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Várpalota Város Önkormányzati  Képviselő-testületének

44/2010.  (XI.30.)  önkormányzati  
r e n d e l  e  t e 1

a temetőkről  és a temetkezésről

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló
1990.  évi  LXV.  törvény.  16.§  (1)  bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva,  a
temetőkről  és  temetkezésről  szóló  1999.  évi  XLIII .  törvény  40.§  (2)  bekezdésében  és
41.§ (3) bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján a következőket  rendeli  el :

1.  Általános rendelkezések

1.§  A szabályozás  cél ja,  hogy  Várpalota  város  területén  a  helyi  viszonyok  figyelembe
vételével  biztosítsa  az  elhunytakat  megillető  jogot  a  végtisztesség  megadása,  a  méltó
temetés  garantálása  érdekében  és  ezekre  tekintet tel  szabályozza  a  köztemetők
működését.

2.§  (1)  A rendelet  hatálya  Várpalota  Város  közigazgatási  területén  az  önkormányzat
tulajdonában,  és  más  tulajdonossal  kötött  megállapodás  alapján  fenntartásában,
kezelésében  lévő  köztemetőkre  terjed  ki,  melyek  felsorolását  az  1.  melléklet
tartalmazza.

3.§  (1)  A köztemetők  fenntartásáról  és  üzemeltetéséről  az  Önkormányzat  a  Várpalotai
Közüzemi Kft  útján (a továbbiakban:  üzemeltető) gondoskodik.
(2)  A  feladat  el látásához  szükséges  fedezetet  az  Önkormányzat  éves  költségvetése
keretében biztosít ja.  
(3)  A  temetkezési  szolgáltatásból,  a  temetők  egyéb  irányú  hasznosí tásából ,  a
temetkezési  helyek,  i l letőleg  az  újraváltásból  befolyó  díjakat  a  temető  fenntartására
kell  fordí tani .  Az  így  keletkezett  bevételről  az  üzemeltető  minden  évben  a  márciusi
testület i  ülésen köteles az Önkormányzatnak írásban beszámolni.

4.§  (1)  Az üzemeltető:
1.  biztosí tja  az  el temetés,  urnaelhelyezés  feltételei t ,  ideértve  a  temetési  helyre  való
első temetést  megelőzően a sírhely kiásásáról  (sírásás)  való gondoskodást ;
2.  biztosí tja  a  ravatalozó,  boncoló  helyiség-csoport  és  ezek  technikai  berendezései,
tárolók  és  hűtők,  valamint  a  temető  egyéb  közcélú  létesí tményei  (infrastruktúra)
karbantartását ,  és működtet i  azokat;
3.  gondoskodik  a  temetőbe  kiszál lí tot t  elhunytak  átvételéről ,  és  biztosít ja  a  temető
nyitását,  zárását ;
4.  megőrzi  a nyilvántartó könyveket;
5.  tájékoztat ja a temetőlátogatókat;
6.  kijelöl i  a temetési  helyeket;
7.  elvégzi  a  temető  és  létesí tményeinek  tisztántartását,  az  utak  karbantartását ,
síkosság-mentesí tését  és a hó-eltakarí tást ;
8.  összegyűjti  és elszáll í t ja  a hulladékot;
9.  gondoskodik a temető rendjének betartásáról  és betartásáról;

1  Módosí tó rendeletek  és  hatálybalépésük:
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10.  összehangolja  a  temetői  létesí tmények,  így  különösen  a  ravatalozó  használatával
kapcsolatos temetkezési  szolgáltatói  tevékenységeket,  
szervezési  intézkedésekkel  elősegít i  a  temetés  és  az  urnaelhelyezés  zökkenőmentes
lefolytatását ;
11.  gondoskodik az ügyfélfogadásról.
(2)  Az  üzemeltető  gondoskodik  a  temetői  szabályzatban  és  az  egyházakkal,  a
temetkezési  szolgáltatókkal,  valamint  az  önkormányzattal  kötöt t  megállapodásokban
foglal tak végrehajtásáról.

5.§  A  temetőkben  egyházi,  valamint  polgári  szertartással  történő  temetés  egyaránt
lebonyolítható.  

2.  A temető

6.§  (1)  A  köztemetőket  sírhelytáblákra  (parcel la) ,  a  sírhelytáblákat  sorokra  kell
osztani.  A sorokban a temetési  helyeket  a temető üzemeltetője jelöli  ki .
(2)  A  sírhelytáblákat  úgy  kell  kialakítani ,  hogy  közöttük  gyűjtő  és  összekötő  utak
legyenek.  Az utakon az akadálymentes közlekedést  állandóan biztosítani  kell .  
(3)  A sírhelytáblákat,  a  sorokat  és  temetési  helyeket  számozni  kel l .  A temetési  helyek
nyilvántartással  való  azonosíthatóságát  biztosítani  kel l .  A  sírhelytábla  számozását  a
helyszínen is  fel  kel l  tüntetni .
(4)  A  sírhelytáblákban,  sírhelysorokban  a  temetkezést  az  üzemeltető  ál tal
meghatározott  temetkezési  rend szerint  kel l  végrehajtani .

7.§  (1)  Koporsós  temetés  esetén  a  temetési  hely  lehet  egyes  sírhely,  ket tős  sírhely  és
sírbolt .  
(2)  A  sírbolt  (kripta)  legalább  kettő  koporsó  elhelyezését  biztosí tó  al-  és
felépítményből ál ló temetési  hely.
(3)  Hamvasztásos  temetés  esetén  az  urnába  helyezett  hamvak  temetési  helye  lehet
urnafülke (kolumbárium),  urnasírhely, urnasírbolt .  Az urna koporsós  temetési  helyre is
temethető.
(4)  Külön  sírhelytáblát  lehet  nyitni  a  koporsós  temetés  esetén  az  egyes  és  kettős
sírhelyek,  az  urnasírhelyek,  az  urna  sírboltok,  a  gyermek  sírhelyek,  a  sírboltok
elhelyezése cél jából ,  melynek rendjét  a parcel la kiosztási  terv tartalmazza.
(5) Az urnafülkék,  sírboltok sírhelytáblán kívül  is  elhelyezethetők,  ha egyben a  temető
kerí tését  szolgálják,  vagy a temetőben terület  lehatárolást  biztosítanak.
(6)  Külön  sírhelytáblát  kel l  ki jelölni  a  mesterséges  vagy  spontán  abortusz  folytán
távozó  magzat,  csonkolt  testrész,  emberi  szerv,  szervmaradvány  eltemetésére,  ennek
rendjét  a parcel la kiosztási  terv tartalmazza.

8.§  (1)  A temetési  helyeket  emelkedő számozás szerint  kell  betemetni.  
(2)  A megkezdett  egységben lévő urnafülkék tetszés szerint i  sorrendben adhatók ki .  

9.§  (1)  A köztemetőkről  térképet  kell  készí teni ,  amelyen  fel  kell  tüntetni  a  betel t  és
szabad  sírhelytáblákat ,  sorokat,  és  azt ,  hogy  mely  sírhelytáblák  milyen  temetési
helyek cél jára vannak fenntartva.
(2)  A  temető  részletes  térképét  a  temető  bejáratánál  ki  kel l  függeszteni  és  a
változásokat  évente át  kell  vezetni .
(3)  A (2)  bekezdésben  foglaltakon  túl  tájékoztatót  kell  kifüggeszteni  a  nyitva  tartás
idejéről ,  a  temető rendjéről,  az egyéb közleményekről.
(4)  Az  üzemeltető  engedélyezheti ,  hogy az  általa  ki jelölt  helyen  a  temetőben a  (1)-(3)
bekezdésben  túl  a  kegyeletet  nem  sértő  hirdetések  kerüljenek  alkalmas  eszközökön
elhelyezésre.  
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10.§  (1)  Ha  a  temető,  temetőrész,  sírhelytábla,  temetési  hely  betel t ,  azt  a  temető
fenntartója jogosult  lezárni,  és ott  a további  temetkezést  megtil tani .
(2)  A  temető  és  a  temetési  hely  megszüntethető  a  tulajdonos  döntése  alapján,  ha  a
temetési  hely használati  ideje lejárt .
(3)  Lezárt  temetési  hely kiürí thető,  ha lezárásától ,  és az utolsó temetkezéstől  számított
használati  ideje  letel t .  A  temetési  helyre  rátemetett  maradványok,  valamint  az
elhelyezett  urna az eredeti  használati  időt  nem hosszabbítja meg.
(4)  A  temető,  temetőrész,  sírhelytábla  (parcella),  temetési  hely  lezárását
hirdetményben  kell  közölni .  A  hirdetményt  a  lezárás  időtartamáról  a  tájékoztató
táblán,  szükség  szerint  a  temetőkapun,  ravatalozón,  és  az  érintet t  temetőrésznél  is  ki
kell  függeszteni.
(5)  Lezárt  sírhelytábla  temetési  helyére  urna  elhelyezhető,  koporsós  temetés  csak
sírboltba,  vagy kettős sírhelybe engedélyezhető.
(6)  Amennyiben  az  (1)  bekezdés  szerint  a  temetőt ,  i l letve  a  temetési  helyet
megszüntet ik,  a  megszüntetést  megelőzően  azt  hirdetményben,  továbbá  3  alkalommal
legalább  1  országos  és  1  terület i  napilapban,  a  városi  honlapon,  a  Polgármesteri
Hivatal  hirdetőtábláján  és  az  érintet t  s írhelytáblánál  közzé  kell  tenni  úgy,  hogy  a
hirdetmény  kifüggesztése  és  az  első  közzététel,  a  megszüntetés  előtt  legalább  6
hónappal,  a továbbiak pedig 2 havonként  történjenek.

11.§  A  temetési  helyeken  elhelyezhető  sírgödör,  sírbolt ,  urnasírbolt ,  urnafülkék,
urnasírgödör méretei t  a  2.  melléklet  tartalmazza.

12.§  (1)  A  temetési  hely  megjelölésére  szolgáló  sír jel ,  síremlék  egyéb  tárgy  nem
nyúlhat  túl  a sírgödör, urnasírgödör vízszintes méretén.
(2)  A temetési  helyen  csak  olyan  sírjel,  síremlék,  egyéb  tárgy  áll í tható  fel,  helyezhető
el,  amely  a  közízlést  nem  sért i ,  fel irata  a  temetőhöz  i ll ik,  balesetet,  veszélyhelyzetet
nem okoz.
(3) 2  Az  1,5  m-t  meghaladó  magasságú  növények  ül tetéséhez  az  üzemeltető  engedélye
szükséges.
(3a) 3  Fát,  cserjét  a  köztemető  területén  magánszemély  nem  ültethet .  Ez  alól  kivétel t
képez  az  a  sírra  ül tetett  örökzöld,  amely  tel jes  kifejlettségében  nem  magasabb  1,5  m-
nél,  és  átmérője  nem  több  0,6  m-nél.  A 2  méter  magasságot  elérő  és  nem  gondozott
ültetvényeket  a temető üzemeltetője eltávolí that ja .
(4)  Csak olyan  kegyelet i  tárgyak,  növények helyezhetők  el  a  temetési  helyen,  amelyek
a temető karbantartását  nem akadályozzák.

13.§  (1)  A koporsós  temetés  esetén  a  sírok  lehetnek  sírhanttal  el látottak  vagy  sírhant
nélküliek.  A sírhant  nélküli  sírokon a növények kivételével  csak a  sír jel  helyezhető el .
A két  temetkezési  módnak külön sírhelytáblát  kell  nyitni .
(2)  Az üzemeltető -  alkalmas helyen -  engedélyezheti  sírboltok összeépítését.  A sírbolt
elhelyezhető  föld  felet t ,  föld  alat t ,  vagy vegyesen,  de  egy sírhelytáblában csak  azonos
faj tájú sírbolt  helyezhető el .

3.  A temetők használata

14.§  (1)  Az  erre  a  célra  ki jelöl t  sírhelytáblában díszsírhely  adományozható  az  elhunyt
személy kimagasló érdemeinek el ismeréséül.
(2)  A díszsírhely  adományozásnál  -  a  Képviselő-testület  által  átruházott  hatáskörben  -
a polgármester  dönt .  
(3)  A  város  díszpolgárai t  díszsírhely  il leti  meg.  Az  igénybevételről  az  el temetésre
kötelezet t  dönt .
2  A 12.§ (3)  bek.  mód.  a  10/2013.  (IV.02. )  ör. 1 .§ (1)  bek.
3  A 12.§-t  új  (3a) bek.  kieg.  a  10/2013.  (IV.02.)  ör. 1 .§ (2)  bek.
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(4)  A  díszsírhelyek  a  köztemetőben  esetenként  ki jelölt  egyes  sírhelyek,  amelybe  a
temetést  úgy  kell  végezni,  hogy  a  későbbiekben  a  rátemetés  biztosítható  legyen.  A
Képviselő-testület  díszsírhelyek síremlékeinek feláll í tásáról  esetenként  határoz.
(5)  Az  adományozott  díszsírhely  örök  jellegű,  a  temető  fenntartásáig  megmarad.  A
temető átrendezése,  vagy megszüntetése  esetén a díszsírok áthelyezéséről  a Képviselő-
testület  dönt .  

15.§  (1)  Az  ország,  vagy  a  város  életében  jelentős  szerepet  játszó  személyek  temetési
helyét ,  az  ott  álló  síremlékét  a  temető  megszüntetésének  kivételével  felszámolni  nem
lehet .  
(2)  A  művészettörténeti ,  vagy  művészi  értéket  képviselő  síremléket  -  hozzátartozó
akaratán kívül  -  lebontani  nem lehet.  
(3)  Az  (1)  és  (2)  bekezdésben  foglalt  védelem  elrendelésére  a  Városvédő  és  Szépítő
Egyesület  és  a  város  bármely  polgára  javaslatot  tehet .  A javaslat  tárgyában  a  döntés  a
Humán  Erőforrás  Bizottság  hatáskörébe  tartozik.  A  védelem  alat t  ál ló  temetési
helyeket  a  3.  melléklet  tartalmazza  a  következő  adattartalommal:  az  eltemetett
személy(ek)  neve,  a  temető  megnevezése,  a  temetési  hely  azonosító  száma,  a
védelembevétel  indoka.
(4)  A  védelem  alat t  ál ló  sírok  gondozását  az  üzemeltető  végzi  úgy,  hogy  a
hozzátartozók akarata érvényesüljön.

16.§  (1)  A  temetőben  mindenki  a  hely  csendjének,  a  kegyeletnek  megfelelő
magaviseletet  köteles tanúsítani.  
(2)  A  temetőbe  történő  járműbehajtást  és  közlekedést  az  üzemeltető  szabályozza  a
Temetői  Szabályzatban.
(3) A temetési  hely gondozásával  járó szemetet  mindenki köteles eltávolí tani .
(4)  A  temetőkben  gyertyát,  mécsest ,  egyéb  nyílt  lánggal  égő  eszközt  legkésőbb  a
temető  zárását  megelőző  fél  órával  lehet  gyújtani .  A  tűzveszély  elkerüléséhez
szükséges intézkedéseket  annak kell  megtenni,  aki  az eszközt  meggyújtotta.
(5)  A  temetőbe  állatot  csak  az  üzemeltető  engedélyével  lehet  bevinni ,  kivéve  a
vakvezető kutyát.
(6) Tíz éven alul i  gyermek a temetőben csak felnőtt  felügyelete mellet t  tartózkodhat.  

17.§  (1)  A  temetőkben  hirdetést  csak  a  hirdetőtáblán,  vagy  az  üzemeltető  által
meghatározott  helyen  és  módon  lehet  elhelyezni .  Az  engedély  nélkül,  vagy  az
engedélytől  eltérő hirdetéseket  az üzemeltető köteles el távolítani.  
(2)  A temetőben 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.  A
temetőben történő munkavégzés kizárólag a  temetőgondnok ál tal  kiadott  munkavégzési
engedély alapján és az azon szereplő időpontban lehetséges.
(3)  A  temetést  megelőzően  az  új  sírhely  kijelölése,  i l letve  az  előreváltot t  s írhely
bemutatása  a  hozzátartozó,  a  temetkezési  vál lalkozó  és  a  temető  üzemeltetőjének
együttes  jelenlétében  történik,  a  temető  üzemeltetőjével  egyeztetett  időpontban.  Az  új
sírhely kijelöléséről  jegyzőkönyv készül,  melyet  mindhárom fél  aláír.

18.§  (1)  Az  üzemeltető  köteles  a  temetőkben  folyó  munkálatokat,  tevékenységeket
folyamatosan  ellenőrizni.  Az  ellenőrzés  kiterjed  a  hatósági  és  vállalkozási  engedélyek
meglétének  vizsgálatára.  Síremlékállí tást  csak  a  433902  szakmai  kóddal  rendelkező
vállalkozás  végezhet ,  engedélyhez vagy bejelentéshez kötöt t  síremlék jogerős  hatósági
engedély vagy bejelentés nélkül  nem áll ítható.
(2)  Az  üzemeltető  az  engedély  nélküli ,  vagy  az  engedélytől  eltérő  tevékenységet
köteles  azonnal  leáll í tani ,  a  folytatást  csak  az  engedély  megléte,  vagy  az  engedélyben
foglal tak betartása mellet t  engedélyezheti .  
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19.§  (1)  A  síremléket  szilárd  alapra  kel l  helyezni.  A  síremlék  nem  foglalhat  el  a
sírhelynél  nagyobb területet.
A  feláll í tandó  síremlék  tervét  a  temető  üzemeltetőjének  be  kel l  mutatni.  Kegyeletet
vagy  közízlést  sértő  síremléket  felál lí tani  t i los.  Üzemeltető,  „Síremlék  készí téséhez
szükséges engedélykérő lap” alapján engedélyezi  a síremlékállí tást .
Ha  az  üzemeltető  a  síremlék  feláll í tását  nem  engedélyezi ,  a  kérelmező  a  Gazdasági
Bizottsághoz fordulhat,  amely hatvan napon belül  a kérelemről  köteles dönteni .  
(2)  A temetőben  feláll í tott  s íremléket  lebontani ,  áthelyezni,  azzal  rendelkezni ,  csak  a
temető  üzemeltetőjének  történő  előzetes  bejelentés  után,  annak  rendelkezései  szerint
szabad.
(3)  A temetés  miat t  szétszedett  síremlék  a  temetés  napját  követő  60  napig  tárolható  a
temetési  hely  közvetlen  közelében  úgy,  hogy  a  temető  használatot  ne  zavarja.
Amennyiben  a  síremlék  a  temetőhasználatot  zavarja,  vagy  a  határidő  elteltét  követően
nem  áll ítot ták  vissza,  vagy  nem  szál lí tot ták  el,  úgy  az  üzemeltető  köteles  a
rendelkezésre  jogosult  költségére  és  veszélyére  elszál lí tani  és  megőrizni .  Az
elszáll í tásról  és  őrzésről  a  rendelkezésre  jogosultat  tértivevényes  levélben  értesíteni
kell  és  határidő  tűzésével  fel  kell  szólítani  a  síremlék  sorsának  rendezésére.
Amennyiben a felszólí tás eredménytelen,  úgy az  üzemeltető a síremléket  értékesí ti .  Az
értékesí tésből  befolyt  összeget  a temető üzemeltetésre kel l  fordí tani .  
(4)  Lezárt  temetőben  a  temetési  hely  fölé  sírbolt  épí tése  lehetséges,  ha  a  jogosultnak
van  annyi  egymás  mellet ti  temetési  helye,  hogy  a  szomszédos  temetési  helyek
kegyeletének megsértése nélkül  meg tudja építeni.

20.§  (1)  Sírnyitást,  betemetést  és  az  ezzel  járó  egyéb  munkákat  csak  temetkezési
szolgáltató végezhet ,  a  temetők üzemeltetőjével  egyeztetett  módon.  
(2)  A  temetőkben  tevékenységet  folytatók  a  4.  mellékletben  meghatározott  dí jat
kötelesek a tevékenység megkezdése előt t  f izetni .  
(3)  A (2)  bekezdésben  meghatározott  díjakat  nem  kell  megfizetni  ha  az  el temettetés
tényleges költségeit  Várpalota Város Önkormányzata visel i .

21.§  (1)  A temetési  hely felet t i  rendelkezési  jog időtartama (használat i  idő) 
a)  egyes  sírhely esetén 25 év, i l letőleg az  utolsó koporsós  rátemetés  napjától  számítot t
25 év,
b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától  számított  25 év,
c)  sírbolt  esetén 100 év,
d) urnafülke,  urnasírhely esetén 25 év,
e)  urnasírbolt  esetén 100 év.
Rátemetés  esetén  a  temetőkről  és  a  temetkezésről  szóló  1999.  évi  XLIII .  Törvény
végrehajtásáról  szóló  145/1999.  (X.1.)  Kormány  rendeletben  leírtak  szerint  kel l
eljárni .
(2)  A  sírbolt ,  síremlék  a  lejárat i  idő  elteltét  követően,  ha  jogutód  nincs,  a  temető
tulajdonosának tulajdonába kerül.
(3)  A  temetési  hely  felet t i  rendelkezési  jog  legrövidebb  időtartamára  az  (1)
bekezdésben foglal tak az  irányadók,  azzal ,  hogy a  jogosult  ennél  rövidebb időtartamot
is kérhet ,  akkor a használati  dí jat  időarányosan kell  megfizetni .  
(4)  A temetési  hely  használatáért  f izetendő dí jat  az  5.  melléklet  tartalmazza.  A díjakat
minden  esetben  a  temetést ,  kihantolást ,  rátemetést ,  építést  megelőzően  kell
megfizetni,  melyet  az üzemeltető jogosult  érvényesíteni.
(5)  A temetési  hely kiürítése  esetén a  f izetet t  díj  időarányos részét  vissza kell  téríteni.
A visszatérítést  években kell  számolni,  és minden megkezdett  év egész évnek számít.  

22.§  (1)  Kettős  temetési  helynél  ha  az  első  temetés  napjától  számítot t  25  éven  belül
újabb  temetést  nem  végeznek  a  használati  jog  megszűnik,  kivéve,  ha  a  jogosult  a
használati  jogot  ismétel ten megváltja.  
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(2)  A  jogosult  nélküli ,  elhagyott,  gondozatlan  sírok  esetében,  amennyiben  az  utolsó
betemetés  óta  25 év eltelt  az üzemeltetőnek jogában ál l  ezeket  a temetési  helyeket  újra
értékesí teni .  Az  értékesí tés  fel tétele,  hogy  hat  hónap  időtartamon  belül  legalább
kétszer  egy  országos  és  egy  helyi  lapban,  valamint  a  temető  hirdetőtábláján  és  a
sírhelytábla  szélén az  ezzel  kapcsolatos  hirdetést  közzéteszi  az  üzemeltető és  a sírokat
a jogosult  nem váltja meg újra.
(3)  A temetési  hely felet t  az  rendelkezik,  aki  azt  megváltot ta.  A rendelkezésre  jogosult
elhalálozása esetén pedig az öröklés rendje szerint  soron következő hozzátartozója.
(4)  A  sírbolt  felet t  az  rendelkezik,  aki  a  használat i  díjat  befizette,  vagy  a  jogát  a
sírboltkönyvbe bejegyezték.  A sírbolt  felet t  rendelkező személy határozza meg,  hogy a
sírboltba mely személyeket  lehet  temetni.

23.§  (1)  A  temetési  helyek  nem  forgalomképesek.  A  rendelkezési  jogról  csak  az
üzemeltető javára lehet  lemondani .
(2)  Az  (1)  bekezdésben  foglaltak  alól  kivételt  képez  a  sírbolt  és  az  urnasírbolt ,
amelyet  a  jogosult  az  üzemeltetőnek  történt  bejelentése  után  értékesíthet  a  kegyelet i
szempontok betartása mellet t  az alábbi  feltételekkel:
a)  a  korábban a  kriptában eltemetett  elhunytak  hamvait  egy  megváltot t  sírhelyben kell
elhelyezni ,  név megjelölés mellett ,
b)  aknasírboltban  feltöl téssel  elválaszthatók  az  új  betemetések  a  korábbitól,  azok
névmegjelölésének meghagyása mellet t ,
c)  a sírboltban még van betemetési  lehetőség,  a név megjelölések meghagyása mellett .
(3)  A  sírbolt  eladásáról  az  adás-vételi  szerződés  egy  példányának  megküldésével
értesíteni  kel l  az  üzemeltetőt  a  jogosult  személyének  megváltozása  miat t .  A jogosult
személyének változása az egyéb jogokat  nem érint i .
(4)  A  jogosult  nélküli  sírboltok  a  rendelkezési  jog  megszűntét  követően  a  temető
tulajdonosának tulajdonába kerülnek.

4.  A temetés feltételei

24.§  (1)  Az üzemeltető köteles megtagadni  a halott  átvételét  i l letőleg a  temetést,  ha  az
azonosság vagy az okmányok tekintetében hiányosságot  észlel .
(2)  Az  üzemeltető  folyamatosan  ellenőrzi  a  temetőben  megvalósuló  temetkezési
szolgáltatásokat .  Megti l t ja  a  temetkezési  szolgáltatást  annak  a  szolgáltatónak,  aki  a
vonatkozó rendelkezéseket  f igyelmeztetés ellenére nem tart ja be.
(3)  A  különleges  temetési  eljárást  igénylő  holt testek  eltemetésénél  fokozott
gondossággal  kell  ellenőrizni  a  temetés  tárgyi  fel tételei t .  Az  i lyen  temetéseket  a
nyilvántartásokban fel  kel l  tüntetni .
(4) 4  A köztemetőn belül  a  temetkezési  szolgáltatást  végzők kötelesek igénybe venni  az
elhunyt  hűtésével ,  a  temetőben  erre  a  célra  rendszeresí tet t  száll í tó  járművön  történő
száll ításával ,  továbbá  a  hamvaknak  az  erre  szolgáló  berendezéssel  történő  szórásával,
sírhelynyitással  és  visszahantolással  kapcsolatos  feladatok  ellátására  az  üzemeltető
szakszemélyzetét  és berendezését.

25.§  Az  urnák  elhelyezése  során  a  rendelkezésre  álló  hely  figyelembevételével  kel l
meghatározni  az  elhelyezhető  urnák  számát.  Egy  urnára  30x30  cm-es  helyet  kel l
biztosítani.

26.§  A  sírnyitást  úgy  kell  elvégezni ,  hogy  más  sírokban  kár  ne  keletkezzen,  azokat
semmiféle  szennyeződés  ne  érje,  i l letőleg  a  balesetvédelem,  a  közegészségügy
szabályai  betartásra kerüljenek.

4  A 24.§-t  új  (4)  bek.  kieg.  a  10/2013.  (IV.02. )  ör. 2 .§-a
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27.§  (1)  A nyilvántartó  könyvet  temetőnként ,  időrend  szerint  kell  vezetni.  A  temető
nyilvántartó  könyv  nem  selejtezhető,  annak  a  temetés,  valamint  a  temetkezési  helyet
érintő  minden  lényeges  adatot  tartalmaznia  kel l .  A  nyilvántartó  könyv  elektronikus
úton  is  vezethető,  de  az  adatvédelmet  megfelelő  módon  biztosí tani  kell .  Évente  az
adott  évi  adattartalmat  papíralapú  adathordozóra  is  ki  kel l  nyomtatni  és  meg  kell
őrizni.
(2)  A nyilvántartó  könyvek  a  temető  lezárását  követően  a  temető  tulajdonosának  kell
átadni .
(3)  A temető  üzemeltetője  az  átvett  halot tvizsgálat i  bizonyítványokra  a  temetési  hely
sorszámát,  a  temetés  dátumát  rávezeti ,  majd  évente  temetési  dátum  szerint  emelkedő
sorrendbe  iratgyűjtőbe  lefűzi .  A  temető  lezárását  követően  a  halot tvizsgálat i
bizonyítványokat  a temető tulajdonosának kell  átadni.
(4) A nyilvántartásban a díszsírhelyeket  és sírbolthelyeket  külön kell  jelölni.
5.  Temetkezési  szolgáltatások

28.§  (1)  A  temetkezési  szolgáltatást  végzők  kötelesek  együttműködni  a  szolgáltatás
zavartalan  lebonyolí tása  érdekében  az  üzemeltetővel.  Az  együttműködést  az
üzemeltető és a vál lalkozók közötti  megállapodásban kell  rögzíteni.
(2) A megállapodásban ki  kell  kötni,  hogy a  vál lalkozó olyan magatartást  tanúsítson és
olyan  üzletpoli tikát  folytasson,  hogy  a  megrendelő  igényét  adottságaiktól,
lehetőségeiktől  függően teljes körűen kielégítsék.  Ennek érdekében:
a) folyamatosan ál ljanak rendelkezésre (ügyelet ,  ügyfélszolgálat)
b) rendkívüli  szolgáltatást  is  vál lal janak (baleset)
c)  készen áll janak helyettesítésre (vállalkozáson belül,  más vál lalkozóval)
d) a szolgáltatás eszközeit  tekintve megfelelő tartalékokkal  rendelkezzenek.

6.  Záró rendelkezések

29.§ 5

30.§ (1) Ez a rendelet  2010.  december 1-jén lép hatályba.  
(2)  Hatályát  veszt i  a  temetőkről  és  a  temetkezésről  szóló  25/2000.  (IX.26.)
önkormányzati  rendelet,  valamint  az  azt  módosító  39/200 (XI.10.),  55/2003.  (XII.30.) ,
38/2005.  (XI.30.)  52/2006.  (XII.19.)  26/2008.  (VII.03.) ,  39/2009.  (VI.29.) ,  22/2010.
(V.31.)  önkormányzati  rendelet .  

V á r p a l  o t  a  ,   2010.  november 25.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester             jegyző

5  A 29.  §-t  hk.  helyezte  a 19/2012.  (V.31.)  ör. 15.  §  (2)  bekezdés  5)  pontja
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