Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
A 2/2014. (I. 31.) és a 13/2015. (X. 29.) önkormányzati rendeletekkel
módosított
15/2013. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
a temetőhasználatról és a temetkezési tevékenység helyi szabályairól

(egységes szerkezetben)

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 42. §-ában
meghatározott feladatkörében eljárva,
a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerve véleményének kikérése után
a következőket rendeli el:
1. §

(1) A rendelet szabályait Eplény község közigazgatási területén lévő
köztemető használatával, fenntartásával, a temetkezési szolgáltatással és
a köztemetőben végzett vállalkozási tevékenységekkel kapcsolatos
jogviszonyokra kell alkalmazni.
(2) A működő köztemető címe: 8413 Eplény, Veszprémi utca 0219 hrsz.

2. §

(1) A temetőben mindenki a hely csendjének és a kegyeletnek megfelelő
magaviseletet tartozik tanúsítani.
(2) A temetőbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a
ravatalozó környezetét parkszerűen kell kialakítani és gondozni.
(3) A temetőben tilos járművel közlekedni, kivéve a mozgáskorlátozott és a
mozgásában korlátozott személy járművét, vagy a mozgáskorlátozottat,
mozgásában korlátozott személyt szállító járművet.
(4) A sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkező szemetet, hulladékot a
sírok között tárolni tilos. A szemetet az erre kijelölt helyen elhelyezett
tárolóedényben kell gyűjteni.
(5) A temetőben gyertya vagy mécses gyújtása esetén a tűzveszély elkerülése
érdekében szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát
vagy mécsest gyújtotta.

3. §

(1) A temetőt bekerítő kerítés állapotát a temető fenntartója legalább évente
ellenőrizteti, amennyiben a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik
annak kijavíttatásáról.
(2) A
temetőben
végzendő
minden
munkához,
tevékenységhez,
szolgáltatáshoz – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a
temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető
üzemeltetőjének hozzájárulását be kell szerezni.
(3) A temetőben munkát végezni – a sírgondozást kivéve – csak
hétköznapokon lehet 7 és 18 óra között. Gépjárművel való behajtás
előzetes bejelentés alapján történhet.

(4) A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet,
gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje
alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.
(5) Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól
kivételt képez a sírra vagy attól max. 30 cm távolságra ültetett az az
örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 méternél és
átmérője nem több 0,6 méternél. A nem kezelt, gondozatlan vagy
engedély nélkül ültetett ültetvényeket a temető fenntartója (üzemeltetője)
jogosult eltávolíttatni.
4. §

(1) A temetőbe szállított halottat az azonosság megállapítása és az
okmányoknak az üzemeltető részére történő átadása után – a szállításnál
használt külső koporsóval együtt – azonnal el lehet temetni, vagy
gondoskodni kell a ravatalozóban való elhelyezéséről.
(2) Ha a temető üzemeltetője az azonosság vagy az okmányok tekintetében
hiányosságot észlel, az átvételt felfüggeszti és a halottvizsgálati
bizonyítványt kiállító orvost, valamint az illetékes kistérségi intézetet
értesíti.

5. §

(1) A temetési helyek típusait mind koporsós temetés, mind hamvasztásos
temetés esetén a temetőkről és temetkezésről szóló kormányrendelet
határozza meg.
(2) Temetési hely előre megváltására a megváltási díj kifizetésével van
lehetőség.
(3) A temetőben a sírhelytáblák, sorok kialakítása, számozása, nyilvántartása
során a temetőkről és temetkezésről szóló kormányrendelet szabályait kell
alkalmazni.
(4) A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek részére az egységes
gondozás céljából külön táblák vagy sorokat lehet kijelölni.
(5) Urnafülke építmények kialakításánál a temető fenntartója előírhatja a
természetes anyagok és művészi formák alkalmazását. Az urnafülkét úgy
kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható legyen.

6. §

(1) A sírhelyek (sírgödrök) méretei:
a) egyes sírhely: hossza 2,1m, szélessége 0,9 m, mélysége legalább 2
méter,
b) kettős sírhely: hossza 2,1m, szélessége 1,9 m, mélysége legalább 2
méter,
c) négyes sírhely: hossza 2,1m, szélessége 3,8 m, mélysége legalább 2
méter,
d) gyermek sírhely: hossza 1,3 m, szélessége 0,60 m, mélysége legalább 2
méter,
(2) A sírok egymástól való legkisebb távolsága felnőtt sír esetén 0,6 m,
gyermeksír esetén 0,3 m. A régi temetkezési hely esetében a feltételeket
adottnak kell tekinteni.
(3) A sírgödröt kifalazni tilos, azonban lebomló anyaggal: papír, fa, nád
kibélelni engedélyezett, de ezt a tevékenységet a temetési szolgáltatást
végző köteles a fenntartó képviselőjével egyeztetni és jóváhagyatni.
(4) A sírbolthelyek méretei:
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a) kétszemélyes: 2,3 x 1,5 x 1,9 m,
b) négyszemélyes: 2,3 x 3 x 1,9 m,
c) hatszemélyes: 2,3 x 4,5 x 1,9 m,
d) nyolcszemélyes: 2,3 x 6 x 1,9 m,
(5) A kolumbáriumban az urnák tárolása 40 x 40 x 45 cm-es belméretű és
szilárd alappal légmentesen lezárt urnafülkében történhet.
(6) Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete általában 80 x 60 cm,
mélysége legalább 1 méter.
7. §

(1) Egy felnőtt sírhelyre (egyes sírhely) mélyített sír esetén még egy nagy
koporsó, továbbá négy urna temethető.
(2) Kettes sírhelyre mélyített sír esetén még két nagy koporsó, továbbá nyolc
urna temethető.
(3) Négyes sírhelyre mélyített sír esetén még négy nagy koporsó továbbá 16
urna temethető.
(4) Egy urnasírhelybe négy urna temethető.

8. §

(1) A sírhelyek, urnasírhelyek, urnafülkék használata a megváltástól számítva
25 évre szól. (Rátemetés esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától, a
kettes sírhely estén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év,
azzal, hogy az eredeti és az új lejárati idő közötti időtartamra meg kell
fizetni az időarányos megváltási díjat.)
(2) A sírbolthely (kripta) használata a megváltástól számított 100 évre szól.
(3) A sírhelyek, sírboltok, urnasírhelyek, urnafülkék, urnasírboltok további
használati joga az eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható,
kivéve, ha a temető ennél rövidebb időn belül előreláthatóan
megszüntetésre kerül. Ez esetben a megváltás időarányos része
visszatérítésre kerül.

9. §

(1) A temetési helyek használatáért az Önkormányzat által fenntartott
temetőben megváltási díjat kell fizetni.
A díjtételeket a 1. melléklet tartalmazza.
(2) Nem kell megváltási díjat fizetni, amennyiben a temetkezési helyre
(sírhely, sírbolthely, urnasírhely, urnafülke, urnasírbolt) olyan elhunytat
temetnek, akinek az utolsó bejelentett lakóhelye Eplény községben volt,
vagy az eltemettető bejelentett eplényi lakhellyel rendelkezik.
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(3) Az 1. melléklet 1.a) pontja szerinti megváltási díjat kell fizetni, amennyiben
már meglévő temetkezési helyre (sírhely, sírbolthely, urnasírhely,
urnafülke, urnasírbolt) olyan elhunytat temetnek rá, akinek az utolsó
bejelentett lakóhelye nem Eplény községben volt, vagy az eltemettető
nem rendelkezik bejelentett eplényi lakhellyel.

10. §2

11. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
1

Az Ör. 9. § (3) bekezdését a 13/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a iktatta be 2015. december 1.
hatállyal.
2
A 10. §-t a 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése 2014. február 1. napjával hatályon kívül
helyezte.
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(2)3
12. § (1) Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
temető használatának és a temetkezés helyi szabályairól szóló 13/2000.
(IX. 30.) önkormányzati rendelete.
(2) Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
temető használatának és a temetkezés helyi szabályairól szóló 13/2000.
(IX. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 21/2009.
(X. 1.) önkormányzati rendelete.
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A 11. § (2) bekezdését a 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése 2014. február 1. napjával
hatályon kívül helyezte.
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1.
melléklet4
Eplény
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
a
temetőhasználatról és a temetkezés helyi szabályairól szóló 15/2013. (XII. 2.)
önkormányzati rendeletéhez
Megváltási díjak:
1. Sírhelyek (25 évre):
a) egyes:
b) kettős:
c) négyes:
d) urnasírhely:
2. Sírbolthelyek (100 évre):
a) egyszemélyes:
b) kétszemélyes:
c) négyszemélyes
d) nyolcszemélyes

bruttó
15 000,-Ft
25 000,- Ft
40 000,- Ft
12 000,- Ft
bruttó
50 000,- Ft
80 000,- Ft
100 000,- Ft
160 000,- Ft

3. Kolumbáriumban egy urna elhelyezése: bruttó 12 000,- Ft
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Az Ör. 1. mellékletét a 13/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete módosította 2015. december 1.
napjával.
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2. melléklet5
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Az Ör. 2. mellékletét a 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése 2014. február 1. napjával
hatályon kívül helyezte.

6

