra kijelölt, fedhető gyűjtőedényben kell összegyűjteni és
környezetszennyezést kizáró módon megsemmisíteni. A munkában közreműködő
személyek, az egyes munkák befejezése után minden esetben kötelesek 0,2 %-os
Neomagnol oldatban kézfertőtlenítést végezni.

II.

Halottszállítás
1.

Halottnak (elvetélt vagy halvaszületett magzat holttestét csonkolt testrészeket,
exhumált holttestmaradványokat) az elhalálozás helyéről a ravatalozóba
szállításhoz zárt halottaskocsit kell használni. A kocsit belülről fém- vagy kemény
műanyag lemezzel kell kibélelni. Jól zárható ajtóval ellátni és a koporsó
rögzítésére alkalmassá tenni. A rakteret a gépkocsivezető, illetve a szállító
dolgozók helyétől légmentesen el kell különíteni.
Községekben helyi halottszállításra erre a célra épített fogatolt halottaskocsi is
használható. Ha a halottnak zárt halottaskocsival vagy fogatolt halottaskocsival
történő szállítása nem lehetséges a városi tisztiorvos adhat eseti engedélyt a
szállítás eltérő módjára. Temetőn belüli halottszállításra - a lehetőségek szerint –
környezetkímélő eszközöket, járműveket kell alkalmazni.
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Fertőző betegségben elhalt szállítása után a szállítóládát, valamint a halottaskocsit
azonnal, egyébként hetente rendszeres 5%-os Nátriumhipoklorit oldattal kell
fertőtleníteni. A halottaskocsit más célra felhasználni nem szabad. Közterületen
tartósan nem parkolhat. Gépjárművel való szállítás esetén halottat csak
halottszállító gépkocsival szabad szállítani.

3.

Kórházban elhunyt személy szállításáról átadás-átvételi nyilvántartást (jegyzéket)
kell kiállítani a következő tartalommal:
a.) az átadó kórház neve,
b.) a szállítás napja,
c.) az elszállított halott neve,
d.) a szállítást végző szolgáltató neve,
e.) a szállító jármű forgalmi rendszáma,
f.) egyéb (az elhalttal együtt átadott tárgyak, ruházat, leltár stb.),
g.) átvevő aláírása.

4.

Rendkívüli halál esetén a holttestnek a hálál bekövetkezése helyéről való
elszállításáról a rendőrség intézkedik.

5.

Kórházon kívül meghalt személy holttestének temetőbe szállításáról –
a halottvizsgálati bizonyítvány kiadásával és az eltemetésére engedélyezett idő
meghatározásával együtt – a halottvizsgálatot végző orvos intézkedik, az
„Intézkedés az elhunyt temetőbe szállításáról” című nyomtatvány kiállításával.
Szükség szerint értesíti valamely szolgáltatót.

6.

Ha a holttestet más helyiségbe kívánják szállítani – 7. és 8. pontban
kivételével – csak kettős koporsóban lehet szállítani. A belső koporsó
holttest porladását nem akadályozó, a környezet veszélyeztetése nélkül
vízhatlan módon, hézagmentesített betétet kell használni. Ezen
azonosítását biztosító átlátszó felületet kell kialakítani.

7.

A szállítás egyszerű temetésnél szokásos megfelelő szilárdságú vízhatlan módon
hézagmentesített koporsóban is történhet, feltéve, ha a következő együttes
feltételek fennállnak:
- a szállítást zárt halottaskocsival végzik,
- az elhunyt hűtése legalább a szállítás kivételével biztosított,
- az elhunytat az elhalálozástól számított négy napon belül
eltemetik.

8.

A hamvasztás céljából történő halottszállításnál az elhunytat erre a célra
rendszeresített eléghető koporsóban is lehet helyezni. Ha az elhalálozástól
számított négy napon belül a hamvasztóba szállítják. A holttest alá nedvszívó
anyagot kell tenni.

9.

Ha a sírnyitásnál kiemelt halottat más helységbe vagy temetőbe kívánják
szállítani, a halottat a koporsóval együtt – ha a koporsóba korhadása már
előrehaladott – holtest maradványokat külső koporsóba kell helyezni. A külső
koporsó aljába nedvszívó anyagot kell tenni.

foglaltak
céljára a
lebomló,
holttest
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Közúti járművel történő halottszállítás esetén a szállítást végző személyeknek
magával kell vinni halottvizsgálati bizonyítványt.

11. Közforgalmú járművel történő halottszállítás esetén a szállítást végző
személyeknek magával kell vinni a halottvizsgálati bizonyítványt.
12. Tudományos célra történő halottszállításnál is meg kell tartani a mellékletben foglaltakat.
13. A szállítást végző szolgáltató a temetőfenntartó (üzemeltető) vagy megbízottjának
(gondnok)
köteles
az
elhunytat
(magzat
holttestét,
exhumált
holttestmaradványokat, csonkolt testrészeket) az okmányokkal és a kellékekkel
együtt igazolt módon átadni, aki az azonosítást követően köteles átvenni. Átadásátvételi feltételei nélkül halottat temetőbe kiszállítani nem lehet.
III.

A sírásás, betemetés
1. Ha sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat a temetkezési
szolgáltató, illetve a temető fenntartója (üzemeltetője) nem biztosítja, azokat a
hozzátartozók is elvégezhetik.
2. A sírgödröt olyan méretűre kell ásni, hogy a koporsó abban elhelyezhető legyen.
Mélysége. 180-240 cm. Rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljzatának
legalább 160 cm mélységbe kell kerülni.
A felnőtt sírhelyek általában 210 x 90 cm-nek, a kettős sírhelynek 210 x190 cmnek, a gyermek (10 éves aluli) sírhelynek 130 x 60 cm-nek kell lenni. A sírok és
sorok között legalább 60 cm távolságot kell tartani.
3. A sírbolt legkisebb belső mélysége 190 cm, hossza 250 cm, szélessége 150 cm.
A sírbolt alját, oldalfalait vízbehantolás (talajvíz, csapadék) és földnyomás ellen
megfelelően ki kell képezni. A sírbolt tetejét és a fedőlapot minimum 300 N/m2
hasznos terheléssel kell készíteni oly módon, hogy a sírbolt légmentesen záródjék.
A sírbolt-fülkét a koporsó elhelyezése után azonnal légmentesen be kell falazni. A
sírbolt földfelszín feletti építményében holttestet elhelyezni még kettős koporsóban
sem lehet, kivéve a rendelet hatályba lépése előtt így épített sírboltokat.

IV.

A sírnyitás
1. A sírnyitás helyén a holttest (holttest-maradványok) elszállításához szükséges
anyagokat és eszközöket időben elő kell készíteni. A bomlásnak indult holttestet a kiemelés esetében – klórmésszel be kell hinteni. A sírnyitásnál közreműködők
részére fertőtlenítő és mosdó eszközökről, szerekről gondoskodni kell.
2. Ha a felnyitott sírból a halottat temetőn belül más helyre kívánják temetni és a
halottal együtt kiemelt koporsó már korhadt vagy nem kellő szilárdságú, új
koporsóba (exhumaládába) kell helyezni.
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A hamvasztás
1. A halotthamvasztóban az ország területén bármely részen meghalt személy
holtteste elhamvasztható. A hamvasztó üzemnek a hamvasztóba szállított elhunyt
koporsójába a hamvasztás helyének feltüntetésével és a nyilvántartás sorszámával
ellátott éghetetlen azonosító lapkát kell elhelyezni és azt a hamvakkal együtt az
urnába kell zárni.
2. Az elhamvasztottakról a hamvasztó köteles nyilvántartást vezetni és ebben az
elhamvasztottal adatait az elhamvasztás idejének sorrendjében a következők
szerint bevezetni:
a.) sorszám,
b.) hamvasztás időpontja,
c.) az elhalt neve,
d.) az elhalálozás helye, időpontja,
e.) hamvasztómester aláírása.
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4. melléklet a 35/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelethez

A temetkezésre használt sírhelyekért fizetendő díjak
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sírhely típusa
Díszsírhely
Sírbolt
Egyes sírhely
Kettes sírhely
Gyermek sírhely
Hantnélküli sírhely
Urnasírhely
Családi sírhely
Urnafülke
Szociális sírhely
Családi urnahely
12

B
Nettó ár
(Ft)
Ingyenes
3 936
9 148
13 660
1 276
1 852
3 704
26 284
3 240
Ingyenes
8 736

5. melléklet a 35/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelethez

A temetkezési szolgáltatásokért fizetendő díjak
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

11
12

Szolgáltatás megnevezés
Koporsóba helyezés
Temető fenntartási hozzájárulási díj
Halott-hűtési díj
Kegyeleti zene
Temető-üzemeltetői szolgáltatási díj
Halott-szállítás kéz erővel (temetőn belül)
Ravatalozó használat
Halott-átvétel kellékkel
Sírásás
Sírnyitás (rátemetés)
Sírásás és sírnyitás (gyermek)
Sírnyitás (Exhumálás)
Urna elhelyezés (urnasírba és sírhelybe)
Urna elhelyezés (urnafülkébe és urnasírboltba)
Visszahantolás (új, rátemetés és exhumálás)
Visszahantolás (urna és gyermek)
Külön szolgáltatás (hétvégi és ünnepnapi
szolgáltatás)

B
Nettó ár
(Ft)
1 332
2 064
2 200
3 400
6 892
3 124
2 088
17 916
15 984
14 880
12 400
18 144
7 000
3 860
15 432
6 000
36 288

Beiktatta a 27/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése, hatályos 2011. január 1. napjától
Beiktatta a 27/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése, hatályos 2011. január 1. napjától.

